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أوال :تعميمات عامة:

 تسمى ىذه التعميمات تعميمات طمب الحصول عمى االعتماد الخاص لبرنامج تعميمي في مؤسسة
تعميم عالي ،ويعمل بوا بدءاً من شير كانون ثاني 2009م.

 يكون لمكممات والعبارات التالية حيثما وردت في ىذه التعميمات المعاني المخصصة ليا أدناه ما
لم تدل القرينة عمى غير ذلك:
الوزارة :و ازرة التربية والتعميم العالي.

الييئة :الييئة الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعميم العالي  ،وىي الجية التي
تنظر في منح الترخيص المبدئي واالعتماد العام واالعتماد الخاص.

القانون :قانون رقم ( )11لسنة  1998بشأن التعميم العالي.

المؤسسة :مؤسسة تعميمية تتولى التعميم العالي

وفق قانون التعميم العالي

رقم ( )11

لسنة 1998م ،حصمت عمى التراخيص واالعتمادات الالزمة ،وتقدم برامج تعميمية

تنتيي بمنح درجة الدبموم وفق أنظمة الدبموم ،أو درجة البكالوريوس "الدرجة الجامعية

األولى" ،وليا أن تقدم برامج الدراسات العميا التي تنتيي بمنح درجة الدبموم العالي أو
الماجستير أو الدكتوراه بعد الحصول عمى التراخيص واالعتمادات الالزمة.

االعتماد الخاص :ىو الموافقة عمى فتح برنامج تعميمي بعد توفر الشروط الخاصة بذلك ،وفق
معايير االعتماد ،ويمنح بصورة مبدئية لبدء التدريس ،ثم ينظر في تثبيتو أو حجبو

بعد تخريج الفوج األول ،في حال توفر جميع الشروط الواجبة لذلك.

البرنامج التعميمي :مجموعة من المواد التعميمية ال تقل مدة تدريسيا عن فصمين دراسيين في
إحدى مؤسسات التعميم العالي.

الجامعة :المؤسسة التي تضم ما ال يقل عن ثالث كميات جامعية ،وتقدم برامج تعميمية تنتيي
بمنح درجة البكالوريوس "الدرجة الجامعية األولى" ولمجامعة أن تقدم برامج لمدراسات

العميا تنتيي بمنح درجة الدبموم العالي أو الماجستير أو الدكتوراه ،وليا أن تقدم برامج

تعميمية تنتيي بمنح شيادة الدبموم وفق أنظمة الدبموم.

انكهيت الجامعية  :المؤسسة التي تقدم برنامج تعميمي أكاديمي أو ميني واحد أو أكثر ينتيي
بمنح درجة البكالوريوس ،ولمكمية الجامعية أن تقدم برامج تعميمية أو مينية أو تقنية

لمدة سنتين أو ثالث سنوات تنتيي بمنح شيادة الدبموم وفق أنظمة الدبموم.

البوليتكنيك :المؤسسة التي تقدم برامج مينية أو تقنية تنتيي بمنح شيادة الدبموم وفق تعميمات
الدبموم ،ولمبوليتكنيك أن تقدم برامج تقنية أو مينية تنتيي بمنح البكالوريوس أو

الماجستير أو الدكتوراه في التخصصات المينية أو التقنية.

كمية المجتمع :المؤسسة التي تقدم برامج تعميمية أكاديمية أو مينية أو تقنية لمدة ال تقل عن
سنة دراسية واحدة ،تنتيي بمنح شيادة الدبموم األكاديمي أو الميني أو التقني وفق

أنظمة الدبموم.

 يتطمب الحصول عمى االعتماد الخاص لبرنامج تعميمي أن تكون مؤسسة التعميم العالي مقدمة
البرنامج قد حصمت عمى االعتماد العام.

 يتطمب الحصول عمى االعتماد الخاص لبرنامج تعميمي في مستوى درجة الماجستير أن تكون
المؤسسة مقدمة البرنامج قد حصمت عمى االعتماد الخاص لمبرنامج في التخصص نفسو في مستوى

البكالوريوس ،وال يجوز تقديم الطمب إال بعد تخريج فوج عمى األقل من برنامج البكالوريوس .ويستثنى

من ذلك جامعات الدراسات العميا فقط.

 تراعي المؤسسة عند تقديم طمب الحصول عمى االعتماد الخاص لبرنامج مبدأ التكامل بين

مؤسسات التعميم العالي في المنطقة الجغرافية الواحدة فيما يتعمق بالتخصصات األكاديمية والتقنية،

كما تراعي حاجة السوق المحمية واإلقميمية والدولية.

 تتحمل المؤسسة نفقات التشغيل والتجييز عمى أن تتضمن تخصيص ما نسبتو ( )%3عمى األقل

من موازنتيا السنوية ألغراض البحث العممي والنشر والتدريب والمؤتمرات العممية وما نسبتو ()%2

عمى األقل من موازنتيا السنوية ألغراض اإليفاد وتطوير كادرىا اإلداري واألكاديمي.

 تقوم مؤسسة التعميم العالي الراغبة في الحصول عمى االعتماد الخاص بما يأتي:

 تقدم طمباً إلى الييئة لمنحوا اعتمادا خاصا لمبدء في تدريس برنامج تعميمي محدد أو أكثر. -يكون لكل برنامج تعميمي طمبا خاصا بو.

 ُيرفق بالطمب البيانات والمستندات المذكورة في نموذج طمب االعتماد الخاص لمؤسسة تعميمعالي"نموذج ج".

 -تكون البيانات والمستندات واألنظمة المرفقة بالطمب متوافقة مع القانون واألنظمة والتعميمات

المنبثقة عنو ،ومع ما ورد في ىذه التعميمات.

 يكون موعد تقديم طمبات االعتماد الخاص لمييئة عمى فترتين ىما:
 ما بين  12/31 - 11/1من كل عام. -ما بين  6/30 - 5/1من كل عام.

ويتم إشعار المؤسسة باستالم الطمب خالل أسبوعين من تسميمو مكتمال لمييئة.

 تتخذ الييئة القرار النيائي بخصوص الطمبات المقدمة خالل سنة من تاريخ تقديم البرنامج ،ويتم
إعالم المؤسسات المعنية بذلك.

ثانيا :الرسوم المطموبة:

االعتماد الخاص دفعة واحدة في حساب "الييئة
يرفق مع الطمب ما يثبت دفع رسوم
667550-6/510
الوطنية لالعتماد والجودة والنوعية لمؤسسات التعميم العالي" ،رقم
البنك العربي فرع البمد ،رام هللا .وذلك كما ىو مبين أدناه:
مستوى البرنامج

دكتوراه

الرسوم بالدوالر
4000

ماجستير

2000

دبموم عالي

1500

دبموم التأىيل التربوي

1500

بكالوريوس

1500

تخصص فرعي لبرنامج تخصص رئيس

650

دبموم متوسط

1500

دبموم ميني متخصص

900

تقييم سنوي لضمان إستم اررية اإلعتماد

/750البرنامج

ثالثا :الجدوى االقتصادية لمبرنامج:
٠شفك ِغ اٌطٍت دساعخ اٌدذ ٜٚااللزظبد٠خ ٚاٌفٕ١خ ٌٍجشٔبِح ،وّب ِ٘ٛ ٟضسخ ف ٟاٌجٕذ اٌؼبشش ِٓ ٘زٖ
اٌزؼٍّ١بد٠ٚ ،شفك ِؼٙب اعُ اٌشخض أ ٚاٌّؤعغخ اٌز ٟلبِذ ثذساعزٙب ٚاٌغ١شح اٌزار١خ ٌٗ أٌٙ ٚب.

رابعا :دراسة شاممة لمبرنامج:
٠دت أْ رزضّٓ دساعخ اٌجشٔبِح اٌجٕٛد ا٢ر١خ) 2(:
 - 1اٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف اٌؼبِخ:
٠دت أْ رى ْٛسعبٌخ اٌجشٔبِح اٌزؼٍِ ّٟ١سذدح ٚٚاضسخِٕٚ ،غدّخ ِغ سعبٌخ ٚأ٘ذاف
اٌّؤعغخٚ ،وزٌه ٕ٠جغ ٟرسذ٠ذ ٚرٛض١ر اٌٙذف اٌشئ١ظ ِٓ اٌجشٔبِح ٚاألىداف الفرعية لو.
 - 2انسجام البرنامج مع االستراتيجية الوطنية

٠ :دت أْ رزالءَ اٌشعبٌخ ٚاأل٘ذاف ِغ

اعزشار١د١بد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌٚ ،ٟخطظ اٌزّٕ١خ.
 - 3اٌذسخخ اٌؼٍّ١خ اٌز ٟعزّٕسٙب اٌّؤعغخ ِٓ خالي اٌجشٔبِح:
ر-:ٟ
رّٕر ِؤعغبد اٌزؼٍ ُ١اٌؼبٌ ،ٟوً ضّٓ اخزظبطٙب اٌذسخبد اٌؼٍّ١خ ا ٢ح
انذبهىو  :شٙبدح رّٕر ثؼذ إٔٙبء ثالث ٓ١عبػخ دساع١خ ِؼزّذح ػٍ ٝاأللً ثؼذ شٙبدح اٌذساعخ اٌثبٔ٠ٛخ
اٌؼبِخ أِ ٚب ٠ؼبدٌٙب زغت أٔظّخ اٌذثٍ.َٛ
انبكبنىريىس :دسخخ رّٕر ثؼذ إٔٙبء ِبئخ ٚػشش ٓ٠عبػخ دساع١خ ِؼزّذح ِٚب ٠ؼبدٌٙب وسذ أدٔٝ
ثؼذ شٙبدح اٌذساعخ اٌثبٔ٠ٛخ اٌؼبِخ أِ ٚب ٠ؼبدٌٙب.
انذبهىو انعبني :دسخخ رّٕر ثؼذ إٔٙبء ثالث ٓ١عبػخ دساع١خ ِؼزّذح أِ ٚب ٠ؼبدٌٙب وسذ أدٔ ٝثؼذ
اٌسظٛي ػٍ ٝاٌجىبٌٛسٛ٠ط.
انًبجستير :درجة تمنح بعد إنياء ست وثالثين ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادليا كحد أدنى بعد
الحصول عمى البكالوريوس مع تقديم رسالة أو التقدم المتحان شامل.
الدكتوراه  :درجة تمنح بعد إنياء خمس وأربعين ساعة دراسية معتمدة كحد أدنى باإلضافة إلى
أطروحة الدكتوراه بعد الحصول عمى الماجستير.

٠ )2شخ ٝاالطالع ػٍّٛٔ ٝرج رٛط١ف ثشٔبِح رؼٍ ِٓ ّٟ١خالي طفسخ اٌ١ٙئخ اإلٌىزش١ٔٚخ إِٔ ٚشٛسارٙب.

 - 4مبررات طرح البرنامج ومدى انسجامو مع السياسة العامة لمو ازرة بخصوص تطوير برامج
جديدة في مؤسسات التعميم العالي.

- 5عالقة البرنامج (إن وجدت) مع برامج أخرى يقدميا القسم أو الكمية.
- 6المخرجات التعممية المنشودة لمبرنامج ) : (ILOsبما تتضمنو من وصف عام لممعارف

والميارات التي ُيتوقع من البرنامج تطويرىا لدى الطالب ومستوى كل معرفة وميارة،
كالميارات الذىنية (اإلدراكية) ،والميارات العممية ،والميارات المنقولة ،وميارات االتصال،
وتقنية المعمومات ،والميارات السموكية واألخالقية المنشودة من البرنامج .ووصف

استراتيجيات التعميم المطموب استخداميا في البرنامج لتطوير تمك المعرفة والميارات .وطرق
تقييم الطمبة المستخدمة عمى مستوى المقررات والبرنامج لتقييم نتائج التعمم في المجال

المعني.
- 7اٌّغبلبد اٌذساع١خ اٌّىٔٛخ ٌٍجشٔبِح:

يراعى في مساقات البرنامج ووصفيا ما يأتي:

 تسمية المساقات وأرقاميا ووصفيا وتتابعيا.
 عدد الساعات المعتمدة لكل مساق.

 توضيح إذا كانت المساقات نظرية أو عممية.

 توزيع المساقات عمى أعضاء الييئة التدريسية حسب التخصص.
 توضيح مبررات طرح كل مساق وعالقتو باألىداف الرئيسة والعامة لمبرنامج.

 تصنيف المساقات إلى :متطمبات حرة ،متطمب جامعة ،متطمب كمية ،متطمب تخصص،
إجباري ،اختياري ،نظري أو عممي ،أو غير ذلك.

- 8التقييم العام لمبرنامج  :توضيح االستراتيجيات التي ستستخدم في البرنامج لمحصول عمى

تقييم عام لمجودة في البرنامج ،باالضافة الى معرفة مدى االنجاز الذي تحقق فيما يخص

مخرجات التعمم المنشودة في البرنامج .

- 9توضيح متطمبات القبول فى البرنامج.

 -10خطة استرشادية لمطالب والمدرس تبين توزيع المساقات عمى الفصول الدراسية.

خامسا :أعضاء الييئة التدريسية:

أ٠ -زضّٓ طٍت اػزّبد ثشٔبِح رؼٍ ّٟ١رٛض١ر أعّبء أػضبء اٌ١ٙئخ اٌزذس٠غ١خٚ ،ع١شُ٘ اٌزار١خ
اٌّسذثخِٚ ،ؤ٘الدُ٘ اٌؼٍّ١خ٠ٚ .زضّٓ اٌطٍت وزٌه األػجبء األوبد١ّ٠خ ألعضاء الييئة التدريسية عمى
أال يزيد كحد أقصى عن(  )9ساعات ٌألعزبر )12( ٚ ،ساعة لألستاذ المشارك أو المساعد ،و ()15

ساعة لحممة الماجستير ،أو حسب نظام المؤسسة.
ة -رسذ٠ذ ٔغت أػضبء اٌ١ٙئخ اٌزذس٠غ١خ إٌ ٝاٌطٍجخْٚ ،طة اٌّزفشغٚ ٓ١غ١ش اٌّزفشغٔٚ ،ٓ١غت
زٍّخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط ٚاٌّبخغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ ِٓ اٌّدّٛع اٌؼبَ ،عمى أن يكون ذلك بالحد األدنى كما
ىو مبين فيما يمي:

 .1أال تزيد نسبة الطمبة إلى عدد أعضاء الييئة التدريسية في برامج الدبموم

عن (  )1:40في

التخصصات اإلنسانية ،و(  )1:30في التخصصات العممية ،وفي البكالوريوس عن( )1:35
في التخصصات اإلنسانية ،و ( )1:25في التخصصات العممية ،وفي الماجستير عن ()1:6

في كافة التخصصات.

 .2أال تزيد نسبة أعضاء الييئة التدريسية غير المتفرغين عن ( )%10من المجموع الكمي ليم.

 .3أال تزيد نسبة أعضاء الييئة التدريسية من حممة الماجستير عن ( )%20من المجموع الكمي
ليم.

 .4أال يقل عدد المدرسين المتفرغين بعبء كامل من حممة الدكتوراه في برنامج الماجستير عن
أربعة كحد أدنى في كل تخصص ،عمى أال تقل نسبة أستاذ أو أستاذ مشارك منيم عن

( )%50وأن يكون عضو ىيئة التدريس قد نشر مؤلفين عمميين عمى األقل في مجالت
عممية محكمة خالل السنتين األخيرتين قبل فتح البرنامج.

يمكن االستعانة بالجدول اآلتي لتعبئة البيانات المذكورة أعاله عن البرنامج.
اسى
انًذرس

1
2
3
4
5
6

انذرجت انتخصص
انعهًيت

يتفرغ أو
انعبء
األكبديًي غيريتفرغ
في
انًؤسست

نسبت
انتفرغ في
انبرنبيج

أسًبء انًسبقبث انتي سيقىو بتذريسهب

ػذد اٌطٍجخ اإلخّبٌ ٟف ٟاٌجشٔبِح:
ٔغجخ ػذد أػضبء اٌ١ٙئخ اٌزذس٠غ١خ إٌ ٝػذد اٌطٍجخ………………….................................................………… :
ٔغجخ اٌّزفشغ ِٓ ٓ١أػضبء اٌ١ٙئخ اٌزذس٠غ١خ إٌ ٝغ١ش اٌّزفشغ.………......................................................… :ٓ١
ٔغجخ ػذد زٍّخ اٌجىبٌٛسٛ٠ط إٌ ٝزٍّخ اٌّبخغز١ش ٚاٌذوزٛساٖ………….......................................................… :
ٔغجخ ػذد زٍّخ اٌّبخغز١ش إٌ ٝزٍّخ اٌذوزٛساٖ……………….........................................................…………… :
……………………..………………………….................................................

 .5تحديد أعضاء الكادر المساند كمشرفي وفنيي المختبرات حيثما لزم ،وتوضيح درجاتيم
العممية وتخصصاتيم وأعبائيم.

يمكن االستعانة بالجدول اآلتي لتعبئة البيانات المذكورة أعاله في البند رقم (.)5
االسى

انذرجت انتخصص
انعهًيت

يتفرغ أو
انعبء
األكبديًي غيريتفرغ
في
انًؤسست

نسبت
انتفرغ في
انبرنبيج

أسًبء انًسبقبث انتي سيقىو ببإلشراف
عهيهب

1
2
3
4
5
6

سادسا :النظام التعميمي لمبرنامج:

يرفق مع الطمب النظام التعميمي لمبرنامج عمى أن يستند إلى القانون واألنظمة والتعميمات المنبثقة
عنو ،وينبغي أن يراعى في النظام التعميمي لممؤسسة ما يأتي:

 .1تتكون السنة الدراسية في المؤسسة من فصمين دراسيين مدة كل منيما (  )16أسبوعا ويجوز
التدريس في فصل صيفي عمى أن ال تقل مدتو عن ( )6أسابيع.

 .2تشترط المواظبة لمدراسة في المؤسسة وال يجوز أن يتغيب الطالب عن أكثر من (  )%10من
الساعات المقررة ألي مادة ،أو أكثر من ( )%25في حالة المرض أو العذر القيري.

 .3ال يجوز أن تزيد المدة التي يقضييا الطالب مسجال لمحصول عمى درجة الدبموم عن ثالث
سنوات ،والدرجة الجامعية األولى عمى سبع سنوات ،والدرجة الجامعية الثانية عن خمس

سنوات.

 .4يكون العبء الدراسي لمطالب دون مستوى الدبموم العالي بين ( )18-12ساعة معتمدة في
الفصل ،ويجوز أن يأخذ الطالب (  )3ساعات إضافية إذا كان تقديره في الفصل السابق

ممتازا ،أو إذا كانت ىذه الساعات الثالثة يتوقف عمييا تخرجو في ذلك الفصل ،أما في

الفصل الصيفي فيكون العبء الدراسي لمطالب ( )9ساعات حدا أقصى.

 .5تحديد شروط القبول في البرنامج وشروط االنتقال ولغة التدريس عمى أن ينسجم كل ذلك مع
القانون والتعميمات واألنظمة المنبثقة عنو.

 .6تحديد متطمبات منح الدرجة العممية التي يستيدفيا البرنامج.

يمكن تعبئة المعمومات السابقة المتعمقة بالنظام التعميمي في الجدول اآلتي:
انبنذ

انرقى
1
2

عذد انفصىل انذراسيت) ( :
انًىاظبت( :اإلجراءاث انًتبعت)

3

تأجيم انذراست( :اإلجراءاث انًتبعت)

4

انًذة انتي يقضيهب انطبنب يسجال نهحصىل عهى انذرجت انعهًيت:

5

انعبء انتذريسي نهطبنب:

6

شروط االنتقبل انًتبعت:

7

نغت انتذريس:

سابعا :تقييم البرنامج الموجود في المؤسسة إذا كان االعتماد الخاص لبرنامج من

مستو أعمى:
ً

إذا كان طمب االعتماد لبرنامج في مستوى أعمى مما ىو موجود في المؤسسة كأن يكون الطمب

لبرنامج بكالوريوس ويوجد برنامج دبموم بالتخصص نفسو ،أو يكون الطمب لبرنامج ماجستير ويوجد
بكالوريوس في البرنامج نفسو ،ففي مثل ىذه الحالة يتطمب تقديم تقييم لمبرنامج الموجود في

المؤسسة سواء أكان تقييما داخميا أم تقييما خارجيا.

ثامنا :المباني والمرافق المتوفرة:

يرفق مع الطمب قائمة بالمباني والمرافق األكاديمية واإلدارية المتوفرة والضرورية لتقديم البرنامج

المقترح مدعمة بالصور والتوصيف الكامل ليا .وتشمل ىذه القائمة المباني والمرافق والقاعات
والمختبرات والورش الفنية والمكاتب والمدرجات وقاعات المؤتمرات

 ،والمكتبات والمصادر

التعميمية والمرافق األخرى؛ بحيث تتناسب مع أعداد الطالب ويتوفر فييا شروط السالمة العامة ،
عمى أن يكون ذلك مستوفيا الحد األدنى الموضح في الجدول اآلتي :

( في حال االستعانة بيذه المباني

والمرافق في مؤسسة أخرى يجب أن ترفق مع الطمب اتفاقية التعاون بين المؤسستين)

الصنف

المتوفر حاليا

الحد األدنى المطموب توفره

عذد قبعبث انتذريس
انًخصصت نهبرنبيج
مساحة القاعات

ال ٠ض٠ذ ػذد اٌطٍجخ ػٓ ( )30طبيثب فٟ
لبع ح رذس٠ظ اٌّٛاد اٌؼٍّ١خ )40(ٚ ،
طبٌت ا  ٚف ٟلبػخ رذس٠ظ اٌّٛاد
اإلٔغبٔ١خ.
2
ال رمً ِغبزخ اٌمبػخ ػٓ (. َ )40

يكبتب أعضبء هيئت
انتذريس:

رخضٞص ِغبزخ (ٌ 2َ )7.5ىً ػضٛ
٘١ئخ رذس٠ظ أ ٚاٌّٛظف اإلداس ٞفٟ
اٌّىبرت اٌّشزشوخ.
ال ٠ض٠ذ ػذد أػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ فٟ
اٌّىزت اٌّفشد ػٓ اثٕ.ٓ١
رخضٞص ِغبزخ ال رمً ػٓ ( 2َ )9
يػض١٘ ٛئخ اٌزذس٠ظ ف ٟاٌّىبرت
إٌّفشدح.
ِغبزخ اٌّىزجخ ثّؼذي (ٌ 2َ )0.8ىً

انًكتبت انًخصصت
نهبرنبيج

طبٌت.
رغزٛػت اٌّىزجخ ( ِ ِٓ )%25دّٛع
اٌطٍجخ ٚأػضبء ٘١ئخ اٌزذس٠ظ فٚ ٟلذ
ٚازذ.
د ٚفش عدالد ٚخضائٓ اٌفٙشعخ
ٚثطبلبد اٌزظٕ١ف ٚاٌفٙشعخ

زغت

اٌزظٕ١فبد اٌذ١ٌٚخ اٌّؼزّذح.
لبػبد اٌّىزجخ ِى١فخ ِٚؤثثخ

ثبٌالصَ

ٌدٍٛط اٌطٍجخ ِٓ وشاعٚ ،ٟطبٚالد،
ٚخضائٓٚ ،سفٛفِٚ ،ىبرت ٌٍؼبٍِٓ١

مدى مطابقتو

لممواصفات

فٙ١ب.

انًراجع وانذوريبث
انىرقيت واالشتراكبث
اإلنكترونيت انخبصت
ببنبرنبيج
( ٠شفك لبئّخ
ثبٌّشاخغ ٚاٌذٚس٠بد
اٌٛسل١خ ٚاإلٌىزش١ٔٚخ
اٌّزٛفشح)

)10

رٛف١ش ِظبدس ِؼٍِٛبد ثٛالغ (
ػٕبٌ ٓ٠ٚىً طبٌت.
اشزشان اٌّىزجخ ثخّغخ ػٕبِٓ ٓ٠ٚ

اٌذٚس٠بد اٌٛسل١خ ٚاإلٌىزش١ٔٚخ ٌىً
رخظضٚ ،رٛف١ش ٘زٖ األػذاد ٌّذح
خّظ عٕٛاد عبثمخ ػٍ ٝاأللً
ٚثأشىبي ِخزٍفخ ٚسل١خ ٚإٌىزش١ٔٚخ
ِٚظغشاد فٍّ١خ ٚألشاص ِذِدخ...
إٌخ.
رٛف١ش ِب ال ٠مً ػٓ

(ِٓ )%50

ِدّٛع ػٕب ٓ٠ٚاٌذٚس٠بد اٌّطٍٛثخ
ٌٍزخظض ثظٛسرٙب اٌٛسل١خ.

األجيزة والمعدات
والمختبرات العممية

رٛفشِخزجشاد زبعٛة.
(ػذد٘بِٛ ،اطفبرٙب  ،رٛفش طبثؼبد)

ومختبرات الحاسوب

رٛفش خٙبص  LCDف ٟوً ثشٔبِح.

المتوفرة ذات العالقة

رٛفشآالد ٌزظ٠ٛش األٚساق ف ٟاأللغبَ

بالبرنامج

األوبد١ّ٠خ.

( ٠شفك لبئّخ ثبٌّزٛفش رٛفش أٌٛاذ ث١ضبء ف ٟوً لبػخ

ِٕٙب)

رذس٠غ١خ ِغ ِغزٍضِبرٙب.
رٛفش ِخزجشاد ػٍّ١خ ِزخظظخ
زغت اٌّغبلبد اٌّطشٚزخ ف ٟوً
ثشٔبِح.
رٛفش اٌّشافك اٌّغبػذح زغت وً
رخظضِ ،ثًٚ :زذح زٛ١أ١خٚ ،سشخ
إٌىزش١ٔٚخٚ ،سشخ وٙشثبئ١خٚ ،سشخ
ِى١بٔ١ى١خٚ ،غ١ش٘ب.
رٛفش ِخزجش ٌغبد ٠سز ٞٛػٍٝ
ٚزذح رؼٍ١ّ١خ.

()20

تاسعا :أحكام عامة تتعمق باالعتماد الخاص لمبرنامج:

 .1بعد الموافقة عمى االعتماد الخاص لمبرنامج تتولى الييئة متابعة ومراقبة التزام المؤسسة
بالمعايير التي روعيت عند تقديم الطمب.

 .2عمى المؤسسة تنفيذ أية تعميمات تصدر عن الييئة تستيدف تحسين الجودة والنوعية في
البرنامج.

 .3لمييئة حق سحب االعتماد الخاص أو االعتماد العام لممؤسسة نيائيا أو لفترة زمنية محددة
في حال عدم إلتزام المؤسسة بأحكام النظام والتعميمات واألنظمة المنبثقة عنو.

 .4لن تبحث الييئة في أي طمب العتماد خاص يعمن عنو قبل اعتماده.

عاش ار :تعميمات أساسية في دراسة الجدوى اإلقتصادية لمبرنامج:

تعرف دراسة الجدوى االقتصادية بأنيا أسموب عممي يقوم عمى جمع معمومات عن مشروع مقترح،
ّ
ومن ثم تحميميا لتقدير احتماالت نجاح المشروع قبل التنفيذ الفعمي لو ،وذلك في ضوء قدرة المشروع

عمى تحقيق أىداف محددة ،وبالتالي فإن دراسة الجدوى االقتصادية تُعد أداة عممية لمعرفة مدى نجاح
ىذا المشروع وربحيتو أو خسارتو مقارنة بالسوق المحمي واحتياجاتو  ،وتساعد في اتخاذ القرار
المناسب بشأن تنفيذه أم ال.

ولنجاح دراسة جدوى تنفيذ برنامج تعميمي ينبغي األخذ بعين االعتبار احتياجات البرنامج ومتطمباتو

المختمفة من النواحي التسويقية والفنية والمالية ،ويتم ذلك بدراسة العناصر التالية :
 دراسة السوق .
 الدراسة الفنية.

 الدراسة المالية.

دراسة السوق :

ويكون ذلك بتحديد مدى احتياجات السوق الحالية والمستقبمية المتوقعة لخريجي البرنامج .ويتم ذلك
بمعرفة حجم الطمب المتوقع لخريجي البرنامج المقترح وخدماتيم في السوق  ،واألعداد المتوقع

استيعابيم فيو ،والتوقعات في زيادة أو نقصان الطمب من خالل فيم أساليب المنافسة
كما وكيفا.
واألجنبية ّ
ويمكن تحديد دراسة السوق لمبرنامج المنوي فتحو باإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 ما حجم خريجي ىذا البرنامج والخدمات التعميمية التي سيقدميا؟

المحمية

 ما االحتياجات الحقيقية الحالية والمستقبمية ليذه الخدمات والخريجين؟

 ما المخاطر المتوقعة في احتياجات السوق في ظل المنافسات المحمية واألجنبية؟

الدراسة الفنية :

وتتم فى ضوء مخرجات الدراسات القانونية والبيئية والتسويقية لمبرنامج التعميمي ،ووفقا لمعايير

االعتماد المعمول بيا ،وتشمل البنود اآلتية:

 المشروعية القانونية لمبدء في تنفيذ البرنامج كالحصول عمى االعتمادات الالزمة.

 األنظمة والموائح المطموبة لتنظيم وتشغيل البرنامج ومدى توافقيا مع التشريعات الفمسطينية
وقانون رقم ( )11لسنة  1998بشأن التعميم العالي.

 البنية التحتية المالئمة لمبدء بالبرنامج كالمباني والخدمات العامة والمالعب والحدائق
والساحات ،وفقا لمعايير ترخيص واعتماد مؤسسة تعميم عالي.

 المرافق األكاديمية كالمكتبات والمشاغل والمختبرات العممية ومختبرات الحاسوب وقاعات

التدريس والمكاتب اإلدارية وغيرىا مما تنص عميو معايير التراخيص واالعتماد لمؤسسات

تعميم عالي.

 المرافق الصحية والعامة كالعيادة الصحية ودورات المياه والمشارب ومواقف السيارات وغيرىا
مما نصت عميو المعايير واألنظمة المعمول بيا في الييئة الوطنية لالعتماد والجودة.

 الكوادر األكاديمية والمساندة المؤىمة طبقا لما نصت عميو تعميمات االعتماد.
الدراسة المالية :
وتتم استنادا إلى دراسة السوق والدراسة الفنية ،وتقوم عمى ما يمي:
 حصر التكاليف الكمية لل برنامج ،كالتكاليف التأسيسية وتشمل :الرسوم واالستشارات

والدراسات .والتكاليف الرأسمالية وتشمل :أجرة المباني والتجييزات .والتكاليف التشغيمية

وتشمل :تكاليف عممية تقديم الخدمات التعميمية.

 قياس صافي التدفقات النقدية خالل السنوات األولى من عمر البرنامج ،والقيمة الحالية
لمتدفقات النقدية في ضوء العوائد البديمة المتاحة.

 مقارنة المردود المالي المتوقع لمبرنامج في ضوء العوائد السائدة حاليا والمتوقعة مستقبميا في
السوق.

 حساب الربح اإلجمالي السنوي والربح لعدة سنوات بمعرفة متوسط حساب العائدات أو نقاط

التعادل مقارنة بالتدفق النقدي عمى المؤسسة ،أو من خالل أية مؤشرات أخرى لمتعرف عمى

المردود االقتصادي لممشروع.
*مالحظة لمزيد من المعمومات يمكن زيارة الموقع االلكتروني لمو ازرة:
()www.aqac. mohe.gov.ps

