دولة فلسطني
وزارة التربية والتعليـم العالـي
الهيئة الوطنية لالعتماد واجلوده
يف التعليم العالي

الدليل االرشادي للترخيص واالعتماد في مؤسسات
التعليم العالي

فلسطني
2018
«مت طباعة هذا العمل بدعم من احلكومة األملانية ضمن برنامج «تدريب املتدربني» املنفذ من قبل .GIZ
محتويات هذا العمل هي مسؤولية الشريك املنفذ والتعكس بأي حال من األحوال وجهة نظر اجلهة املمولة»

الفهرس

التقدمي5...........................................................................................................................
احملور االول :اإلطار العام 6......................................................................................................
البند االول /النطاق واالهداف6................................................................................................
البند الثاني /عن الهيئة 7.......................................................................................................
الغاية واألهداف 7.................................................................................................................
البند الثالث /أنظمة التعليم العالي8.........................................................................................
احملور الثاني :مؤسسات التعليم العالي9......................................................................................
البند االول /التعريفات 9........................................................................................................
البند الثاني /التزامات مؤسسات التعليم العالي 10.........................................................................
البند الثالث /املواقع اإلضافية خارج حرم مؤسسة التعليم العالي10.....................................................
البند الرابع /الفرع 11...........................................................................................................
البند اخلامس  /املوقع التعليمي 11............................................................................................
البند السادس /املوقع التدريبي 12..............................................................................................
احملور الثالث :ترخيص مؤسسات التعليم العالي 12.........................................................................
البند االول  /التعريف12.........................................................................................................
البند الثاني /الشروط واملتطلبات12...........................................................................................
البند الثالث /قبول الطلبات 13................................................................................................
البند الرابع /إجراءات الترخيص 13...........................................................................................
البند اخلامس /املخطط االنسيابي للترخيص 16...........................................................................
البند السابع /التغييرات على ترخيص مؤسسة التعليم العالي 26.......................................................
احملور الرابع :جتديد ترخيص مؤسسة التعليم العالي 27.................................................................
البند االول /التعريف 27........................................................................................................
البند الثاني /احلاالت التي تستوجب التقدم بطلب جتديد الترخيص 27.............................................
البند الثالث /قبول الطلبات 27................................................................................................
البند الرابع /معايير جتديد الترخيص 27..................................................................................
البند اخلامس /إجراءات جتديد الترخيص 28.............................................................................
البند السادس /املخطط االنسيابي لتجديد الترخيص 31................................................................
احملور اخلامس :االعتماد العام ملؤسسات التعليم العالي 32...............................................................
البند االول /التعريف 32........................................................................................................

البند الثاني /الشروط واملتطلبات32..........................................................................................
البند الثالث/قبول طلبات االعتماد العام 32.................................................................................
البند الرابع/إجراءات االعتماد العام33........................................................................................
البند اخلامس /املخطط االنسيابي لالعتماد العام 35......................................................................
البند السادس /معايير االعتماد العام 36....................................................................................
البند السابع /التغييرات التي تطرأ على االعتماد العام45................................................................
احملور السادس :جتديد االعتماد العام46.....................................................................................
البند االول /التعريفات 46......................................................................................................
البند الثاني /احلاالت التي تستوجب التقدم بطلب جتديد االعتماد العام 46.........................................
البند الثالث /قبول طلبات جتديد االعتماد العام 46.......................................................................
البند الرابع /املعايير 46........................................................................................................
البند اخلامس /االجراءات 47..................................................................................................
البند السادس /املخطط االنسيابي لتجديد االعتماد العام 50...........................................................
احملور السابع :االعتماد اخلاص 51............................................................................................
البند االول /التعريف 51.........................................................................................................
البند الثاني /الشروط واملتطلبات51...........................................................................................
البند الثالث/قبول الطلبات 51..................................................................................................
البند الرابع /إجراءات االعتماد اخلاص52...................................................................................
البند السابع /معايير إضافية خاصة بالتعليم باالنتظام 71..............................................................
البند الثامن /التغييرات التي تطرأ على االعتماد اخلاص86.............................................................
احملور الثامن :جتديد االعتماد اخلاص 87...................................................................................
البند االول /التعريف 87........................................................................................................
البند الثاني /احلاالت التي تستوجب التقدم بطلب إعادة االعتماد اخلاص 87........................................
البند الثالث /قبول الطلبات 88.................................................................................................
البند الرابع /املعايير 88..........................................................................................................
البند اخلامس /اإلجراءات 88...................................................................................................
البند السادس /املخطط االنسيابي لتجديد االعتماد اخلاص 92........................................................
تعريفات ومفاهيم وارشادات خاصة لبرامج التعليم التكاملي94........................................................ :
احملور التاسع :النماذج واملالحق 97............................................................................................
طلب «الترخيص» ملؤسسة التعليم العالي 97.................................................................................
طلب االعتماد العام ملؤسسة تعليم عالي113..................................................................................
منوذج طلب املوافقة على اعتماد كلية جديدة يف جامعة معتمدة 131.....................................................
طلب االعتماد األولي لبرنامج تعليمي يف مؤسسة تعليم عالي 135......................................................

الدليل االرشادي للترخيص واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

التقديم
إن عملية االعتماد العام ملؤسسات التعليم العالي واالعتماد اخلاص لبرامجها التعليمية هي جوهر مهمات هيئة االعتماد
واجلودة والنوعية وباالستناد إلى القرار بقانون بشأن التعليم العالي لسنة  2018الذي نص على تنسيب الهيئة لقرارات
ترخيص مؤسسات التعليم العالي وحدد أهداف الهيئة بتحسني نوعية التعليم العالي يف الدولة وضمان جودته وحتفيز
مؤسسات التعليم العالي على االنفتاح والتفاعل مع اجلامعات ومؤسسات البحث العلمي وضبط فعالية مؤسسات التعليم
العالي وتطويره باستخدام معايير قياس تتماشى مع املعايير الدولية واستنادا للمادة رقم  38من القرار بقانون التعليم العالي
الذي يخ ّول الهيئة بوضع معايير ضمان اجلودة وتطبيقها ومراجعتها دورياً ،حتقيقا ألعلى مستوياتها ،وإسهاما من الهيئة يف

تطوير مخرجات مؤسسات التعليم العالي ،وتعزيز قدراتها التنافسية وطنياً وإقليمياً وعاملياً ،يأتي هذا الدليل لالسترشاد
به يف العمليات الثالث؛ الترخيص واالعتماد العام واخلاص .وعلى مؤسسات التعليم العالي االلتزام بالتعليمات واملعايير
الواردة يف الدليل وعلى هيئة االعتماد واجلودة والنوعية ضمان تطبيق التعليمات واملعايير مبوضوعية وشفافية مستعينة
بذوي اخلبرة من فلسطني وخارجها.
وزير التربية والتعليم العالي
د .صبري صيدم
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المحور االول :اإلطار العام

البند االول /النطاق واالهداف

يعتبر التعليم العالي أهم مرتكزات التنمية الشاملة ،وذلك من خالل إسهامه يف إعداد الكوادر الفنية واألكادميية واملهنية
ملؤسسات املجتمع املختلفة ،إضافة إلى دوره يف تطوير املعرفة واستخدامها ونشرها من خالل البحث العلمي ،وإعداد
املتخصصني يف مجاالته ،وتطوير أساليب خدمة املجتمع والبيئة.
ولقد حظيت عملية تطوير التعليم العالي باهتمام كبير يف معظم دول العالم ،وكان من أهم أدوات تطويره تطبيق معايير
وأساليب متقدمة لضمان اجلودة ،والتي أصبحت سمة من سمات التعليم العالي يف هذا العصر ،ومؤشرا واضحا على
التحسني والتطوير املست ّمر ملدخالت التعليم العالي ومخرجاته.
وقد جاء هذا الدليل ليسهم يف ضمان جودة التعليم العالي يف فلسطني ،وتعزيز فرص اإلبداع يف مؤسسات التعليم العالي،
ضمن سلسلة من اخلطوات التي تعمل الهيئة على إجنازها لتعزيز مخرجات التعليم يف مؤسسات التعليم العالي ،والتحسني

البند الثاني /عن الهيئة

الرؤية

تعزيز جودة ونوعية التعليم العالي الفلسطيني وحتفيز اإلبداع والريادة يف مؤسساته مبا مي ّكن الطلبة من احلصول على
تعليم نوعي وفرص تعلمية ال حتدها مساحات بحيث يتماشى مع أفضل معايير اجلودة واألداء.
الرسالة

ضمان استيفاء وتطبيق معايير االعتمادات األكادميية املؤسسية والبرامجية والتطوير املستمر ورفع كفاءة وقدرة مؤسسات
التعليم العالي الفلسطينية ومخرجاتها لضمان جودته وتطويره بالتشارك مع مؤسساته ضمن سياق نظام شامل للجودة.
باإلضافة الى تقدمي الدعم الفني والتدريبي واالستشاري وحتسني األداء بحيث يتسم باالستقاللية والنزاهة والشفافية
واملهنية واملساءلة.

املستمر لنوعية التعليم ،عن طريق ضبط عملية ترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتمادها وتقييم أدائها وضمان جودة
برامجها التعليمية استناداً الى معايير محددة وواضحة.
الغاية واألهداف

وانطالقاً من هذه املرتكزات ،فإن هذا الدليل هو مبثابة مرجع شامل يسهم يف بناء قدرات مؤسسات التعليم العالي،
ويساعدها على حتقيق رسالتها على نحو فعال ومهني ،ويحدد مسؤوليات كل املعنيني مبدخالت التعليم العالي الفلسطيني
وعملياته ومخرجاته ،من أكادمييني وإداريني وطلبة وخريجني ومستفيدين من خدماتها ومخرجاتها ،إضافة إلى مسؤولي
وحدات ضمان اجلودة والتقييم األكادميي.
ويع ّرف الدليل بسياسات وإجراءات الهيئة يف الترخيص واالعتماد العام ملؤسسات التعليم العالي واالعتماد اخلاص لبرامجها
التعليمية ،ومتابعة وتقييم فعالية هذه املؤسسات وبرامجها التعليمية املعتمدة يف جتديد الترخيص واالعتماد العام واالعتماد
اخلاص لضمان تطويرها مبا يتناسب والتطورات احمللية والعاملية واحتياجات التنمية ،كما أنه يحدد مسؤوليات الهيئة
ومؤسسات التعليم العالي ،ويوضح العمليات التفصيلية واملبادئ التوجيهية واإلجرائية لترخيص مؤسسات التعليم العالي
اجلديدة ،وجتديد ترخيصها ،واالعتماد العام لكلياتها وجتديد اعتمادها واالعتماد األولي واخلاص لبرامجها التعليمية،
وجتديد اعتمادها اخلاص ضمن شروط ومعايير اجلودة التي حتددها الهيئة والتي تنسجم مع املعايير العاملية وتراعي
اخلصوصية الفلسطينية مبا يضمن اإلبداع والتميز .ويحتوي الدليل على املعايير التي يجب مراعاتها يف عمليات الترخيص
واالعتماد.

إن الغاية األساسية من وجود الهيئة هي ضمان وتعزيز جودة التعليم العالي يف فلسطني ،وحتفيز اإلبداع يف مؤسسات
التعليم العالي ،ومتكني الطلبة من احلصول على تعليم نوعي يلبي احتياجات التنمية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع
الفلسطيني ،وينسجم مع أفضل املعايير الدولية.
لتحقيق غايتها ،فإن الهيئة تعمل على حتقيق األهداف الرئيسة التالية:
1.1تطوير مؤسسات التعليم العالي وفق معايير اجلودة العاملية.
2.2تعزيز قدرات وطاقات الهيئة ملراقبة ومتابعة جودة التعليم.
3.3إعتماد البرامج التعليمية مبا يتماشى مع األولويات الوطنية يف التنمية.
4.4متكني املواطنون والطلبة من الوصول إلى معلومات حديثة عن جودة وأداء مؤسسات التعليم العالي وبرامجها التعليمية.
وتعمل الهيئة لتحقيق أهدافها من خالل:
1.1إعداد السياسات واإلجراءات واملعايير لترخيص مؤسسات التعليم العالي واعتماد البرامج التعليمية وتطويرها وتعديلها
بحسب سياسات واستراتيجيات التعليم العالي ،ومبا يتماشى مع املعايير الدولية يف هذا املجال.
2.2منح التراخيص واالعتمادات وفق املعايير الدولية ذات العالقة.
3.3متابعة وتقييم التراخيص واالعتمادات الصادرة عن الهيئة ،والتأكد من جودة املدخالت والعمليات واملخرجات التعليمية
يف مؤسسات التعليم العالي لضمان التحسني املستمر ،من خالل منح أو رفض أو جتميد أو سحب اعتماد البرامج
التعليمية أو التراخيص بعد املراجعة والتدقيق.
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4.4التأكد من حتقيق مؤسسات التعليم العالي ألهدافها باتخاذ اإلج��راءات املناسبة لتقييم أدائها وبرامجها التعليمية
ومخرجاتها باستخدام أدوات القياس املناسبة.

املصادر لتقدمي البرامج التعليمية للمتعلمني يف أي مكان أو زمان ،بطريقة متزامنة أو غير متزامنة ،اعتمادا على التعلم
الذاتي والتفاعل بني التعلم واملعلم وفق الشروط واملتطلبات احملددة مبوجب نظام يصدر عن مجلس الوزراء.

5.5تطوير ونشر التعليمات اإلرشادية حول إجراءات وعمليات الترخيص واالعتماد مبا فيها اجلداول الزمنية والشروط
ذات العالقة.
6.6تشجيع ومساعدة مؤسسات التعليم العالي على تطوير آليات ضمان اجلودة كوسائل لتحسني جودة التعليم والتعلم.

المحور الثاني :مؤسسات التعليم العالي

7.7حتفيز تبادل املعلومات بني مؤسسات التعليم العالي محليا حول ضمان اجلودة وتشجيع التعاون فيما بينها.
8.8التشبيك مع املؤسسات واملنظمات اإلقليمية والدولية العاملة والداعمة يف مجال التعليم العالي وجودة مخرجاته.
9.9وضع آليات للمساءلة حول ضمان اجلودة وفق املمارسات الفضلى وتطوير مؤشرات قياس األداء واجلودة ونشرها
بشكل دوري.
1010إشاعة ثقافة اجلودة يف مؤسسات التعليم العالي واملجتمع الفلسطيني من خالل نشر املواد التثقيفية حول اجلودة،
وتقارير التقييم وورش العمل واملؤمترات وغيرها.
1111مواءمة البرامج التعليمية املقدمة من مؤسسات التعليم العالي مع خطة التنمية الوطنية واخلطط االستراتيجية،
بالتنسيق والتشاور مع وزارة التربية والتعليم العالي واجلهات الرسمية األخرى ذات العالقة.
1212ضمان جودة التعليم العالي يف السياق االقتصادي واالجتماعي والثقايف الفلسطيني مع األخذ باالعتبار البعد الدولي
يف تطوير التعليم العالي.
1313ضمان أقصى قدر ممكن من التوازن بني الطلب والعرض على التعليم العالي.
1414خدمة الباحثني عن التعليم العالي واملتقدمني له ،من خالل ضمان الوصول إلى املعلومات ذات العالقة بجودة البرامج
التعليمية (مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها ونتائجها).
مؤسسات التعليم العالي وبرامجها التعليمية وأوضاعها ومستوياتها
1515تطوير قواعد بيانات واستبانات ومسوحات عن أداء ّ
وتصنيفها بناء على هذه املعطيات.
1616نشر املعلومات للعموم بشأن أداء وجودة مؤسسات التعليم العالي وبرامجها املعتمدة.
البند الثالث /أنظمة التعليم العالي

التعليم باالنتظام :هو نظام تعليمي يتيح للطالب االلتحاق باملؤسسة التعليمية ،وحضور احملاضرات بصورة مباشرة
ومنتظمة.
التعليم املفتوح :هو نظام تعليمي يتيح فرص التعلم لكل شخص راغب فيه ،بغض النظر عن عمره ومدى تفرغه للدراسة
املنتظمة ،وقدرته على حضور احملاضرات ،ويتم تقدمي مواد التعلم عبر اخلدمات والوسائط احملوسبة واالذاعية والتلفازية
والهاتفية ،مع نسبة محددة من حلقات النقاش ،واللقاءات املباشرة وجها لوجه ،وفق الشروط واملتطلبات التي يصدر

البند االول /التعريفات

التعليم العالي :كل دراسة أكادميية أو مهنية يف مؤسسة تعليم عال معترف بها ،ال تقل الدراسة فيها عن سنة دراسية كاملة
أو فصلني دراسيني بعد احلصول على شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها
البرنامج التعليمي :مجموعة من املواد التعليمية ال تقل الدراسة فيها عن فصلني دراسيني يف أي مؤسسة تعليم عالي
للحصول على شهادة أو درجة علمية
مؤسسة تعليم عالي :كل مؤسسة تعليم عال تقدم خدماتها يف مجال التعليم العالي.
وميكن تصنيف مؤسسات التعليم العالي حسبما جاء يف القرار بقانون بشأن التعليم العالي لسنة 2018م من حيث التأسيس
إلى:
 .أ مؤسسات التعليم العالي احلكومية وتنشأ مبوجب قرار من مجلس الوزراء ،وتنظم شؤونها مبوجب أحكام التشريع
اخلاص بها.
 .بمؤسسات التعليم العالي العامة املؤسسات غير الهادفة لتحقيق الربح.
 .جمؤسسات التعليم العالي اخلاصة الربحية وغير الربحية املسجلة وفقا لقانون الشركات.
وميكن تصنيف مؤسسات التعليم العالي يف فلسطني إلى:
اجلامعة :وتضم ماال يقل عن ثالث كليات وتقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح الدرجة اجلامعية األولى (البكالوريوس) ،أو
برامج للدراسات العليا تنتهي مبنح درجة الدبلوم العالي أو املاجستير أو الدكتوراه ،كما ويجوز لها أن تقدم برامج تعليمية
تنتهي مبنح درجة الدبلوم املتوسط وفق أنظمة الدبلوم من خالل كليات مجتمع منفصلة.
الكلية اجلامعية :تقدم برامج تعليمية أكادميية أو مهنية أو تقنية تنتهي مبنح درجة البكالوريوس ،وللكلية اجلامعية أن تقدم
برامج تعليمية مهنية أو تقنية ملدة سنتني أو ثالث تنتهي مبنح درجة الدبلوم املتوسط.
كلية املجتمع :تقدم برامج مهنية أو تقنية ال تقل مدة الدراسة فيها عن سنة دراسية واحدة تنتهي مبنح شهادة الدبلوم
املتوسط أو الدبلوم املهني أو التقني.

بتحديدها نظام يصدر عن مجلس الوزراء ومبا ينسجم مع املعايير الدولية.
التعليم االلكتروني :منظومة تعلمية تعليمية توظف تقنيات املعلومات واالتصاالت بأنواعها لتوفير بنية تفاعلية متعددة
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البند الثاني /التزامات مؤسسات التعليم العالي

البند الرابع /الفرع

تتلخص التزامات مؤسسات التعليم العالي مبا يلي:

يحق للجامعات املرخصة واملعتمدة اعتمادا عاما وخاصا أن تفتح فرعا لها خارج دولة فلسطني ،يطرح برامج تعليمية تؤدي

1.1االلتزام بالقوانني واألنظمة والتعليمات اخلاصة بالتعليم العالي يف فلسطني ،وبالسياسات واإلجراءات واملعايير املنصوص

إلى درجة علمية أو مؤهالت تعليمية أخرى معترف بها ،على أن تستويف اجلامعة اإلجراءات واملعايير املعتمدة لدى الهيئة

عليها يف هذا الدليل والصادرة عن الهيئة

بترخيص واعتماد كل فرع كمؤسسة تعليم عالي جديدة مبا يف ذلك إجراءات الترخيص واالعتماد العام للمؤسسة واالعتماد

2.2تقدمي التقارير السنوية حول إجنازاتها وادائها وموازناتها وحساباتها اخلتامية ملجلس التعليم العالي لالطالع عليها.

اخلاص للبرامج التعليمية حسب دليل الترخيص واالعتماد ،وذلك ضمن اإلجراءات والشروط اآلتية:

3.3االلتزام بجميع الشروط املتعلقة بترخيص املؤسسة واعتماد كلياتها وبرامجها التعليمية املنصوص عليها يف القرارات

 أن يكون الفرع مستقال استقاللية تامة عن املؤسسة األم من حيث الهيكلية التنظيمية واإلدارية واملوارد املالية.

الصادرة عن مجلس التعليم العالي ،والسعي لتلبية جميع املتطلبات الكامنة يف منح الترخيص واالعتماد ،والعمل على
تطوير وحتسني األداء ضمن املتطلبات الالزمة.
4.4إبالغ الهيئة مسبقاً عن أي تغييرات مقترحة فيما يخص ترخيص املؤسسة أو االعتماد املمنوح لكلياتها ولبرامجها،
وعدم إجراء أي تغيير دون تقدمي طلب إلى الهيئة مشفوعا بالوثائق واألدلة واملعلومات الالزمة لتقييمه من قبل الهيئة
واتخاذ القرار املناسب بقبول أو رفض هذا التغيير ،أو أي اجراءات تراها الهيئة مناسبة مبا يف ذلك جتديد الترخيص
أو االعتماد العام أو االعتماد اخلاص حيثما يلزم.

 أن تقوم اجلامعة باحلصول على األذونات واملصادقات والتسجيل لدى اجلهات القانونية ذات االختصاص يف البلد
املستضيف للفرع.
 أن تلتزم اجلامعة بأية شروط أو معايير إضافية تفرضها اجلهات املسؤولة ذات العالقة يف الدولة التي سيتواجد فيها
الفرع.
 يكون ترخيص الفرع واعتماده العام مشروطاً بترخيص املؤسسة األم واعتمادها العام ويسري عليه جميع املتطلبات
والشروط الواردة يف ترخيصها واعتمادها العام واعتماد أي من برامجها اخلاص.

5.5عدم طرح برامج تعليمية غير معتمدة أو يف طور االعتماد وعدم قبول طلبة فيها حلني اعتمادها.

ويحق ألي مؤسسة تعليم عال غير فلسطينية أن تتقدم بطلب ترخيص لفتح فرع أو أكثر لها يف فلسطني شريطة أن:

6.6التعاون الكامل مع الهيئة يف تقومي املؤسسة وبرامجها التعليمية بطريقة صريحة وشفافة ،لتحقيق أقصى قدر من

 تخضع إلجراءات الترخيص واالعتماد املعتمدة لدى الهيئة

الفوائد للمؤسسة التعليمية وللتعليم بشكل عام.
7.7إبالغ الهيئة عن جتميد أي من برامجها التعليمية املعتمدة وأسبابه واملدة الزمنية املتوقعة ،وعدم إعادة تفعيل أي برنامج
مجمد ال يحقق جميع املتطلبات واملعايير.
8.8دفع الرسوم املقررة للهيئة حسب نظام الهيئة املالي ،مقابل تقدمي خدمات تتعلق بالترخيص أو االعتماد العام واخلاص،
جتديد الترخيص أو االعتماد العام أو اخلاص ،أو التقومي املؤسسي أو البرامجي.
9.9االلتزام بدفع الغرامات املقرة واجلزاءات املفروضة الصادرة عن الهيئة نتيجة ملخالفة املعايير واإلجراءات ،وتصويب
أوضاعها خالل املدة الزمنية التي حتددها الهيئة.
1010االلتزام بطرح البرامج التعليمية داخل حرم مؤسسة التعليم العالي املرخص واملعتمد و /أو داخل الفرع أو املوقع أو
املركز التعليمي املرخص واملعتمد للمؤسسة
1111االلتزام باملوضوعية واملهنية واملصداقية واملساءلة والشفافية واحليادية ،واعتماد هذه املبادئ يف تقدمي وثائقها ويف
جميع معامالتها وتواصلها مع الهيئة.
البند الثالث /المواقع اإلضافية خارج حرم مؤسسة التعليم العالي

تلتزم مؤسسات التعليم العالي بتقدمي برامجها التعليمية املعتمدة ضمن نطاق حرمها اجلامعي املرخص واملعتمد ،ويحق
ملؤسسات التعليم العالي التوسع يف تقدمي خدماتها التعليمية واملساندة خارج حدود حرمها اجلامعي ،وذلك ضمن الشروط

 أن يكون لها شريك فلسطيني بنسبة ال تقل عن  %51من رأس املال
البند الخامس  /الموقع التعليمي

يحق للجامعة /الكلية اجلامعية املرخصة واملعتمدة اعتمادا عاما أن تفتح موقعا تعليميا يطرح برنامجا تعليميا أو أكثر خارج
موقعها اجلغرايف احملدد يف شهادة الترخيص الصادرة عن الهيئة ،ويعتبر ذلك ضمن التعديالت اجلسيمة على ترخيص
واعتماد املؤسسة والتي تستوجب «جتديد الترخيص واالعتماد» للتأكد من قدرة املؤسسة على التوسع يف طرح برامجها
التعليمية خارج حدودها اجلغرافية ومبا يتناسب مع رسالة املؤسسة وأهدافها ،وذلك ضمن الشروط اآلتية:
 إخضاع املوقع التعليمي للهيكلية التنظيمية واإلدارية واملالية يف املؤسسة األم.
 حتديد القدرة االستيعابية للموقع التعليمي والبرامج التعليمية املزمع طرحها فيه سواء بشكل منفرد أو بالتوازي مع
املؤسسة األم.
 توفير املرافق والتجهيزات واملصادر التعليمية الكافية خلدمة البرامج التعليمية املزمع طرحها دون إنقاص أو متييز يف
البيئة التعليمية والتربوية املتوفرة للطلبة امللتحقني بها.
 توفير الكوادر التدريسية واإلدارية والفنية الالزمة لدعم العملية التعليمية وتوفير البيئة املناسبة لتيسير عملها.
 توفير آليات واضحة ملتابعة سير العمل يف املوقع التعليمي والتغذية الراجعة بشكل مستمر لضمان جودة التعليم.

واحملددات اآلتية واستكمال اإلجراءات اخلاصة بالهيئة كما هو موضح أدناه:
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البند السادس /الموقع التدريبي

البند الثالث /قبول الطلبات

يحق ملؤسسة التعليم العالي املرخصة واملعتمدة استخدام مواقع تدريبية خارج موقعها اجلغرايف احملدد يف شهادة الترخيص

تقبل الهيئة طلبات الترخيص يف أي وقت ،على أن يتم التعامل معها باإلجراءات املعتمدة لدى الهيئة مع بداية أول دورة من

وشهادة االعتماد الصادرة عن الهيئة ،لتوفير التدريب العملي أو املتخصص ملساق أو أكثر ضمن برنامج تعليمي قائم

تاريخه.

ومعتمد ،وقد يكون املوقع التدريبي ملكا للمؤسسة األم أو يشمل مواقع ملؤسسات متخصصة تربطها باملؤسسة األم اتفاقيات

تقبل الهيئة طلبات الترخيص على دورتني سنوياً:

تعاقدية توضح طبيعة التعاون .وذلك ضمن الشروط اآلتية:
 أن يتضمن طلب االعتماد اخلاص للبرنامج املقدم إلى الهيئة التفاصيل اخلاصة باملوقع التدريبي ،وأن ال يتجاوز عدد
الساعات املعتمدة املقدمة يف املوقع عن  %50من الساعات الكلية يف البرنامج التعليمي ويراعى يف ذلك طبيعة
البرنامج ومجال تخصصه.
 أن تعلم الهيئة مسبقا بأية تعديالت أو إضافات على املواقع التدريبية وتوضيح التفاصيل اخلاصة بها.
 حتديد القدرة االستيعابية للموقع وطبيعة التدريب وعدد ساعاته ،وعمليات اإلش��راف والتقييم مبا يتناسب مع
املخرجات التعليمية املتوقعة.

 الدورة األولى :خالل الفترة من  1أيار الى  30حزيران
 الدورة الثانية :خالل الفترة من  1تشرين الثاني الى  31كانون األول
البند الرابع /إجراءات الترخيص

تتلخص إجراءات الترخيص ملؤسسة تعليمية جديدة يف أربعة مراحل متتالية ومتتابعة تستمر ملدة  10شهور ،كما يبني
اجلدول أدناه:
جدول ( :)1مراحل ترخيص مؤسسة التعليم العالي جديدة

 توفر املرافق والتجهيزات واملصادر التعليمية والتدريبية الكافية واملناسبة يف املوقع وتيسير استخدامها من قبل الطلبة
واملشرفني واملدربني.

المسؤول

اإلجراءات

املوافقة املبدئية

 توفير الكوادر التدريسية والفنية الالزمة والبيئة املناسبة لتحفيز وتيسير التعليم والتعلم.

جتتمع الشخصية االعتبارية مع الهيئة وتقدم مقترح إنشاء

شهرين
رئيس الهيئة

مؤسسة تعليم عالي
المحور الثالث :ترخيص مؤسسات التعليم العالي

النماذج والتعليمات

ترفع الهيئة املقترح إلى وزير التربية والتعليم العالي لعرضه على

الفترة

منوذج () مقترح إنشاء
مؤسسة التعليم العالي

رئيس الهيئة

شهرين

مجلس التعليم العالي التخاذ قرار املوافقة املبدئية أو الرفض
البند االول  /التعريف

بناء على السياسات العامة للتعليم العالي.

هو منح املوافقة للمؤسسة التعليمية التي استكملت جميع املتطلبات والشروط اخلاصة بالترخيص للبدء بالعمل إلنشاء

يف حال احلصول على املوافقة املبدئية يسمح للجهة املتقدمة

مؤسسة تعليم عالي ،ويؤهلها للتقدم بطلبات االعتماد العام أو االعتماد العام واخلاص بالتوازي ويكون ساريا ملدة خمس

بتقدمي طلب الترخيص يف فترة ال تتجاوز سنة م��ن تاريخ

سنوات قابلة للتمديد ملدة سنتني .يتم مراجعة الترخيص املمنوح كل خمس سنوات لضمان استيفاء املعايير الالزمة.

صدور املوافقة املبدئية ،ويف حال الرفض يغلق امللف وال يسمح

البند الثاني /الشروط والمتطلبات

باستئناف القرار.

 أن تتقدم الشخصية االعتبارية إلى الهيئة مبقترح انشاء مؤسسة تعليم عالي يتضمن سيرة ذاتية ملخصة ومبررات
إنشاء هذه املؤسسة ورسالتها وأهدافها وخططها ونظامها التعليمي وسياساتها التعليمية والتنموية؛ لتقوم الهيئة بعد
ذلك برفع الطلب إلى وزير التربية والتعليم العالي ليعرضه على مجلس التعليم العالي التخاذ قرار باملوافقة املبدئية
أو والرفض.
 أن تكون اجلهة املقدمة للطلب شخصية اعتبارية ومسجلة لدى اجلهات الرسمية املختصة حسب تصنيف مؤسسة
التعليم العالي.
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شهر

تقدمي الطلب

اتخاذ القرار

ي��ق��وم م��ق��دم الطلب ب��احل��ص��ول على األذون����ات وامل��ص��ادق��ات

من������������وذج () ط���ل���ب

ترفع الهيئة امللف كامال بعد انتهاء عملية التقييم إلى الوزارة

والتسجيل ل��دى اجل��ه��ات القانونية ذات االختصاص حسب

الترخيص ملؤسسة تعليم

التخاذ القرار املناسب.

تصنيف املؤسسة.

ع��ال��ي ج��دي��دة يتضمن

يف ح��ال املوافقة ،متنح املؤسسة الترخيص خلمس سنوات،

ال��ت��ع��ل��ي��م��ات وال��ص��ي��غ��ة

يقدم طلب الترخيص إل��ى الهيئة خ�لال ال��دورت�ين احملددتني

يتم فحص الطلب للتأكد من استيفاء الوثائق الالزمة ،ويف حال

موظف الهيئة

وجود نواقص ،يتم التواصل مع مقدم الطلب واستكمالها خالل

املسؤول عن

شهر كحد أقصى ،وإال يؤجل النظر يف الطلب إلى الدورة التالية.

امللف

واالعتماد
النظام املالي للهيئة

شهر

من���وذج () تقييم طلب

ثالثة

واالخ��ت��ص��اص حت��ت إش���راف منسق للفريق ،ل��دراس��ة الطلب

ال���ت���رخ���ي���ص مل��ؤس��س��ة

أشهر

وتقييمه والقيام بزيارة ميدانية ومقابالت حيثما يلزم ،ومن ثم

ت��ع��ل��ي��م ع���ال���ي ج��دي��دة

تقدمي تقرير تقييمي شامل إلى الهيئة.

مرفق برسالة تغطية

ترسل الهيئة تقرير التقييم إلى اجلهة املتقدمة بالطلب لدراسته

تاريخ املوافقة ،وإال يعتبر الترخيص الغيا ما لم يتم املوافقة من
قبل مجلس التعليم العالي على التمديد بناء على طلب اجلهة
املتقدمة متضمنا تبريرات مقنعة بأسباب التأخير.

التقييم
تشكل الهيئة فريقا من األكادمييني واملهنيني من ذوي اخلبرة

الوزارة

شهر

من عدد الكليات خالل مدة زمنية ال تتجاوز ثالث سنوات من

 5أشهر
الهيئة

تعليمات االستئناف

املباني والبنى التحتية وتقدمي طلب االعتماد العام للحد األدنى

دل�����ي�����ل ال���ت���رخ���ي���ص

مبا فيها دفع الرسوم املقررة.

الهيئة

وعليها أن تباشر باستيفاء متطلبات االعتماد العام مبا يف ذلك

املسموحة ومواصفاتها

لتقدمي الطلبات ،مستوفيا جلميع املتطلبات والشروط واملعايير،

شهرين

يف حال رفض الطلب يحق للجهة املتقدمة االستئناف على القرار

شهر

حسب تعليمات االستئناف املعمول بها يف الهيئة.

شهر

وإجراء التعديالت الالزمة ومعاجلة جوانب الضعف والقصور،
على أن ترسل ردها إلى الهيئة يف فترة ال تتجاوز شهر من تسلم
التقرير.
ترسل الهيئة رد اجلهة املتقدمة بالطلب إل��ى فريق التقييم

شهر

لالطالع عليه وتقييم التعديالت ووض��ع التوصيات يف تقرير
نهائي وتسليمه الى الهيئة يف فترة ال تتجاوز شهر من تاريخه.
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البند السادس /معايير الترخيص

البند الخامس /المخطط االنسيابي للترخيص

إن وضع معايير محددة للترخيص من شأنه توجيه الراغبني بتأسيس مؤسسات تعليم عالي يف فلسطني ،وهو ضمان قوي
ﻳﺠﺘﻤﻊ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻣﻊ رﺋﻴﺲ اﻟﻬﻴﺌﺔ
وﻳﻘﺪم ﻣﻘﺘﺮح إﻧﺸﺎء ﻣﺆﺳﺴﺔ ﺗﻌﻠﻴﻢ ﻋﺎﻟﻲ
ﻣﺮﻓﻘﺎ ﺑﺎﻟﺴﻴﺮة اﻟﺬاﺗﻴﺔ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ

ﺗﺮﻓﻊ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﳌﻠﻒ إﻟﻰ اﻟﻮزارة ﻟﻌﺮﺿﻪ ﻋﻠﻰ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ ﻟﻠﺤﺼﻮل ﻋﻠﻰ
ﻣﻮاﻓﻘﺔ ﻣﺒﺪﺋﻴﺔ أو رﻓﺾ ﺑﻨﺎء ﻋﻠﻰ
اﻟﺴﻴﺎﺳﺎت اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎﻟﻲ.
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ

إﺑﻼغ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ وﻳﻐﻠﻖ
اﳌﻠﻒ وﻻ ﻳﺴﻤﺢ ﺑﺎﺳﺘﺌﻨﺎف اﻟﻘﺮار ﰲ
ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ

رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ

ﺣﺼﻮل ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﻋﻠﻰ اﻷذوﻧﺎت
واﳌﺼﺎدﻗﺎت واﻟﺘﺴﺠﻴﻞ ﻟﺪى اﳉﻬﺎت
اﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ذات اﻻﺧﺘﺼﺎص ﺣﺴﺐ
ﺗﺼﻨﻴﻒ اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼل ﻓﺘﺮة اﻟﺪورﺗﲔ
اﶈﺪدﺗﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺒﺎت ،ﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
واﻟﺸﺮوط واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة

ﻋﺪم اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻄﻠﺐ

ﻳﺆﺟﻞ اﻟﻨﻈﺮ ﰲ اﻟﻄﻠﺐ إﻟﻰ اﻟﺪورة اﻟﻘﺎدﻣﺔ

اﻛﺘﻤﺎل اﻟﻄﻠﺐ
ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ

ﺗﺮﺧﻴﺺ اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺐ

تقرأ هذه املعايير بالتوازي مع التعليمات واإلج��راءات املرتبطة بها ،وكذلك متطلبات وشروط التقدم بطلبات ترخيص
ملؤسسات التعليم العالي والتغييرات التي قد تطرأ عليها ،والتي مت توضيحها يف هذا اجلزء من الدليل ،حيث حتدد هذه
املعايير احلد األدنى من شروط ومتطلبات التقدم بطلبات الترخيص ،وسيكون مسؤولية مؤسسة التعليم العالي تقدمي
القرائن واألدلة والوثائق وتقييم مدى حتقيقيها لهذه املعايير.

رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ

ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ

العالي يف فلسطني من جهة ،واملعايير الدولية من جهة أخرى ،وأي تعديالت جترى عليها تعتبر نافذة بعد ستة أشهر من
إقرارها يف الهيئة وإعالنها للعموم ،وعلى اجلهة املتقدمة بطلب الترخيص االلتزام بجميع املعايير املعتمدة لدى الهيئة بهذا
اخلصوص.
وتتلخص معايير ترخيص مؤسسة التعليم العالي جديدة فيما يأتي:
التنظيم اإلداري واألكاديمي:

وﺟﻮد ﻧﻮاﻗﺺ ﻳﺠﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎﻟﻬﺎ
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻛﺤﺪ أﻗﺼﻰ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ

بكامل طاقتها ،لضمان جودة التعليم العالي ومخرجاته.

تخضع هذه املعايير للمراجعة والتقييم الدوري لتطويرها وتعديلها باستمرار حسب احلاجة ،ومبا يلبي احتياجات التعليم

ﲢﻀﻴﺮ ﻃﻠﺐ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﰲ
ﻓﺘﺮة ﻻ ﺗﺘﺠﺎوز ﺳﻨﺔ ﻣﻦ ﺗﺎرﻳﺦ
ﺻﺪور اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ

اﳌﻮاﻓﻘﺔ اﳌﺒﺪﺋﻴﺔ

للتحقق من احلد األدنى املطلوب إقليمياً وعاملياً ،ويحفزهم على حسن التنفيذ منذ البدء بتأسيس هذه املؤسسات ،لتعمل

ﳝﻜﻦ ﳌﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﺌﻨﺎف
ﺧﻼل ﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﻻﺑﻼغ ﺑﺎﻟﺮﻓﺾ

رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ
ﻧﻬﺎﺋﻴﺎ

او ً
ال:

 .أيكون ملؤسسة التعليم العالي بنية تنظيمية أكادميية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع رئيس املؤسسة مباشرة وتنسجم
مع جميع التشريعات النافذة.
 .بتشتمل البنية التنظيمية اإلدارية للجامعة على اآلتي:
 رئيس اجلامعة ونوابه ومساعديه.
 عمداء الكليات ونوابهم ومساعديهم.
 عميد البحث العلمي.
 عميد شؤون الطلبة.
 رؤساء األقسام األكادميية.
 مدير وحدة االعتماد وضمان اجلودة.
 مدير املكتبة.
 مدير القبول والتسجيل.
 مديري املراكز والوحدات والدوائر اإلدارية واملالية واخلدماتية والرقابة املالية واإلدارية والتدقيق الداخلي.

16

17

الدليل االرشادي للترخيص واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

 .جتلتزم اجلامعة بإعداد األنظمة والتعليمات الالزمة مبا يتناسب مع قانون اجلامعات

 ( )1:20يف التخصصات التطبيقية العلمية.
 ( )1:25يف التخصصات التطبيقية اإلنسانية.

ثانيا:

 ( )1:14يف تخصصات الطب.

 .أيكون للجامعة املجالس اآلتية وحتدد مهامها وفق أحكام التشريعات النافذة:
 مجلس األمناء.
 مجلس اجلامعة.
 مجلس العمداء.
 مجلس الكلية.
 مجلس القسم.
 .بيجوز إنشاء مجالس أخرى يف اجلامعة حسب القوانني واألنظمة النافذة.

  9ساعات لألستاذ.
  12ساعة لألستاذ املشارك واملساعد.
  15ساعة للمدرس واملدرس املساعد.
 األستاذ املمارس :وفقاً ملعايير االعتماد اخلاص وأنظمة الهيئة التدريسية الصادرة وفقاً لقانون اجلامعات.
 .دويف جميع األحوال يجب أن ال تزيد أعباء العمل االضايف ألعضاء الهيئة التدريسية املتفرغني عن ( )6ساعات معتمدة.
 .ه ال يجوز أن تزيد نسبة املتفرغني من حملة درجة املاجستير يف كل تخصص إلى عدد حملة درجة الدكتوراه املتفرغني
عن ( )%20ما لم ينص على خالف ذلك يف معايير االعتماد اخلاص للتخصص.
 .و تضاف نسبة ( )%20من حملة درجة الدكتوراه املتفرغني إلى عدد أعضاء هيئة التدريس لتغطية العمل اإلضايف وعمل

ثالثا:

 .أيكون لكل قسم مجلس يسمى ( مجلس القسم ) يتألف من رئيس القسم أو القائم بأعماله وجميع أعضاء الهيئة
التدريسية فيه.
 .بتكون اجتماعات مجلس القسم دورية ومنتظمة ،على أن ال تقل عن (  ) 6جلسات يف الفصل الدراسي الواحد ،ويتم
تدوين محاضر االجتماعات وتوثيقها يف القسم بشكل رسمي .
الهيئة التدريسية:

 .ألغايات االعتمادين العام واخلاص وحساب الطاقة االستيعابية فإن عضو هيئة التدريس يف اجلامعة هو:
 األستاذ
 األستاذ املشارك
 األستاذ املساعد
 احملاضر املتفرغ
 املدرس
 املدرس املساعد (حسب معايير االعتماد اخلاص).
 األستاذ املمارس ( حسب معايير االعتماد اخلاص).
 .ب ال يجوز أن تزيد نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس عن اآلتي:
 ( )1:30يف تخصصات اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية واإلدارية واالقتصادية.
 ( )1:20يف تخصصات الهندسة والصيدلة والتمريض واملهن الطبية املساندة والعلوم والزراعة وتكنولوجيا
املعلومات.
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 .جيكون احلد األقصى للنصاب التدريسي األسبوعي لعضو هيئة التدريس داخل جامعته وخارجها على النحو اآلتي:

غير املتفرغني ما لم ينص على خالف ذلك يف معايير االعتماد اخلاص للتخصص وذلك لغايات احتساب الطاقة
االستيعابية العامة للجامعة ،والطاقة االستيعابية اخلاصة للتخصص.
 .زيكون احلد األقصى للنصاب التدريسي األسبوعي لعضو هيئة التدريس غير املتفرغ ( )6ساعات معتمدة.
 .حيشترط الحتساب عضو هيئة التدريس الذي جتاوز سن السبعني لغايات الطاقة االستيعابية ما يلي:
 أن يكون برتبة أستاذ.
 أن يكون قد عمل يف التدريس اجلامعي مدة ال تقل عن ( )12سنة ،وأن ال يكون قد توقف إنتاجه العلمي احمل ّكم يف
مجال تخصصه يف السنوات اخلمسة األخيرة من تعيينه أو من تاريخ جتديد عقده.
على أن ال تتجاوز نسبة األساتذة املعينني وفقاً لهذه الفقرة ( )%10من مجموع أعضاء هيئة التدريس املتفرغني يف كل
برنامج من برامج البكالوريوس ,وميكن جتاوز هذه النسبة بقرار من مجلس الهيئة لكل حالة تقدم اجلامعة مبررات
ومسوغات بشأنها.
مشرفو وفنيو المختبرات:

يعني العدد الالزم من مشريف املختبرات بحيث ال تزيد نسبة الطلبة إليهم يف املختبر الواحد أثناء التدريس عن ( ،)1 :20وال
يتجاوز العبء التدريسي للمشرف ( )18ساعة عملية أسبوعيا ،على أن يكون حاص ً
ال على درجة البكالوريوس يف التخصص
حداً أدنى.
يخصص فني واحد على األقل لكافة املختبرات يف القسم الواحد من حملة الدبلوم املتوسط حداً أدنى ،ويخصص فني
واحد على األقل لكل مشغل من حملة الدبلوم املتوسط حداً أدنى.
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البرامج والتخصصات التي تطرحها الجامعة:

 .أيجب حتقيق شروط اعتماد البرامج والتخصصات املرخصة يف اجلامعة قبل قبول الطلبة فيها.
 .بتلتزم اجلامعة باإلعالن يف بداية كل فصل دراسي يتم فيه قبول الطلبة عن التخصصات املعتمدة اعتماداً خاصاً فقط
ومبسمياتها الدقيقة التي اعتمدت بها.
المباني والمرافق:

مساحة أرض اجلامعة ومرافقها :يشترط أن يخصص 30م 2من املساحة الوظيفية لكل طالب مسجل يف اجلامعة ويكون
احلد األدنى ملساحة أرض اجلامعة واحلد األقصى لعدد الطلبة يف اجلامعة حسب شروط ترخيص إنشاء اجلامعة .وتكون
مساحة أرض اجلامعة ومرافقها على النحو اآلتي:
 .أاملساحة الوظيفية:
 تشمل املساحة الوظيفية مساحة أرض اجلامعة ومجمل املسطحات الوظيفية األرضية والبنائية املستخدمة
ألغراض أكادميية أو نشاطات طالبية غير منهجية.
 يستثنى من املساحة الوظيفية أية مسطحات مستغلة لغير األغراض املشار إليها يف البند ( )1أعاله مثل املسطحات
يجر تأهيلها لتستغل يف النشاطات األكادميية أو الطالبية
املستغلة ألغراض اإلنتاج الزراعي أو األراضي التي لم ِ
غير املنهجية.
 يجوز احتساب مساحات األراضي التابعة للجامعة غير املتصلة باحلرم اجلامعي الرئيسي شريطة تأهيل تلك
املساحات لغايات النشاطات األكادميية املنهجية فقط.
 يجب أن ال تزيد مساحة املسطحات البنائية الوظيفية عن ( )%50من املساحة األرضية الكلية للحرم اجلامعي.
 يجب أن ال يتجاوز مجموع مساحات املواقع املنفصلة عن احلرم اجلامعي ،املساحة الوظيفية املنفصلة)%20( ،
من املساحة الوظيفية الكلية للحرم اجلامعي.
 .بقاعات التدريس:
يجب أن يتوفر يف قاعات التدريس الشروط اآلتية:
 يكون احلد األدنى ملساحة قاعة التدريس أو قاعة املناقشة (40م )2أربعني متراً مربعاً.
 احلد األدنى من املساحة املخصصة لكل طالب يف قاعات التدريس ( 1.5م ،)2على أن ال يتجاوز عدد الطلبة يف
القاعات التدريسية للتخصصات ذات الصبغة العلمية ( )40طالباً ويف التخصصات ذات الصبغة اإلنسانية ()60

طالباً.

 يجوز لغايات محاضرات مساقات متطلبات اجلامعة وحسب طبيعتها توفير قاعات بسعة ( )100طالب كحد
أقصى ،شريطة جتهيزها باألثاث الالئق واألجهزة املناسبة.

 تخصص اجلامعة لكل كلية مشرفاً لقاعات التدريس ليقوم بالتأكد من صالحية القاعة ألغراض التدريس من
نظافة وإضاءة وتهوية وغيرها من اخلدمات وتوفير املستلزمات اخلاصة بالتدريس .
 .جمدرج نشاطات وندوات:
يجب أن تشمل مباني اجلامعة مدرج نشاطات واحداً على األقل بسعة حدها األدنى  200طالب ومبساحة ال تقل عن
280م ،2ويجب أن يزود املدرج مبسرح ومدخل ومخرج مستقل مع مخرج خاص للطوارئ ،وأن يجهز باألجهزة الصوتية
والبصرية املناسبة واإلنارة املالئمة للتمثيل املسرحي.
 .داملختبرات:
يجب أن حتقق املختبرات الشروط اآلتية:
 احلد األدنى ملساحة كل مختبر (60م )2ستون متراً مربعاً والسعة القصوى يف كل حصة ( )20عشرون طالباً.
 يجب أن يتوفر يف اجلامعة مختبر لغات واحد على األقل يحتوي على ( )20عشرين وحدة تعليمية ( .) Booth
 يــجب أن يتوفر يف اجلامعة ،عالوة على املختبرات اخلاصة بالكليات العلمية ،مختبر حاسوب واحد على األقل
يحتوي على ( )20عشرين جهاز حاسوب حديث مع ( )5خمس طابعات لكل ( )500خمسمائة طالب زيادة على
مختبرات احلاسوب املخصصة لقسم احلاسوب أو قسم هندسة احلاسوب.
 يجب أن يتوفر مختبر بحث لكل كلية تقدم مواداً عملية على أن يجهز مبا يتالءم مع طبيعة النشاط البحثي ومبا
يحقق شروط السالمة العامة.
 توفر اجلامعة املختبرات الالزمة للتخصصات التي تدرسها وتزودها باألجهزة واألدوات الالزمة للتدريس وفق
املناهج املقررة.
 توفر اجلامعة خدمة االنترنت للعاملني فيها مبا يف ذلك الطلبة حسب السرعة التي تفي باألغراض اخلاصة
ملستخدمي الشبكة ،إضافة إلى الطابعات الالزمة لذلك.
 .هاملشاغل:
 تكون مساحة املشغل الواحد 60م 2على األقل ومبعدل 4م 2للطالب الواحد ويجب أن ال يزيد عدد الطلبة عن (
 )20طالباً يف املشغل الواحد.
 توفر اجلامعة املشاغل الالزمة للتخصصات التي تدرسها وتزودها باألجهزة واألدوات الالزمة للتدريس وفق
املناهج املقررة.
 .ومكاتب أعضاء هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني:
تخصص مساحة 7.5م 2لكل عضو هيئة تدريس أو إداري يف املكاتب املشتركة ،على أال يزيد عدد أعضاء هيئة
التدريس يف املكتب الواحد عن اثنني ،ويجب توفير مكتب مستقل لعميد الكلية وآخر لرئيس القسم مع ضرورة توفير
قاعات اجتماعات ملجلس الكلية ومجالس األقسام يف نفس الكلية.

 احلد األدنى لسعة مجموع قاعات التدريس واحملاضرات واملناقشات هو ( )%50من املجموع الكلي لعدد طلبة
اجلامعة يف وقت واحد.
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 .زاملكتبة :يجب أن تراعي اجلامعة عند إنشاء مبنى املكتبة املعايير اآلتية:
 توفير مساحة يف املكتبة ألغراض االعتماد العام مبعدل ( )0.5م 2لكل طالب مسجل يف اجلامعة على أال تقل
املساحة عن ( )1000م 2حداً أدنى.
 توفير عدد من املقاعد يف املكتبة بحيث تستوعب  %10من مجموع عدد الطالب وأعضاء هيئة التدريس الكلي يف
وقت واحد.
 تخصيص ما مساحته 4م 2لكل ( )1000مجلد.
 اقتناء وتنمية مجموعات من مختلف مصادر املعلومات وذلك مبعدل ( )10عشرة عناوين لكل طالب حداً أدنى ،على
أال يقل عدد العناوين يف املكتبة عن عشرة آالف عنوان عند التأسيس.
 توفير دوريات لكل مجال معريف من الدوريات اجلارية بنوعيها الورقية واإللكترونية يف كل تخصص مرخص
للجامعة ألغراض االعتماد العام ،وتوفير هذه األع��داد ملدة (  )5سنوات سابقة على األقل وبأشكال مختلفة

 يجب أن تؤهل املمرات ورفوف الكتب والطاوالت الستعمال ذوي االحتياجات اخلاصة .كما يجب توفير غرفة
خاصة لألشخاص املصابني بإعاقة يف البصر أو يف السمع أو الذين يحتاجون املساعدة يف القراءة .ويجب تزويد
املكتبة العامة بأجهزة إنذار وتنبيه ضوئي وسمعي يف حاالت اخلطر ،وأشرطة دليلية نحو مخارج الطوارئ وأماكن
اإلخالء ،والعمل على توفير جهازي حاسوب على األقل خاصني بالطلبة املعوقني.
 .حوحدة القبول والتسجيل :يجب أن حتقق الشروط اآلتية:
 تخصيص مساحات كافية الستيعاب موظفي القبول والتسجيل ،وما يتطلبه عمل الدائرة من مستودعات للملفات
والوثائق وغيرها ،وتكون مساحات املكاتب كما هو معتمد يف الفقرة (و) أعاله ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني
اإلداريني.
 يتولى إدارة وحدة القبول والتسجيل مدير متفرغ ،يساعده عدد كاف من املوظفني ،ويجب أن تشتمل الدائرة على
الوحدات التنظيمية اآلتية:

ورقية وإلكترونية ومصغرات فلمية وأقراص مدمجة....الـخ .ويف حالة االشتراك اإللكتروني يتوجب على اجلامعة

  شعبة القبول.

أن توفر للطالب إمكانية احلصول على نسخ ورقية عن األبحاث التي يحتاجون إليها بحد أدنى ( )150صفحة

 شعبة التسجيل.

مطبوعة مجاناً لكل طالب يف الفصل الواحد  ،ويف جميع احلاالت يتوجب على اجلامعة توفير ما ال يقل عن

  شعبة الوثائق.

( )%50من مجموع عناوين الدوريات املطلوبة للتخصص بصورتها الورقية.
 توفير املراجع األساسية الالزمة للبحث والدراسة كاملعاجــم اللغوية (القواميس) ،ودوائر املعارف (املوسوعات)،
ومعاجم التراجم والسير ،واألدلة والكتب الثانوية ،واألطالس ،والببليوغرافيات ..الخ باللغتني العربية واألجنبية.
 تنظيم مجموعات املكتبة بسلسلة من اإلجراءات الفنية كتسجيلها وإدخالها وفهرستها وتصنيفها وإعداد الفهارس
الالزمة لها وفق أحدث ما تطبقه املكتبات اجلامعية من أنظمة وقواعد ومعايير دولية ،وكذلك إجراءات حفظها
عن طريق جتليدها وترميزها.
 تقدمي اخلدمات املعلوماتية من مراجع وإرشاد وإعارة وحجز وتصوير وطلب مصورات للمواد غير املتوفرة يف
املكتبة للباحثني والدارسني ،وتيسير االنتفاع من هذه اخلدمات بالطرق املختلفة.
 حوسبة املكتبة وفق أحدث األنظمة احلاسوبية املتاحة لهذا الغرض ،وذلك ملواكبة املستجدات يف مجال تكنولوجيا
املعلومات.
 تخصيص أجهزة حاسوب شخصية أو مطارف (شاشات) حديثة وذلك بواقع مطراف واحد لكل  300طالب،
الستخدامها كفهارس آلية من قبل الطلبة والباحثني.
 تعيني عدد من املوظفني يف املكتبة بواقع موظف واحد لكل ( )500طالب ،على أن ال تقل نسبة املتخصصني يف
علم املكتبات أو تكنولوجيا املعلومات عن  %50من مجموع موظفي املكتبة.
 أن تكون قاعات املكتبة مكيفة ومؤثثة باألثاث الالزم جللوس الطلبة من كراسي وطاوالت وخزائن ورفوف ومكاتب
للعاملني فيها ،وذلك بواقع رف واحد لكل ( )25مجلداً من الرفوف املفتوحة.

 يجب أن توفر الدائرة النماذج والوثائق والسجالت الرسمية الالزمة لعمل الشعب املذكورة أعاله ،ومنها :طلب
االلتحاق ،وبطاقة التسجيل ،وبطاقة االنسحاب واإلضافة ،وسجل عالمات الطالب ،والشهادات ،وسجل اخلريجني،
كما يجب أن حتتفظ بالوثائق األصلية أو بصور مصدقة عنها لكل طالب يف ملف خاص به.
 يجب أال يزيد عدد الطلبة لكل مسجل أو كاتب تسجيل على ( )600طالب.
 يجب حوسبة أعمال الدائرة املتعلقة بالقبول والتسجيل والوثائق ،وتوفير األجهزة والتجهيزات الالزمة لذلك ،مبا
يف ذلك شاشة طرفية لكل مسجل على األقل.
 تزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة بنماذج عن التواقيع املعتمدة لألشخاص املخولني بالتوقيع
على الوثائق والشهادات وجميع األوراق الصادرة عن اجلامعة ،وباألختام الرسمية ومناذج الشهادات التي متنحها
اجلامعة.
 .طمركز صحي /عيادات صحية:
 يجب أن تتوفر املواصفات األساسية اآلتية يف املركز الصحي /العيادة الصحية:
 طبيب عام عدد ( )2حد أدنى.
 ممرض /ممرضة عدد ( )2لكل  4000طالب.
 غرفة عيادة صحة عامة عدد (.)2
 غرفة ط��وارئ م��زودة بعدد من األس��رة يتراوح عددها من)  (5-3ويجب وضع حاجز بني أس��رة الطالبات
والطالب.
 توفير تأمني صحي لكافة العاملني والطلبة يف اجلامعة من خالل اتفاقية مع أحد املستشفيات.
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 .ياملالعب الرياضية:
 يكون يف اجلامعة ملعب واحد خارجي على األقل لأللعاب اآلتية وحسب املقاييس املبينة أدناه واملواصفات املعتمدة:
 كرة سلة26 :م×14م
 كرة طائرة18 :م × 9م
 كرة يد40 :م×20م
 التنس األرضي24 :م× 11م
 كرة قدم105 :م ×70م
وإذا زاد عدد طالب اجلامعة على  4000طالب ،فيجب أن توفر اجلامعة صالة رياضية مغلقة مبساحة إجمالية ال تقل

 توفير مشرب واحد على األقل يف كل كلية لذوي االحتياجات اخلاصة ،ويجب أن ال يحول أي عائق دون الوصول
إلى هذه املشارب بشكل جانبي من قبل مستعملي الكراسي املتحركة.
 .نالساحات اخلضراء :تشكل مجموع املساحات اخلضراء املزروعة ما ال يقل عن  %25من مساحة األرض.
 .سمواقف السيارات  :يجب أن توفر اجلامعة ما يلي:
 مواقف مخصصة لسيارات أعضاء هيئة التدريس واإلداريني بواقع موقف واحد لكل شخصني ومبساحة ال تقل
عن (12م )2للموقف الواحد.
 مواقف مخصصة لسيارات الطلبة بواقع موقف واحد لكل عشرين طالباً ومبساحة ال تقل عن (12م )2للموقف
الواحد.

عن 2000م ،2وال يقل ارتفاعها عن 7م ،بحيث تتوفر فيها املرافق اآلتية:

 مواقف مخصصة للباصات بواقع (30م )2للموقف الواحد.

 مالعب قابلة للتحويل :تشمل كرة سلة ،وكرة يد ،وكرة طائرة ،وتنس أرض ،وريشة طائرة ,وباملساحات الواردة

 تقوم اجلامعة بتخصيص املواقف املذكورة أعاله بآرمات وخطوط وشاخصات تنظيمية حتدد طبيعة االستعمال

أعاله .
 قاعات ملمارسة النشاطات الرياضية املختلفة مثل ( :كاراتيه ،جودو ،تايكواندو) ،ومالكمة ،وكرة طاولة ،وجمباز،
وغرفة لياقة بدنية.
 أماكن غيار مالبس منفصلة واحدة للذكور وواحدة لإلناث بحيث حتتوي كل واحدة منها على أربعة حمامات
على األقل ومرافق صحية ،وتكون احلمامات مزودة مبياه ساخنة وباردة.
 مكاتب املشرفني ومبعدل 7.5م 2لكل مدرب أو مشرف.
 مدرج ثابت أو متحرك ومنصة رئيسية يتسعان إلى ( )200شخص فأكثر.
 يجب أن توفر اجلامعة مدرباً مؤه ً
ال واحداً على األقل لكل ( (1000طالب.
 .كاملرافق العامة واخلاصة:
هي املرافق املخصصة الستخدامات الطلبة يف النشاطات املختلفة ،وتشمل املطاعم الرئيسية والفرعية ( الكافتيريات)،
وقاعات املعارض ،والترفيه واملصليات أو املساجد ،وقاعات التوضيح السمعي والبصري وقاعات املعارض وقاعات
األنشطة اخلاصة مثل :املوسيقى والتمثيل والصحافة والنحت والفنون اليدوية والتصويرية األخ��رى والشطرجن

للمواقف املشار إليها ،ويجب أن تكون املواقف جميعها مسفلته.
 تخصيص مواقف لسيارات ذوي االحتياجات اخلاصة قريبة لكل مبنى بواقع موقف واحد لكل خمسني طالباً.
 .عاملياه :يجب أن تشتمل أبنية اجلامعة على خزان مياه أرضي بسعة 300م 3على األقل تزداد مبعدل 100م 3لكل 1000
طالب إذا زاد عدد الطلبة على  2000طالب ،ويف حالة وجود سكن داخلي للطلبة فإنه تتم زيادة السعة املذكورة سابقاً
مبقدار متر مكعب واحد لكل طالب من طلبة السكن الداخلي.
 .فالصرف الصحي :يجب ربط اجلامعة مع شبكة املجاري العامة يف حال وجودها ،وإال فإنه يجب إنشاء محطة تنقية
خاصة باجلامعة.
 .صااللتزام بكودات ومتطلبات البناء اخلاص لذوي االحتياجات اخلاصة عند إنشاء أي مبنى جديد ،ودراسة إمكانية
تعديل األبنية القائمة لتتوافق مع هذه املتطلبات.
األجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية:

 .أاألجهزة والوسائل التعليمية:

والبلياردو وكرة الطاولة ،وكذلك القاعات املخصصة الحتادات الطلبة واجلمعيات واألندية الطالبية ،شريطة أن

 توفر اجلامعة األجهزة والوسائل التعليمية الالزمة للتدريس يف اجلامعة ،وبخاصة ما يلي:

تتناسب مساحاتها مع عدد طلبة اجلامعة.

 أجهزة حاسوب شخصية مبعدل جهاز واحد على األقل لكل عضو هيئة تدريس ،وجهاز حاسوب واحد على األقل

 .لدورات املياه:

لكل  20طالباً.

 توفير الشروط الصحية يف كل مبنى بشكل يخدم الطلبة والعاملني من اجلنسني.

 آالت لتصوير األوراق مبعدل آلة واحدة على األقل لكل قسم من أقسام كل كلية.

 تزويد املرافق الصحية بحجيرات مراحيض خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة ،حجيرة واحدة لكل من اجلنسني

 جهاز حاسوب مع طابعة على األقل لكل قسم أكادميي أو وحدة إدارية.

مع املتكآت الضرورية وأجهزة طلب املساعدة.
 .ماملشارب الصحية:

 توفير عدد مناسب من األلواح البيضاء لكل كلية.
 توفير عدد مناسب من أجهزة عرض البيانات (  ) Data Showلكل قسم.

 تخصص مشارب ماء مبردة وتوزع بشكل يخدم الطلبة والعاملني يف مواقع جتمعهم املختلفة.
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 .بالسجالت وامللفات :توفر اجلامعة ما يلي:

المحور الرابع :تجديد ترخيص مؤسسة التعليم العالي

 سجالت وملفات الدائرة املالية وتضم :ملفات وبطاقات وجلود وصوالت للرسوم والواردات واملصروفات واللوازم.
 سجالت وملفات شؤون العاملني اخلاصة بتعيني العاملني فيها وتضم عقودهم وشهاداتهم العلمية وغير ذلك من
الوثائق الالزمة.
 سجالت وملفات إدارة اجلامعة وتضم ملفات حلفظ املعامالت اخلاصة بإدارة اجلامعة.
 أدلة ومطويات مطبوعة تشمل دليل أسماء أعضاء هيئة التدريس وهواتفهم ،ودليل أسماء اإلداريني والعاملني
يف اجلامعة ،ودليل الطالب ،ودليل اجلامعة ،والكتاب السنوي ،وغيرها من املنشورات التي تصدرها اجلامعة.

البند االول /التعريف

هو جتديد الترخيص ملؤسسة تعليمية قائمة للتأكد من استمرارية عملها حسب رسالتها وأهدافها املعلنة مبهنية وشفافية
وضمن املعايير املعمول بها يف الهيئة ،ويكون جتديد الترخيص ساريا ملدة خمس سنوات.
البند الثاني /الحاالت التي تستوجب التقدم بطلب تجديد الترخيص

البند السابع /التغييرات على ترخيص مؤسسة التعليم العالي

تتقدم مؤسسة التعليم العالي الى الهيئة بطلب جتديد ترخيص وقبل البدء بأي تغيير يف احلاالت اآلتية:

يجب على مؤسسة التعليم العالي االلتزام بجميع الشروط التي منحت على أساسها الترخيص ،وأن متتنع عن إجراء أي

 خالل العام األخير من فترة الترخيص املمنوحة لها

تغييرات جوهرية تخالف هذه الشروط قبل احلصول على موافقة رسمية مسبقة من الهيئة ،وتقدمي طلب مشفوع بالوثائق
واألدلة واملعلومات الالزمة ،لتقرر الهيئة إذا كانت هذه التغييرات تتطلب قرارا من الهيئة أو من مجلس التعليم العالي ،أو
أنها تستوجب تقدمي املؤسسة لطلب جتديد ترخيص إذا كانت تغيرات جذرية .وفيما يلي توضيح لذلك:

 تعديالت على وضعها القانوني كتغيير ملكيتها أو اندماجها مع مؤسسة تعليمية أخرى
 تغيير تصنيفها من كلية مجتمع إلى كلية جامعية ،أو من كلية جامعية إلى جامعة
 تغيير املوقع اجلغرايف حلرم املؤسسة

الفقرة االولى /التغييرات الثانوية على الترخيص

البند الثالث /قبول الطلبات

إذا كانت التغييرات التي ستقوم بها مؤسسة التعليم العالي على شروط ترخيصها تغييرات طفيفة ال تؤثر على طبيعة عملها

يجب على املؤسسة املرخصة التي تنطبق عليها أي من احلاالت أعاله التقدم بطلب إلى الهيئة لتجديد الترخيص ،وذلك

فإن مثل هذه التغييرات املبررة ميكن املباشرة فيها بعد توثيقها واقرارها يف املؤسسة وإبالغ الهيئة ،وموافقة الهيئة الرسمية
عليها ،دون احلاجة لتجديد ترخيص املؤسسة .ومن هذه التغييرات:
 تغيير يف مسمى مؤسسة التعليم العالي إذا لم يكن مرتبطا بتغييرات رئيسة أخرى داخل املؤسسة
 تعديل تطويري على رؤية ورسالة وأهداف املؤسسة إذا لم يكن مرتبطا بتغييرات رئيسة أخرى داخل املؤسسة

قبل عام من التاريخ املقترح لتطبيق التعديالت وتقبل طلبات جتديد الترخيص بشكل مستمر على مدار العام.
البند الرابع /معايير تجديد الترخيص

على املؤسسة املتقدمة بطلب جتديد الترخيص االلتزام بجميع املعايير اخلاصة بتجديد الترخيص املعتمدة لدى الهيئة.

الفقرة الثانية التغييرات الجوهرية على الترخيص

إذا كانت التغييرات التي ستقوم بها مؤسسة التعليم العالي تغييرات جوهرية تؤثر على طبيعة عملها وتتعارض مع شروط
ترخيصها ،فإن مثل هذه التغييرات تتطلب من املؤسسة أن تتقدم بطلب جتديد الترخيص ،موضحة فيه سبب الطلب
والتغييرات التي ستقوم بها ،ومستوفية جميع الشروط واملعايير املعمول بها يف الهيئة مبا فيها دفع الرسوم املالية املقررة
حسب نظام الهيئة ،لتقوم الهيئة بعمليات التقييم واملراجعة.
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البند الخامس /إجراءات تجديد الترخيص

تقدمي الطلب إلى الهيئة

تتلخص إجراءات جتديد الترخيص ملؤسسات تعليمية مرخصة سابقا يف خمسة مراحل متتالية ومتتابعة تستمر ملدة 12
شهراً ،وهي:

تقدم املؤسسة طلب جتديد الترخيص إلى الهيئة ،مبينة فيه األسباب الداعية
إلى إعادة الترخيص ،ومستوفيا جلميع املتطلبات والشروط واملعايير ،مبا

للهيئة

فيها دفع الرسوم املقررة .ويتضمن الطلب تقرير التقييم الذاتي ،والوثائق

واملستندات الثبوتية حيثما يلزم.

جدول ( :)2مراحل تجديد ترخيص مؤسسة التعليم العالي القائمة
اإلجراءات

إعالم الهيئة

تعلم املؤسسة الهيئة برغبتها بالتقدم بطلب لتجديد الترخيص يف كتاب

المسؤول

النماذج
والتعليمات

الفترة

املؤسسة

رسمي ،مبينة األسباب الداعية لذلك.
تقوم الهيئة يف حال ضرورة املباشرة بتجديد الترخيص بإبالغ املؤسسة

الهيئة

التقومي الذاتي املؤسسي
تقوم املؤسسة بتشكيل جلنة توجيهية ذات سلطات رسمية ممثلة للمؤسسة

 6أشهر
املؤسسة

من�����وذج طلب

ككل (إداري�ين ،مدرسني ،طلبة ،خريجني) من ذوي االختصاص واخلبرة

جت����������دي����������د

حتت إشراف منسق وتكلف مبا يأتي:

ال���ت���رخ���ي���ص

 حتديد اجلدول الزمني ملراحل التقومي الذاتي املؤسسي

ملؤسسة تعليم

 تشكيل اللجان الفرعية والفرق العاملة يف التقومي الذاتي املؤسسي

 إشراك جميع الدوائر األكادميية يف املؤسسة وأعضاء الهيئة التدريسية
فيها يف عملية التقومي الذاتي املؤسسي

 جمع البيانات والوثائق ذات الصلة بالتقومي الذاتي املؤسسي وحتليلها

 حترير التقارير الفرعية ورفعها الى اللجنة املخولة بكتابة التقرير
النهائي لصياغة مسودة التقرير.

تقوم اللجنة املخولة بكتابة تقرير التقومي الذاتي املؤسسي ،ويشترط فيه أن:
 يكون التقرير تقييمياً ونقدياً ،يعكس املعايير املعتمدة يف الهيئة والبنود
املطلوبة عند إعداد تقرير التقومي الذاتي املؤسسي.
 يعكس صورة املؤسسة ككل من حيث اإلجنازات والتحديات واخلطط
املستقبلية للتطوير والتحسني وأن يتعمق يف حتليل نقاط القوة ونقاط
الضعف يف أداء املؤسسة ويعكس وعيها ملا تقوم به وتقييمه وحتسينه.
 أن يكون مدعما بالوثائق وامللفات واإلحصاءات وتضمينها يف مالحق
التقرير وتوفيرها لفريق التقييم اخلارجي الحقا.
 تعميم مسودة التقرير النهائي على أعضاء الهيئتني اإلدارية والتدريسية
يف املؤسسة للمراجعة والتدقيق قبل اعتمادها بشكل نهائي وإرسالها
إلى الهيئة للبدء بإجراءات التقييم اخلارجي.

يتم فحص الطلب للتأكد من استيفاء الوثائق الالزمة ،ويف حال وجود

موظف

وإال يؤجل النظر يف الطلب إلى الدورة التالية.

املسؤول

نواقص ،يتم التواصل مع مقدم الطلب الستكمالها خالل شهر كحد أقصى،

شهر

الهيئة

عن امللف

التقومي اخلارجي املؤسسي

للبدء بإجراءات التقييم الذاتي املؤسسي
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النظام املالي

عالي
دل������������ي������������ل
ال���ت���رخ���ي���ص
واالعتماد

شهر

تُش ّكل الهيئة فريقا من األكادمييني واملهنيني من ذوي اخلبرة واالختصاص
حتت إشراف منسق للفريق ،ويتم إعالم املؤسسة بتشكيل الفريق لضمان
عدم وجود تضارب مصالح.
يكلف فريق التقييم اخلارجي بــ:
 مراجعة التقومي الذاتي بدقة واالطالع على جميع الوثائق واملستندات ذات
الصلة بتقييم املؤسسة للتأكد من دقة وموضوعية تقرير التقومي الذاتي.

 4أشهر
الهيئة

من���وذج تقرير

شهر

ال����ت����ق����ي����ي����م
اخل�������ارج�������ي
ملؤسسة تعليم

شهران

عالي قائمة

 تنفيذ زيارة ميدانية يف يومني على األقل يف املؤسسة مبرافقة موظف
من الهيئة تشمل:

 مقابالت م��ع اإلدارة العليا للمؤسسة ،العاملني يف وح��دة
اجلودة ،والدوائر اإلدارية املساندة ،أعضاء الهيئة التدريسية

م��ن املتفرغني وغير املتفرغني ،والطاقم الفني ،والطلبة

واخلريجني واملشغلني حيثما يلزم

 زي���ارة امل��راف��ق التعليمية م��ن ص��ف��وف وق��اع��ات ومختبرات
ومكتبات واالطالع على التجهيزات الداعمة للعملية التعليمية

والنشاطات الالمنهجية

 االط�لاع على األدل��ة والوثائق اإلسنادية املطلوبة كمحاضر
االجتماعات للمجالس املختلفة ،ملفات البرامج واملساقات،

تقارير وحدة اجلودة وغيرها

 االجتماع يف نهاية ال��زي��ارة ب��إدارة املؤسسة وتقدمي ملخص
لنتائج الزيارة وتوصيات بهذا اخلصوص.

 كتابة تقرير تقييمي شامل حسب معايير الهيئة والنموذج
املعتمد لديها بتوصيات ومقترحات واضحة وصريحة خاصة
مبا يتعلق بالتعديالت املقترحة من قبل املؤسسة ،وإقراره من

قبل فريق التقومي اخلارجي وتسليمه إلى رئيس الهيئة.
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شهر

تُرسل الهيئة تقرير التقييم إلى املؤسسة لدراسته ومعاجلة جوانب الضعف

البند السادس /المخطط االنسيابي لتجديد الترخيص

والقصور وعمل التعديالت الالزمة مبا يتناسب مع التوصيات واملقترحات الواردة
يف التقرير ،على أن ترسل ردها إلى الهيئة يف فترة ال تتجاوز شهر من تسلم

ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ﰲ ﻛﺘﺎب

التقرير.

رﺳﻤﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ

شهر

تُرسل الهيئة رد املؤسسة إلى فريق التقييم لالطالع عليه وتقييم التعديالت
ووضع التوصيات يف تقرير نهائي وتسليمه الى الهيئة يف فترة ال تتجاوز

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ذات ﺳﻠﻄﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻹﺟﺮاء

شهر من تاريخه.

ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻮﱘ اﻟﺬاﺗﻲ اﳌﺆﺳﺴﻲ

شهر

اتخاذ القرار
ترفع الهيئة امللف كامال بعد انتهاء عملية التقومي إلى مجلس التعليم العالي

رئيس

التخاذ القرار املناسب.

الهيئة

يف حال موافقة مجلس التعليم العالي ،متنح املؤسسة جتديدا للترخيص

مجلس

خلمس سنوات بالتعديالت التي يتم املوافقة عليها من قبل مجلس التعليم

التعليم

العالي.

العالي

اذا كان قرار املجلس بوجوب استيفاء متطلبات أو معايير محددة ،تعطى

شهر

ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ

ﲡﺪﻳﺪ اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ ،وﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺎ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺸﺮوط واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ اﻷﻛﺎدﳝﻴﺔ ،ﲟﺎ
ﻓﻴﻬﺎ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ

ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ

ﺗﺼﺪر اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺗﺮﺧﻴﺼﺎ ﳌﺪة  5ﺳﻨﻮات

املؤسسة فترة زمنية حتذيرية ال تتجاوز ستة أشهر لتصويب أوضاعها ،ويف
حالة لم تصوب املؤسسة أوضاعها خالل الفترة التحذيرية ،يحق للمجلس
اتخاذ إجراءات جزائية تصاعدية بحق املؤسسة ،ويف فترات زمنية محددة،

ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﻮﺿﻊ

ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﺠﻮات واﻟﻨﻮاﻗﺺ

حتى تستكمل املؤسسة تصويب أوضاعها وإال يلغى ترخيصها.
إﺟﺮاءات ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺤﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺐ أوﺿﺎﻋﻬﺎ

اﻟﻐﺎء اﻟﺘﺮﺧﻴﺺ
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ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ

ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ
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المحور الخامس :االعتماد العام لمؤسسات التعليم العالي

البند الرابع/إجراءات االعتماد العام

تتلخص إجراءات االعتماد العام ملؤسسة تعليمية جديدة يف ثالثة مراحل متتالية ومتتابعة تستمر ملدة  7شهور ،كما يبني
البند االول /التعريف

اجلدول أدناه:

االعتماد العام :إقرار الهيئة بأن املؤسسة املرخصة مؤهلة للتقدم بطلبات اعتماد عام لكلياتها واعتماد خاص لبرامجها،

جدول ( :)3مراحل االعتماد العام لمؤسسة تعليم عالي

عند توافر الشروط اخلاصة بذلك ،وفق األنظمة واملعايير املعمول بها يف الهيئة .يبدأ االعتماد العام بعد إنشاء املؤسسة
بناء على تقرير من الهيئة عند توافر الشروط الالزمة لذلك ويكون االعتماد العام ساريا ملدة خمس سنوات على أن يتم

اإلجراءات

المسؤول

النماذج والتعليمات

تقدمي الطلب

شهر

خاللها اعتماد ثالث كليات اعتمادا عاما على األقل يف اجلامعة.

يقدم طلب االعتماد العام إلى الهيئة خالل فترة الدورتني احملددتني

ميكن تقدمي طلب االعتماد العام:

لتقدمي الطلبات ،مستوفيا جلميع املتطلبات والشروط واملعايير ،مبا

ال��ع��ام ملؤسسة تعليم

  لكلية واحدة أو أكثر يف مؤسسة مرخصة جديدة.

فيها دفع الرسوم املقررة.

عالي

 لكلية جديدة يف جامعة مرخصة وقائمة (حسب تعليمات خاصة كما ورد يف النماذج).

يتم فحص الطلب للتأكد من استيفاء الوثائق الالزمة ،ويف حال وجود

دائرة

نواقص ،يتم التواصل مع مقدم الطلب الستكمالها خالل شهر كحد

االعتماد

البند الثاني /الشروط والمتطلبات

أقصى ،وإال يؤجل النظر يف الطلب إلى الدورة التالية.

أن تكون اجلهة املتقدمة بالطلب قد حصلت مسبقا على الترخيص ،واستكملت جميع الشروط واملتطلبات املوضحة يف

التقييم

شهادة الترخيص يف فترة لم تتجاوز ثالث سنوات.

تشكل الهيئة فريقا م��ن األك��ادمي��ي�ين واملهنيني م��ن ذوي اخلبرة

ميكن للجهة املتقدمة أن تتقدم بطلب االعتماد العام وطلب االعتماد اخلاص يف ٍآن واحد على أن تراعى إجراءات ومتطلبات

واالختصاص حتت إشراف منسق للفريق ،لدراسة الطلب وتقييمه

كل منهما .ويكون االعتماد اخلاص مشروطا باملوافقة على االعتماد العام

تقبل الهيئة طلبات االعتماد على دورتني سنويا:

ترسل الهيئة تقرير التقييم إلى اجلهة املتقدمة بالطلب لدراسته

 الدورة األولى :خالل الفترة من  1أيار الى  30حزيران

وإج���راء التعديالت ال�لازم��ة ومعاجلة جوانب الضعف والقصور،

دورة من تاريخه

معايير االعتماد العام

شهر

النظام املالي للهيئة
 5أشهر

الهيئة

منوذج تقييم االعتماد  3أشهر
العام

تقييمي شامل إلى الهيئة ،موضحا ملواطن القوة والضعف يف امللف

البند الثالث/قبول طلبات االعتماد العام

 وميكن تقدمي الطلب يف غير هاتني الفترتني؛ على أن يتم التعامل معه باإلجراءات املعتمدة لدى الهيئة مع بداية أول

املؤسسة

من��وذج طلب االعتماد

والقيام بزيارة ميدانية ومقابالت حيثما يلزم ،ومن ثم تقدمي تقرير
والتوصيات واملقترحات للتطوير.

 الدورة الثانية :خالل الفترة من  1تشرين الثاني الى  31كانون األول

الفترة

شهر

والعمل ضمن التوصيات املقدمة ،وتبني املناسب من املقترحات ،على
أن ترسل ردها إلى الهيئة يف فترة ال تتجاوز شهر من تسلم التقرير.
ترسل الهيئة رد اجلهة املتقدمة بالطلب إلى فريق التقييم لالطالع

شهر

عليه وتقييم التعديالت التي تبنتها املؤسسة ومدى جناعتها ،ورفع
توصيتهم النهائية بخصوص جاهزية املؤسسة كمؤسسة تعليم عالي
للبدء بطرح برامج تعليمية وتسليم تقريرهم النهائي إلى الهيئة يف
فترة ال تتجاوز شهر من تاريخه.
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اتخاذ القرار
يف حال املوافقة متنح املؤسسة االعتماد العام خلمس سنوات ،وعليها

شهر
الهيئة

البند الخامس /المخطط االنسيابي لالعتماد العام

شهر

أن تباشر بتقدمي طلبات االعتماد اخلاص لبرامج تعليمية ،على ان

ﺗﻘﺪﱘ ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺎم

يعتمد برنامج تعليمي واحد على األقل خالل عام من تاريخ صدور
االعتماد العام ،وإال يعتبر االعتماد العام الغيا ،ما لم يتم املوافقة
من قبل الهيئة على متديد هذه املدة بناء على طلب اجلهة املتقدمة
بالطلب متضمنا تبريرات مقنعة بأسباب التأخير.
يف حال عدم استيفاء املؤسسة للشروط املطلوبة بشكل واف ،تعطى

 6أشهر

ﻣﻜﺘﻤﻞ

ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ

اﻟﺘﺄﻛﺪ ﻣﻦ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻄﻠﺐ

ارﺟﺎع ﻟﻼﺳﺘﻜﻤﺎل

اجلهة املتقدمة بالطلب فترة زمنية ال تتجاوز ستة أشهر لتصويب
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺐ

أوضاعها ،ويعاد النظر يف الطلب مرة ثانية بعد مضي هذه املدة.
أما يف حال القرار بالرفض فيغلق امللف ويحق للمؤسسة املتقدمة

عامان

بالطلب التقدم بطلب اعتماد عام جديد بعد عامني من إغالق امللف
مستوف جلميع الشروط واملتطلبات مبا يف ذلك دفع الرسوم املقررة.

ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ

ﺑﺤﺎﺟﺔ اﻟﻰ ﻋﻤﻞ

رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ

ﻋﻠﻰ ﻣﻘﺪم اﻟﻄﻠﺐ ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﻮﺿﻊ ﺧﻼل 6
أﺷﻬﺮ ﻣﻦ اﺳﺘﻼم ﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻬﻴﺌﺔ

اﻋﺘﻤﺎد اﳌﺆﺳﺴﺔ  5ﺳﻨﻮات .ﻋﻠﻰ اﳌﺆﺳﺴﺔ
ان ﲢﺼﻞ ﻋﻠﻰ اﻋﺘﻤﺎد ﺧﺎص ﺧﻼل ﻋﺎم

ﻳﺤﻖ ﻟﻠﺠﻬﺔ اﳌﺘﻘﺪﻣﺔ ﺑﺎﻟﻄﻠﺐ اﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ
اﻋﺘﻤﺎد ﻋﺎم ﺟﺪﻳﺪ ﺑﻌﺪ ﻋﺎﻣﲔ ﻣﻦ إﻏﻼق

اﳌﻠﻒ ﻣﺴﺘﻮف ﳉﻤﻴﻊ اﻟﺸﺮوط واﳌﺘﻄﻠﺒﺎت
ﲟﺎ ﰲ ذﻟﻚ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة.
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البند السادس /معايير االعتماد العام

إن وضع معايير محددة لالعتماد العام من شأنها تعزيز مؤسسات التعليم العالي يف فلسطني أثناء انشائها لتكون على
أمت االستعداد لطرح برامج تعليمية تتالءم مع املعايير الدولية وتضمن حسن األداء أثناء مراحل تأسيسها املختلفة لضمان

 مدير القبول والتسجيل.
 مديري املراكز والوحدات والدوائر اإلدارية واملالية واخلدماتية والرقابة املالية واإلدارية والتدقيق الداخلي.
 .جتلتزم اجلامعة بإعداد األنظمة والتعليمات الالزمة مبا يتناسب مع قانون اجلامعات النافذ.

الفعالية املؤسسية .كما أن وجود نظام لالعتماد العام يضمن التميز يف ظل االسترشاد باملعايير الدولية لعمليات االعتماد

ثانيا:

العام.

 .أيكون للجامعة املجالس اآلتية وحتدد مهامها وفق أحكام التشريعات النافذة:

تقرأ هذه املعايير بالتوازي مع التعليمات واإلجراءات املرتبطة بها ،وكذلك متطلبات وشروط التقدم بطلبات االعتماد العام
لكليات مؤسسات التعليم العالي ،والتي مت توضيحها يف هذا اجلزء من الدليل ،حيث حتدد هذه املعايير احلد األدنى من
شروط ومتطلبات التقدم بطلبات االعتماد العام ،وتكمل معايير الترخيص للتمهيد لتقدمي طلبات االعتماد اخلاص للبرامج
التعليمية ،وستكون مسؤولية مؤسسة التعليم العالي تقدمي القرائن واألدلة والوثائق لتحقيقها لهذه املعايير يف أدائها عند
التقدم للحصول على اعتماد عام لكليات مؤسسة مرخصة جديدة أو العتماد عام لكلية جديدة يف جامعة قائمة أو عند
التقدم بطلب للهيئة لتجديد االعتماد العام وأثناء عمليات التقومي والتقييم الذاتي إلثبات االلتزام باملعايير املطلوبة.

 مجلس األمناء.
 مجلس اجلامعة.
 مجلس العمداء.
 مجلس الكلية.
 مجلس القسم.
 .بيجوز إنشاء مجالس أخرى يف اجلامعة حسب القوانني واألنظمة النافذة.

تخضع هذه املعايير للمراجعة والتقييم الدوري لتطويرها وتعديلها باستمرار حسب احلاجة ،ومبا يلبي احتياجات التعليم

ثالثا:

العالي يف فلسطني من جهة ،واملعايير الدولية من جهة أخرى ،وأي تعديالت جترى عليها تعتبر نافذة بعد ستة أشهر من

 .أيكون لكل قسم مجلس يسمى ( مجلس القسم ) يتألف من رئيس القسم أو القائم بأعماله وجميع أعضاء الهيئة

إقرارها يف الهيئة وإعالنها للعموم ،وعلى اجلهة املتقدمة بطلب االعتماد العام االلتزام بجميع املعايير املعتمدة لدى الهيئة
بهذا اخلصوص.
وتتلخص معايير االعتماد العام لكلية جديدة يف هذه املعايير:
التنظيم اإلداري واألكاديمي:

 .بتكون اجتماعات مجلس القسم دورية ومنتظمة ،على أن ال تقل عن (  ) 6جلسات يف الفصل الدراسي الواحد ،ويتم
تدوين محاضر االجتماعات وتوثيقها يف القسم بشكل رسمي .
الهيئة التدريسية:

 .ألغايات االعتمادين العام واخلاص وحساب الطاقة االستيعابية فإن عضو هيئة التدريس يف اجلامعة هو:

او ُ
ال:

 .أيكون للجامعة بنية تنظيمية أكادميية وإدارية وفنية ومالية خاصة بها تتبع الرئيس مباشرة وتنسجم مع جميع التشريعات
النافذة.
 .بتشتمل البنية التنظيمية اإلدارية للجامعة على اآلتي:
 رئيس اجلامعة ونوابه ومساعديه.
 عمداء الكليات ونوابهم ومساعديهم.
 عميد البحث العلمي.
 عميد شؤون الطلبة.
 رؤساء األقسام األكادميية.
 مدير وحدة االعتماد وضمان اجلودة.
 مدير املكتبة.
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التدريسية فيه.

 األستاذ
 األستاذ املشارك
 األستاذ املساعد
 احملاضر املتفرغ
 املدرس
 املدرس املساعد (حسب معايير االعتماد اخلاص).
 األستاذ املمارس ( حسب معايير االعتماد اخلاص).
 .بال يجوز أن تزيد نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس عن اآلتي:
 ( )1:30يف تخصصات اآلداب والعلوم اإلنسانية واالجتماعية والتربوية واإلدارية واالقتصادية.
 ( )1:20يف تخصصات الهندسة والصيدلة والتمريض واملهن الطبية املساندة والعلوم والزراعة وتكنولوجيا
املعلومات.
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 ( )1:20يف التخصصات التطبيقية العلمية.
 ( )1:25يف التخصصات التطبيقية اإلنسانية.
 ( )1:14يف تخصصات الطب.
 .جيكون احلد األقصى للنصاب التدريسي األسبوعي لعضو هيئة التدريس داخل جامعته وخارجها على النحو اآلتي:
  9ساعات لألستاذ.
  12ساعة لألستاذ املشارك واملساعد.
  15ساعة للمدرس واملدرس املساعد.
 األستاذ املمارس :وفقاً ملعايير االعتماد اخلاص وأنظمة الهيئة التدريسية الصادرة وفقاً لقانون اجلامعات.
 .دويف جميع األحوال يجب أن ال تزيد أعباء العمل االضايف ألعضاء الهيئة التدريسية املتفرغني عن ( )6ساعات معتمدة.
 .هال يجوز أن تزيد نسبة املتفرغني من حملة درجة املاجستير يف كل تخصص إلى عدد حملة درجة الدكتوراه املتفرغني
عن ( )%20ما لم ينص على خالف ذلك يف معايير االعتماد اخلاص للتخصص.
 .وتضاف نسبة ( )%20من حملة درجة الدكتوراه املتفرغني إلى عدد أعضاء هيئة التدريس لتغطية العمل اإلضايف وعمل
غير املتفرغني ما لم ينص على خالف ذلك يف معايير االعتماد اخلاص للتخصص وذلك لغايات احتساب الطاقة
االستيعابية العامة للجامعة ،والطاقة االستيعابية اخلاصة للتخصص.
 .زيكون احلد األقصى للنصاب التدريسي األسبوعي لعضو هيئة التدريس غير املتفرغ ( )6ساعات معتمدة.
 .حيشترط الحتساب عضو هيئة التدريس الذي جتاوز سن السبعني لغايات الطاقة االستيعابية ما يلي:
 أن يكون برتبة أستاذ.
 أن يكون قد عمل يف التدريس اجلامعي مدة ال تقل عن ( )12سنة ،وأن ال يكون قد توقف إنتاجه العلمي احمل ّكم يف
مجال تخصصه يف السنوات اخلمسة األخيرة من تعيينه أو من تاريخ جتديد عقده.
على أن ال تتجاوز نسبة األساتذة املعينني وفقاً لهذه الفقرة ( )%10من مجموع أعضاء هيئة التدريس املتفرغني يف كل
برنامج من برامج البكالوريوس ,وميكن جتاوز هذه النسبة بقرار من مجلس الهيئة لكل حالة تقدم اجلامعة مبررات
ومسوغات بشأنها.
مشرفو وفنيو المختبرات:

يعني العدد الالزم من مشريف املختبرات بحيث ال تزيد نسبة الطلبة إليهم يف املختبر الواحد أثناء التدريس عن ( ،)1 :20وال
يتجاوز العبء التدريسي للمشرف ( )18ساعة عملية أسبوعيا ،على أن يكون حاص ً
ال على درجة البكالوريوس يف التخصص
حداً أدنى.
يخصص فني واحد على األقل لكافة املختبرات يف القسم الواحد من حملة الدبلوم املتوسط كحد أدنى ،ويخصص فني
واحد على األقل لكل مشغل من حملة الدبلوم املتوسط كحد أدنى.
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البرامج والتخصصات التي تطرحها الجامعة:

 .أيجب حتقيق شروط اعتماد البرامج والتخصصات املرخصة يف اجلامعة قبل قبول الطلبة فيها.
 .بتلتزم اجلامعة باإلعالن يف بداية كل فصل دراسي يتم فيه قبول الطلبة عن التخصصات املعتمدة اعتماداً خاصاً فقط
ومبسمياتها الدقيقة التي اعتمدت بها.
المباني والمرافق:

مساحة أرض اجلامعة ومرافقها :يشترط أن يخصص 30م 2من املساحة الوظيفية لكل طالب مسجل يف اجلامعة ويكون
احلد األدنى ملساحة أرض اجلامعة واحلد األقصى لعدد الطلبة يف اجلامعة حسب شروط ترخيص إنشاء اجلامعة .وتكون
مساحة أرض اجلامعة ومرافقها على النحو اآلتي:
 .أاملساحة الوظيفية:
 تشمل املساحة الوظيفية مساحة أرض اجلامعة ومجمل املسطحات الوظيفية األرضية والبنائية املستخدمة
ألغراض أكادميية أو نشاطات طالبية غير منهجية.
 يستثنى من املساحة الوظيفية أية مسطحات مستغلة لغير األغراض املشار إليها يف البند ( )1أعاله مثل املسطحات
يجر تأهيلها لتستغل يف النشاطات األكادميية أو الطالبية
املستغلة ألغراض اإلنتاج الزراعي أو األراضي التي لم ِ
غير املنهجية.
 يجوز احتساب مساحات األراضي التابعة للجامعة غير املتصلة باحلرم اجلامعي الرئيسي شريطة تأهيل تلك
املساحات لغايات النشاطات األكادميية املنهجية فقط.
 يجب أن ال تزيد مساحة املسطحات البنائية الوظيفية عن ( )%50من املساحة األرضية الكلية للحرم اجلامعي.
 يجب أن ال يتجاوز مجموع مساحات املواقع املنفصلة عن احلرم اجلامعي ،املساحة الوظيفية املنفصلة)%20( ،
من املساحة الوظيفية الكلية للحرم اجلامعي.
 .بقاعات التدريس:
يجب أن يتوفر يف قاعات التدريس الشروط اآلتية:
 يكون احلد األدنى ملساحة قاعة التدريس أو قاعة املناقشة (40م )2أربعني متراً مربعاً.
 احلد األدنى من املساحة املخصصة لكل طالب يف قاعات التدريس ( 1.5م ،)2على أن ال يتجاوز عدد الطلبة يف
القاعات التدريسية للتخصصات ذات الصبغة العلمية ( )40طالباً ويف التخصصات ذات الصبغة اإلنسانية ()60
طالباً.
 يجوز لغايات محاضرات مساقات متطلبات اجلامعة وحسب طبيعتها توفير قاعات بسعة ( )100طالب كحد
أقصى ،شريطة جتهيزها باألثاث الالئق واألجهزة املناسبة.
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 احلد األدنى لسعة مجموع قاعات التدريس واحملاضرات واملناقشات هو ( )%50من املجموع الكلي لعدد طلبة
اجلامعة يف وقت واحد.
 تخصص اجلامعة لكل كلية مشرفاً لقاعات التدريس ليقوم بالتأكد من صالحية القاعة ألغراض التدريس من
نظافة وإضاءة وتهوية وغيرها من اخلدمات وتوفير املستلزمات اخلاصة بالتدريس .
 .جمدرج نشاطات وندوات:

 .زاملكتبة :يجب أن تراعي اجلامعة عند إنشاء مبنى املكتبة املعايير اآلتية:
 توفير مساحة يف املكتبة ألغراض االعتماد العام مبعدل ( )0.5م 2لكل طالب مسجل يف اجلامعة على أال تقل
املساحة عن ( )1000م 2كحد أدنى.
 توفير عدد من املقاعد يف املكتبة بحيث تستوعب  %10من مجموع عدد الطالب وأعضاء هيئة التدريس الكلي يف
وقت واحد.

يجب أن تشمل مباني اجلامعة مدرج نشاطات واحداً على األقل بسعة حدها األدنى  200طالب ومبساحة ال تقل عن

 تخصيص ما مساحته 4م 2لكل ( )1000مجلد.

280م ،2ويجب أن يزود املدرج مبسرح ومدخل ومخرج مستقل مع مخرج خاص للطوارئ ،وأن يجهز باألجهزة الصوتية

 اقتناء وتنمية مجموعات من مختلف مصادر املعلومات وذلك مبعدل ( )10عشرة عناوين لكل طالب كحد أدنى،

والبصرية املناسبة واإلنارة املالئمة للتمثيل املسرحي.
 .داملختبرات:
يجب أن حتقق املختبرات الشروط اآلتية:
 احلد األدنى ملساحة كل مختبر (60م )2ستون متراً مربعاً والسعة القصوى يف كل حصة ( )20عشرون طالباً.
 يجب أن يتوفر يف اجلامعة مختبر لغات واحد على األقل يحتوي على ( )20عشرين وحدة تعليمية.
 يــجب أن يتوفر يف اجلامعة ،عالوة على املختبرات اخلاصة بالكليات العلمية ،مختبر حاسوب واحد على األقل
يحتوي على ( )20عشرين جهاز حاسوب حديث مع ( )5خمس طابعات لكل ( )500خمسمائة طالب زيادة على
مختبرات احلاسوب املخصصة لقسم احلاسوب أو قسم هندسة احلاسوب.
 يجب أن يتوفر مختبر بحث لكل كلية تقدم مواداً عملية على أن يجهز مبا يتالءم مع طبيعة النشاط البحثي ومبا
يحقق شروط السالمة العامة.
 توفر اجلامعة املختبرات الالزمة للتخصصات التي تدرسها وتزودها باألجهزة واألدوات الالزمة للتدريس وفق
املناهج املقررة.
 توفر اجلامعة خدمة االنترنت للعاملني فيها مبا يف ذلك الطلبة حسب السرعة التي تفي باألغراض اخلاصة
ملستخدمي الشبكة ،إضافة إلى الطابعات الالزمة لذلك.
 .هاملشاغل:
 تكون مساحة املشغل الواحد 60م 2على األقل ومبعدل 4م 2للطالب الواحد ويجب أن ال يزيد عدد الطلبة عن (
 )20طالباً يف املشغل الواحد.
 توفر اجلامعة املشاغل الالزمة للتخصصات التي تدرسها وتزودها باألجهزة واألدوات الالزمة للتدريس وفق
املناهج املقررة.
 .ومكاتب أعضاء هيئة التدريس واملوظفني اإلداريني:
تخصص مساحة 7.5م 2لكل عضو هيئة تدريس أو إداري يف املكاتب املشتركة ،على أال يزيد عدد أعضاء هيئة
التدريس يف املكتب الواحد عن اثنني ،ويجب توفير مكتب مستقل لعميد الكلية وآخر لرئيس القسم مع ضرورة توفير

على أال يقل عدد العناوين يف املكتبة عن عشرة آالف عنوان عند التأسيس.
 توفير دوريات لكل مجال معريف من الدوريات اجلارية بنوعيها الورقية واإللكترونية يف كل تخصص مرخص
للجامعة ألغراض االعتماد العام ،وتوفير هذه األع��داد ملدة (  )5سنوات سابقة على األقل وبأشكال مختلفة
ورقية وإلكترونية ومصغرات فلمية وأقراص مدمجة....الـخ .ويف حالة االشتراك اإللكتروني يتوجب على اجلامعة
أن توفر للطالب إمكانية احلصول على نسخ ورقية عن األبحاث التي يحتاجون إليها بحد أدنى ( )150صفحة
مطبوعة مجاناً لكل طالب يف الفصل الواحد  ،ويف جميع احلاالت يتوجب على اجلامعة توفير ما ال يقل عن
( )%50من مجموع عناوين الدوريات املطلوبة للتخصص بصورتها الورقية.
 توفير املراجع األساسية الالزمة للبحث والدراسة كاملعاجــم اللغوية ودوائر املعارف (املوسوعات) ،ومعاجم التراجم
والسير ،واألدلة والكتب الثانوية ،واألطالس ،والببليوغرافيات ..الخ باللغتني العربية واألجنبية.
 تنظيم مجموعات املكتبة بسلسلة من اإلجراءات الفنية كتسجيلها وإدخالها وفهرستها وتصنيفها وإعداد الفهارس
الالزمة لها وفق أحدث ما تطبقه املكتبات اجلامعية من أنظمة وقواعد ومعايير دولية ،وكذلك إجراءات حفظها
عن طريق جتليدها وترميزها.
 تقدمي اخلدمات املعلوماتية من مراجع وإرشاد وإعارة وحجز وتصوير وطلب مصورات للمواد غير املتوفرة يف
املكتبة للباحثني والدارسني ،وتيسير االنتفاع من هذه اخلدمات بالطرق املختلفة.
 حوسبة املكتبة وفق أحدث األنظمة احلاسوبية املتاحة لهذا الغرض ،وذلك ملواكبة املستجدات يف مجال تكنولوجيا
املعلومات.
 تخصيص أجهزة حاسوب شخصية أو مطارف (شاشات) حديثة وذلك بواقع مطراف واحد لكل  300طالب،
الستخدامها كفهارس آلية من قبل الطلبة والباحثني.
 تعيني عدد من املوظفني يف املكتبة بواقع موظف واحد لكل ( )500طالب ،على أن ال تقل نسبة املتخصصني يف
علم املكتبات أو تكنولوجيا املعلومات عن  %50من مجموع موظفي املكتبة.
 أن تكون قاعات املكتبة مكيفة ومؤثثة باألثاث الالزم جللوس الطلبة من كراس وطاوالت وخزائن ورفوف ومكاتب
للعاملني فيها ،وذلك بواقع رف واحد لكل ( )25مجلداً من الرفوف املفتوحة.

قاعات اجتماعات ملجلس الكلية ومجالس األقسام يف نفس الكلية.
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 يجب أن تؤهل املمرات ورفوف الكتب والطاوالت الستعمال ذوي االحتياجات اخلاصة .كما يجب توفير غرفة
خاصة لألشخاص املصابني بإعاقة يف البصر أو يف السمع أو الذين يحتاجون املساعدة يف القراءة .ويجب تزويد

 .ياملالعب الرياضية:
 يكون يف اجلامعة ملعب واحد خارجي على األقل لأللعاب اآلتية وحسب املقاييس املبينة أدناه واملواصفات املعتمدة:

املكتبة العامة بأجهزة إنذار وتنبيه ضوئي وسمعي يف حاالت اخلطر ،وأشرطة دليلية نحو مخارج الطوارئ وأماكن

  -كرة سلة26 :م×14م

اإلخالء ،والعمل على توفير جهازي حاسوب على األقل خاصني بالطلبة املعوقني.

  -كرة طائرة18 :م × 9م

 .حوحدة القبول والتسجيل :يجب أن حتقق الشروط اآلتية:
 تخصيص مساحات كافية الستيعاب موظفي القبول والتسجيل ،وما يتطلبه عمل الدائرة من مستودعات للملفات
والوثائق وغيرها ،وتكون مساحات املكاتب كما هو معتمد يف الفقرة (و) أعاله ألعضاء هيئة التدريس واملوظفني
اإلداريني.
 يتولى إدارة وحدة القبول والتسجيل مدير متفرغ ،يساعده عدد كاف من املوظفني ،ويجب أن تشتمل الدائرة على
الوحدات التنظيمية اآلتية:
  شعبة القبول.
 شعبة التسجيل.
  شعبة الوثائق.
 يجب أن توفر الدائرة النماذج والوثائق والسجالت الرسمية الالزمة لعمل الشعب املذكورة أعاله ،ومنها :طلب
االلتحاق ،وبطاقة التسجيل ،وبطاقة االنسحاب واإلضافة ،وسجل عالمات الطالب ،والشهادات ،وسجل اخلريجني،
كما يجب أن حتتفظ بالوثائق األصلية أو بصور مصدقة عنها لكل طالب يف ملف خاص به.
 يجب أال يزيد عدد الطلبة لكل مسجل أو كاتب تسجيل على ( )600طالب.
 يجب حوسبة أعمال الدائرة املتعلقة بالقبول والتسجيل والوثائق ،وتوفير األجهزة والتجهيزات الالزمة لذلك ،مبا
يف ذلك شاشة طرفية لكل مسجل على األقل.
 تزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والهيئة بنماذج عن التواقيع املعتمدة لألشخاص املخولني بالتوقيع
على الوثائق والشهادات وجميع األوراق الصادرة عن اجلامعة ،وباألختام الرسمية ومناذج الشهادات التي متنحها
اجلامعة.
 .طمركز صحي /عيادات صحية:
 يجب أن تتوفر املواصفات األساسية اآلتية يف املركز الصحي /العيادة الصحية:
 طبيب عام عدد ( )2كحد أدنى.
 ممرض /ممرضة عدد ( )2لكل  4000طالب.
 غرفة عيادة صحة عامة عدد (.)2
 غرفة طوارئ مزودة بعدد من األسرة يتراوح عددها من  5-3ويجب وضع حاجز بني أسرة الطالبات والطالب.
 توفير تأمني صحي لكافة العاملني والطلبة يف اجلامعة من خالل اتفاقية مع أحد املستشفيات.

  -كرة يد40 :م×20م
  -التنس األرضي24 :م× 11م
  -كرة قدم105 :م ×70م
وإذا زاد عدد طالب اجلامعة على  4000طالب ،فيجب أن توفر اجلامعة صالة رياضية مغلقة مبساحة إجمالية ال
تقل عن 2000م ،2وال يقل ارتفاعها عن 7م ،بحيث تتوفر فيها املرافق اآلتية:
 مالعب قابلة للتحويل :تشمل كرة سلة ،وكرة يد ،وكرة طائرة ،وتنس أرض ،وريشة طائرة ،وباملساحات الواردة
أعاله .
 قاعات ملمارسة النشاطات الرياضية املختلفة مثل ( :كاراتيه ،جودو ،تايكواندو) ،ومالكمة ،وكرة طاولة ،وجمباز،
وغرفة لياقة بدنية.
 أماكن غيار مالبس منفصلة واحدة للذكور وواحدة لإلناث بحيث حتتوي كل واحدة منها على أربعة حمامات
على األقل ومرافق صحية ،وتكون احلمامات مزودة مبياه ساخنة وباردة.
 مكاتب املشرفني ومبعدل 7.5م 2لكل مدرب أو مشرف.
 مدرج ثابت أو متحرك ومنصة رئيسية يتسعان إلى ( )200شخص فأكثر.
يجب أن توفر اجلامعة مدرباً مؤه ً
ال واحداً على األقل لكل ( 1000طالب).
 .كاملرافق العامة واخلاصة:
هي املرافق املخصصة الستخدامات الطلبة يف النشاطات املختلفة ،وتشمل املطاعم الرئيسية والفرعية ( الكافتيريات)،
وقاعات املعارض ،والترفيه واملصليات أو املساجد ،وقاعات التوضيح السمعي والبصري وقاعات املعارض وقاعات
األنشطة اخلاصة مثل :املوسيقى والتمثيل والصحافة والنحت والفنون اليدوية والتصويرية األخ��رى والشطرجن
والبلياردو وكرة الطاولة ،وكذلك القاعات املخصصة الحتادات الطلبة واجلمعيات واألندية الطالبية ،شريطة أن
تتناسب مساحاتها مع عدد طلبة اجلامعة.
 .لدورات املياه:
 توفير الشروط الصحية يف كل مبنى بشكل يخدم الطلبة والعاملني من اجلنسني.
 تزويد املرافق الصحية بحجيرات مراحيض خاصة لذوي االحتياجات اخلاصة ،حجيرة واحدة لكل من اجلنسني
مع املتكآت الضرورية وأجهزة طلب املساعدة.
 .ماملشارب الصحية:
 تخصص مشارب ماء مبردة وتوزع بشكل يخدم الطلبة والعاملني يف مواقع جتمعهم املختلفة.
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 توفير مشرب واحد على األقل يف كل كلية لذوي االحتياجات اخلاصة ،ويجب أن ال يحول أي عائق دون الوصول
إلى هذه املشارب بشكل جانبي من قبل مستعملي الكراسي املتحركة.
 .نالساحات اخلضراء  :تشكل مجموع املساحات اخلضراء املزروعة ما ال يقل عن  %25من مساحة األرض.
 .سمواقف السيارات  :يجب أن توفر اجلامعة ما يلي:
 مواقف مخصصة لسيارات أعضاء هيئة التدريس واإلداريني بواقع موقف واحد لكل شخصني ومبساحة ال تقل
عن (12م )2للموقف الواحد.
 مواقف مخصصة لسيارات الطلبة بواقع موقف واحد لكل عشرين طالباً ومبساحة ال تقل عن (12م )2للموقف

 .بالسجالت وامللفات :توفر اجلامعة ما يلي:
 سجالت وملفات الدائرة املالية وتضم :ملفات وبطاقات وجلود وصوالت للرسوم والواردات واملصروفات واللوازم.
 سجالت وملفات شؤون العاملني اخلاصة بتعيني العاملني فيها وتضم عقودهم وشهاداتهم العلمية وغير ذلك من
الوثائق الالزمة.
 سجالت وملفات إدارة اجلامعة وتضم ملفات حلفظ املعامالت اخلاصة بإدارة اجلامعة.
 أدلة ومطويات مطبوعة تشمل دليل أسماء أعضاء هيئة التدريس وهواتفهم ،ودليل أسماء اإلداريني والعاملني
يف اجلامعة ،ودليل الطالب ،ودليل اجلامعة ،والكتاب السنوي ،وغيرها من املنشورات التي تصدرها اجلامعة.

الواحد.
 مواقف مخصصة للباصات بواقع (30م )2للموقف الواحد.

البند السابع /التغييرات التي تطرأ على االعتماد العام

 تقوم اجلامعة بتخصيص املواقف املذكورة أعاله بآرمات وخطوط وشاخصات تنظيمية حتدد طبيعة االستعمال

يجب على مؤسسة التعليم العالي االلتزام بجميع الشروط التي منحت على أساسها االعتماد العام ،وأن متتنع عن إجراء أي

للمواقف املشار إليها ،ويجب أن تكون املواقف جميعها مسفلته.
 تخصيص مواقف لسيارات ذوي االحتياجات اخلاصة قريبة لكل مبنى بواقع موقف واحد لكل خمسني طالباً.
 .عاملياه :يجب أن تشتمل أبنية اجلامعة على خزان مياه أرضي بسعة 300م 3على األقل تزداد مبعدل 100م 3لكل 1000
طالب إذا زاد عدد الطلبة على  2000طالب ،ويف حالة وجود سكن داخلي للطلبة فإنه تتم زيادة السعة املذكورة سابقاً
مبقدار متر مكعب واحد لكل طالب من طلبة السكن الداخلي.
 .فالصرف الصحي :يجب ربط اجلامعة مع شبكة املجاري العامة يف حال وجودها ،وإال فإنه يجب إنشاء محطة تنقية
خاصة باجلامعة.
 .صااللتزام بكودات ومتطلبات البناء اخلاص لذوي االحتياجات اخلاصة عند إنشاء أي مبنى جديد ،ودراسة إمكانية
تعديل األبنية القائمة لتتوافق مع هذه املتطلبات.
األجهزة والتجهيزات والوسائل التعليمية:

 .أاألجهزة والوسائل التعليمية:
 توفر اجلامعة األجهزة والوسائل التعليمية الالزمة للتدريس يف اجلامعة ،وبخاصة ما يلي:
 أجهزة حاسوب شخصية مبعدل جهاز واحد على األقل لكل عضو هيئة تدريس ،وجهاز حاسوب واحد على األقل
لكل  20طالباً.

تغييرات جوهرية تخالف هذه الشروط قبل احلصول على موافقة رسمية مسبقة من الهيئة ،وتقدمي طلب مشفوع بالوثائق
واألدلة واملعلومات الالزمة ،لتقرر الهيئة إذا كانت هذه التغييرات تستوجب تقدمي املؤسسة لطلب جتديد االعتماد العام إذا
كانت تغيرات جذرية .وفيما يلي توضيح لذلك:
الفقرة االولى /التغييرات الثانوية على االعتماد العام

إذا كانت التغييرات التي ستقوم بها مؤسسة التعليم العالي على شروط اعتمادها العام تغييرات طفيفة ال تؤثر على طبيعة
عملها فإن مثل هذه التغييرات املبررة ميكن املباشرة بها بعد توثيقها واقرارها يف املؤسسة وإبالغ الهيئة بها دون احلاجة
ملوافقة الهيئة رسميا .ومن هذه التغييرات:
 تغيير اسم كلية داخل جامعة قائمة دون أي تغييرات أخرى
 تعديل على طريقة طرح البرامج وتقييمها ،كاستخدام التعليم املدمج ،وتعديالت على هيكلية املقررات التدريسية أو
التعليمات األكادميية
 تغييرات على الهيكلية التنظيمية للمؤسسة
 وهناك بعض التغييرات التي تستوجب ابالغ وموافقة الهيئة املسبقة قبل املباشرة بها ،وتشمل هذه التغييرات دمج
الكليات ونقل الدوائر أو البرامج التعليمية داخل الكليات.

 آالت لتصوير األوراق مبعدل آلة واحدة على األقل لكل قسم من أقسام كل كلية.

الفقرة الثانية/التغييرات الجوهرية على االعتماد العام

 جهاز حاسوب مع طابعة على األقل لكل قسم أكادميي أو وحدة إدارية.

إذا كانت التغييرات التي ستقوم بها مؤسسة التعليم العالي تغييرات جوهرية تؤثر على طبيعة عملها وتتعارض مع شروط

 توفير عدد مناسب من األلواح البيضاء لكل كلية.
 توفير عدد مناسب من أجهزة عرض البيانات (  ) Data Showلكل قسم.

اعتمادها ،فإن مثل هذه التغييرات تتطلب من املؤسسة أن تتقدم بطلب جتديد لالعتماد العام ،موضحة فيه األسباب
والتغييرات التي تنوي القيام بها ،ومستوفية جميع الشروط واملعايير املعمول بها يف الهيئة مبا فيها دفع الرسوم املالية
املقررة حسب نظام الهيئة ،لتقوم الهيئة بعمليات التقييم واملراجعة املستوجبة.
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المحور السادس :تجديد االعتماد العام

البند الخامس /االجراءات

تتلخص إج��راءات جتديد االعتماد العام ملؤسسات تعليمية مرخصة ومعتمدة اعتمادا عاما يف خمسة مراحل متتالية
البند االول /التعريفات

ومتتابعة ملدة  12شهر ،كما يبني اجلدول أدناه:

هو جتديد االعتماد العام لكلية يف مؤسسة تعليمية قائمة للتأكد من استمرارية عملها حسب معايير االعتماد العام املعمول

جدول ( :)4مراحل تجديد االعتماد العام لمؤسسة التعليم العالي

بها يف الهيئة ،ويكون جتديد االعتماد العام للكلية ساريا ملدة خمس سنوات.
البند الثاني /الحاالت التي تستوجب التقدم بطلب تجديد االعتماد العام

تتقدم مؤسسة التعليم العالي املرخصة إلى الهيئة بطلب جتديد اعتماد عام لكلية أو أكثر يف احلاالت اآلتية وذلك لتعديل
شروط اعتمادها قبل الشروع بأي تعديل:
 انتهاء فترة االعتماد العام املمنوحة لها
 التوسع يف تخصصات البرامج التعليمية خارج تلك املنصوص عليها يف شهادة االعتماد العام املمنوحة لها
 التوسع يف املواقع التعليمية خارج حدود احلرم اجلامعي الستخدامها يف تقدمي اخلدمات التعليمية واملساندة للطلبة
امللتحقني يف املؤسسة
 إجراء تغييرات جذرية يف طبيعة اخلدمات التعليمية املقدمة كالتعاقد مع مؤسسة أخرى لتقدمي هذه اخلدمات أو

اإلجراءات

إعالم الهيئة
تعلم املؤسسة الهيئة برغبتها بالتقدم بطلب لتجديد االعتماد العام
تقوم الهيئة يف حال ضرورة املباشرة بتجديد االعتماد العام بإبالغ

التقومي الذاتي
تقوم املؤسسة بتشكيل جلنة توجيهية ذات سلطات رسمية ممثلة

املفتوح.

 انشاء مواقع تعليمية إضافية
البند الثالث /قبول طلبات تجديد االعتماد العام

يجب على املؤسسة املرخصة التي تنطبق عليها أي من احلاالت أعاله التقدم بطلب إلى الهيئة لتجديد االعتماد العام،

 6أشهر
املؤسسة

للمؤسسة ككل (إداري��ي��ن ،م��درس�ين ،طلبة ،خ��ري��ج�ين) م��ن ذوي
حتديد اجلدول الزمني ملراحل التقومي الذاتي للكلية

(كلية املجتمع ،كلية جامعية ،جامعة)

الهيئة

املؤسسة للبدء بإجراءات التقومي الذاتي للكلية أو الكليات املعنية

تبني أنظمة تعليم جديدة مثل التعليم املفتوح يف مؤسسات التعليم باالنتظام أو التعليم باالنتظام يف مؤسسات التعليم

 تغيير تصنيف املؤسسة كمؤسسة تعليم عالي للتمكن من تقدمي برامج تعليمية يف مستويات اعلى من تلك املمنوحة لها

املؤسسة

لكلية أو أكثر يف كتاب رسمي ،مبينة األسباب الداعية لذلك.

االختصاص واخلبرة حتت إشراف منسق وتكلف مبا يأتي:

 تفعيل بعض البرامج التعليمية بعد جتميد كل برامج الكلية ملدة تتجاوز مدة طرح البرنامج

المسؤول

النماذج والتعليمات

الفترة

تشكيل اللجان الفرعية والفرق العاملة يف التقومي الذاتي
إشراك جميع الدوائر األكادميية يف املؤسسة وأعضاء الهيئة التدريسية
فيها يف عملية التقومي الذاتي
جمع البيانات والوثائق ذات الصلة بالتقومي الذاتي وحتليلها
حترير التقارير الفرعية ورفعها الى اللجنة املخولة بكتابة التقرير
النهائي لصياغة مسودة التقرير.

وذلك قبل عام من التاريخ املقترح لتطبيق التعديالت وتقبل طلبات جتديد االعتماد العام بشكل مستمر على مدار العام.
البند الرابع /المعايير

على املؤسسة املتقدمة بطلب جتديد االعتماد العام االلتزام بجميع املعايير اخلاصة بتجديد االعتماد العام حسب املعايير
املعتمدة لدى الهيئة
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تقوم اللجنة املخولة بكتابة تقرير التقومي الذاتي ،ويشترط فيه أن:

التقومي اخلارجي

يكون التقرير تقييميا ونقديا ،يعكس املعايير املعتمدة يف الهيئة والبنود

تُش ّكل الهيئة فريقا م��ن األك��ادمي��ي�ين واملهنيني م��ن ذوي اخلبرة
واالختصاص حتت إش��راف منسق للفريق ،ويتم إع�لام املؤسسة

املطلوبة عند إعداد تقرير التقومي الذاتي.

بتشكيل الفريق لضمان عدم وجود تضارب مصالح.

يعكس صورة املؤسسة ككل من حيث اإلجنازات والتحديات واخلطط

يكلف فريق التقومي اخلارجي بــ:

املستقبلية للتطوير والتحسني وأن يتعمق يف حتليل نقاط القوة ونقاط

اخل����ارج����ي مل��ؤس��س��ة
تعليم عالي قائمة

شهران

وامل��س��ت��ن��دات ذات الصلة بتقييم امل��ؤس��س��ة للتأكد م��ن دقة

أن يكون مدعما بالوثائق وامللفات واإلحصاءات وتضمينها يف مالحق

وموضوعية تقرير التقييم الذاتي.

التقرير وتوفيرها لفريق التقومي اخلارجي الحقا.

 تنفيذ زيارة ميدانية يف يومني على األقل يف املؤسسة مبرافقة
موظف من الهيئة تشمل:

تعميم مسودة التقرير النهائي على أعضاء الهيئتني اإلدارية والتدريسية

 مقابالت مع اإلدارة العليا للمؤسسة العاملني يف وحدة

يف املؤسسة للمراجعة والتدقيق قبل اعتمادها بشكل نهائي وإرسالها

اجل����ودة ،وال���دوائ���ر اإلداري�����ة امل��س��ان��دة ،أع��ض��اء الهيئة

إلى الهيئة للبدء بإجراءات التقييم اخلارجي.

والتدريسية من املتفرغني وغير املتفرغني ،والطاقم الفني،

تقدمي الطلب إلى الهيئة

شهر
املؤسسة

النظام املالي للهيئة

والطلبة واخلريجني واملشغلني حيثما يلزم
 زي��ارة امل��راف��ق التعليمية من صفوف وق��اع��ات ومختبرات
ومكتبات واالط��ل�اع على التجهيزات ال��داع��م��ة للعملية

الداعية إلى إعادة الترخيص ،ومستوفيا جلميع املتطلبات والشروط

التعليمية والنشاطات الالمنهجية

واملعايير ،مبا فيها دفع الرسوم املقررة .ويتضمن الطلب تقرير التقومي

 االطالع على األدلة والوثائق اإلسنادية املطلوبة كمحاضر

الذاتي ،والوثائق واملستندات الثبوتية حيثما يلزم.

االجتماعات للمجالس املختلفة ،ملفات البرامج واملساقات،

يتم فحص الطلب للتأكد من استيفاء الوثائق الالزمة ،ويف حال وجود

دائرة

نواقص ،تُعلَم املؤسسة الستكمالها خالل شهر كحد أقصى ،وإال يؤجل

االعتماد

النظر يف الطلب الى الدورة التالية.

الهيئة

منوذج تقرير التقييم

شهر

 مراجعة التقومي ال��ذات��ي بدقة واالط�ل�اع على جميع الوثائق

الضعف يف أداء املؤسسة ويعكس وعيها ملا تقوم به وتقييمه وحتسينه.

تقدم املؤسسة طلب جتديد الترخيص إلى الهيئة ،مبينة فيه األسباب

 5أشهر

شهر

تقارير وحدة اجلودة وغيرها
 االجتماع يف نهاية الزيارة ب��إدارة املؤسسة وتقدمي ملخص
لنتائج الزيارة وتوصيات بهذا اخلصوص.
 كتابة تقرير تقييمي شامل حسب معايير الهيئة والنموذج
املعتمد لديها بتوصيات ومقترحات واض��ح��ة وصريحة
خاصة مبا يتعلق بالتعديالت املقترحة من قبل املؤسسة،
وإقراره من قبل فريق التقومي اخلارجي وتسليمه إلى رئيس
الهيئة.
تُرسل الهيئة تقرير التقييم إلى املؤسسة لدراسته ومعاجلة جوانب

شهر

الضعف والقصور وعمل التعديالت الالزمة مبا يتناسب مع التوصيات
واملقترحات الواردة يف التقرير ،على أن ترسل ردها إلى الهيئة يف فترة
ال تتجاوز شهر من تسلم التقرير.
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المحور السابع :االعتماد الخاص

شهر

تُرسل الهيئة رد املؤسسة إلى فريق التقييم لالطالع عليه وتقييم
التعديالت ووضع التوصيات يف تقرير نهائي وتسليمه الى الهيئة يف
فترة ال تتجاوز شهر من تاريخه.

شهر

اتخاذ القرار
يف حال املوافقة ،متنح املؤسسة جتديدا لالعتماد العام خلمس سنوات

الهيئة

إذا كان القرار بوجوب استيفاء متطلبات أو معايير محددة ،تعطى

شهر

البند االول /التعريف

االعتماد اخلاص :إقرار الهيئة بأهلية البرنامج التعليمي واملوافقة على طرحه ليدرس يف املؤسسة بعد حتقيق الشروط
اخلاصة بذلك وفق املعايير املعتمدة لدى الهيئة ،على أن يبدأ التدريس فيه خالل مدة ال تزيد عن عام واحد من تاريخ قرار
اعتماد البرنامج التعليمي اعتمادا اوليا إال إذا مت احلصول على استثناء مسبق من الهيئة لتمديد املدة لبدء تدريس البرنامج

املؤسسة فترة زمنية حتذيرية ال تتجاوز ستة أشهر لتصويب أوضاعها،

وإال يعتبر االعتماد الغيا .مينح االعتماد اخلاص بعد تخرج الفوج األول عند توافر املتطلبات الالزمة لذلك .تكون مدة

ويف حالة لم تصوب املؤسسة أوضاعها خالل الفترة التحذيرية،

االعتماد اخلاص عدد السنوات الالزمة إلنهاء ملتطلبات البرنامج مضافا اليها عاما واحد .يتم مراجعة االعتماد اخلاص

يحق للمجلس اتخاذ إجراءات جزائية تصاعدية بحق املؤسسة ،ويف

املمنوح بشكل دوري عقب مدة البرنامج (عدد أعوام البرنامج مضافا إليها عاما واحدا) لضمان استيفاء املعايير الالزمة.

فترات زمنية محددة ،حتى تتم املؤسسة تصويب أوضاعها وإال يلغى
اعتمادها العام.

البند الثاني /الشروط والمتطلبات

 أن تكون اجلهة املتقدمة بالطلب مؤسسة تعليم عالي حتمل ترخيصا واعتماد عاما ساريا

البند السادس /المخطط االنسيابي لتجديد االعتماد العام

 أن يتوافق البرنامج من حيث الدرجة العلمية واملجال املعريف مع االستراتيجيات املعلنة لدى الهيئة
ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﻟﺘﺠﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺎم ﰲ ﻛﺘﺎب
رﺳﻤﻲ ،ﻣﺒﻴﻨﺔ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ ﻟﺬﻟﻚ

االعتماد اخلاص

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ذات ﺳﻠﻄﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺔ ﻹﺟﺮاء
ﻋﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ

وﻣﺴﺘﻮﻓﻴﺔ ﳉﻤﻴﻊ اﳌﺘﻄﻠﺒﺎت واﻟﺸﺮوط واﳌﻌﺎﻳﻴﺮ ،ﲟﺎ ﻓﻴﻬﺎ دﻓﻊ اﻟﺮﺳﻮم اﳌﻘﺮرة
ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ

ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﻮﺿﻊ

 الدورة األولى :خالل الفترة من  1أيار الى  30حزيران
وميكن تقدمي الطلب يف غير هاتني الفترتني ،على أن يتم التعامل معه باإلجراءات املعتمدة لدى الهيئة مع بداية أول دورة
من تاريخه.

ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﺠﻮات واﻟﻨﻮاﻗﺺ

ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺐ أوﺿﺎﻋﻬﺎ
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تقبل الهيئة طلبات االعتماد اخلاص للبرامج التعليمية على دورتني سنويا:
 الدورة الثانية :خالل الفترة من  1تشرين الثاني الى  31كانون األول

ﺗﺼﺪر اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎدا ﻋﺎﻣﺎ ﳌﺪة  5ﺳﻨﻮات

إﺟﺮاءات ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺤﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ

اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺎم

 أن يكون باللغة العربية و/أو اإلجنليزية حسب التخصص ،وميكن تقدمي البرنامج بلغة تدريس البرنامج.
البند الثالث/قبول الطلبات

ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﻠﺐ ﲡﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺎم ،ﻣﺒﻴﻨﺔ ﻓﻴﻪ اﻷﺳﺒﺎب اﻟﺪاﻋﻴﺔ إﻟﻰ ذﻟﻚ،

ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ

 إذا كانت املؤسسة حكومية ،فيجب احلصول على موافقة مسبقة من وزير التربية والتعليم العالي على تقدمي طلب

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ

ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ
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البند الرابع /إجراءات االعتماد الخاص

اتخاذ القرار

تتلخص إجراءات االعتماد اخلاص للبرامج التعليمية اجلديدة يف ثالث مراحل متتالية ومتتابعة ،تستمر ملدة  8أشهر ،كما

يف حال املوافقة ،مينح البرنامج اعتمادا أولياً ملدة عدد السنوات

يبني اجلدول أدناه:

الالزمة إلنهاء متطلبات البرنامج مضافا إليها عاما واحد ،على أن يتم

اإلجراءات

المسؤول

تقدمي الطلب
يقدم طلب االعتماد إلى الهيئة خالل الدورتني احملددتني لتقدمي

الفترة

شهر
املؤسسة

من��وذج طلب االعتماد

الطلبات ،على أن يكون باللغة اإلجنليزية والعربية لبرامج الدراسات

اخل�������اص ل���ب���رن���ام���ج

العليا ولبرامج البكالوريوس يف التخصصات العلمية ،وأن يكون

تعليمي جديد

مستوفيا جلميع املتطلبات والشروط واملعايير األكادميية ،مبا فيها

دل����ي����ل ال���ت���رخ���ي���ص

دفع الرسوم املقررة.
يتم فحص الطلب للتأكد من استيفاء الوثائق الالزمة ،ويف حال وجود

دائرة

نواقص ،يتم التواصل مع مقدم الطلب الستكمالها خالل شهر كحد

االعتماد

االعتماد األولي الغيا ما لم يتم املوافقة على التمديد بناء على طلب
املؤسسة متضمنا تبريرات مقنعة بأسباب التأخير.
يف حال قررت الهيئة استكمال بعض الشروط ملنح االعتماد األولي،
متنح املؤسسة فترة محددة الستكمالها ،ويف حال استكمال الشروط
يدرس امللف مرة أخرى من قبل الهيئة التخاذ القرار املناسب بشأنه.
يف حالة رفض الهيئة ملنح االعتماد األولي ،يحق للمؤسسة االستئناف

شهر

على القرار حسب تعليمات االستئناف املعمول بها يف الهيئة.

واالعتماد
النظام املالي للهيئة

الهيئة

تعليمات االستئناف

شهر

تفعيل البرنامج خالل سنة على األكثر من تاريخ االعتماد ،وإال يعتبر

جدول ( :)5مراحل اعتماد خاص لبرنامج تعليمي في مؤسسة التعليم العالي
النماذج والتعليمات

شهران

شهر

أقصى ،وإال يؤجل النظر يف الطلب إلى الدورة التالية.
التقييم
تختار الهيئة مقيمينّ من األكادمييني واملهنيني من ذوي اخلبرة

 5أشهر
الهيئة

إرش�����ادات وتعليمات  3أشهر

واالختصاص ،لدراسة الطلب وتقييمه والقيام بزيارة ميدانية حيثما

تقييم برنامج تعليمي

يلزم ،ومن ثم تقدمي تقارير تقييمية شاملة إلى الهيئة.

حسب الدرجة العلمية

ترسل الهيئة تقارير التقييم إلى املؤسسة لدراستها وإجراء التعديالت

من���وذج ت��ق��ري��ر تقييم

الالزمة ومعاجلة جوانب الضعف والقصور ،على أن ترسل ردها إلى
الهيئة يف فترة ال تتجاوز شهر من تسلم التقارير (إن وجدت).
ترسل الهيئة رد املؤسسة إلى املقيمني لالطالع عليه وتقييم التعديالت

شهر

برنامج تعليمي
من����وذج ت��ق��ري��ر زي���ارة
ميدانية

شهر

التي أجرتها املؤسسة ،ووضع التوصيات يف تقارير نهائية وإرسالها
إلى الهيئة يف فترة ال تتجاوز شهر من تاريخه.
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الدليل االرشادي للترخيص واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

شروط ومتطلبات التقدم بطلبات االعتماد األولي للبرامج التعليمية .ويجب على مؤسسات التعليم العالي االلتزام بهذه

البند الخامس /المخطط االنسيابي لالعتماد الخاص

املعايير خالل مدة طرح البرنامج حيث أن تقدمي القرائن واألدلة والوثائق عن مدى حتقيقيها لهذه املعايير من األساسيات
ﻃﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ

ﻃﻠﺐ اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﻮاﻗﺺ

ﻳﻘﺪم ﻃﻠﺐ اﻻﻋﺘﻤﺎد إﻟﻰ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﺧﻼل

ﻓﺘﺮة اﻟﺪورﺗﲔ اﶈﺪدﺗﲔ ﻟﺘﻘﺪﱘ اﻟﻄﻠﺒﺎت

التي يبنى عليها منح االعتماد اخلاص من عدمه بعد تخريج الفوج األول وعند التقدم بطلب جتديد لالعتماد اخلاص وأثناء
عمليات التقومي والتقييم الذاتي للبرنامج التعليمي إلثبات االلتزام باملعايير املطلوبة.

ﻃﻠﺐ ﻣﻜﺘﻤﻞ

تخضع هذه املعايير للمراجعة والتقييم الدوري املستمر لتطويرها وتعديلها حسب احلاجة ،ومبا يلبي احتياجات التعليم
العالي يف فلسطني من جهة ،واملعايير الدولية من جهة أخرى ،وأي تعديالت جترى عليها تعتبر نافذة بعد ستة أشهر من

ﺗﻌﻤﻞ اﻟﻬﻴﺌﺔ ﻋﻠﻰ دراﺳﺔ وﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻄﻠﺐ
ﺧﻼل  3أﺷﻬﺮ

إقرارها وإعالنها للعموم ،وعلى مؤسسة التعليم العالي املتقدمة بطلب االعتماد اخلاص االلتزام بجميع املعايير املعتمدة
لدى الهيئة بهذا اخلصوص.
وتتلخص معايير االعتماد اخلاص يف أربعة معايير ،املرافق واملصادر التعليمية والتعلمية ،والبرنامج التعليمي ،والبحث

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ

العلمي والنشاطات املساندة ،واملشاركة املجتمعية ،وفيما يأتي توضيح هذه املعايير:
المرافق والمصادر التعليمية والتعلمية

ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ

ﺗﺼﺪر اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻋﺘﻤﺎدا أوﻟﻴﺎ ﻋﻠﻰ أن ﻳﺘﻢ

ﺗﺄﺧﻴﺮ اﻟﺒﺖ
ﰲ اﻟﻄﻠﺐ

ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﺠﻮات واﻟﻨﻮاﻗﺺ ﺧﻼل

ﺗﻔﻌﻴﻞ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺧﻼل ...ﺳﻨﺔ

ﻓﺘﺮة ﻣﺤﺪدة

تدرك املؤسسة أهمية مصادر التعليم والتعلم يف تسهيل تنفيذ البرامج التعليمية وحتسني التفاعل الصفي لتحقيق مخرجات
التعلم املنشودة من البرنامج.
متطلبات المعيار:

يجب أن يكون لدى املؤسسة:
 مصادر التعليم والتعلم شاملة وكافية من حيث كميتها ونوعيتها وتنوعها ،بحيث تلبي متطلبات املناهج واملقررات

رﻓﺾ اﻟﻄﻠﺐ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ

الدراسية املرتبطة بها.
 سعي حثيث لتزويد املكتبة بالكتب والنشرات واملجالت الورقية واإللكترونية احلديثة واملتنوعة لتلبية احتياجات البرامج
التعليمية واألنشطة البحثية ،وضمان سهولة وصول هذه املقتنيات إلى جميع الطلبة.

ﺗﻘﺪﱘ اﺳﺘﺌﻨﺎف

ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ

 سياسات لتشجيع أعضاء الهيئة التدريسية لتوظيف مصادر التعليم والتعلم يف مقرراتهم الدراسية ،وتزويد الطلبة
باإلرشادات واإلجراءات لضمان استخدامها بطريقة مناسبة ومنصفة.
 حرص على توفير وتطوير السياسات واإلجراءات الالزمة الستخدام عادل وسليم للمصادر التكنولوجية ،وتعهد بها

البند السادس /معايير االعتماد الخاص للتعليم باالنتظام

إلى اإلدارات ذات الصلة للمتابعة:

إن وجود نظام لالعتماد اخلاص على مستوى الوطن هو ضمان قوي لتميز البرامج التعليمية يف ظل االسترشاد باملعايير

 حتديث أجهزة احلاسوب وتطوير البرمجيات

الدولية لعمليات اعتمادها وإن وضع معايير محددة لالعتماد اخلاص يساهم يف تعزيز قدرات مؤسسات التعليم العالي يف
فلسطني على حسن األداء بكامل طاقتها وضمان جودة التعليم العالي ومخرجاته.
تقرأ هذه املعايير بالتوازي مع االطالع على التعليمات واإلجراءات املرتبطة بها ،وكذلك متطلبات وشروط التقدم لالعتماد
اخلاص لبرامجها التعليمية ،والتي سيأتي توضيحها يف هذا اجلزء من الدليل ،حيث تشكل هذه املعايير احلد األدنى من
54

 سياسة استخدام املختبرات والتجهيزات
 سياسات استخدام موارد التكنولوجيا وأمن املعلومات
 إرشادات توجيهية بشأن سرية وسالمة النظم األكادميية واإلدارية وشبكة املعلومات اإللكترونية
 سياسات الصحية والسالمة العامة
 خدمات واعتبارات خاصة لألشخاص ذوي اإلعاقة
 سياسات األمن والطوارئ
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جيدة ويمكن تحسينها

ضعيفة ويجب تحسينها

2

غير مقبولة

1

ولتحقيق هذا املعيار ،تلتزم مؤسسة التعليم العالي باآلتي:

جيدة جدا ومطابقة
للمطلوب

3

المرافق والمصادر التعليمية والتعلمية
متميزة

4

ولكنه غير موثق

التعليم والتعلم

والتعلم

لتطوير مصادر التعليم والتعلم.

تطويرية لتطوير بعض مصادر لتطوير بعض مصادر التعليم التطويرية واملخصصات املالية الالزمة

يوجد بعض الدعم املالي اجلزئي ي��وج��د م��ي��زان��ي��ة غ��ي��ر سنوية يوجد ميزانية سنوية تطويرية تضمن املؤسسة ميزانيتها السنوية

5
ميزانية سنوية تطويرية
ال يوجد ميزانية سنوية تطويرية

قاعات تدريسية ومختبرات

ال ي���وج���د ق���اع���ات ت��دري��س��ي��ة يوجد بعض القاعات التدريسية ت��وج��د ال��ق��اع��ات التدريسية ت��وج��د ال��ق��اع��ات التدريسية جتهز املؤسسة القاعات التدريسية
تكفي لتلبية احتياجات الطالب ولكن ال تكفي لتلبية احتياجات تكفي لتلبية جميع البرامج
والبرامج

الطالب والبرامج

يف العملية التعليمية.

احتياجات الطالب ،وتسهل استخدامها

مبصادر التعليم والتعلم الكافية لتلبية

وم���خ���ت���ب���رات ت���ك���ف���ي ل��ت��ل��ب��ي��ة واملختبرات األساسية ولكن ال وبعض املختبرات األساسية واملختبرات األساسية ولكن ال وامل��خ��ت��ب��رات وغ��ي��ره��ا م���ن امل��راف��ق
احتياجات الطالب والبرامج.

تعليمات وإجراءات وأنظمة شاملة

ال ي��وج��د تعليمات وإج����راءات ي����وج����د ب����ع����ض ال���ت���ع���ل���ي���م���ات يوجد تعليمات إجراءات شاملة يوجد تعليمات إجراءات شاملة تضع امل��ؤس��س��ة تعليمات وإج����راءات

وأن���ظ���م���ة ش���ام���ل���ة وم���ح���دث���ة واإلجراءات ولكنها ليست شاملة ولكن ال يتم حتديثها وال يوجد ويتم حتديثها باستمرار ولكن وأنظمة شاملة ومحدثة للمكتبة بها
وس��ي��اس��ات وإج�����راءات اختيار وال ي��ت��م حت��دي��ث��ه��ا وال ي��وج��د وم��دون��ة ال��س��ل��وك الستخدام ال ي��وج��د وم���دون���ة ال��س��ل��وك مبا يف ذلك االستخدام واإلعارة ،ودور
امل����واد ،واخل��دم��ات التشغيلية ،وم���دون���ة ال��س��ل��وك الس��ت��خ��دام امل��ك��ت��ب��ة وامل����ص����ادر ،وق��ان��ون الستخدام املكتبة وامل��ص��ادر ،وم��س��ؤول��ي��ة أم�ين مكتبة ،وسياسات
وم���دون���ة ال��س��ل��وك الس��ت��خ��دام املكتبة واملصادر ،وقانون النسخ النسخ وحقوق املؤلف.

وقانون النسخ وحقوق املؤلف.

املكتبة واملصادر ،وقانون النسخ وحقوق املؤلف.

وإج���راءات اختيار امل��واد ،واخلدمات
التشغيلية ،ومدونة السلوك الستخدام

وحقوق املؤلف

املعلم واملتعلم

املعلم واملتعلم

املعلم واملتعلم

التفاعل بني كل من املعلم واملتعلم.

عمليات ال��ت��ف��اع��ل ب�ين ك��ل من عمليات التفاعل بني كل من عمليات التفاعل بني كل من ال��ب��رام��ج التعليمية ويسهل عمليات

تنفيذ البرامج التعليمية ويسهل ال��ب��رام��ج التعليمية ويسهل ال��ب��رام��ج التعليمية ويسهل لعملية التعليم والتعلم يدعم تنفيذ

عملية التعليم وال��ت��ع��ل��م يدعم التعليم والتعلم يدعم تنفيذ التعليم والتعلم يدعم تنفيذ واملوظفني .متتلك املؤسسة نظام إدارة

واملوظفني وال يوجد نظام إلدارة وال يوجد نظام إلدارة عملية وال يوجد نظام إلدارة عملية بوابة إلكترونية آمنة الستخدام الطلبة

إلكترونية آمنة الستخدام الطلبة الستخدام الطلبة واملوظفني الستخدام الطلبة واملوظفني تغطية عملياتها وأنشطتها ،ويوفر

ل��ي��س ش��ام��ل وال وي��وف��ر ب��واب��ة وال ويوفر بوابة إلكترونية آمنة وي��وف��ر ب��واب��ة إلكترونية آمنة منظما بطريقة منطقية مي��ك��ن من

ي��وج��د موقعا إلكترونيا ولكنه يوجد موقعا إلكترونيا شامل يوجد موقعا إلكترونيا شامل تنشئ املؤسسة موقعا إلكترونيا لها،

املؤلف.

املكتبة واملصادر ،وقانون النسخ وحقوق

موقع الكتروني
ال يوجد موقع الكتروني

املجموع
املجموع الكلي:

الدليل االرشادي للترخيص واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

57

 نظام تقييمي صارم ملراجعة وحتديث البرنامج التعليمي من حيث احملتوى واملصادر املادية والبشرية املتاحة بالتشارك
مع جميع املعنيني مبا يف ذلك الطالب واخلريجني ،ويوضح باستمرار حتديث احملتوى ،وفاعليته وقابلية مخرجاته

التعلمية للقياس.
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ولتحقيق هذا املعيار ،تلتزم مؤسسة التعليم العالي باآلتي:

مخرجات التعلم املنشودة.

 وصفا لبرامجها التعليمية تشمل تفاصيل حول تصميم البرنامج ،وأهدافه ،ومخرجاته التعلمية املنشودة ،وهيكليته،
ومحتواه ،وتقنيات التعليم والتعلم ،وأساليب التقييم.

البرنامج التعليمي

 توجه بتطوير وتنفيذ مناهج التعليم املختلفة واستراتيجيات التقييم املناسبة لقياس تقدم حتصيل الطلبة وحتقيق

 سعي إلى تزويد البرامج التعليمية بأعضاء هيئة التدريس املؤهلني واملصادر املادية الكافية لتحقيق احلد األقصى

غير مقبولة

يتماشى مع اإلطار الوطني للمؤهالت (عندما يقر) أو أي نظام معترف به دوليا للمؤهالت (يونسكو -إسكد.)2013

ضعيفة ويجب تحسينها

 ضمانات أن التقدم يف مستوى الدرجة العلمية ينعكس يف احملتوى ،وأن وصف وتقييم املستويات املختلفة من التحصيل
جيدة ويمكن تحسينها

العمل واملجتمع ككل لتسهيل وتوجيه تطورها.

4

جيدة جدا ومطابقة للمطلوب

مصادرها املالية والبشرية يف التوسع يف تقدمي برامج تعليمية جديدة من خالل التعاون مع املؤسسات األخرى وأرباب

1

 تدقيق ومتابعة لالحتياجات التطويرية ملهارات اخلريجني ضمن السياق احمللي واالقليمي والدولي ينعكس على

2

ويتم مراجعتها وحتديثها دوريا لضمان مالءمتها ألهداف وغايات البرنامج التعليمي ومستواه.

3

 برامج تعليمية مخرجاتها التعلمية محددة ،ومحتواها يشمل املعارف واملفاهيم واملهارات األساسية يف مجال التخصص،

املطلوب يف البرامج التعليمية والبيئة التعليمية املناسبة للطلبة.

دراسة اجلدوى

يجب أن يكون لدى املؤسسة:

احمللي واإلقليمي والدولي.

على املستويات الوطنية والدولية

احمللي واإلقليمي والدولي.

املستويات الوطنية والدولية

الوطنية والدولية

متميزة

5

العلمي وال��ت��ع��اون على املستويات

تشجع البحث العلمي والتعاون ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي وال���ت���ع���اون على العلمي والتعاون على املستويات ال��درج��ة العلمية ،وتشجع البحث

وال ت�لائ��م مستوى البرنامج وال تالئم مستوى البرنامج وال تشجع مستوى البرنامج وال تشجع البحث وأن تكون واضحة ومالئمة ملستوى

رسالة املؤسسة ولكن غير واضحة رسالة املؤسسة وواضحة ولكن ال رسالة املؤسسة وواضحة وتالئم بانسجامها م��ع رس��ال��ة امل��ؤس��س��ة،

يوجد رسالة للبرنامج تنسجم مع يوجد رسالة للبرنامج تنسجم مع يوجد رسالة للبرنامج تنسجم مع تتميز رس��ال��ة ال��ب��رن��ام��ج التعليمي

والدولي.

ضمن السياق احمللي واإلقليمي السياق احمللي واإلقليمي والدولي.

وف����رص ع��م��ل��ه��م ض��م��ن ال��س��ي��اق وف����رص ع��م��ل��ه��م ض��م��ن ال��س��ي��اق املستقبلية وفرص عمل اخلريجني للخريجني وف���رص عملهم ضمن

احلالية واملستقبلية للخريجني احل��ال��ي��ة واملستقبلية للخريجني احل��ال��ي��ة ول��ك��ن ال ت��أخ��ذ احلاجة حاجة السوق احلالية واملستقبلية

االستقصائية حول حاجة السوق االستقصائية حول حاجة السوق االستقصائية حول حاجة السوق وال����دراس����ات االس��ت��ق��ص��ائ��ي��ة ح��ول

ال���ى اإلح��ص��ائ��ي��ات وال���دراس���ات ال���ى اإلح��ص��ائ��ي��ات وال���دراس���ات ال���ى اإلح��ص��ائ��ي��ات وال���دراس���ات التعليمي باستنادها إلى اإلحصائيات

يوجد دراسة جدوى ولكن ال تستند يوجد دراسة جدوى وتستند جزئيا ي��وج��د دراس�����ة ج����دوى وتستند تتميز دراس����ة اجل����دوى للبرنامج

متطلبات المعيار:

ال يوجد

وذات صلة بسوق العمل واملمارسة األكادميية وتتماشى مع رسالتها وأهدافها.

رسالة البرنامج التعليمي

تدرك املؤسسة أن اخلريجني هم األساس يف أدائها كمؤسسة للتعليم العالي ،وتقدم برامج تعليمية حديثة احملتوى األكادميي

ال يوجد رسالة للبرنامج

متطلبات اخرى لتقديم البرنامج التعليمي

الوطنية والدولية.
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أهداف البرنامج التعليمي

ب��ال��ت��ط��ور الشخصي يف تشكيل املهارات الفكرية واملهنية والعملية.
املهارات الفكرية واملهنية والعملية.

الفكرية واملهنية والعملية.

املهارات الفكرية واملهنية والعملية.

مل���ج���ال ال��ت��خ��ص��ص ،وال تسمح ب��ال��ت��ط��ور ال��ش��خ��ص��ي يف تشكيل الشخصي يف تشكيل امل��ه��ارات ب��ال��ت��ط��ور ال��ش��خ��ص��ي يف تشكيل

واالجتاهات واألخالقيات املناسبة مل���ج���ال ال��ت��خ��ص��ص ،وال تسمح التخصص ،ولكن ال تسمح بالتطور املناسبة ملجال التخصص ،وتسمح

وامل��ف��اه��ي��م وامل���ه���ارات األساسية واالجتاهات واألخالقيات املناسبة واألخ�ل�اق���ي���ات امل��ن��اس��ب��ة مل��ج��ال األساسية واالجتاهات واألخالقيات

ال��ت��ع��ل��م��ي��ة ،وال ت��ش��م��ل امل��ع��ارف وامل��ف��اه��ي��م وامل���ه���ارات األس��اس��ي��ة واملهارات األساسية واالجتاهات وتشمل املعارف واملفاهيم واملهارات

م�لائ��م��ة ل��رس��ال��ت��ه أو مخرجاته ال��ت��ع��ل��م��ي��ة ،وال ت��ش��م��ل امل��ع��ارف التعلمية ،وتشمل املعارف واملفاهيم ل��رس��ال��ت��ه وم��خ��رج��ات��ه التعلمية،

مناسبة للدرجة العلمية ،وغير وم�لائ��م��ة ل��رس��ال��ت��ه أو مخرجاته ومالئمة لرسالته أو مخرجاته مناسبة للدرجة العلمية ،ومالئمة

ول��ك��ن ل��ي��س��ت واض���ح���ة وليست واضحة ومناسبة للدرجة العلمية ،واضحة ومناسبة للدرجة العلمية ،التعليمي بوضوح ت��ام ،بحيث تكون

ال يوجد أهداف للبرنامج يوجد أه��داف للبرنامج التعليمي يوجد أه��داف للبرنامج التعليمي يوجد أه��داف للبرنامج التعليمي حت��دد امل��ؤس��س��ة أه���داف البرنامج
التعليمي

مخرجات البرنامج التعليمي

ال ي����وج����د م���خ���رج���ات مخرجات البرنامج التعلمية غير م��خ��رج��ات ال��ب��رن��ام��ج التعلمية م��خ��رج��ات ال��ب��رن��ام��ج التعلمية ت��ض��ع امل��ؤس��س��ة م��خ��رج��ات تعلمية
للبرنامج التعليمي

وغير مستمدة من أهدافه.

غير مستمدة من أهدافه

ومستمدة من أهدافه.

مع رسالته ،وتتالءم مع مواصفاته

واضحة وال تنسجم مع رسالته ،واضحة ولكن ال تنسجم مع رسالته ،واضحة وتنسجم مع رسالته ،ولكن واضحة للبرنامج التعليمي تنسجم
وغير مستمدة من أهدافه.

مقررات البرنامج التعليمي ومساقاته

م�����ق�����ررات ال���ب���رن���ام���ج م���ق���ررات ال��ب��رن��ام��ج التعليمي م����ق����ررات ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م���ق���ررات ال��ب��رن��ام��ج التعليمي مقررات البرنامج التعليمي ومساقاته

ومساقاته غير موجودة

ومساقاته موجودة ولكنها سطحية ومساقاته موجودة عميقة ومتسعة ومساقاته موجودة عميقة ومتسعة لها م��ن العمق واالت��س��اع م��ا يحقق
وليست متسعة وال تسمح يتحقق ولكن ال تسمح يتحقق مخرجات تسمح يتحقق مخرجات التعلم مخرجات التعلم املنشودة منه يف
مخرجات التعلم املنشودة من كل ال��ت��ع��ل��م امل��ن��ش��ودة م���ن ك���ل م��ق��رر امل��ن��ش��ودة م���ن ك���ل م��ق��رر بشكل كل مقرر بشكل خاص ويساهم يف
مقرر بشكل خاص وال تساهم يف بشكل خاص وال تساهم يف حتقيق خاص ولكن ال تساهم يف حتقيق حتقيق مخرجات التعلم املنشودة من
البرنامج ككل.

البرنامج ككل.

حتقيق مخرجات التعلم املنشودة م��خ��رج��ات ال��ت��ع��ل��م امل��ن��ش��ودة من م��خ��رج��ات التعلم امل��ن��ش��ودة من البرنامج ككل.
من البرنامج ككل.
خطط مساقات ومقررات البرنامج التعليمي

ال يوجد خطة تفصيلية ي���وج���د خ��ط��ة ل��ب��ع��ض م���ق���ررات ي��وج��د خ��ط��ة مل���ق���ررات ال��ب��رن��ام��ج ي��وج��د خ��ط��ة مل��ق��ررات البرنامج مقررات البرنامج التعليمي لها خطة
مل�����ق�����ررات ال���ب���رن���ام���ج ال��ب��رن��ام��ج التعليمي وم��س��اق��ات��ه التعليمي وم��س��اق��ات��ه التفصيلية ال��ت��ع��ل��ي��م��ي وم��س��اق��ات��ه وي��غ��ط��ي تفصيلية شاملة تغطي احمل��ت��وى،
التعليمي ومساقاته

وبشكل جزئي ال يغطي احملتوى ،ولكن ال يغطي احمل��ت��وى ،والعبء احمل���ت���وى ،وال���ع���بء ال��ت��دري��س��ي ،والعبء التدريسي ،وخطة تفصيلية
وال���ع���بء ال��ت��دري��س��ي ،واخل��ط��ة ال��ت��دري��س��ي ،واخل��ط��ة التفصيلية واخل����ط����ة ال��ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة ل��ط��رح لطرح املساقات والتقييم ومصادر
ال��ت��ف��ص��ي��ل��ي��ة ل���ط���رح امل��س��اق��ات لطرح املساقات والتقييم ومصادر املساقات ولكن ال يشمل التقييم التعلم.
والتقييم ومصادر التعلم.

التعلم.

ومصادر التعلم.
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خطة البرنامج االكادميية
ال يوجد خطة أكادميية

للبرنامج التعليمي خطة أكادميية للبرنامج التعليمي خطة أكادميية للبرنامج التعليمي خطة أكادميية للبرنامج التعليمي خطة أكادميية ملدة
ملدة جزئية من مدة البرنامج وال مل���دة ال��ب��رن��ام��ج ول��ك��ن ال ت��وض��ح مل���دة ال��ب��رن��ام��ج ت��وض��ح االن��ت��ق��ال البرنامج تسهل االنتقال التدريجي
توضح االنتقال التدريجي للطالب االن��ت��ق��ال ال��ت��دري��ج��ي ل��ل��ط�لاب أو التدريجي للطالب ولكن ال توضح للطالب وحتصيلهم دون املساس
التعليمية

العملية التعليمية

أو حتصيلهم مم��ا مي��س ب��ج��ودة حتصيلهم مما ميس بجودة العملية حتصيلهم مم��ا ق��د مي��س بجودة بجودة العملية التعليمية.
العملية التعليمية.
مكونات البرنامج العملية و/أو التدريبية

ال تتضمن خطة البرنامج تتضمن خطة البرنامج التعليمي تتضمن خطة البرنامج التعليمي تتضمن خطة البرنامج التعليمي تتضمن خطة البرنامج التعليمي

الكفاءات األساسية لدى الطالب.

األساسية لدى الطالب.

األساسية لدى الطالب.

لدى الطالب.

املؤهل العلمي وال تضمن حتقق العلمي وال تضمن حتقق الكفاءات ولكن ال تضمن حتقق الكفاءات وتضمن حتقق الكفاءات األساسية

م��ج��زأة ،ال تتناسب م��ع مستوى ولكن ال تتناسب مع مستوى املؤهل وتتناسب مع مستوى املؤهل العلمي تتناسب مع مستوى املؤهل العلمي

ال��ت��ع��ل��ي��م��ي أي م��ك��ون��ات مكونات عملية و  /أو تدريبية م��ك��ون��ات عملية و  /أو تدريبية مكونات عملية و  /أو تدريبية مكونات عملية و  /أو تدريبية كافية،
عملية و/أو تدريبية

األنشطة البحثية

ال ي����وج����د ل��ل��ب��رن��ام��ج يوجد للبرنامج التعليمي أنشطة يوجد للبرنامج التعليمي أنشطة يوجد للبرنامج التعليمي أنشطة ي��ع��زز ال��ب��رن��ام��ج التعليمي وي��دع��م
ال��ت��ع��ل��ي��م��ي أي أن��ش��ط��ة ب��ح��ث��ي��ة ج��زئ��ي��ة ول��ك��ن ال ي��دع��م بحثية ويدعم البرنامج التعليمي بحثية ويدعم البرنامج التعليمي ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي واألن��ش��ط��ة ذات
بحثية

األنشطة ذات الصلة.

ومخرجات البرنامج املنشودة

تتسق مع مستوى املؤهل العلمي املنشودة.

ذات الصلة بطريقة عشوائية ال املؤهل العلمي ومخرجات البرنامج

البرنامج التعليمي البحث العلمي ال��ب��ح��ث ال��ع��ل��م��ي ول��ك��ن ال يدعم البحث العلمي وي��دع��م األنشطة الصلة بطريقة تتسق م��ع مستوى
أو األنشطة ذات الصلة

الكوادر البشرية :أعضاء الهيئة التدريسية واملوظفني

ال ي��وج��د ع��دد ك��اف من يوجد عدد كاف من أعضاء الهيئة يتوفر يف البرنامج التعليمي عدد يتوفر يف البرنامج التعليمي عدد يتوفر يف البرنامج التعليمي عدد

أعضاء الهيئة التدريسية يف البرنامج التعليمي عدد كاف كاف من أعضاء الهيئة التدريسية كاف من أعضاء الهيئة التدريسية كاف من أعضاء الهيئة التدريسية
امل��ع��اي��ي��ر امل��ع��ت��م��دة ل��دى املؤهلني بشكل مجزأ
الهيئة

واملوظفني املؤهلني حسب من أعضاء الهيئة التدريسية ولكن امل��ؤه��ل�ين لتطوير م��ح��ت��واه بشكل املؤهلني لتطوير محتواه ولكن غير املؤهلني لتطوير م��ح��ت��واه ،وتقييم
ج��زئ��ي ،ول��ك��ن غ��ي��ر ق��ادري��ن على ق��ادري��ن على تقييم فاعليته يف فاعليته يف حتقيق رسالة البرنامج
تقييم فاعليته يف حتقيق رسالة حتقيق رسالة البرنامج وأهدافه

وأهدافه

ال ي��وج��د ع��دد ك��اف من

ال��ك��ادر امل��س��ان��د امل��ؤه��ل

البرنامج وأهدافه
ي��ت��وف��ر للبرنامج التعليمي دع��م
جزئي من ال��ك��ادر املساند املؤهل

ك��ال��ف��ن��ي�ين وم��س��اع��دي

الكوادر البشرية :الكادر املساند

يتوفر للبرنامج التعليمي دعم كاف
من الكادر املساند املؤهل كالفنيني

كالفنيني ومساعدي البحث

رسالة البرنامج

ومساعدي البحث والتقنيني لتحقيق

البحث والتقنيني حسب
امل��ع��اي��ي��ر امل��ع��ت��م��دة ل��دى
الهيئة
مرافق البرنامج

ال ي��وج��د م��راف��ق كافية ي��ت��وف��ر يف ال��ب��رن��ام��ج التعليمي يتوفر يف البرنامج التعليمي مرافق يتوفر يف البرنامج التعليمي مرافق يتوفر يف البرنامج التعليمي مرافق
ومجهزة لتغطية متطلبات م��راف��ق ج��زئ��ي��ة وغ��ي��ر ك��اف��ي��ة أو ك��اف��ي��ة وم��ج��ه��زة جت��ه��ي��زا جزئيا ك��اف��ي��ة وم��ج��ه��زة جت��ه��ي��زا ج��ي��دا كافية ومجهزة جتهيزا جيدا لتغطية
املساقات الدراسية
الدراسية بصفة جزئية.

التعلم املتمحور حول الطالب.

مجهزة جتهيزا جيدا وتغطي بعض ال ي��غ��ط��ي م��ت��ط��ل��ب��ات امل��س��اق��ات ولكن تغطي متطلبات املساقات متطلبات املساقات الدراسية وتيسر
متطلبات املساقات الدراسية مما الدراسية.
يعيق التعلم املتمحور حول الطالب.
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مصادر البرنامج التعليمي املكتبية
ال يوجد

مصادر البرنامج التعليمي املكتبية مصادر البرنامج التعليمي املكتبية مصادر البرنامج التعليمي املكتبية يتوفر يف البرنامج التعليمي مصادر
م���ح���دودة وق��دمي��ة وم���ج���زأة من ميسرة وكافية وحديثة وشاملة من ميسرة وكافية وحديثة وشاملة من مكتبية م��ي��س��رة وك��اف��ي��ة وح��دي��ث��ة
حيث ال��ك��م واجل����ودة ،وال تشمل حيث الكم واجلودة ،ولكن ال تشمل حيث الكم واجلودة ،وتشمل الكتب وش��ام��ل��ة م��ن حيث ال��ك��م واجل���ودة،
الكتب أو املراجع أو املخطوطات الكتب أو املراجع أو املخطوطات واملراجع واملخطوطات واملجالت وتشمل الكتب واملراجع واملخطوطات
أو امل��ج�لات ال��دوري��ة والوسائط أو امل��ج�لات ال��دوري��ة وال��وس��ائ��ط ال���دوري���ة وال���وس���ائ���ط امل��ت��ع��ددة ،وامل����ج��ل�ات ال����دوري����ة وال���وس���ائ���ط
امل��ت��ع��ددة ،وليست متخصصة أو امل��ت��ع��ددة ،وليست متخصصة أو ول��ك��ن��ه��ا ل��ي��س��ت م��ت��خ��ص��ص��ة أو املتعددة ،وهي من حيث التخصص
املساقات الدراسية يف التخصص

املساقات الدراسية يف التخصص

املساقات الدراسية يف التخصص

شاملة وتغطي جزء من متطلبات شاملة وتغطي جزء من متطلبات شاملة وتغطي جزء من متطلبات وال��ش��م��ول تغطي جميع متطلبات
املساقات الدراسية يف التخصص
املواقع واملرافق التدريبية للبرنامج التعليمي
غير محددة

املواقع واملرافق التدريبية للبرنامج املواقع واملرافق التدريبية للبرنامج املواقع واملرافق التدريبية للبرنامج ي��ح��دد البرنامج التعليمي امل��واق��ع
التعليمي غ��ي��ر م�لائ��م��ة ل��درج��ة التعليمي مالئمة لدرجة البرنامج التعليمي مالئمة لدرجة البرنامج وامل��راف��ق التدريبية املالئمة لتلبية
ال��ب��رن��ام��ج وم���ق���ررات���ه وال تلبي ومقرراته ولكن ال تلبي احتياجات ومقرراته وتلبي احتياجات الطلبة اح��ت��ي��اج��ات ال��ط��ل��ب��ة وامل��ش��رف�ين،
احتياجات الطلبة واملشرفني ،وال الطلبة واملشرفني ،وال تساهم يف واملشرفني ،ولكن مساهمتها يف واملساهمة بشكل إيجابي يف تعلم
غير واضحة

تساهم يف تعلم الطالب وتقدمه يف تعلم الطالب وتقدمه يف التحصيل .تعلم الطالب وتقدمه يف التحصيل الطالب وتقدمه يف التحصيل.
التحصيل.

آليات وإجراءات ضمان اجلودة

ال ي����وج����د س���ي���اس���ات يوجد بعض السياسات واإلجراءات يوجد السياسات واإلجراءات املوثقة ي��وج��د ال��س��ي��اس��ات واإلج�����راءات ي��ح��ت��ك��م ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي إل��ى

وإج��راءات لضمان جودة غير املوثقة يف هيكلية البرنامج يف هيكلية ال��ب��رن��ام��ج التعليمي ،امل��وث��ق��ة يف ه��ي��ك��ل��ي��ة ال��ب��رن��ام��ج مجموعة من السياسات واإلجراءات
البرنامج

التعليمي ،وال ي��وج��د سياسات ويوجد سياسات وإجراءات لتقييم ال��ت��ع��ل��ي��م��ي ،وي���وج���د س��ي��اس��ات ال��ن��زي��ه��ة وامل���وث���ق���ة يف هيكليته،
وإج��������راءات ل��ت��ق��ي��ي��م م��س��اق��ات��ه م��س��اق��ات��ه ال���دراس���ي���ة ،وعمليات وإج��������راءات ل��ت��ق��ي��ي��م م��س��اق��ات��ه وم��س��اق��ات��ه ال���دراس���ي���ة ،وعمليات
ال��دراس��ي��ة ،أو عمليات التعليم التعليم والتقييم والتحصيل ،وال يتم ال���دراس���ي���ة ،وع��م��ل��ي��ات التعليم التعليم والتقييم والتحصيل ،وتعمم
والتقييم والتحصيل ،وال يتم تعميم تعميم هذه السياسات واإلجراءات والتقييم والتحصيل ،ويتم تعميم ه��ذه السياسات واإلج����راءات على
هذه السياسات واإلج��راءات على على جميع املعنيني ويتم تنفيذها هذه السياسات واإلج��راءات على ج��م��ي��ع امل��ع��ن��ي�ين وت��ن��ف��ذ وحت���دث

ما ندر.

بشكل جزئي وال يتم حتديثها اال

جميع املعنيني ويتم تنفيذها بشكل بشكل جزئي وال يتم حتديثها اال جميع املعنيني ولكن يتم تنفيذها باستمرار.
جزئي وال يتم حتديثها اال ما ندر .ما ندر.

تطبيق إجراءات ضمان اجلودة

ال يتم تطبيق إج���راءات تطبق إجراءات ضمان اجلودة يف تطبق إج�����راءات ض��م��ان اجل���ودة تطبق إج����راءات ض��م��ان اجل��ودة ت��ط��ب��ق إج������راءات ض��م��ان اجل���ودة

ضمان اجلودة

البرنامج التعليمي بشكل جزئي يف البرنامج التعليمي على جميع يف البرنامج التعليمي على جميع يف البرنامج التعليمي على جميع
على مستويات البرنامج ومساقاته م��س��ت��وي��ات ال��ب��رن��ام��ج وم��س��اق��ات��ه م��س��ت��وي��ات ال��ب��رن��ام��ج ومساقاته مستويات البرنامج ومساقاته لتقييم
لتقييم فعالية البرنامج يف حتقيق لتقييم فعالية البرنامج يف حتقيق فعالية البرنامج يف حتقيق مخرجاته
مخرجاته التعلمية املنشودة ولكن ال م��خ��رج��ات��ه ال��ت��ع��ل��م��ي��ة امل��ن��ش��ودة ال��ت��ع��ل��م��ي��ة امل���ن���ش���ودة ب��اس��ت��خ��دام
يتم استخدام مؤشرات أداء.

باستخدام مؤشرات أداء ولكن ال مؤشرات أداء يتم مراجعتها وتقييمها
يتم مراجعتها وتقييمها وحتديثها وحتديثها بشكل دوري.
بشكل دوري.
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تغذية راجعة

ال يوجد تغذية راجعة

املجموع

املجموع الكلي:

حت���اول امل��ؤس��س��ة للحصول على حت���اول امل��ؤس��س��ة للحصول على حت���اول امل��ؤس��س��ة للحصول على ت��س��ع��ى امل��ؤس��س��ة ل��ل��ح��ص��ول على
ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة ح���ول فعالية ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة ح���ول فعالية ال��ت��غ��ذي��ة ال��راج��ع��ة ح���ول فعالية ال��ت��غ��ذي��ة ال���راج���ع���ة ح����ول فعالية
البرنامج التعليمي بشكل جزئي ال��ب��رن��ام��ج ال��ت��ع��ل��ي��م��ي م���ن بعض البرنامج التعليمي م��ن املعنيني البرنامج التعليمي من جميع املعنيني
م��ن بعض م��ن املعنيني كالطلبة م��ن املعنيني كالطلبة امللتحقني كالطلبة امللتحقني فيه واخلريجني كالطلبة امللتحقني فيه واخلريجني
الهيئة التدريسية ،وأرب��اب العمل التدريسية ،وأرباب العمل واملهنيني العمل واملهنيني
واملهنيني

امللتحقني فيه واخلريجني وأعضاء فيه واخل��ري��ج�ين وأع��ض��اء الهيئة وأعضاء الهيئة التدريسية ،وأرباب وأعضاء الهيئة التدريسية ،وأرباب
العمل واملهنيني ،ويستفاد منها يف
ت��ط��وي��ر تنفيذ ال��ب��رن��ام��ج وحتسني
أدائه.
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البحث العلمي والنشاطات المساندة

تدرك املؤسسة أهمية البحث العلمي واألنشطة ذات الصلة يف إنشاء وتوسيع املعرفة ،وتعكسهما إيجابيا يف العملية التعليمية

وتعزيز تعلم الطلبة وحتصيلهم.
متطلبات المعيار:

يجب أن يكون لدى املؤسسة:
 تشجيع وتعزيز ألنشطة البحث العلمي يف جميع عملياتها من خالل التخطيط االستراتيجي ،وحتديد امليزانيات وتوفير
املوارد املادية والبشرية الالزمة للتنمية والتطوير.

 سياسات ومكافآت تشجيعية ألعضاء الهيئة التدريسية الذين يقومون بأبحاث ونشاطات علمية تعزز التعاون مع
مؤسسات التعليم العالي األخرى الوطنية والعاملية ذات األنشطة املشابهة.

 نشاط فعال لتعزيز التعاون مع املراكز املعرفية املتميزة وطنيا ودوليا بهدف التشارك يف األبحاث العلمية احلديثة
واالبتكارات.

 توجهات لتعزيز منهج البحث يف تقدمي برامج تعليمية مبا يتناسب والدرجة العملية ،وتشجع الطلبة على املشاركة
الفاعلة يف مثل هذه األنشطة من خالل املشاريع واحللقات الدراسية أو التعاون املباشر.

67

68

ولتحقيق هذا املعيار ،تلتزم مؤسسة التعليم العالي باآلتي:

جيدة جدا ومطابقة للمطلوب

4

جيدة ويمكن تحسينها

3

ضعيفة ويجب تحسينها

2

غير مقبولة

1

المعيار الحادي عشر :البحث العلمي والنشاطات المساندة
متميزة

5
ي������وج������د
مؤهلني لتعزيز

تعزيز ودعم جودة البحث العلمي
ي��وج��د مؤهلني لتعزيز ودع���م ج��ودة
البحث العلمي ولكن ال يتالءم وحجم
ودع������م ج����ودة

ال

تعني املؤسسة ضمن دوائرها الهرمية
مؤهلني لتعزيز ودع��م ج��ودة البحث
املؤسسة وتصنيفها.

وحجم املؤسسة وتصنيفها.

العلمي والتعاون اخلارجي مبا يتالءم
البحث العلمي
استراتيجيات وإجراءات للبحث العلمي
ال

ي������وج������د يوجد بعض استراتيجيات وإج���راءات يوجد استراتيجيات وإجراءات شاملة ي��وج��د استراتيجيات وإج����راءات ت���راج���ع امل���ؤس���س���ة وب��ش��ك��ل دوري
ا ستر ا تيجيا ت للبحث العلمي ،ولكنها ليست شاملة للبحث العلمي ،ولكنها ليست مالئمة شاملة للبحث العلمي ،ومالئمة استراتيجياتها وإج��راءات��ه��ا للبحث
املؤسسة

على مجتمع املؤسسة

وتعمم على مجتمع املؤسسة

واإلجراءات شاملة ومالئمة لرسالتها،

وإج�������������راءات وليست مالئمة لرسالتها ،وال تعمم على ل��رس��ال��ت��ه��ا ،وال تعمم ع��ل��ى مجتمع لرسالة املؤسسة ،ولكن ال تعمم العلمي ،بحيث تكون هذه السياسات
للبحث العلمي

مجتمع املؤسسة

أخالقيات البحث العلمي
ال توجد

يتم ذكر بعض أخالقيات البحث العلمي يتم توثيق أخالقيات البحث العلمي يتم توثيق أخالقيات البحث العلمي تشكل أخالقيات البحث العلمي يف
يف املؤسسة ولكن ال يتم العمل بها يف يف املؤسسة ولكن ال يتم العمل بها يف امل��ؤس��س��ة ي��ت��م ال��ع��م��ل ب��ه��ا يف املؤسسة عنصرا جوهريا يف أنظمتها
أنظمتها للبحوث العلمية ،وال يتم متابعة يف أنظمتها للبحوث العلمية ،وال يتم أنظمتها للبحوث العلمية ،ولكن ال للبحوث العلمية ،مب��ا فيها متابعة
األنظمة واإلبالغ عن ذلك

لهذه األنظمة واإلبالغ عن ذلك

واإلبالغ عن ذلك

وتقييم امتثال الباحثني لهذه األنظمة متابعة وتقييم امتثال الباحثني لهذه يتم متابعة وتقييم امتثال الباحثني وتقييم امتثال الباحثني لهذه األنظمة
واإلبالغ عن ذلك
ميزانية البحث العلمي
ال
ميزانية للبحث يتم توثيقها

ي������وج������د يوجد ميزانية مجزأة للبحث العلمي وال تخصص املؤسسة سنويا امليزانيات تخصص املؤسسة سنويا امليزانيات تخصص املؤسسة سنويا امليزانيات
وامل�����وارد امل��ال��ي��ة امل��ع��ق��ول��ة وامل�لائ��م��ة وامل���وارد املالية املعقولة واملالئمة وامل����وارد امل��ال��ي��ة املعقولة واملالئمة

العلمي
سياسات واضحة.

ولكن ال يوجد سياسات واضحة.

سياسات واضحة.

هيئة التدريس والطلبة ولكن ال يوجد ألع��ض��اء هيئة التدريس والطلبة ألعضاء هيئة التدريس والطلبة ضمن

لدعم بعض األنشطة البحثية ألعضاء لدعم التوجهات واألنشطة البحثية لدعم التوجهات واألنشطة البحثية

حرية فكرية
ال يوجد حرية يوجد حرية فكرية محدودة غير موثقة تضمن املؤسسة أكبر قدر من احلرية ت��ض��م��ن امل��ؤس��س��ة أك��ب��ر ق���در من تضمن املؤسسة أكبر قدر من احلرية
فكرية

وغير واضحة على مستويات معينة من الفكرية يف كل مستوى من مستويات احلرية الفكرية يف كل مستوى من الفكرية يف كل مستوى من مستويات
املؤسسة وال حت��دد املؤسسة للباحثني املؤسسة وتوثقها بطريقة واضحة مستويات املؤسسة وتوثقها بطريقة املؤسسة وتوثقها بطريقة واضحة.
واملتعاونني معها أنظمتها املتعلقة بحقوق ول��ك��ن ال حت���دد امل��ؤس��س��ة للباحثني واضحة وحتدد املؤسسة للباحثني وحتدد املؤسسة للباحثني واملتعاونني
امللكية الفكرية ،وال يتم توضيح حقوق وامل��ت��ع��اون�ين معها أنظمتها املتعلقة واملتعاونني معها أنظمتها املتعلقة معها أنظمتها املتعلقة بحقوق امللكية
ومسؤوليات جميع األطراف.

بحقوق امللكية الفكرية ،وال يتم توضيح بحقوق امللكية الفكرية ،ولكن ال يتم الفكرية ،وتوضح حقوق ومسؤوليات
حقوق ومسؤوليات جميع األطراف.

توضيح حقوق ومسؤوليات جميع جميع األطراف.
األطراف.
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الشراكات أو املبادرات
ال

ي������وج������د ي��وج��د ب��ع��ض احمل����اوالت م��ن املؤسسة ت��ف��ع��ل امل��ؤس��س��ة ال���ت���ع���اون البحثي تفعل امل��ؤس��س��ة ال��ت��ع��اون البحثي ت��ف��ع��ل امل��ؤس��س��ة ال��ت��ع��اون البحثي
ش�����راك�����ات أو للتعاون البحثي وال��ش��راك��ات احمل��دودة وال���ش���راك���ات ال��وط��ن��ي��ة وال���دول���ي���ة وال���ش���راك���ات ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة وال���ش���راك���ات ال��وط��ن��ي��ة وال��دول��ي��ة
مبادرات

التي ال تسهم بشكل واض��ح يف زي��ادة لإلسهام بشكل واضح يف زيادة فعالية ل�لإس��ه��ام بشكل واض���ح يف زي��ادة لإلسهام بشكل واضح يف زيادة فعالية
فعالية األنشطة البحثية فيها ،وال يتم األنشطة البحثية فيها ،ولكن ال يتم فعالية األنشطة البحثية فيها ،ويتم األنشطة البحثية فيها ،ونشر نتائجها
ن��ش��ر ن��ت��ائ��ج وم��خ��رج��ات امل��ؤس��س��ة من نشر نتائج ومخرجات املؤسسة من نشر نتائج وم��خ��رج��ات املؤسسة وم��خ��رج��ات��ه��ا م��ن خ�ل�ال امل��ؤمت��رات
خ�لال امل��ؤمت��رات وال��ل��ق��اءات العلمية ،خالل املؤمترات واللقاءات العلمية ،م��ن خ�ل�ال امل���ؤمت���رات وال��ل��ق��اءات وال��ل��ق��اءات ال��ع��ل��م��ي��ة ،وال��ت��ب��ادالت،
للمؤسسة يف الزماالت السنوية

السنوية

أي مشاركة للمؤسسة يف الزماالت املؤسسة.

وال���ت���ب���ادالت ،وال ي��وج��د أي م��ش��ارك��ة وال��ت��ب��ادالت ،وال ي��وج��د أي مشاركة العلمية ،والتبادالت ،ولكن ال يوجد والزماالت السنوية التي تسهم فيها
للمؤسسة يف الزماالت السنوية

وبصفة تطوعية

أبحاثهم بانتظام.

مخرجات أبحاثهم بانتظام

والعلمية ،ول��ك��ن ال تقيم مخرجات البحثية والعلمية ،ولكن ال تقيم بانتظام مخرجات أبحاثهم.

التدريس والطلبة يف األنشطة البحثية ال��ت��دري��س وال��ط��ل��ب��ة يف األنشطة يف األنشطة البحثية والعلمية ،وتقيم

من مشاركات من قبل أعضاء هيئة م��ش��ارك��ات م��ن قبل أع��ض��اء هيئة من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة

مشاركات أعضاء الهيئة مجزأة وفردية ت��وض��ح امل��ؤس��س��ة ج��زئ��ي��ا م��ا يتوقع ت��وض��ح امل��ؤس��س��ة م���ا ي��ت��وق��ع من توضح املؤسسة ما يتوقع من مشاركات

مشاركات أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة
ال توجد

املجموع
املجموع الكلي:

الدليل االرشادي للترخيص واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

البند السابع /معايير إضافية خاصة بالتعليم باالنتظام

وصف الدرجة العلمية:

الدرجات العلمية التالية ميكن أن تقدم من قبل مؤسسات التعليم العالي وتعتمد من قبل الهيئة:
 الدبلوم املتوسط.

 درجة البكالوريوس.

 دبلوم التأهيل التربوي.

 الدبلوم العالي.

 درجة املاجستير.

 درجة الدكتوراه (أو دكتوراه الفلسفة).

كما وتعتمد الهيئة:
 الدبلوم املهني املتخصص .ليس كدرجة علمية ،ولكن من باب تعزيز مساهمة مؤسسات التعليم العالي يف التعليم
املستمر.
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وميكن تلخيص متطلبات كل درجة علمية كما يف اجلدول أدناه:

بكالوريوس

متطلبات الدرجة العلمية للتعليم باالنتظام
هيكلية البرنامج

الدرجة

دبلوم متوسط مجموع الساعات املعتمدة

الكوادر البشرية

أعضاء الهيئة التدريسية املتفرغني

( )72-66س.م*.أو م��ا يكافئها بعد اجتياز  ال ي��ق��ل ع���دد أع��ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س��ي��ة
التوجيهي بنجاح.

ومؤهالتهم العلمية ورتبهم عما ورد ذكره يف

املدة الزمنية للدرجة

شهادة االعتماد األولي )3( .من حملة درجة

يطرح البرنامج يف ( )4فصول دراسية** (أو

البكالوريوس  /املاجستير مع خبرة عملية

ع��ام�ين أك��ادمي��ي�ين ب���دون دورات صيفية) وال

وأكادميية يف التخصص.

يزيد عدد الساعات املسجلة للطالب يف الفصل  ال يزيد العبء األكادميي يف الفصل الدراسي
الدراسي الواحد عن ( )18س.م.

عن ( )15س.م أو ما يكافؤها ،وال يزيد عن

متطلبات الكلية

( )6س.م .أو ما يكافؤها يف الدورة الصيفية.

تقتصر على ( )16-15س.م ،وتهدف إلى تهيئة  ال تزيد نسب أعداد الطلبة إلى أعضاء الهيئة
الطالب لالندماج يف التعليم العالي وتعزز مهاراته

التدريسية املتفرغني عما مت ذكره يف شهادة

وك��ف��اءات��ه األس��اس��ي��ة وت��ط��ور تقدمه وحتصيله

االعتماد اخلاص.

العلمي.

 ال يقل عدد الكادر املساند يف البرنامج عن

متطلبات التخصص

( )2كمشريف وفنيي امل��خ��ت��ب��رات وال���ورش

تكون ما بني ( )57-50س.م ،منها  %10مساقات

واملراسم يف التخصصات املهنية.

اختيارية كحد أدنى.

أعضاء الهيئة التدريسية غير املتفرغني

املتطلبات العملية /التدريبية

 ال يزيد العبء التدريسي لغير املتفرغني من

ال تقل ع��ن  %50م��ن متطلبات التخصص يف

أعضاء الهيئة التدريسية عن ( )%20من

التخصصات املهنية ،وميكن أن يتم التدريب داخل

ال��ع��بء التدريسي الكلي يف أي فصل من

أو خارج حرم املؤسسة حيثما يلزم.

الفصول الدراسية.

متطلبات أخرى
أن تكون خطة البرنامج الدراسية منسجمة مع
اخلطة املعتمدة لدى اإلدارة العامة للتعليم املهني

مجموع الساعات املعتمدة واملدة الزمنية للبرنامج أعضاء الهيئة التدريسية املتفرغني
نوع الدرجة
1.1تخصص منفرد
متطلبات اجلامعة:
تهدف إلى تهيئة الطالب لالندماج يف التعليم

 ال ي��ق��ل ع���دد أع��ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س��ي��ة
ومؤهالتهم العلمية ورتبهم عما ورد ذكره يف

شهادة االعتماد األولي .عن ( )4متخصصني
من حملة درج��ة الدكتوراه مع خبرة عملية

وأكادميية مناسبة.

العالي وتعزز مهاراته وكفاءاته األساسية  ال تزيد نسبة حملة درج��ة املاجستير عن
وتطور تقدمه وحتصيله العلمي وال تزيد عن
( )20%من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية
 %20من مجموع الساعات املعتمدة للخطة

املتفرغني.

الدراسية واال تتجاوز  24ساعة معتمدة  ،ال يزيد العبء األكادميي يف الفصل الدراسي
املنتظم كحد أقصى عن ( )15س.م أو ما
موزعة على النحو التالي:
يكافئها ،وال يزيد عن ( )6س.م أو ما يكافئها
 االجبارية :ال تقل عن %50
يف الفصل الصيفي.
 االختيارية :ال تزيد عن %50
 ال تزيد نسب أعداد الطلبة إلى أعضاء الهيئة
متطلبات الكلية:

ال ت��زي��د ع��ن  %15م��ن مجموع الساعات

التدريسية املتفرغني عما مت ذكره يف شهادة

االعتماد اخلاص.

املعتمدة للخطة الدراسية واال تتجاوز  18الكادر املساند:
 ال ت��زي��د ن��س��ب��ة ع���دد ال��ف��ن��ي�ين امل��ت��ف��رغ�ين
ساعة معتمدة
ومساعدي التدريس» املعيدين» إلى الطلبة
متطلبات التخصص:
يف البرنامج عن ()100:01
ال ت��ق��ل ع��ن  %65م��ن م��ج��م��وع ال��س��اع��ات
 ال يزيد ع��بء مساعد التدريس ع��ن ()48
املعتمدة للخطة الدراسية:
ساعة أسبوعيا يف التواصل مع الطلبة

 متطلبات التخصص االجبارية :ال تقل  ال ي��ك��ل��ف م��س��اع��دو ال��ت��دري��س ب��ال��ت��دري��س
عن  %65من مجموع الساعات املعتمدة
ملتطلبات التخصص.
 متطلبات التخصص االختيارية :ال تزيد
عن  %35من مجموع الساعات املعتمدة
ملتطلبات التخصص.

وال��ت��واص��ل م��ع ال��ط�لاب دون إش����راف من

أعضاء الهيئة التدريسية.

 أعضاء الهيئة التدريسية غير املتفرغني

 ال يزيد العبء التدريسي لغير املتفرغني من
أعضاء الهيئة التدريسية عن ( )%20من

ال��ع��بء التدريسي الكلي يف أي فصل من

الفصول الدراسية.

والتقني يف وزارة التربية والتعليم العالي حيثما
يلزم.
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مواد حرة:

متطلبات التخصص الرئيس :ال تقل عن %55

ال تزيد عن  %5من مجموع الساعات املعتمدة

من مجموع الساعات املعتمدة للخطة الدراسية

للخطة الدراسية بحيث ال تتجاوز  6ساعات
معتمدة ،على أن يختارها الطالب من املواد
التي تقدمها كليات اجلامعة األخرى.
متطلبات اضافية:
يف التخصصات التطبيقية ال تقل املساقات
العملية عن  %30من متطلبات التخصص،
وميكن أن يتم التدريب داخل أو خارج حرم
املؤسسة حيثما يلزم.
املتطلبات /املعايير املهنية اإلضافية تؤخذ
باالعتبار يف تصميم املناهج التعليمية حيثما
يلزم.
2.2تخصص هجني (رئ��ي��س��ي س /ف��رع��ي ص)
مينح كدرجة علمية واحدة.
متطلبات اجلامعة
تهدف إلى تهيئة الطالب لالندماج يف التعليم
العالي وتعزز مهاراته وكفاءاته األساسية
وتطور تقدمه وحتصيله العلمي وال تزيد عن
 %20من مجموع الساعات املعتمدة للخطة
الدراسية واال تتجاوز  24ساعة معتمدة،
موزعة على النحو التالي:
 الجبارية :ال تقل عن %50
 االختيارية :ال تزيد عن %50

متطلبات الكلية:
ال ت��زي��د ع��ن  %15م��ن مجموع الساعات
املعتمدة للخطة الدراسية واال تتجاوز 18
ساعة معتمدة
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1.1متطلبات التخصص االج��ب��اري��ة :ال تقل عن
 %85من مجموع الساعات املعتمدة ملتطلبات
التخصص.
2.2متطلبات التخصص االختيارية :ال تزيد عن
 %15من مجموع الساعات املعتمدة ملتطلبات
التخصص.
مواد حرة:
ال ي��وج��د %0 :م��ن مجموع ال��س��اع��ات املعتمدة
للخطة الدراسية
متطلبات الفرعي
ال تقل عن  27ساعة معتمدة من مجموع الساعات
املعتمدة للخطة الدراسية موزعة كما يلي:
1.1ما ال يقل عن  18ساعة معتمدة من املتطلبات
االجبارية للتخصص يف البرنامج التعليمي
الذي يقدم التخصص الفرعي.
2.2ب��ق��ي��ة ال��س��اع��ات امل��ع��ت��م��دة م���ن املتطلبات
االختيارية للتخصص يف البرنامج التعليمي
الذي يقدم التخصص الفرعي.
متطلبات اضافية:
يف التخصصات التطبيقية ال تقل املساقات العملية
عن  %30من متطلبات التخصص ،وميكن أن يتم
التدريب داخل أو خارج حرم املؤسسة حيثما يلزم.
املتطلبات  /املعايير املهنية اإلض��اف��ي��ة تؤخذ
باالعتبار يف تصميم املناهج التعليمية حيثما يلزم
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ت�����خ�����ص�����ص متطلبات الفرعي:
فرعي

وال يزيد ع��ن ( )6س.م أو م��ا يكافئها يف

ال تقل عن  27ساعة معتمدة وأن ال تزيد عن 33

الفصل الصيفي.

ساعة معتمدة موزعة كما يلي:

 ال تزيد نسب أعداد الطلبة إلى أعضاء الهيئة

1.1ما ال يقل عن  18ساعة معتمدة من املتطلبات

التدريسية املتفرغني عما مت ذكره يف شهادة

االجبارية للتخصص يف البرنامج التعليمي

االعتماد اخلاص.

الذي يقدم التخصص الفرعي.

أعضاء الهيئة التدريسية غير املتفرغني

2.2ب��ق��ي��ة ال��س��اع��ات امل��ع��ت��م��دة م���ن املتطلبات

 ال يزيد العبء التدريسي لغير املتفرغني من

االختيارية للتخصص يف البرنامج التعليمي

أعضاء الهيئة التدريسية عن ( )%20من

الذي يقدم التخصص الفرعي.

ال��ع��بء التدريسي الكلي يف أي فصل من

متطلبات اضافية:

الفصول الدراسية.

 يتطلب التخصص الفرعي أن يعتمد من
قبل الهيئة إال إذا التخصص معتمدا بالفعل

دبلوم عالي

كتخصص منفرد على مستوى البكالوريوس

( )30س.م .أو ما يكافؤها بعد احلصول على درجة  ال ي��ق��ل ع���دد أع��ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س��ي��ة

ت��ط��رح��ه امل��ؤس��س��ة أو ج���زءا م��ن تخصص
هجني.
 اجتياز متطلبات التخصص الفرعي بنجاح
ال يظهر يف الشهادة التي مينحها الطالب،
ولكن ميكن معرفته من خالل الكشف النهائي

تربوي

أعضاء الهيئة التدريسية املتفرغني

( )30س.م .أو ما يكافؤها بعد استكمال متطلبات  ال ي��ق��ل ع���دد أع��ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س��ي��ة
درجة البكالوريوس أو بالتوازي معها.

ومؤهالتهم العلمية ورتبهم عما ورد ذكره يف

أسماء الدرجة:

شهادة االعتماد األولي )2( .من حملة درجة

مستوى التعليم األساسي :التخصص يف تدريس

الدكتوراه ،أحدهما متخصص يف أساليب

مجال أو موضوع معني (رياضيات مثال)

التدريس يف تخصص البرنامج املعتمد.

مستوى التعليم الثانوي :التخصص يف تدريس  ال تزيد نسبة حملة درج��ة املاجستير عن
موضوع معني

( )%20من مجموع أعضاء الهيئة التدريسية

مستوى التعليم العالي أو تعليم الكبار

املتفرغني.

متطلبات أخرى
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البكالوريوس ،منها ( )18-21مقررات أساسية يف

ومؤهالتهم العلمية ورتبهم عما ورد ذكره يف

التخصص.

شهادة االعتماد األولي )4( .متخصصني من

املدة الزمنية للدرجة

حملة درجة الدكتوراه ،اثنني منهم يحملون

يطرح البرنامج يف ( )4فصول دراسية (أو عامني

رتبة أستاذ مشارك.

أكادمييني ب��دون دورات صيفية) وال يزيد عدد  ال يزيد العبء األكادميي يف الفصل الدراسي

لعالماته.
دب��ل��وم تأهيل مجموع الساعات املعتمدة

مجموع الساعات املعتمدة

أعضاء الهيئة التدريسية املتفرغني

 ال يزيد العبء األكادميي يف الفصل الدراسي

املتطلبات  /املعايير املهنية اإلض��اف��ي��ة تؤخذ

املنتظم كحد أقصى ع���ن( )15س.م أو ما

باالعتبار يف تصميم املناهج التعليمية حيثما يلزم.

يكافئها،

الساعات املسجلة للطالب يف الفصل الدراسي

املنتظم كحد أقصى عن ( )15س.م أو ما

الواحد عن ( )9س.م.

يكافئها ،وال يزيد عن ( )6س.م أو ما يكافئها

متطلبات أخرى

يف الفصل الصيفي.

الدبلوم العالي قد يكون جزءا من برنامج ماجستير  ال تزيد نسب أعداد الطلبة إلى أعضاء الهيئة
معتمد تقدمه املؤسسة مستبعدا منه أي أطروحة

التدريسية املتفرغني عما مت ذكره يف شهادة

أو حلقة دراسية أو دورات تهيئة أو حتضيرية.

االعتماد اخلاص.

يف التخصصات التطبيقية واملهنية يف الدبلوم أعضاء الهيئة التدريسية غير املتفرغني
العالي (املختبرات ،التدريب ،العيادات) يجمع بني  ال يزيد العبء التدريسي لغير املتفرغني من
النظري والتطبيقي على أال تقل املساقات العملية

أعضاء الهيئة التدريسية عن ( )%20من

عن  %30من متطلبات التخصص ،وميكن أن يتم

ال��ع��بء التدريسي الكلي يف أي فصل من

التدريب داخل أو خارج حرم املؤسسة حيثما يلزم.

الفصول الدراسية.
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ماجستير

مجموع الساعات املعتمدة

أعضاء الهيئة التدريسية املتفرغني

( )36س.م .أو م��ا يكافئها كحد أعلى مبسار  ال ي��ق��ل ع���دد أع��ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س��ي��ة

(دك������ت������وراه مجموع الساعات املعتمدة
فلسفة)

أعضاء الهيئة التدريسية املتفرغني

( )54س.م .أو م��ا يكافؤها كحد أدن��ى مبسار  ال ي��ق��ل ع���دد أع��ض��اء ال��ه��ي��ئ��ة ال��ت��دري��س��ي��ة

ال��رس��ال��ة أو ب��دون��ه��ا ،بعد احل��ص��ول على درج��ة

ومؤهالتهم العلمية ورتبهم عما ورد ذكره يف

ال��رس��ال��ة أو ب��دون��ه��ا ،بعد احل��ص��ول على درج��ة

ومؤهالتهم العلمية ورتبهم عما ورد ذكره يف

البكالوريوس.

شهادة االعتماد األولي )4( .متخصصني من

املاجستير.

شهادة االعتماد األولي )4( .متخصصني من

( )18-12أو ما يعادلها مساقات إجبارية.

حملة درجة الدكتوراه ،اثنني منهم يحملون

يف مسار الرسالة )6( :س.م .كحد أدنى إلعداد

رتبة أستاذ مشارك.

( )36-30س.م .أو ما يعادلها مساقات تدريسية.

حملة درجة الدكتوراه ،اثنني منهم يحملون

الرسالة ومناقشتها.

 ال يزيد العبء األكادميي يف الفصل الدراسي

يف التخصصات التطبيقية واملهنية (املختبرات،

املنتظم كحد أقصى عن ( )15س.م أو ما

التدريب ،العيادات) يجمع بني النظري والتطبيقي

يكافئها ،وال يزيد عن ( )6س.م أو ما يكافئها

على أال تقل امل��س��اق��ات العملية ع��ن  %30من

يف الفصل الصيفي.

متطلبات التخصص ،وميكن أن يتم التدريب داخل  ال تزيد نسب أعداد الطلبة إلى أعضاء الهيئة
أو خارج حرم املؤسسة حيثما يلزم.

التدريسية املتفرغني عما مت ذكره يف شهادة

املدة الزمنية للدرجة

االعتماد اخلاص.

( )24-18س.م .إلع����داد ب��ح��ث أص��ي��ل وكتابة
األطروحة.
املدة الزمنية للدرجة
يطرح البرنامج يف ( )6فصول دراسية (أو ثالثة
أع��وام أكادمييني بدون دورات صيفية) وال يزيد
ع���دد ال��س��اع��ات امل��س��ج��ل��ة ل��ل��ط��ال��ب يف الفصل
الدراسي الواحد عن ( )9س.م.

رتبة أستاذ.
 ال يزيد العبء األكادميي يف الفصل الدراسي
املنتظم كحد أقصى عن ( )15س.م أو ما
يكافئها ،وال يزيد عن ( )6س.م أو ما يكافئها
يف الفصل الصيفي.
 ال تزيد نسب أعداد الطلبة إلى أعضاء الهيئة
التدريسية املتفرغني عما مت ذكره يف شهادة
االعتماد اخلاص.

يطرح البرنامج يف ( )4فصول دراسية (أو عامني أعضاء الهيئة التدريسية غير املتفرغني

أعضاء الهيئة التدريسية غير املتفرغني

أكادمييني ب��دون دورات صيفية) وال يزيد عدد  ال يزيد العبء التدريسي لغير املتفرغني من

 ال يزيد العبء التدريسي لغير املتفرغني من

الساعات املسجلة للطالب يف الفصل الدراسي

أعضاء الهيئة التدريسية عن ( )%20من

أعضاء الهيئة التدريسية عن ( )%20من

الواحد عن ( )9س.م.

ال��ع��بء التدريسي الكلي يف أي فصل من

ال��ع��بء التدريسي الكلي يف أي فصل من

الفصول الدراسية.

الفصول الدراسية.

أعضاء اللجنة اإلشرافية على الرسائل

أعضاء اللجنة اإلشرافية على الرسائل

املشرف متفرغ ويحمل درجة الدكتوراه مع نشر

امل��ش��رف متفرغ ويحمل درج��ة ال��دك��ت��وراه ورتبة

بحثني على األقل يف التخصص.

أستاذ مشارك على األقل يف التخصص.

ال يقل ع��دد جلنة املناقشة ع��ن ث�لاث��ة أعضاء

ال يقل ع��دد جلنة املناقشة عن خمسة أعضاء

(املشرف ،واملمتحن الداخلي ،واملمتحن اخلارجي)

(امل��ش��رف ،وممتحن داخ��ل��ي ،وث�لاث��ة ممتحنني

وينطبق عليهم جميعا ما ينطبق على املشرف

خارجيني) وينطبق عليهم جميعا ما ينطبق على

املتفرغ كما هو مذكور أعاله.

املشرف املتفرغ كما هو مذكور أعاله .ولديهم عدد
مناسب من األبحاث املنشورة يف التخصص.
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دب���ل���وم مهني مجموع الساعات املعتمدة
متخصص

أعضاء الهيئة التدريسية

( )32وح��دة تعليم مستمر تعادل ( )320ساعة ال يقل عدد أعضاء الهيئة التدريسية ومؤهالتهم
زمنية ،بعد اجتياز التوجيهي بنجاح.

العلمية ورتبهم عما ورد ذكره يف شهادة االعتماد

اجلانب العملي التطبيقي يف البرنامج ال يقل األولي.
ع��ن  %70م��ن مجمل س��اع��ات ال��ب��رن��ام��جas( .
practical independent experiential
)learning
املدة الزمنية للدرجة
يطرح البرنامج يف فصليني دراسيني ( 9أشهر).
معايير إضافية للبرامج التعليمية املشتركة
أو ًال :توصيف البرنامج التعليمي املشترك
البرنامج املشترك برنامج تعليمي على مستوى أي درجة ،يتم تطويره من قبل مؤسستني أو أكثر تعترف بها وزارة التربية
والتعليم العالي الفلسطينية ،على أن تكون إحدى هذه املؤسسات فلسطينية.
ثاني ًا :خصائص البرنامج التعليمي املشترك
لكي يعتبر البرنامج التعليمي مشتركاً يجب ان يحقق جميع الشروط اآلتية:
 تطوير مكونات البرنامج والتوافق عليها من قبل جميع املؤسسات املشاركة.
 توزيع مساقات البرنامج املشترك بني املؤسسات املشاركة بحيث تتيح لطلبة البرنامج بالدراسة يف جميع املؤسسات
املشاركة وبنسب متقاربة.
 اعتراف جميع املؤسسات املشاركة اعترافاً تلقائياً بكلية البرنامج ،والفترة الدراسية التي يقضيها طلبة البرنامج يف
أي من املؤسسات املشاركة ،وكذلك بنتائج قياس وتقييم املخرجات التعلمية التي اكتسبها الطلبة.
 السماح ألعضاء هيئة تدريس البرنامج املشترك بتدريس مساقات من هذا البرنامج تتناسب وتخصصاتهم
الدقيقة يف املؤسسات الشريكة األخرى ،عند احلاجة.
 تشكيل جلان مختلفة من قبل املؤسسات املشاركة ،تعنى بإعداد وتطوير املناهج ،وشروط قبول الطلبة ،ونتائج
االمتحانات مبا يسمح بتطوير البرنامج وضبط جودة مدخالته وعملياته و مخرجاته.
 وجود اتفاقية تعاون بني املؤسسات املشاركة توضح اخلطة التنفيذية للبرنامج.
ثالث ًا :الشهادات
يحصل الطالب بعد إنهاء متطلبات التخرج على:

رابع ًا :أهداف البرنامج التعليمي املشترك
يهدف البرنامج التعليمي املشترك إلى:
 حتسني وضمان جودة برامج الدراسات العليا
 دفع عجلة التعاون بني املؤسسات الفلسطينية ،وكذلك بني املؤسسات الفلسطينية واملؤسسات العاملية.
 إتاحة الفرصة للطلبة واملدرسني يف مؤسسة ما لالطالع على خبرات املؤسسات املشاركة يف البرنامج من خالل
حرية التنقل بني هذه املؤسسات.
 حتسني فرص عمل اخلريجني
 زيادة الشفافية يف العملية التعليمية التعلمية
 متكني املؤسسات املشاركة من االستفادة من مجموع مواردها البشرية ،والبنى التحتية ،واملصادر التعليمية والتعلمية.
خامس ًا :معايير االعتماد اخلاص
تسري معايير اعتماد البرامج التعليمية غير املشتركة على البرامج التعليمية املشتركة مبا يف ذلك ما يخص امكانات
املؤسسات املشاركة ،وأهداف ومخرجات البرنامج ،وشروط القبول وااللتحاق بالبرنامج ،واملصادر التعليمية التعلمية،
وعمليات القياس والتقييم ،ومخرجات التعلم ،وغيرها.
خامس ًا :طلب االعتماد اخلاص
باإلضافة الى طلب االعتماد اخلاص لبرنامج تعليمي يف مؤسسة تعليم عال ومرفقاته يجب ان يتضمن طلب االعتماد
اخلاص بالبرنامج التعليمي املشترك:
1.1اتفاقية موقعة من قبل جميع املؤسسات املشاركة تؤكد على االلتزام بجميع ما ورد يف االرشادات أعاله.
2.2منوذج عن الشهادة التي سوف متنح للطالب بعد حتقيقه ملتطلبات التخرج من البرنامج.
سادسا :جلان البرنامج
 اللجنة املشتركة :يُشرف على البرنامج التعليمي املشترك جلنة مشتركة تتكون من ثالثة أعضاء مختصني من كل
مؤسسة مشتركة اضافة الى رئيس اللجنة والذي يكون بالتناوب كل سنتني من املؤسسات املشتركة على أن يكون
عمداء البحث العلمي و  /أو الدراسات العليا لدى كل جامعة عضو رئيس يف اللجنة للبرامج التعليمية املشتركة
للدراسات العليا
تكون مهام اللجنة املشتركة ما يلي:
 اإلشراف على البرنامج التعليمي املشترك من الناحيتني اإلدارية واألكادميية.
 تسهيل عمل البرنامج التعليمي املشترك وضمان جناحه .وتشكيل أي جلان فنية فرعية حسب احلاجة.
 التأكد من تطبيق أنظمة وتعليمات التعليم لدى كل مؤسسة حسب درجة البرنامج على الطلبة امللتحقني فيها.

 شهادة مشتركة بني جميع املؤسسات ذات العالقة ،على أن يشار يف مكان ما من الشهادة إلى أن الدرجة املمنوحة
هي نتاج برنامج مشترك بني املؤسسات التي تظهر على ترويسة الشهادة.
 شهادة متنحها احدى املؤسسات املشاركة ،مع اإلشارة الى أن البرنامج اجنز بالشراكة مع املؤسسات ذات العالقة.
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 املساهمة يف وضع اخلطط الدراسية الفصلية اخلاصة بالبرنامج التعليمي املشترك.
 التوصية بعدد الطلبة املمكن قبولهم يف البرنامج التعليمي املشترك بصفة دورية حسب شروط القبول املتفق
عليها مسبقا واملنصوص عليها يف شهادة االعتماد اخلاص للبرنامج التعليمي املشترك.
 املساعدة يف التحضير والتنسيق حلفلة تخريج الطلبة يف البرنامج التعليمي املشترك.
 التوصية باإلعالن عــن فتح باب القبــول فـــي البرنامج التعليمي املشترك يف املوعد املناسب لدى املؤسسات
املشتركة
 اللجنة الفنية والدعم اللوجستي :تتكون اللجنة من ثالثة أعضاء من كل مؤسسة مشتركة يف البرنامج التعليمي
املشترك بهدف ترتيب التنسيق بني املؤسسات وتسهيل العمل على أن يكون عمداء القبول والتسجيل يف كل من
املؤسسات املشتركة أعضاء يف اللجنة.
تكون مهام اللجنة الفنية والدعم اللوجستي ما يلي:
 متابعة عملية التسجيل وإصدار البطاقات لطلبة البرنامج التعليمي املشترك يف املؤسسات املشاركة.
 متابعة اصدار األوراق والشهادات والنماذج اخلاصة بالطلبة امللتحقني بالبرنامج التعليمي املشترك.
 تسهيل عمل اللجنة املشتركة من خالل متابعة تنفيذ ما يصدر عنها من تعليمات ،ورفع تقارير لها بذلك.
 اقتراح األجندة السنوية (التقومي األكادميي) قبـل بدايـة كـل عام وبالتوافق بني املؤسسات املشتركة.
 املساعدة يف توجيه الطلبة وإرشادهم بتســجيل املســاقات املطلوبــة.
سابعا :االيرادات والنفقات:
 يطبق النظام املالي الساري املفعول به يف كل مؤسسة على طلبة البرنامج التعليمي املشترك حسب مكان
التسجيل.
 يُصرف للمدرسني واملمتحنني اخلارجيني والداخليني لرسائل املاجستير والدكتوراه حســـب التعليمـــات املالية
الداخلية لـــدى كل مؤسسة .وعلى ما مت االتفاق عليه يف البند املالي يف تقدمي االعتماد اخلاص للبرنامج
التعليمي املشترك.
 تكون رسوم الساعة املعتمدة يف البرنامج التعليمي املشترك موحدة وحسب ما تتفق عليه املؤسسات املشتركة.

 يعامل ملف الطالب املسجل يف مؤسسة مشتركه بالبرنامج غير املسجل بها معاملة الطالب الزائر ويتم ترحيل
عالمات املساقات التي درسها الى املؤسسة التي سجل بها.
تاسعا :النشاطات األكادميية:
 يتم تبادل أعضاء الهيئة األكادميية ألغراض التدريس واإلشراف على رسائل املاجستير والدكتوراه بني املؤسسات
املشتركة حسب التخصص الدقيق ومبا يتناسب مع األعراف األكادميية املعمول بها بهذا اخلصوص.
 يوضع حتت تصرف البرنامج التعليمي املشترك اإلمكانات األكادميية املتوفرة يف املؤسسات املشتركة من
مصادر معلومات وغيرها لفائدة الطلبة واملدرسني والباحثني.
 ال يجوز فتح شعب لتدريس البرنامج التعليمي املشترك يف مواقع تعليمية او تدريبية أي من املؤسسات املشاركة
غير املنصوص عليها يف شهادة االعتماد اخلاص للبرنامج التعليمي املشترك إال بتوقيع ملحق لالتفاقية بني
املؤسسات املشتركة واحلصول على موافقة الهيئة املسبق.
عاشرا :حقوق امللكية الفكرية:
 تلتزم املؤسسات املشتركة مبراعاة حقوق امللكية الفكرية واألدبية الناجتة من أبحاث البرنامج التعليمي املشترك
حسب النظام املعمول به يف كل مؤسسة.
 تشجع املؤسسات املشتركة تطوير البحث العلمي من خالل التشجيع على نشر األبحاث الصاحلة للنشر يف
مجالتها العلمية املنشورة.
حادي عشر :مدة االتفاقية:
 تكون مدة هذه االتفاقية مستمرة ما لم يبد أحد االطراف رغبته باالنسحاب خطياً قبل نهاية االتفاقية أو العام
األكادميي بستة شهور.
 إذا انسحب أحد أطراف البرنامج املشترك ال يسمح له بفتح برنامج مشابه إال بتقدمي أوراق اعتماد خاص
جديدة لهيئة اجلودة واالعتماد الفلسطينية لتقييم طلبه.
معايير إضافية للبرامج التعليمية الثنائية

ثامنا :إجراءات تسجيل وقبول الطلبة يف البرنامج:
 يقبل الطلبة يف البرنامج التعليمي املشترك يف كل مؤسسة مشتركة حسب األنظمة املرعية بهذا اخلصوص يف
كل مؤسسة وحسب األنظمة األكادميية واإلدارية املعمول بها.
 يجب على الطالب تسجيل مساقات يف إحدى املؤسسات املشتركة بغض النظر عن املؤسسة التي قبل فيها ،وحتسب
له ضمن البرنامج الدراسية ،على أن تكون عدد الساعات املعتمدة الكلية متقاربة يف كل من املؤسسات املشتركة
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البرامج التعليمية الثنائية هي البرامج التي جتمع بني الدراسة النظرية والتطبيق العملي على أن ال تقل نسبة التدريب

يكون مجموع عدد ساعات البكالوريوس حسب نوع التخصص كالتالي:

العملي عن  %40وأن ال تزيد عن  %60من مساقات البرنامج موضحة يف هيكلية البرنامج حسب مستويات سنواته

بكالوريوس ( 4سنوات) :يطرح البرنامج يف ( )8فصول دراسية (أو أربعة أعوام أكادميية بدون دورات صيفية) وال يزيد

املختلفة.

عدد الساعات املسجلة للطالب يف الفصل الدراسي الواحد عن ( )18س.م .ويحتوي على:

يجب مراعاة املعايير التالية عند طرح البرامج التعليمية الثنائية:

 بكالوريوس علوم ،آداب ،جتارة ...ال يقل عن  120س.م .وان ال تزيد عن  144س.م.

 ان يكون املوقع التدريبي من الشركات املعروفة واملسجلة رسمياً يف الغرفة التجارية.

 بكالوريوس احلقوق ال يقل عن  135س.م .وان ال تزيد عن  144س.م.

 ان يكون املوقع التدريبي مقسمة الى دوائر رسمية (شؤون موظفني ،مبيعات ،تسويق.)........ ،

بكالوريوس ( 5سنوات) :يطرح البرنامج يف ( )10فصول دراسية (أو خمسة أعوام أكادميية بدون دورات صيفية) وال يزيد

 ان يوافق املوقع التدريبي على تدريب الطالب ملدة أربع سنوات (حسب عقد تدريب طالب الدراسات الثنائية).

عدد الساعات املسجلة للطالب يف الفصل الدراسي الواحد عن ( )18س.م.

 ان يكون لدى املوقع التدريبي قدرة استيعابية.

 بكالوريوس علوم عسكرية ،وعلوم أمنية ،وعلوم شرطية ال يقل عن  150س.م .وان ال تزيد عن  180س.م.

 ان يلتزم املوقع التدريبي باخلطة التدريبية التي يتم وضعها بالتشارك بني ادارة البرنامج واملوقع التدريبي بناء على

 بكالوريوس الهندسة ال يقل عن  158س.م .وان ال تزيد عن  180س.م.

احتياجاتها.

 بكالوريوس الصيدلة ال يقل عن  152س.م .وان ال تزيد عن  180س.م.

 ان يلتزم املوقع التدريبي بدفع مبلغ مالي شهري للطالب يف فترة التدريب حده االدنى  200دوالر.

بكالوريوس (أكثر من  5سنوات):

 أن يعني املوقع التدريبي شخصا مناسبا مسؤوالً عن االتصال مع مؤسسة التعليم العالي.

 بكالوريوس الطب البيطري ال يقل عن  160س.م وان ال تزيد عن  180س.م

 أن يوفر املوقع التدريبي بيئة آمنة وصحية للطالب باإلضافة للسالمة والصحة املهنية وبيئة عمل مناسبة وظروف

 بكالوريوس دكتور صيدلة ال يقل عن  200س.م وان ال تزيد عن  220س.م

عمل الئقة.
 أن يوفر املوقع التدريبي للطالب املواد التعليمية وخاصة األدوات واملواد والكتيبات املتخصصة الالزمة للتدريب يف

 بكالوريوس طب األسنان ال يقل عن  200س.م وان ال تزيد عن  220س.م
  -بكالوريوس الطب البشري ال يقل عن  260س.م وان ال تزيد عن  280س.م

املوقع التدريبي ويف تدريبات أخرى ،وهذا ال يشمل املواد التعليمية الالزمة للدراسة يف مؤسسة التعليم العالي.
 أن يتواصل املوقع التدريبي مع املؤسسة على اساس منتظم ومتابعة الطالب يف كتابة التقارير ورصد تقدمه يف
التدريب.
معايير اختيار طالب الدراسات الثنائية:
 ان يحصل الطالب على معدل أعلى من معدل احلد األدنى للقبول يف الثانوية العامة
 ان يقبل الطالب يف موقع تدريبي من املواقع التدريبية املشاركة يف البرنامج.
 الساعة املعتمدة هي ما يعادل ساعة زمنية صفية أو ساعتني أو اكثر من العمل يف املختبر خالل الفترة الزمنية
الالزمة لتعليم وتعلم املساق.
 الفصل الدراسي هو فترة زمنية ما بني  17-15أسبوعا تطرح فيها املؤسسة مساقات دراسية.
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البند الثامن /التغييرات التي تطرأ على االعتماد الخاص

الفقرة الثانية /التغييرات الجوهرية على االعتماد الخاص

يجب على مؤسسة التعليم العالي االلتزام بجميع الشروط واملعايير التي منحت على أساسها االعتماد لبرامجها التعليمية،

إذا كانت التغييرات التي ستقوم بها مؤسسة التعليم العالي على شروط اعتماد خاص لبرنامج تعليمي فاعل جوهرية ومتس

وأن متتنع عن إجراء أي تغييرات جوهرية على هذه الشروط قبل احلصول على موافقة رسمية مسبقة من الهيئة ،وتقدمي

أهداف البرنامج ،أو مخرجات تعلمه املقصودة أو هيكليته فإن ذلك يتطلب منها قبل إجراء أي تغيير أن تتقدم إلى الهيئة

طلب مشفوع بالوثائق واألدلة واملعلومات الالزمة ،لتقرر الهيئة إذا كانت هذه التغييرات تستوجب تقدمي املؤسسة لطلب

بطلب اعادة االعتماد اخلاص للبرنامج موضحة فيه التغييرات املطلوبة ومستوفية فيه جميع متطلبات وشروط الهيئة يف

جتديد االعتماد اخلاص للبرنامج التعليمي إذا كانت تغيرات جذرية .ويف حال كون هذه التغييرات طفيفة ال متس أهداف

تقدمي طلب جتديد االعتماد اخلاص مبا فيها دفع الرسوم املالية املقررة لتقوم الهيئة باملراجعة والتقييم املطلوبني ،كما

البرنامج أو مخرجاته التعلمية أو مستواه وهي من باب التطوير الدوري فإن املؤسسة ال حتتاج إلى إعالم الهيئة أو احلصول

ويجب على املؤسسة التخلص التدريجي من البرنامج التعليمي األصلي بعد تخرج جميع الطالب املسجلني ،وأي تغييرات

على موافقتها ،وفيما يلي توضيح لطبيعة التغييرات التي تتطلب إعالم الهيئة أو عدم إعالمها:

جديدة تطبق فقط على الطلبة اجلدد الذين سيلتحقون يف البرنامج التعليمي بعد إقراره من قبل الهيئة ،بينما بقية الطلبة
يف املستويات األخرى يسري عليهم متطلبات البرنامج التعليمي قبل إعادة االعتماد اخلاص .ومن التغييرات التي تتطلب

الفقرة االولى /التغييرات الثانوية على االعتماد الخاص

إعادة االعتماد اخلاص:

ميكن ملؤسسة تعليم عالي القيام ببعض التعديالت الطفيفة الدورية يف برامجها التعليمية املعتمدة من باب التطوير وتعزيز

 تعديل اخلطة الدراسية للبرنامج التعليمي مبا فيها حذف مساقات أو استبدالها أو تغيير مسمياتها أو وصفها مبا

فعاليتها من حيث احملتوى ومستوى األداء ،ومثل هذه التغييرات التي ال متس بشكل ملحوظ أهداف البرنامج ،أو مخرجات

يزيد عن  %30من مساقات البرنامج التعليمي الكلي ،ومبا يتجاوز  %50من مساقات البرنامج التعليمي يف السنة

تعلمه املقصودة ،أو هيكليته ال تتطلب إشعارا مسبقا أو موافقة من الهيئة طاملا أنها تتفق مع محتوى البرنامج التعليمي

الدراسية الواحدة

ومستواه .وقد وضعت الهيئة محددات كحد أعلى للتعديالت املسموح بإجرائها دون احلاجة إلى إعادة اعتماد البرنامج،

 تغيير يف العدد الكلي للساعات املعتمدة للبرنامج التعليمي

وهي على النحو التالي:

 إضافة مساقات استدراكية جديدة للبرنامج ليست ضمن شروط االعتماد األولي أو االعتماد اخلاص

 تعديل اخلطة الدراسية للبرنامج التعليمي مبا فيها حذف مساقات أو استبدالها أو تغيير مسمياتها أو وصفها مبا ال

 إعادة تفعيل برنامج تعليمي بعد جتميده ملا يزيد عن املدة الزمنية لطرح للبرنامج التعليمي

يزيد عن  %10من مساقات البرنامج التعليمي الكلي ،ومبا ال يتجاوز  %50من مساقات البرنامج التعليمي يف السنة
الدراسية الواحدة

 تغيير يف نظام البرنامج أو طريقة طرح/تعليم البرنامج (مثال :من تعليم باالنتظام الى نظام التعليم املفتوح ،أو من
يومي الى أيام العطلة األسبوعية)

 إجراء تغيير على مسارات البرنامج كالتركيز على مسار دون آخر يف البرنامج التعليمي الواحد ومبا ال يزيد عن النسب

المحور الثامن :تجديد االعتماد الخاص

املذكورة أعاله
 التغييرات على املتطلبات السابقة أو املتطلبات املتزامنة
 التغييرات يف مصادر التعلم املساندة
 التغييرات يف طريقة التدريب أو أماكنه
 التعديل على شروط القبول يف البرنامج التعليمي
 التغييرات التي تطلبها الهيئة بهدف االرتقاء مبستوى البرنامج التعليمي ومتطلباته لينسجم مع التوجهات الوطنية أو
الدولية
يجب ابالغ الهيئة وموافقتها املسبقة على أي تغييرات على اسم البرنامج أو اخلطة الدراسية للبرنامج التعليمي مبا فيها
حذف مساقات أو استبدالها أو تغيير مسمياتها أو وصفها التي ستتعدى  %10وال تزيد عن  %30دون احلاجة الى جتديد
اعتمادها اخلاص.

البند االول /التعريف

هو إعادة منح االعتماد اخلاص لبرنامج تعليمي ،بغرض مراجعة مخرجات البرنامج التعليمي وأهدافه ومتابعة التطور يف
اخلطة الدراسية وكفاية الكوادر البشرية واملصادر التعليمية املساندة وجناعة آليات وإجراءات اجلودة مبا يحقق املعايير
املعتمدة لدى الهيئة ،ويكون جتديد االعتماد اخلاص ساريا ملدة طرح البرنامج مضافا اليها عاماً واحداً.
البند الثاني /الحاالت التي تستوجب التقدم بطلب إعادة االعتماد الخاص

على املؤسسة املرخصة واملعتمدة التقدم إلى الهيئة بطلب جتديد اعتماد خاص لبرنامج تعليمي فاعل يف العام األخير من
الفترة الزمنية املمنوحة لالعتماد اخلاص للبرنامج ،كما ويجب على املؤسسة أن تتقدم بطلب جتديد االعتماد يف حالة
رغبتها يف إجراء أي من التعديالت اآلتية على البرنامج وذلك قبل البدء بأي تعديل:
 تغيير اسم البرنامج
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 تعديالت مبا يزيد عن  %30على اخلطة الدراسية للبرنامج ككل ،أو مبا يزيد عن  %50من املساقات يف مستوى سنة
من سنواته

التقييم الذاتي
تقوم املؤسسة بتشكيل جلنة توجيهية ذات سلطات رسمية ممثلة

 تعديل العدد اإلجمالي للساعات املعتمدة املخصصة للبرنامج سواء بالزيادة أو النقصان
 إضافة مساقات إضافية دون احتساب ساعات معتمدة لها يف هيكلية البرنامج
 تفعيل القبول يف البرنامج بعد جتميده أو عدم التحاق طلبة فيه ألي سبب ملدة تزيد عن سنتني لبرامج الدبلوم املتوسط،
وأربع سنوات لبرامج البكالوريوس ،وثالث سنوات لبرامج الدراسات العليا.

 6أشهر
املؤسسة

من����وذج ط��ل��ب جت��دي��د

للبرنامج (إداريني ،مدرسني ،طلبة ،خريجني ،مشغلني) من ذوي

االع����ت����م����اد اخل�����اص

االختصاص واخلبرة حتت إشراف منسق وتكلف مبا يأتي:

لبرنامج تعليمي

حتديد اجلدول الزمني للمراحل املختلفة من التقييم الذاتي
تشكيل اللجان الفرعية والفرق العاملة يف التقييم الذاتي

دل����ي����ل ال���ت���رخ���ي���ص
واالعتماد

إشراك أعضاء الهيئة التدريسية والفنيني والطلبة واخلريجني

البند الثالث /قبول الطلبات

يجب على املؤسسة التعليمية التي تنطبق عليها إحدى احلاالت أعاله ،التقدم بطلب إلى الهيئة إلعادة االعتماد اخلاص
للبرنامج ،وذلك قبل عام من انتهاء سريان االعتماد اخلاص للبرنامج أو التاريخ املقترح لتطبيق التعديالت ،وتقبل طلبات
جتديد االعتماد اخلاص بشكل مستمر.

واملشغلني يف عملية التقييم الذاتي
جمع البيانات والوثائق ذات الصلة بالتقييم الذاتي وحتليلها
حترير التقارير الفرعية ورفعها إلى اللجنة املخولة بكتابة التقرير
النهائي صياغة مسودة التقرير النهائي
تقوم اللجنة املخولة بكتابة تقرير التقييم الذاتي ،ويشترط فيه أن:

البند الرابع /المعايير

على املؤسسة املتقدمة بطلب جتديد االعتماد اخلاص االلتزام بجميع املعايير اخلاصة بذلك حسب دليل الترخيص
واالعتماد لدى الهيئة

يكون تقييميا ونقديا ،يعكس املعايير املعتمدة يف الهيئة والبنود
املطلوبة.
يعكس ص��ورة البرنامج ككل من حيث اإلجن���ازات والتحديات
واخلطط املستقبلية للتطوير والتحسني وأن يتعمق يف حتليل نقاط

البند الخامس /اإلجراءات

القوة ونقاط الضعف يف أداء البرنامج

تتلخص إجراءات جتديد االعتماد اخلاص لبرنامج تعليمي معتمد سابقا يف خمسة مراحل متتالية ومتتابعة ،تستمر ملدة

يكون مدعما بالوثائق وامللفات واإلحصاءات وتضمينها يف مالحق

 12شهر كما يبني اجلدول أدناه:

التقرير وتوفيرها لفريق التقييم اخلارجي الحقا.

جدول ( :)6مراحل تجديد اعتماد خاص لبرنامج تعليمي في مؤسسة تعليم عالي
اإلجراءات

المسؤول

إعالم الهيئة

النماذج والتعليمات

الفترة

تعميم مسودة التقرير النهائي على أعضاء الهيئة التدريسية وإدارة
املؤسسة للمراجعة والتدقيق قبل اعتمادها بشكل نهائي وإرسالها
إلى الهيئة الوطنية للبدء بإجراءات التقييم اخلارجي.

تعلم املؤسسة الهيئة برغبتها بالتقدم بطلب لتجديد االعتماد اخلاص
لبرنامج تعليمي يف كتاب رسمي ،مبينة األسباب الداعية لذلك.
يقوم رئيس الهيئة بإعالم املؤسسة يف حال حاجتها للبدء بتجديد

الهيئة

االعتماد اخلاص باملوافقة على بدء املؤسسة بإجراءات التقييم
الذاتي للبرنامج.
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شهر

تقدمي الطلب إلى الهيئة
فيه األسباب الداعية إلى جتديد االعتماد اخلاص ،ومستوفية

مراجعة التقييم ال��ذات��ي بدقة واالط�ل�اع على جميع الوثائق

النظام املالي للهيئة

تقدم املؤسسة طلب جتديد االعتماد اخلاص إلى الهيئة ،مبينة

يكلف فريق التقييم اخلارجي بــ:
واملستندات ذات الصلة بتقييم البرنامج للتأكد من دقة وموضوعية

املؤسسة

جلميع املتطلبات وال��ش��روط واملعايير ،مبا فيها دف��ع الرسوم

تقرير التقييم الذاتي.

املقررة .ويجب أن يتضمن الطلب تقرير التقييم الذاتي ،وتوفير

تنفيذ زي��ارة ميدانية يف يومني على األقل يف املؤسسة مبرافقة

الوثائق واملستندات الثبوتية حيثما يلزم.

موظف من الهيئة تشمل:

يتم فحص الطلب للتأكد من استيفاء الوثائق الالزمة ،ويف حال موظف الهيئة

شهر

مقابالت مع اإلدارة العليا للمؤسسة ،العاملني يف وحدة اجلودة،

وجود نواقص ،يتم التواصل مع مقدم الطلب الستكمالها خالل

املسؤول عن

والدوائر اإلدارية املساندة ،أعضاء الهيئة التدريسية من املتفرغني

شهر كحد أقصى ،وإال يؤجل النظر يف الطلب إلى الدورة التالية.

امللف

وغير املتفرغني ،والطواقم الفنية ،والطلبة واخلريجني واملشغلني

التقييم اخلارجي
تُستعني الهيئة مبقيمني أكادمييني من ذوي اخلبرة واالختصاص

 4أشهر
الهيئة

شهر

من��وذج تقرير التقومي

شهر

حيثما يلزم
زيارة املرافق التعليمية من صفوف وقاعات ومختبرات ومكتبات

لتقييم البرنامج التعليمي ويتم إعالم املؤسسة باملقيمني لضمان

اخل����ارج����ي ل��ب��رن��ام��ج

واالطالع على التجهيزات الداعمة للعملية التعليمية والنشاطات

عدم وجود تضارب مصالح.

تعليمي فاعل

الالمنهجية
االط�ل�اع على األدل���ة وال��وث��ائ��ق املستندية املطلوبة كمحاضر
االجتماعات للمجالس املختلفة ،ملفات البرنامج واملساقات،
تقارير وحدة اجلودة وغيرها
االجتماع يف نهاية الزيارة بإدارة املؤسسة وتقدمي ملخص لنتائج
الزيارة وتوصيات بهذا اخلصوص.
كتابة تقرير تقييمي شامل حسب املعايير املعتمدة للهيئة وحسب
النموذج املعتمد لدى الهيئة بتوصيات ومقترحات واضحة وصريحة
خاصة مبا يتعلق بالتعديالت املقترحة من قبل املؤسسة ،وإقراره
من قبل الفريق وتسليمه إلى الهيئة.
تُ��رس��ل الهيئة تقرير التقييم إل��ى املؤسسة ل��دراس��ت��ه وإج��راء

شهر

التعديالت الالزمة ومعاجلة جوانب الضعف والقصور ،على أن
ترسل ردها إلى الهيئة يف فترة ال تتجاوز شهر من تسلم التقرير.
تُرسل الهيئة رد املؤسسة إلى فريق التقييم لالطالع عليه وتقييم

شهر

التعديالت ووضع التوصيات يف تقرير نهائي وتسليمه الى الهيئة
يف فترة ال تتجاوز شهر من تاريخه.
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شهر

اتخاذ القرار
الهيئة

يف حال املوافقة متنح املؤسسة جتديدا لالعتماد.

المعايير الخاصة بجودة المؤسسات:

شهر

يف حالة القرار بوجوب استكمال التعديالت املطلوبة ،تعطى

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻻﻫﺪاف اﻟﻌﺎﻣﺔ

املؤسسة فترة زمنية حتذيرية ال تتجاوز ثالثة أشهر لتصويب

ﻫﻴﻜﻠﻴﺔ اﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ و ﻣﻀﻤﻮﻧﻪ

أوضاعها ويف حالة لم تصوب املؤسسة أوضاعها خالل الفترة

اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻤﻴﺔ

التحذيرية ،يحق للهيئة تبني إج��راءات جزائية تصاعدية بحق

اﻟﻄﻠﺒﺔ

املؤسسة ويف فترات زمنية محددة حتى تتم املؤسسة تصويب

اﳌﻨﻬﺎج واﳋﻄﺔ اﻟﺪراﺳﻴﺔ

أوضاعها وإال يلغى االعتماد اخلاص بالبرنامج ،وتعطى الهيئة

ﻧﺴﺐ ﳒﺎح اﻟﻄﻠﺒﺔ

صالحيات كاملة لوضع خطة تنفيذية لتخريج الطلبة امللتحقني يف

اﳋﺮﻳﺠﻮن

البرنامج ،أو جتميد قبول طلبة جدد يف البرنامج.

اﻟﻄﺎﻗﻢ اﻟﺘﺪرﻳﺴﻲ واﻻداري
اﳌﺮاﻓﻖ و اﻟﺘﺴﻬﻴﻼت )اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ/اﻟﺘﻌﻠﻢ(

البند السادس /المخطط االنسيابي لتجديد االعتماد الخاص

ﺗﻌﻠﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﻬﻴﺌﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺮﻏﺒﺘﻬﺎ

ﺑﺎﻟﺘﻘﺪم ﺑﻄﻠﺐ ﲡﺪﻳﺪ اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳋﺎص
ﻟﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﺗﻌﻠﻴﻤﻲ

اﻟﻌﻼﻗﺔ اﳋﺎرﺟﻴﺔ واﻟﺘﺒﺎدل اﳌﻌﺮﰲ

ﺗﻘﻮم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺑﺘﺸﻜﻴﻞ ﳉﻨﺔ ﺗﻮﺟﻴﻬﻴﺔ ذات
ﺳﻠﻄﺎت رﺳﻤﻴﺔ ﳑﺜﻠﺔ ﻟﻠﺒﺮﻧﺎﻣﺞ ﻹﺟﺮاء
اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ

ﻃﻠﺐ ﻏﻴﺮ ﻣﻜﺘﻤﻞ

اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻨﻮاﻗﺺ

ﺗﻘﺪم اﳌﺆﺳﺴﺔ ﻃﻠﺐ إﻋﺎدة اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﻃﻠﺐ ﻣﻜﺘﻤﻞ

اﻟﺘﻘﻴﻴﻢ اﻟﺬاﺗﻲ

المعايير الخاصة بجودة البرامج:
اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ واﻟﻐﺎﻳﺎت واﻻﻫﺪاف
اﻟﺴﻠﻄﺎت و اﻻدارة
إدارة ﺿﻤﺎن اﳉﻮدة وﲢﺴﻴﻨﻬﺎ
اﻟﺘﻌﻠﻢ و اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ
ادارة ﺷﺆون اﻟﻄﻠﺒﺔ واﳋﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻧﺪة

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ
ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ

ﲤﻨﺢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﲡﺪﻳﺪا ﻟﻼﻋﺘﻤﺎد اﳋﺎص

ﺗﺼﻮﻳﺐ اﻟﻮﺿﻊ

ﻳﻄﻠﺐ ﻣﻌﺎﳉﺔ اﻟﻔﺠﻮات واﻟﻨﻮاﻗﺺ

إﺟﺮاءات ﺟﺰاﺋﻴﺔ ﺗﺼﺎﻋﺪﻳﺔ ﺑﺤﻖ اﳌﺆﺳﺴﺔ

ﺗﻘﻴﻴﻢ اﻟﻮﺿﻊ

ﻣﺼﺎدر اﻟﺘﻌﻠﻢ
اﳌﺮاﻓﻖ واﻟﺘﺠﻬﻴﺰات
اﻟﺘﺨﻄﻴﻂ واﻻدارة اﳌﺎﻟﻴﺔ
ﻋﻤﻠﻴﺎت اﻟﺘﻮﻇﻴﻒ
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ

ﺣﺘﻰ ﺗﺘﻢ اﳌﺆﺳﺴﺔ ﺗﺼﻮﻳﺐ أوﺿﺎﻋﻬﺎ

ﻋﻼﻗﺎت اﳌﺆﺳﺴﺔ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺑﺎﳌﺠﺘﻤﻊ

ﻗﺒﻮل اﻟﻄﻠﺐ
اﻟﻐﺎء اﻻﻋﺘﻤﺎد اﳋﺎص
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تعريفات ومفاهيم وارشادات خاصة لبرامج التعليم التكاملي:
التعليم التكاملي :هو منط من امناط التعليم النظامي والذي يشترط الدمج ما بني الدراسة اجلامعية و اخلبرة العملية
من خالل التدريب يف الشركات القطاع اخلاص أو العام ومن أشهر أنواع التعليم التكاملي:
 الدراسات الثنائية ()Dual Study
 التعليم التعاوني ( )Cooperative Education

 يجب تصميم خطة تعليمية منفردة لكل طالب/ـة دراسات ثنائية تغطي جميع الفترات العملية
 كل فترة تدريب عملية تعادل من  3إلى  5ساعات معتمدة بنا ًءا على البرنامج الذي يجب أن حتدده اجلامعة على أن
تكون جميع ساعات الفترات العملية ثابتة ،مع األخذ بعني االعتبار التنسيق مع املؤسسات والنقابات املهنية ذات الصلة.
 يجب متابعة وتقييم جميع الفترات العملية من قبل اجلامعة واملؤسسة الشريكة لكل طالب بطرق محددة تذكر يف ملف
االعتماد.

 على مؤسسة التعليم العالي أن تضع هيك ً
ال تنظيمياً إلدارة برنامج الدراسات الثنائية ،آخذين بعني االعتبار مشاركة

 برامج الساندوتش ()Sandwich programmes

ممثلي املؤسسات الشريكة يف القرارات األكادميية والسياسية من خالل املجالس االستشارية واللجان التوجيهية

1.1الدراسات الثنائية

ومجموعات العمل.

الدراسات الثنائية عبارة عن نظام يجمع بني التعليم اجلامعي النظري والتدريب العملي يف احدى املصانع أو الشركات.

2.2التعليم التعاوني

يجب أن تستويف الدراسات الثنائية االشتراطات التالية:

 التعليم التعاوني هو إستراتيجية تعليمية منظمة تدمج الدراسات اجلامعية مع التدريب من خالل تكوين خبرة عملية

 ال تقل مدة الدراسة عن أربع سنوات.
 يقضي الطلبة  %50من مدة الدراسة يف مؤسسة التعليم العالي (الفترة النظرية) و  %50يف املؤسسة الشريكة (الفترة
العملية).
 يكون التنقل بني اجلامعة واملؤسسة الشريكة كل ثالثة أشهر بانتظام طوال العام (مبجموع ستة أشهر يف اجلامعة وستة
أشهر يف املؤسسة الشريكة كل عام) .لكن من املمكن أن يطرأ اختالف على ذلك على أن ال تتجاوز الفترة الواحدة
الستة أشهر.
 ال يوجد عطلة صيفية خالل فترة الدراسة.
 يجب توقيع عقد التدريب من قبل اجلامعة مع املؤسسة الشريكة يف الدراسات الثنائية ،وبني املؤسسة الشريكة
والطالب/ة يشير إلى حقوق والتزامات األطراف الثالثة.

 يجب أن تعبر املؤسسة الشريكة يف الدراسات الثنائية عن رغبتها خطياً بتدريب طالب أو أكثر خالل جميع الفترات
العملية قبل تسجيل الطلبة يف البرنامج.
 ان تثبت مؤسسة التعليم العالي ما يشير الى خطة تنفيذية مع املؤسسة الشريكة تبني فيها مراحل التدريب واالشراف
املشترك على الطلبة.
 على مؤسسة التعليم العالي حتديد البدائل لتدريب الطلبة يف حال توقف املؤسسة الشريكة عن التدريب أو ظهور ما
يثبت عدم جديتها وحرصها على التدريب.
 اذا مت فصل الطالب/ـة من املؤسسة الشريكة ألي سبب خالل الدراسة ،يجب نقل الطالب/ـة إلى مؤسسة اخرى أخرى

 وللتعليم التعاوني أربعة أبعاد أساسية وهي:
 منهج متكامل يلبي احتياجات السوق.
 التعلم فيه مستمد من اخلبرة العملية ،لذلك يكون تصميم مكون العمل دقيق لضمان مساهمته يف عملية التعلم من
خالل التدريب.
 يعمل على تأسيس قاعدة صناعية مدعمة وصحيحة.
 التنظيم اللوجستي وتنسيق جتربة التعلم من خالل إنشاء بنية تضمن املمارسات السليمة لرصد وتقييم الطالب قبل
وأثناء وبعد اخلبرة العملية.
ميكن حتقيق اشتراطات اعتماد برامج التعليم التعاوني يف حال التزام املؤسسة يف واحد من املسارين:
 برامج التعليم التعاوني التي حتتوي على أكثر من خبرة عملية واحدة ،حيث يتم دمجها يف املنهاج التعليمي للبرنامج
مما يتيح للطالب فرصة الستكشاف الوظيفة والتطوير وجتربة أكثر من بيئة عمل واحدة متعلقة بتخصصهم.
 برامج التدريب التابعة للتعليم التعاوني التي تتيح خبرة عملية واحدة ،حيث ينغمس فيها الطالب بعمق (عادة) يف
مؤسسة واحدة ،مما يتيح للطالب فرصة التطوير مبا يتناسب مع مدة البرنامج العام.
3.3برامج الساندوتش
تقدم برامج الساندوتش للطالب سنة توظيف ،أو تدريب يف الصناعة .ويكون ذلك بالعادة بعد السنة الثانية من الدراسة
يف اجلامعة.

ملواصلة بقية الدراسة .يف حال لم يحصل الطالب/ـة على قبول يف شركة أخرى ،فيجب حتويله إلى تخصص آخر من

ميكن اعتماد أنواع برامج الساندوتش يف حال التزام املؤسسة يف واحد من املسارات اآلتية:

التخصصات التقليدية.

 برامج ساندوتش مكثفة ،وتشتمل على فترة توظيف واحدة طويلة (عادة ما تكون سنة أكادميية اوتقوميية واحدة).

 على مؤسسة التعليم العالي حتديد معايير الختيار املؤسسة الشريكة تتضمن حجمها ،ومجال أعمالها ،وتوافر مدربني
أكفاء وفرصة للتدريب ،وقدرتها على دفع مكافأة شهرية للطالب/ـة تغطي نفقات سكن الطالب/ـة وتنقله واحتياجاته
األساسية خالل فترات التدريب العملية.
94

مثمرة يف مجال مرتبط باألهداف األكادميية أو املهنية للطالب .يبدأ بعد السنة األولى من الدراسة يف اجلامعة.

 برامج ساندوتش مخففة ،وترتبط باملمارسة املهنية حتتوي على فترات توظيف قصيرة يف بيئة مهنية تتخللها فترات من
الدراسة األكادميية ،ويعتمد هذا املسار عادة يف برامج اعداد املعلمني ،وبرامج التمريض والطب والعمل االجتماعي
واضحا للمهارات والكفاءات.
واملجاالت املماثلة التي تتطلب إظها ًرا
ً
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دولة فلسطني
وزارة التربية والتعليـم العالـي
الهيئة الوطنية لالعتماد واجلوده
يف التعليم العالي

المحور التاسع :النماذج والمالحق
طلب «الترخيص» لمؤسسة التعليم العالي

رام اللـه ،فلسطيـن
2018
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معلومات عامة:
الرجاء تعبئة المعلومات اآلتية عن المؤسسة:

اسم املؤسسة املقترح:
احملافظة:
املدينة:
رقم الفاكس:
العنوان البريدي:
صندوق البريد:
البريد اإللكتروني:
اجلهة املالكة للمؤسسة:
الشخص املسؤول للمتابعة:
الوظيفة:
مكان العمل:
رقم هاتف املكتب:
رقم الهاتف اخللوي:
رقم الفاكس:
البريد اإللكتروني:
تاريخ تقدمي الطلب:
توقيع الشخص املسؤول للمتابعة:

©حقوق الطبع والنشر واالقتباس محفوظة
وزارة التربية والتعليم العالي
الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية ملؤسسات التعليم العالي
رام اهلل ،فلسطني
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متطلبات الحصول على الترخيص

17

امليزانية املخصصة للبحث.

للحصول على الترخيص يجب على مؤسسة التعليم العالي مقدمة الطلب أن تقوم بتوفير كل ما ورد يف طلب الترخيص،

18

مساحة األرض واملنشآت ونفقات التأسيس.

19

مخططات شاملة لألبنية األكادميية واإلداري��ة للمؤسسة ،وتتضمن املخطط التفصيلي

ويتضمن طلب الترخيص املتطلبات والوثائق اآلتية:
يرجى وضع إشارة (√) يف اخلانة املناسبة حيثما اتفق:
الرقم

مرفق

ألبنيتها األكادميية واإلدارية والعمادات واألقسام واملراكز التي تشمل القاعات واملختبرات
وال��ورش الفنية واملكاتب والكافتيريا ومراكز نشاط الطلبة والصاالت الرياضية املغلقة

غير

محتويات الملف

مرفق

1

وصل دفع رسوم الترخيص (صورة عن فيشة اإليداع البنكي)

مع أعداد الطلبة ويتوفر فيها شروط السالمة العامة ،ومستوفية احلد األدنى.

2

شهادة تسجيل املؤسسة من اجلهات املختصة حسب األصول.

20

مخططات للمرافق العامة واملرافق الصحية مستوفية احلد األدنى.

3

إقرار مصدق من اجلهات املختصة يثبت أن الهدف من إنشاء املؤسسة هو التعليم العالي،

21

السيرة الذاتية للممثل القانوني للمؤسسة.

وأن رسالتها وأهدافها املعلن عنها ال تتعارض مع قانون التعليم العالي واألنظمة املنبثقة عنه.

22

نسخة من محضر االجتماع الذي مت فيه إقرار الطلب املقدم للترخيص املبدئي من قبل

4

شهادة إثبات برأس مال املؤسسة موقعة حسب األصول «ضمان بنكي».

5

منوذج طلب التر خيص (النموذج احلالي).

6

دراسة اجلدوى االقتصادية التي أعدت إلنشاء املؤسسة ،مع بيان السير الذاتية للخبراء

املؤسسة مقدمة الطلب.
اسم وتوقيع مقدم الطلب:

االستشاريني الذين ساهموا يف إعدادها.

أوال :تعليمات عامة:

7

رؤية ورسالة وأهداف املؤسسة.

 تسمى هذه التعليمات تعليمات طلب احلصول على الترخيص ملؤسسة تعليم عالي ،ويعمل بها بدءاً من 2018م.

8

السيرة الذاتية لكل عضو من أعضاء الهيئة التأسيسية.

 يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير

9

الهيكل التنظيمي للمؤسسة.

10

خطة تدبير أعضاء هيئة التدريس.

11

نظام أعضاء هيئة التدريس (التعيني والتعاقد ،والترقيات واإلجازات) ومنوذج للعقد الذي
سيبرم بني املؤسسة واملوظفني من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية.

12

النظام األساس للمؤسسة وكافة اللوائح األكادميية واإلدارية واملالية التي تنظم العمل بها
استنادا لقانون التعليم العالي لعام  2018واألنظمة املنبثقة عنه.

13

قائمة بالتخصصات والدرجات العلمية واملهنية التي تتجه املؤسسة ملنحها ومبررات كل منها.

14

النظام التعليمي يف املؤسسة متضمنا نظام الدراسة واالمتحانات والتقييم ،وشروط القبول
والتسجيل والتخرج.

15

امليزانية التقديرية للمؤسسة ،موضحا بها عناصر وبنود اإليرادات واملصروفات املتوقعة
والرسوم الدراسية املقررة على الطلبة ،واللوائح املالية واحملاسبية للمؤسسة.

16
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واملسارح واملالعب واملكتبة واملدرجات وقاعات املؤمترات واملرافق األخرى ،بحيث تتناسب

امليزانية املخصصة للمكتبة.

ذلك:
الوزارة :وزارة التربية والتعليم العالي.
الهيئة :الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية ملؤسسات التعليم العالي ،وهي اجلهة التي تنظر يف الترخيص ومتنح
االعتماد العام واالعتماد اخلاص.
القانون :القرار بقانون بشأن التعليم العالي لسنة .2018
املؤسسة :مؤسسة تعليمية تتولى التعليم العالي وفق القرار بقانون بشأن التعليم العالي لسنة 2018م ،حصلت على التراخيص
واالعتمادات الالزمة ،وتقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم ،أو درجة البكالوريوس «الدرجة
اجلامعية األولى» ،ولها أن تقدم برامج الدراسات العليا التي تنتهي مبنح درجة الدبلوم العالي أو املاجستير أو الدكتوراه بعد
احلصول على التراخيص واالعتمادات الالزمة.
طالب الترخيص :األشخاص أو اجلهة التي تتقدم بطلب للحصول على الترخيص إلنشاء مؤسسة تعليم عالي.
الترخيص :إذن يتم احلصول عليه من الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة والنوعية يؤهل طالب الترخيص أن يبادر إلى البدء
بإنشاء مؤسسة تعليم عالي.
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اجلامعة :املؤسسة التي تضم ما ال يقل عن ثالث كليات جامعية ،وتقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح درجة البكالوريوس

2.2ال يقل رأس مال اجلامعة للدراسات العليا عن عشرين ( )20مليون دوالر أمريكي.

«الدرجة اجلامعية األولى» ،وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي مبنح درجة الدبلوم العالي أو املاجستير أو

3.3ال يقل رأس مال الكلية اجلامعية عن خمسة عشر ( )15مليون دوالر أمريكي.

الدكتوراه ،ولها أن تقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم.

4.4ال يقل رأس مال الكلية املتوسطة عن عشرة ( )10مليون دوالر أمريكي.

الكلية اجلامعية :املؤسسة التي تقدم برنامج تعليمي أكادميي أو مهني واحد أو أكثر ينتهي مبنح درجة البكالوريوس ،وللكلية
اجلامعية أن تقدم برامج تعليمية أو مهنية أو تقنية ملدة سنتني أو ثالث سنوات تنتهي مبنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة

رابعا :الجدوى االقتصادية للمؤسسة:

الدبلوم.

يرفق مع الطلب دراسة اجلدوى االقتصادية للمؤسسة ،ويرفق معها اسم الشخص أو املؤسسة التي قامت بدراستها والسيرة

كلية املجتمع :املؤسسة التي تقدم برامج تعليمية أكادميية أو مهنية أو تقنية ملدة ال تقل عن سنة دراسية واحدة ،تنتهي مبنح

الذاتية له أو لها.

شهادة الدبلوم األكادميي أو املهني أو التقني وفق أنظمة الدبلوم.
 على كل مؤسسة تعليم عالي أن تلتزم بالقوانني واألنظمة والتعليمات اخلاصة بالترخيص واالعتماد العام واالعتماد
اخلاص املعمول بها يف الهيئة.
 تتحمل املؤسسة نفقات التشغيل والتجهيز على أن تتضمن تخصيص ما نسبته  %3على األقل من موازنتها السنوية
ألغراض البحث العلمي والنشر والتدريب واملؤمترات العلمية وما نسبته  %2على األقل من موازنتها السنوية ألغراض
اإليفاد وتطوير كادرها اإلداري واألكادميي.
 تقوم مؤسسة التعليم العالي الراغبة يف احلصول على الترخيص مبا يأتي:

خامسا :الهيكل التنظيمي اإلداري واألكاديمي للمؤسسة:

يرفق مع الطلب هيكل تنظيمي إداري وأكادميي للمؤسسة ،مبا يتوافق مع طبيعة املؤسسة املطلوب ترخيصها ،ويوضع لكل
مركز فيه وصف وظيفي وفقا للخطوط العامة اآلتية ومبا ال يتعارض مع القانون واألنظمة املنبثقة عنه:
1 .1الهيكل التنظيمي اإلداري للمؤسسة «مجالس «:
 .أمجلس اإلدارة :يكون لكل مؤسسة تعليم عالي حيثما ينطبق:
 «مجلس إدارة» للمؤسسة اخلاصة.

 تقدم طلباً إلى الهيئة ملنحها ترخيصا إلنشاء مؤسسة تعليم عالي.

 «مجلس أمناء» للمؤسسة العامة.

 يُرفق بالطلب البيانات واملستندات املذكورة يف منوذج طلب الترخيص ملؤسسة تعليم عالي.

 «مجلس استشاري» للمؤسسة احلكومية.

  تكون البيانات واملستندات واألنظمة املرفقة بالطلب متوافقة مع القانون واألنظمة والتعليمات املنبثقة عنه ،ومع ما
ورد يف هذه التعليمات.
 يكون موعد تقدمي طلبات الترخيص للهيئة على فترتني هما:
 ما بني  12/31 - 11/1من كل عام.
 ما بني  6/30 - 5/1من كل عام.
ويتم إشعار املؤسسة باستالم الطلب خالل أسبوعني من تسليمه مكتمال للهيئة.
ثانيا :الرسوم المطلوبة:

يرفق مع الطلب ما يثبت دفع رسوم الترخيص.
ثالثا :رأس المال المطلوب توفره للحصول على الترخيص

يشترط يف كل مؤسسة تعليم عالي عند تقدمي طلب الترخيص أن تقدم شهادة موقعة حسب األصول برأس مال املؤسسة
«ضمان بنكي» وذلك كما يأتي:
1.1ال يقل رأس مال اجلامعة الشاملة عن أربعني ( )40مليون دوالر أمريكي.
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 .بمجلس اجلامعة (خاص باجلامعة)
 .جمجلس العمداء (خاص باجلامعة)
 .دمجالس األقسام (خاص باجلامعة)
 .همجلس الكلية
 .2الهيكل التنظيمي األكادميي للمؤسسة «اخلارطة اإلدارية األكادميية «:
 .أ يرفق مع طلب الترخيص خارطة تنظيمية تتضمن املؤهالت واخلبرات األكادميية واملهنية املطلوب توافرها،
والوصف الوظيفي لكل مركز مبا يتناسب مع طبيعة املؤسسة املطلوب ترخيصها ،وذلك حسب التوزيع اآلتي:
 رئيس املؤسسة ونوابه.
 العميد ونوابه.
 مدير الدائرة (رئيس القسم).
 عميد (مدير) القبول والتسجيل.
 مدير املكتبة.
 عميد (مدير) شؤون الطلبة.
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 مدير الشؤون اإلدارية واملالية.

سابعا :المباني والمرافق األكاديمية:

 مدير اخلدمات.

يرفق مع الطلب مخطط شامل ملوقع املؤسسة ومخطط تفصيلي ألبنيتها األكادميية واإلدارية والعمادات واألقسام واملراكز

 .بينبغي من طالب الترخيص تقدمي نظام املوظفني املراد اعتماده على أن يتضمن الرتب األكادميية واملؤهالت العلمية
وشروط التعيني والترقية والعبء األكادميي والتثبيت واإلجازات وإنهاء اخلدمة.
ويجب أن يتوفر يف كل مؤسسة تعليم عالي عدد مناسب من الكوادر األكادميية املؤهلة ،وميكن حتديد عددهم كما يأتي:

التي تشمل القاعات واملختبرات والورش الفنية واملكاتب والكافتيريا ومراكز نشاط الطلبة والصاالت الرياضية املغلقة
واملسارح واملالعب واملكتبة واملدرجات وقاعات املؤمترات واملرافق األخرى ،بحيث تتناسب مع أعداد الطلبة ويتوفر فيها
شروط السالمة العامة ،وذلك وفق معايير الترخيص واالعتماد املعمول بها وذلك حسب اجلدول اآلتي:

1.1أال تتجاوز نسبة أعضاء الهيئة التدريسية غير املتفرغني ( )%20من املجموع الكلي لألعضاء.
2.2أال تتجاوز نسبة أعضاء الهيئة التدريسية من حملة املاجستير ( )%20والبقية من حملة الدكتوراه( .ال ينطبق على
برامج الدبلوم املهني والدبلوم املتوسط ،وال على برامج املاجستير والدكتوراه)
3.3احلد األقصى للعبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس كما يأتي:
 األستاذ ( )9ساعات.
 األستاذ املشارك أو املساعد ( )12ساعة.
 حملة املاجستير ( )15ساعة.
سادسا :النظام التعليمي في المؤسسة:

تضع كل مؤسسة تعليم عالي نظاما تعليميا يستند إلى القانون واألنظمة والتعليمات املنبثقة عنه ،وينبغي أن يراعى يف
النظام التعليمي للمؤسسة ما يأتي:
1.1تتكون السنة الدراسية يف اجلامعة من فصلني دراسيني مدة كل منهما ( )16أسبوعا ويجوز التدريس يف فصل صيفي
على أن ال تقل مدته عن ( )6أسابيع.
2.2تشترط املواظبة للدراسة يف اجلامعة وال يجوز أن يتغيب الطالب أكثر من ( )%10من الساعات املقررة ألي مادة ،أو
أكثر من ( )%25يف حالة املرض أو العذر القهري.
3.3يكون النصاب الدراسي للطالب يف اجلامعة ( )18ساعة معتمدة يف الفصل حدا أقصى ،ويجوز أن يأخذ الطالب ()3
ساعات إضافية إذا كان تقديره يف الفصل السابق ممتازا ،أو إذا كانت هذه الساعات الثالثة يتوقف عليها تخرجه يف
ذلك الفصل ،أما يف الفصل الصيفي فيكون النصاب الدراسي للطالب ( )9ساعات حدا أقصى.
4.4يكون العبء الدراسي للطالب دون مستوى الدبلوم العالي بني ( )18-12ساعة معتمدة يف الفصل ،ويجوز أن يأخذ
الطالب ( )3ساعات إضافية إذا كان تقديره يف الفصل السابق ممتازا ،أو إذا كانت هذه الساعات الثالثة يتوقف عليها
تخرجه يف ذلك الفصل ،أما يف الفصل الصيفي فيكون العبء الدراسي للطالب ( )9ساعات حدا أقصى.
5.5ال يجوز أن تزيد املدة التي يقضيها الطالب مسجال للحصول على درجة الدبلوم عن ثالث سنوات ،والدرجة اجلامعية

البند

الحد األدنى المطلوب

يخصص مساحة كلية للجامعة الشاملة مقدارها ( 50دومن) ،وجلامعة الدراسات العليا ( 15امل���س���اح���ة ال��ك��ل��ي��ة
دومن) ،وللكلية اجلامعية ( 20دومن) ،وللكلية املتوسطة ( 15دومن).

املخصصة للمؤسسة

يخصص مساحة بناء لكل طالب يف الكلية املتوسطة والكلية اجلامعية واجلامعة الشاملة مقدارها م����س����اح����ة ال���ب���ن���اء
املخصص للطلبة

( )2م ،2ويف جامعة الدراسات العليا ( )1.5م.2

 يخصص مساحة ساحات وحدائق لكل طالب يف اجلامعة الشاملة مقدارها ( )10م ،2ويف م��س��اح��ة ال��س��اح��ات
جامعة الدراسات العليا (  )18م ،2ويف الكلية اجلامعية ( )10م ،2ويف الكلية املتوسطة ( )15واحلدائق
م. 2
 ال تقل املساحة عن ( )%25من مساحة أرض اجلامعة.
 ال يزيد عدد الطلبة عن ( )30طالبا يف قاعة تدريس املواد العلمية ،و( )40طالبا يف قاعة قاعات التدريس:
تدريس املواد اإلنسانية.
 ال تقل مساحة القاعة عن ( )40م.2
 ال تقل القدرة االستيعابية لقاعات التدريس عن ( )%60من مجموع طلبة اجلامعة يف آن
واحد.
قاعات احملاضرات

 توفير قاعتني بسعة ( )100طالب لكل منهما.

العامة
 توفير مدرج نشاطات مبساحة ال تقل عن ( )280م .

املدرجات:

توفير مختبر حاسوب يحتوي ( )20جهازا مع عدد مناسب من الطابعات.

امل�������خ�������ت�������ب�������رات

 ال تقل مساحة املختبر عن ( )60م.2

املتخصصة:

2

 ال يزيد عدد الطلبة يف كل حصة تدريسية يف املختبر عن ( )20طالبا.
 توفير مختبر لغات يحتوي على ( )20وحدة تعليمية.

األولى عن سبع سنوات ،والدرجة اجلامعية الثانية عن خمس سنوات.
6.6حتديد شروط القبول يف املؤسسة وشروط االنتقال ولغة التدريس على أن ينسجم كل ذلك مع القانون والتعليمات
واألنظمة املنبثقة عنه.
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توفر املؤسسة املشاغل الالزمة للتخصصات التي تدرسها وتزودها باألجهزة واألدوات واملواد املشاغل

 تخصص مساحة يف املكتبة مبعدل ( )0.8م 2لكل طالب.

الالزمة للتدريس وفق املواصفات اآلتية:

 تكون سعة املكتبة بحيث تستوعب ( )%25من مجموع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس يف

ال تقل مساحة املشغل عن ( )60م 2مبعدل ( )4م 2للطالب الواحد.

وقت واحد.
 يعني عدد كاف من املوظفني باملكتبة بواقع موظف لكل ( )300طالب ،على أن ال تقل نسبة

ال يزيد عدد الطلبة يف حصة املشغل عن ( )15طالبا.
 تخصص مساحة ( )7.5م 2لكل عضو هيئة تدريس أو املوظف اإلداري يف املكاتب املشتركة .مكاتب أعضاء هيئة
 ال يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس يف املكتب املفرد عن اثنني.

التدريس:

 تخصص مساحة ال تقل عن ( )9م 2لعضو هيئة التدريس يف املكاتب املنفردة.
 تخصص مساحة ( )10م 2لكل ( )100طالب.

وح����������دة ال����ق����ب����ول

 يخصص موظف تسجيل لكل ( )500طالب.

والتسجيل

تعمل املؤسسة على توفير ما يلي ورقيا وإلكترونيا:

السجالت وامللفات:

 سجالت وملفات وبطاقات الطلبة التي تتعلق بقبولهم وتخرجهم وسلوكهم وامتحاناتهم
وعالماتهم وغيرها.
 سجالت وملفات وبطاقات ووصوالت للرسوم والواردات واملصروفات واللوازم.
 سجالت وملفات خاصة بتعيني العاملني يف املؤسسة تضم عقودهم وشهاداتهم العلمية وغير
ذلك من الوثائق الالزمة.
 سجالت وملفات حلفظ املعامالت اخلاصة بإدارة املؤسسة.

املكتبة

املتخصصني يف علم املكتبات عن ( ) %30من مجموع موظفي املكتبة .
 يتوفر يف املكتبة السجالت وخزائن الفهرسة وبطاقات التصنيف والفهرسة حسب التصنيفات
الدولية املعتمدة.
 تكون قاعات املكتبة مكيفة ومؤثثة مبا يلزم جللوس الطلبة من كراسي ،وطاوالت ،وخزائن،
ورفوف ،ومكاتب للعاملني فيها.
 تخصص مساحة ( )4.1م 2لكل ( )1000مجلد.
 توفير مصادر معلومات بواقع ( )10عناوين لكل طالب.
 يتوفر يف املكتبة املصادر األساسية الالزمة مبا يف ذلك املعاجم العربية واألجنبية واملوسوعات،
ووسائل االتصال اإللكترونية احملوسبة مع قواعد بيانات محلية وعاملية.
 ال يقل عدد العناوين املتوفرة يف املكتبة عن عشرة آالف عنوان عند التأسيس.
 اشتراك املكتبة بخمسة عناوين من الدوريات الورقية واإللكترونية لكل تخصص وتوفير هذه
األعداد ملدة خمس سنوات سابقة على األقل وبأشكال مختلفة ورقية وإلكترونية ومصغرات
فلمية وأقراص مدمجة ...إلخ.
 يف جميع احلاالت يتوجب على اجلامعة توفير ما ال يقل عن( )%50من مجموع عناوين
الدوريات املطلوبة للتخصص بصورتها الورقية.
توفر املؤسسة األجهزة والوسائل التعليمية الالزمة للتدريس يف املؤسسة وبخاصة ما يلي:

األج��ه��زة وال��وس��ائ��ل

 أجهزة حاسوب شخصية مبعدل جهاز واحد لكل عضو هيئة تدريس.

التعليمية

 جهاز  LCDيف كل قسم او دائرة.
 آالت لتصوير األوراق يف األقسام األكادميية مبعدل آلة واحدة لكل ( )400طالب.
 أجهزة حواسيب شخصية لالستخدامات اإلدارية يف األقسام والوحدات األخرى يف الكلية.
 ألواح بيضاء يف كل قاعة تدريسية مع مستلزماتها.
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ثامنا :المرافق العامة والخاصة:

احلد األدنى املطلوب

 توفير مقعد (مرحاض) واحد مع مغسلة لكل ( )30طالبا.

تاسعا :المرافق الصحية:

احلد األدنى املطلوب

دورات املياه

ينبغي على كل مؤسسة للتعليم العالي أن توفر املرافق الصحية اآلتية:

العيادات الصحية

 -عيادة صحية مبساحة ( )20م 2على األقل .

 توفير مقعد (مرحاض) واحد مع مغسلة لكل ( )20عضو هيئة تدريس أو إداري.

 غرفة طوارئ مبساحة ( )35م 2على األقل. تخصيص خزان ماء أرضي بسعة ( )300م.2

مياه الشرب

 -صيدلية واحدة مبساحة ( )16م 2على األقل.

 توفير( )100م 2لكل ( )1000طالب يف حال زاد عدد الطلبة يف اجلامعة عن ( )2000طالب.

 -قاعة انتظار مبساحة ( )20م 2على األقل.

 توفير مواقف ألعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية بواقع موقف لكل شخصني ومبساحة مواقف السيارات

 -غرفة إدارة مبساحة ( )20م 2على األقل.

( )12م 2لكل موقف.

 -حمام مع مغسلة للموظفني وآخر للموظفات ومبساحة ( )4م.2

 توفير مواقف الطلبة بواقع موقف لكل عشرة طالب ومبساحة ( )12م 2لكل موقف.

 -حمام مع مغسلة للطالب وآخر للطالبات ومبساحة ( )4م.2

  توفير مواقف مخصصة للحافالت مبساحة ( )30م 2للموقف.

 -تخصيص طبيب عام وطبيبة لكل ( )4000طالب وطالبة.

توفير قاعات املعارض والطعام والترفيه ،بحيث تستوعب جميعها ( )%20من طلبة اجلامعة مرافق االستعماالت
وتكون مساحتها مبعدل  4م 2لكل طالب.

العامة

توفر كل مؤسسة تعليم عالي مرافق رياضية مناسبة ،وذلك كما يأتي:

املرافق الرياضية

 ملعب لكرة السلة.
 ملعب لكرة الطائرة.
 ملعب لكرة اليد.
 ملعب لكرة القدم .
 ميكن أن تخصص مساحة مستقلة لكل من املالعب السابقة ،أو مساحة مخصصة لعدة
مالعب يف آن واحد.
 إذا زاد عدد طلبة اجلامعة عن ( )4000طالب فيجب توفير صالة رياضية مغلقة ال تقل
مساحتها عن ( )1000م 2وال يقل ارتفاعها عن ( )7أمتار ،وتشمل مكاتب للمشرفني
مبساحة ( )7.5م 2لكل مشرف ،وكذلك تشتمل على مدرج ثابت يتسع لـ ( )500شخص
على األقل ومنصة رئيسية.

عاشرا :أحكام عامة تتعلق بالترخيص للمؤسسة:

 1.1بعد املوافقة على الترخيص للمؤسسة تتولى الهيئة متابعة ومراقبة التزام املؤسسة باملعايير التي روعيت عند تقدمي
الطلب.
2.2على املؤسسة تنفيذ أية تعليمات تصدر عن الهيئة تستهدف حتسني اجلودة والنوعية يف املؤسسة.
3.3للهيئة حق سحب الترخيص نهائيا أو لفترة زمنية محددة يف حال عدم إلتزام املؤسسة بأحكام النظام والتعليمات
واألنظمة املنبثقة عنه.
حادي عاشر :تعليمات أساسية في دراسة الجدوى االقتصادية للمؤسسة:

تع ّرف دراسة اجلدوى االقتصادية بأنها أسلوب علمي يقوم على جمع معلومات عن مشروع مقترح ،ومن ثم حتليلها لتقدير
احتماالت جناح املشروع قبل التنفيذ الفعلي له ،وذلك يف ضوء قدرة املشروع على حتقيق أهداف محددة ،وبالتالي فإن
دراسة اجلدوى االقتصادية تُعد أداة عملية ملعرفة مدى جناح هذا املشروع وربحيته أو خسارته مقارنة بالسوق احمللي
واحتياجاته ،وتساعد يف اتخاذ القرار املناسب بشأن تنفيذه أم ال.
ولنجاح دراسة جدوى إنشاء مؤسسة تعليم عالي ينبغي األخذ بعني االعتبار احتياجات املؤسسة ومتطلباتها املختلفة من
النواحي التسويقية والفنية واملالية ،ويتم ذلك بدراسة العناصر اآلتية:
 دراسة السوق.
 الدراسة الفنية.
 الدراسة املالية.
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دراسة السوق:

ويكون ذلك بتحديد مدى احتياجات السوق احلالية واملستقبلية املتوقعة خلريجي املؤسسة وخدماتها التعليمية ،ويتم ذلك
مبعرفة حجم الطلب املتوقع للخريجني وخدماتهم يف السوق ،واألعداد املتوقع استيعابهم فيه ،والتوقعات يف زيادة أو نقصان
الطلب من خالل فهم أساليب املنافسة احمللية واألجنبية ك ّما وكيفا.
وميكن حتديد دراسة السوق حلاجة إنشاء مؤسسة تعليم عالي باإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

 قياس صايف للتدفقات النقدية خالل السنوات األولى من عمر املؤسسة ،والقيمة احلالية للتدفقات النقدية يف ضوء
العوائد البديلة املتاحة.
 مقارنة املردود املالي املتوقع للمؤسسة يف ضوء العوائد السائدة حاليا واملتوقعة مستقبليا يف السوق.
 حساب الربح اإلجمالي السنوي والربح لعدة سنوات مبعرفة متوسط حساب العائدات أو نقاط التعادل مقارنة بالتدفق
النقدي على املؤسسة ،أو من خالل أية مؤشرات أخرى للتعرف على املردود االقتصادي للمشروع.

 ما حجم خريجي هذه املؤسسة واخلدمات التعليمية التي ستقدمها؟
 ما االحتياجات احلقيقية احلالية واملستقبلية لهذه اخلدمات واخلريجني؟
 ما املخاطر املتوقعة يف احتياجات السوق يف ظل املنافسات احمللية واألجنبية؟
الدراسة الفنية:

وتتم يف ضوء مخرجات الدراسات القانونية والبيئية والتسويقية للمؤسسة ،ووفقا ملعايير الترخيص املعمول بها ،وتشمل البنود اآلتية:
 املشروعية القانونية للبدء بإنشاء مؤسسة التعليم العالي كاحلصول على االعتمادات الالزمة.
 األنظمة واللوائح املطلوبة لتنظيم وتشغيل املؤسسة ومدى توافقها مع التشريعات الفلسطينية والقانون بشأن التعليم
العالي لسنة .2018
 البنية التحتية املالئمة للبدء بإنشاء املؤسسة كاملباني واخلدمات العامة واملالعب واحلدائق والساحات ،وفقا ملعايير
ترخيص مؤسسة تعليم عالي.
 املرافق األكادميية كاملكتبات واملشاغل واملختبرات العلمية ومختبرات احلاسوب وقاعات التدريس واملكاتب اإلدارية
وغيرها مما تنص عليه معايير الترخيص ملؤسسات تعليم عالي.
 املرافق الصحية والعامة كالعيادة الصحية ودورات املياه واملشارب ومواقف السيارات وغيرها مما نصت عليه املعايير
واألنظمة املعمول بها يف الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة.
 تعليمات الكوادر األكادميية واملساندة املؤهلة طبقا ملا نصت عليه تعليمات االعتماد.
الدراسة المالية:

وتتم استنادا إلى دراسة السوق والدراسة الفنية ،وتقوم على ما يأتي:
حصر التكاليف الكلية للمؤسسة ،كالتكاليف التأسيسية وتشمل :الرسوم واالستشارات والدراسات .والتكاليف الرأسمالية
وتشمل :أجرة املباني والتجهيزات .والتكاليف التشغيلية وتشمل :تكاليف عملية تقدمي اخلدمات التعليمية.

110

111

الدليل االرشادي للترخيص واالعتماد في مؤسسات التعليم العالي

دولة فلسطني
وزارة التربية والتعليـم العالـي
الهيئة الوطنية لالعتماد واجلوده
يف التعليم العالي

طلب االعتماد العام لمؤسسة تعليم عالي

رام اللـه ،فلسطيـن
2018
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معلومات عامة:
الرجاء تعبئة المعلومات اآلتية عن المؤسسة:

اسم املؤسسة:
موقع املؤسسة:
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
العنوان البريدي:
صندوق البريد:
البريد االلكتروني:
تاريخ احلصول على الترخيص للمؤسسة:
اجلهة املالكة للمؤسسة:
اسم رئيس املؤسسة:
املؤهل:
الرتبة األكادميية:
رقم هاتف املكتب:
رقم الهاتف اخللوي:
رقم الفاكس:
البريد اإللكتروني:
اسم الشخص املسؤول للمتابعة:
املوقع الوظيفي:
تاريخ تقدمي الطلب:
توقيع الشخص املسؤول للمتابعة:

©حقوق الطبع والنشر واالقتباس محفوظة
وزارة التربية والتعليم العالي
الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة ملؤسسات التعليم العالي
رام اهلل ،فلسطني
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متطلبات الحصول على االعتماد العام

كشف تفصيلي باملرافق العامة واملرافق الصحية مستوفية احلد األدنى ،وذلك كما هو

يجب على مؤسسة التعليم العالي التي حصلت على الترخيص وترغب يف احلصول على االعتماد العام أن توفر كل ما ورد

موضح يف اجلدول املرفق.

يف طلب الترخيص على أرض الواقع.

اسم وتوقيع مقدم الطلب:

ويتضمن طلب االعتماد العام توفير املتطلبات والوثائق ،لذا يرجى وضع إشارة (√) يف اخلانة املناسبة حيثما اتفق:
الرقم

مرفق

غير
مرفق

محتويات الملف

صورة عن وثيقة الترخيص للمؤسسة.
وصل دفع رسوم االعتماد العام (صورة عن فيشة اإليداع البنكي)
منوذج طلب االعتماد العام (النموذج احلالي).
دراسة اجلدوى االقتصادية التي أعدت إلنشاء املؤسسة ،مع بيان السير الذاتية للخبراء
االستشاريني الذين ساهموا يف إعدادها.
أسماء أعضاء مجلس املؤسسة وسيرهم الذاتية.
قائمة بأسماء أعضاء الهيكل التنظيمي األكادميي ،مبا يف ذلك الدوائر واألقسام اإلدارية
واملراكز التعليمية مع حتديد املهام والصالحيات لكل عضو وسيرته الذاتية.
خطة تدبير أعضاء هيئة التدريس.

 تسمى هذه التعليمات تعليمات طلب احلصول على االعتماد العام ملؤسسة تعليم عالي ،ويعمل بها بدءاً من  2018م.
 يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير
ذلك:
الوزارة :وزارة التربية والتعليم العالي.
الهيئة :الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة ملؤسسات التعليم العالي ،وهي اجلهة التي تنظر يف الترخيص ومتنح االعتماد
العام واالعتماد اخلاص.
القانون :قانون بقرار بشأن التعليم العالي لسنة  2018م.
املؤسسة :مؤسسة تعليمية تتولى التعليم العالي وفق قانون بقرار بشأن التعليم العالي لسنة  2018م ،حصلت على التراخيص
واالعتمادات الالزمة ،وتقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم ،أو درجة البكالوريوس «الدرجة
اجلامعية األولى» ،ولها أن تقدم برامج الدراسات العليا التي تنتهي مبنح درجة الدبلوم العالي أو املاجستير أو الدكتوراه بعد

نظام الهيئة التدريسية متضمنا الرتب األكادميية واملؤهالت العلمية واألعباء األكادميية

احلصول على التراخيص واالعتمادات الالزمة.

وشروط التعيني والترقية والتثبيت والتقييم واإلجازات ،ونسب أعضاء الهيئة التدريسية

االعتماد العام :هو احلصول على إذن من الهيئة يؤهل الشخص االعتباري املرخّ ص ليك ّون مؤسسة تعليم عالي.

إلى الطلبة ،ونسب املتفرغني إلى غير املتفرغني ،ونسب حملة املاجستير إلى الدكتوراه.

اجلامعة :املؤسسة التي تضم ما ال يقل عن ثالث كليات جامعية ،وتقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح درجة البكالوريوس

النظام التعليمي يف املؤسسة متضمنا نظام الدراسة واالمتحانات والتقييم ،وشروط

«الدرجة اجلامعية األولى» وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي مبنح درجة الدبلوم العالي أو املاجستير أو

القبول والتسجيل.

الدكتوراه ،ولها أن تقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم.

قائمة بالتخصصات والدرجات العلمية واملهنية التي ستمنحها املؤسسة ومبررات كل منها.

الكلية اجلامعية :املؤسسة التي تقدم برنامج تعليمي أكادميي أو مهني واحد أو أكثر ينتهي مبنح درجة البكالوريوس ،وللكلية

قائمة بالكتب واملراجع وال��دوري��ات الورقية واإللكترونية املتوفرة يف املكتبة ،ووصفا

اجلامعية أن تقدم برامج تعليمية أو مهنية أو تقنية ملدة سنتني أو ثالث سنوات تنتهي مبنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة

للقاعات واملكاتب واملوظفني اإلداريني يف املكتبة.

الدبلوم.

قائمة باألبنية املتوفرة لدى املؤسسة متوافقة مع املخطط الشامل الذي قدمته سابقا

كلية املجتمع :املؤسسة التي تقدم برامج تعليمية أكادميية أو مهنية أو تقنية ملدة ال تقل عن سنة دراسية واحدة ،تنتهي مبنح

للحصول على الترخيص ،وتتضمن القائمة املخطط التفصيلي ألبنيتها األكادميية واإلدارية

شهادة الدبلوم األكادميي أو املهني أو التقني وفق أنظمة الدبلوم.

ومرافقها العامة واملرافق اخلاصة والعمادات واألقسام واملراكز التي تشمل القاعات

 يتطلب احلصول على االعتماد العام ملؤسسة تعليم عالي أن تكون املؤسسة قد حصلت على الترخيص.

واملختبرات والورش الفنية واملكاتب والكافتيريا ومراكز نشاط الطلبة والصاالت الرياضية
املغلقة واملسارح واملالعب واملكتبة واملدرجات وقاعات املؤمترات واملرافق األخرى ،بحيث
تتناسب مع أعداد الطالب ويتوفر فيها شروط السالمة العامة ،ومستوفية احلد األدنى.
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أوال :تعليمات عامة:

 تتحمل املؤسسة نفقات التشغيل والتجهيز على أن تتضمن تخصيص ما نسبته ( )%3على األقل من موازنتها السنوية
ألغراض البحث العلمي والنشر والتدريب واملؤمترات العلمية وما نسبته ( )%2على األقل من موازنتها السنوية
ألغراض اإليفاد وتطوير كادرها اإلداري واألكادميي.
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 تقوم مؤسسة التعليم العالي الراغبة يف احلصول على االعتماد العام مبا يأتي:
 تقدم طلباً إلى الهيئة ملنحها اعتمادا عاما لتك ّون مؤسسة تعليم عالي.

يرجى تعبئة اجلدول اآلتي بناء على ما جاء يف بند «أ» وحيثما ينطبق:
اسم املجلس:

 يُرفق بالطلب البيانات واملستندات املذكورة يف منوذج طلب االعتماد العام ملؤسسة تعليم عالي.

أسماء أعضاء املجلس

 تكون البيانات واملستندات واألنظمة املرفقة بالطلب متوافقة مع القانون واألنظمة والتعليمات املنبثقة عنه ،ومع
ما ورد يف هذه التعليمات.
 يكون موعد تقدمي طلبات االعتماد العام للهيئة على فترتني هما:

(يرفق السيرة الذاتية لكل عضو)
الرقم

االسم

المؤهل

الرتبة االكاديمية

الوظيفة

 ما بني  12/31 - 11/1من كل عام.
 ما بني  6/30 - 5/1من كل عام.
ويتم إشعار املؤسسة باستالم الطلب خالل أسبوعني من تسليمه مكتمال للهيئة.
 تتخذ الهيئة القرار النهائي بخصوص الطلبات املقدمة خالل سنة من تاريخ تقدمي البرنامج ،ويتم إعالم املؤسسات
املعنية بذلك.
ثانيا :الرسوم المطلوبة:

يرفق مع الطلب ما يثبت دفع رسوم االعتماد العام.
ثالثا :الجدوى االقتصادية:

 .بمجلس املؤسسة :يكون لكل مؤسسة تعليم عالي مجلس مؤسسة.
يرجى تعبئة اجلدول اآلتي:
أسماء أعضاء مجلس املؤسسة

يرفق مع الطلب دراسة اجلدوى االقتصادية والفنية للمؤسسة ،كما هي موضحة يف البند الثاني عشر من هذه التعليمات،
ويرفق معها اسم الشخص أو املؤسسة التي قامت بدراستها والسيرة الذاتية له أو لها.
رابعا :الهيكل التنظيمي اإلداري واألكاديمي للمؤسسة:

يرفق مع الطلب هيكل تنظيمي إداري وأكادميي للمؤسسة ،مبا يتوافق مع طبيعة املؤسسة املطلوب اعتمادها ،ويوضع لكل
مركز فيه وصف وظيفي وفقا للخطوط العامة اآلتية ،ومبا ال يتعارض مع القانون واألنظمة املنبثقة عنه:
1 .1الهيكل التنظيمي اإلداري:
 .أمجالس اإلدارة :يكون لكل مؤسسة تعليم عالي املجالس اآلتية حيثما ينطبق:
 مجلس إدارة للمؤسسة اخلاصة.
 مجلس أمناء للمؤسسة العامة.
 مجلس استشاري للمؤسسة احلكومية.
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(يرفق السيرة الذاتية لكل عضو)
الرقم

االسم

المؤهل

الرتبة االكاديمية

الجهة التي يمثلها

1
2
3
4
5
5
6
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يرجى تعبئة اجلدول اآلتي بأسماء أعضاء الهيكل التنظيمي األكادميي ،مبا يتوافق مع طبيعة املؤسسة املطلوب اعتمادها:

 .جمجلس العمداء( :خاص باجلامعة) يكون لكل جامعة تعليم عالي مجلس عمداء.

أسماء أعضاء الهيكل التنظيمي األكادميي

يرجى تعبئة اجلدول اآلتي:
أسماء أعضاء مجلس العمداء

الرقم

1

(يرفق السيرة الذاتية لكل عضو)
الرقم

االسم

المؤهل

الرتبة االكاديمية

رئيس اجلامعة
نواب الرئيس

الجهة التي يمثلها

مساعدو الرئيس

1
2

2

عمداء الكليات
نواب العمداء

3

مساعدو العمداء

4
5
5
6

.2

الوظيفة

اسم شاغل الوظيفة

الرتبة

الهيكل التنظيمي األكادميي:
 .أيرفق مع الطلب الهيكل التنظيمي األكادميي للمؤسسة ،مبا يتوافق مع طبيعة املؤسسة املطلوب اعتمادها ،ويتضمن
اسم كل عضو ووصفه الوظيفي ،والسيرة الذاتية ،وذلك حسب التوزيع اآلتي:
 رئيس املؤسسة ونوابه.
 العميد ونوابه.
 مدير الدائرة (رئيس القسم).
 عميد (مدير) القبول والتسجيل.
 مدير املكتبة.
 عميد (مدير) شؤون الطلبة.
 مدير الشؤون اإلدارية واملالية.
 مدير اخلدمات.

3

عميد البحث العلمي

4

عميد شؤون الطلبة

5

رؤساء األقسام األكادميية

6

مدير (عميد) القبول والتسجيل

7

مدير املكتبة

8

مدير الدائرة املالية
مدير الدائرة االدارية
مديرو خدمات أخرى
 .بيقدم مع الطلب نظام الهيئة التدريسية متضمنا الرتب األكادميية واملؤهالت العلمية وشروط التعيني والترقية
والعبء األكادميي والتثبيت واإلجازات.
 .جحتدد نسب أعضاء الهيئة التدريسية إلى الطلبة ،ونسب املتفرغني وغير املتفرغني ،ونسب حملة البكالوريوس
واملاجستير والدكتوراه من املجموع العام ،على أن يكون ذلك باحلد األدنى كما هو مبني فيما يأتي:
1.1أال تزيد نسبة أعضاء الهيئة التدريسية غير املتفرغني عن ( )%20من املجموع الكلي لهم.
2.2أال تزيد نسبة أعضاء الهيئة التدريسية من حملة املاجستير عن ( )%20من املجموع الكلي لهم.
3.3احلد األقصى للعبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس كما يلي:
 األستاذ ( )9ساعات.
 األستاذ املشارك أو املساعد ( )12ساعة.
 حملة املاجستير ( )15ساعة.
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 حتديد أعضاء ال��ك��ادر املساند كمشريف وفنيي املختبرات حيثما ل��زم ،وتوضيح درجاتهم العلمية
وتخصصاتهم وأعبائهم.

سادسا :المباني والمرافق األكاديمية:

يرفق مع الطلب ما يثبت التزام املؤسسة باملخطط الشامل الذي قدمته سابقا للحصول على الترخيص مدعما بالصور
والتوصيف الكامل لها ،ويتضمن حتديد موقع املؤسسة واملخطط التفصيلي ألبنيتها األكادميية واإلدارية والعمادات واألقسام

خامسا :النظام التعليمي في المؤسسة:

يرفق مع الطلب النظام التعليمي للمؤسسة على أن يستند إلى القانون واألنظمة والتعليمات املنبثقة عنه ،وينبغي أن يراعى
يف النظام التعليمي للمؤسسة ما يلي:
1.1تتكون السنة الدراسية يف اجلامعة من فصلني دراسيني مدة كل منهما ( )16أسبوعا ويجوز التدريس يف فصل صيفي
على أن ال تقل مدته عن ( )6أسابيع.
2.2تشترط املواظبة للدراسة يف اجلامعة وال يجوز أن يتغيب الطالب عن أكثر من ( )%10من الساعات املقررة ألي مادة،
أو أكثر من ( )%25يف حالة املرض أو العذر القهري.
3.3يكون النصاب الدراسي للطالب يف اجلامعة ( )18ساعة معتمدة يف الفصل كحد أقصى ،ويجوز أن يأخذ الطالب ()3
ساعات اضافية اذا كان تقديره يف الفصل السابق ممتازا ،أو يتوقف تخرجه على هذه الساعات الثالثة ،أما يف الفصل
الصيفي فيكون النصاب الدراسي للطالب ( )9ساعات حدا أقصى.
4.4ال يجوز أن تزيد املدة التي يقضيها الطالب مسجال للحصول على درجة الدبلوم عن ثالث سنوات ،والدرجة اجلامعية
األولى عن سبع سنوات ،والدرجة اجلامعية الثانية عن خمس سنوات.
 5.5يكون العبء الدراسي للطالب دون مستوى الدبلوم العالي بني ( )18-12ساعة معتمدة يف الفصل ،ويجوز أن يأخذ
الطالب ( )3ساعات إضافية إذا كان تقديره يف الفصل السابق ممتازا ،أو يتوقف تخرجه على هذه الساعات الثالثة،
أما يف الفصل الصيفي فيكون العبء الدراسي للطالب ( )9ساعات كحد أقصى.
6.6حتديد شروط القبول يف املؤسسة وشروط االنتقال ولغة التدريس على أن ينسجم كل ذلك مع القانون والتعليمات

واملراكز التي تشمل القاعات واملختبرات والورش الفنية واملكاتب والكافتيريا ومراكز نشاط الطلبة والصاالت الرياضية
املغلقة واملسارح واملالعب واملكتبة واملدرجات وقاعات املؤمترات واملرافق األخرى ،بحيث تتناسب مع أعداد الطالب ويتوفر
فيها شروط السالمة العامة ،على أن يكون ذلك مستوفيا احلد األدنى املوضح يف اجلدول اآلتي:
(يف حال االستعانة بهذه املباني واملرافق يف مؤسسة أخرى يجب أن ترفق مع الطلب اتفاقية التعاون بني املؤسستني)
الصنف

املساحة:

امل��س��اح��ة ال��ك��ل��ي��ة ال تقل هذه املساحة للجامعة الشاملة عن ( 50دومن) ،وجلامعة

امل������خ������ص������ص������ة الدراسات العليا عن ( 15دومن) ،وللكلية اجلامعية عن ( 20دومن)،
للمؤسسة
املخصص للطلبة

1

عدد الفصول الدراسية يف املؤسسة) ( :

2

املواظبة( :اإلجراءات املتبعة)

3

تأجيل الدراسة( :اإلجراءات املتبعة)

املدة التي يقضيها الطالب مسجال للحصول على الدرجة العلمية:

4

العبء التدريسي للطالب:

6

شروط االنتقال املتبعة:

5

7

شروط القبول:
لغة التدريس:

مساحة الساحات ال تقل املساحة املخصصة للطالب يف اجلامعة الشاملة عن ()15
واحلدائق

م ،2ويف جامعة الدراسات العليا عن (  )18م ،2ويف الكلية اجلامعية
و الكلية املتوسطة عن ( )10م. 2
ال تقل مساحة الساحات واحلدائق عن ( )%25من مساحة أرض
اجلامعة.

قاعات ومدرجات التدريس:
ع����دد ال��ط��ل��ب��ة يف ال يزيد عدد الطلبة عن ( )30طالبا يف قاعة تدريس املواد العلمية،
قاعة التدريس

و( )40طالبا يف قاعة تدريس املواد اإلنسانية.

مساحة القاعات

ال تقل مساحة القاعة عن ( )40م.2

القدرة االستيعابية ال تقل القدرة االستيعابية لقاعات التدريس عن ( )%60من مجموع
للقاعة.

طلبة اجلامعة يف آن واحد.

ق���������������اع���������������ات توفر قاعتني سعة ( )100طالب لكل منهما.
احملاضرات العامة
املدرجات
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ويف جامعة الدراسات العليا عن (  )1.5م ،2ويف الكلية اجلامعية عن
( )2م ،2ويف الكلية املتوسطة عن ( )2م. 2

ميكن تعبئة املعلومات السابقة املتعلقة بالنظام التعليمي يف اجلدول اآلتي:
الرقم

وللكلية املتوسطة عن ( 15دومن) .

م���س���اح���ة ال��ب��ن��اء ال تقل املساحة املخصصة للطالب يف اجلامعة الشاملة عن ( )2م،2

واألنظمة املنبثقة عنه.

البند

الحد األدنى المطلوب توفره

المتوفر
حاليا

مدى مطابقته
للمواصفات

توفر مدرج نشاطات مساحته ال تقل عن ( )280م.2
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املختبرات املتخصصة:
مختبرات حاسوب توفر مختبر حاسوب يحتوي ( )20جهازا مع ع��دد مناسب من
الطابعات ،ال تقل مساحته عن ( )60م.2
مختبر لغات

مختبر لغات يحتوي على ( )20وحدة تعليمية.

ع����دد ال��ط��ل��ب��ة يف ال يزيد عدد الطلبة يف كل حصة تدريسية يف املختبر عن ()20
املختبر

طالبا.

املشاغل املتوفرة:

مساحة املكتبة مبعدل ( )0.8م 2لكل طالب
تستوعب املكتبة ( )%25من مجموع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس
يف وقت واحد.
توفر عدد كاف من املوظفني باملكتبة بواقع موظف لكل ( )300طالب،
على أن ال تقل نسبة املتخصصني يف علم املكتبات عن ( ) %30من
مجموع موظفي املكتبة.
توفر سجالت وخزائن الفهرسة وبطاقات التصنيف والفهرسة حسب
التصنيفات الدولية املعتمدة.

املساحة املخصصة

قاعات املكتبة مكيفة ومؤثثة بالالزم جللوس الطلبة من كراسي،

للطالب يف املشغل
ع���دد ال��ط�لاب يف ال يزيد عدد الطلبة يف املشغل
املشغل

املكتبة:

الواحد عن  20طالبا ،ويخصص ( )4م 2للطالب الواحد.

مكاتب أعضاء هيئة التدريس:

تخصيص مساحة ( )7.5م 2لكل عضو هيئة تدريس أو املوظف

اإلداري يف املكاتب املشتركة.
ال يزيد عدد أعضاء هيئة التدريس يف املكتب املفرد عن اثنني.
تخصيص مساحة ال تقل عن ( )9م 2لعضو هيئة التدريس يف
املكاتب املنفردة.
وحدة القبول والتسجيل:

تخصيص مساحة ( )10م 2لكل ( )100طالب.

تخصيص موظف تسجيل لكل ( )500طالب.
السجالت وامللفات:
توفير ما يلي ورقيا وإلكترونيا:
سجالت وملفات وبطاقات الطلبة التي تتعلق بقبولهم وتخرجهم وسلوكهم
وامتحاناتهم وعالماتهم وغيرها.

س��ج�لات وم��ل��ف��ات وب��ط��اق��ات ووص����والت ل��ل��رس��وم وال�����واردات
واملصروفات واللوازم.
سجالت وملفات خاصة بتعيني العاملني يف املؤسسة تضم عقودهم
وشهاداتهم العلمية وغير ذلك من الوثائق الالزمة.

وطاوالت ،وخزائن ،ورفوف ،ومكاتب للعاملني فيها.
تخصص مساحة ( )4.1م 2لكل ( )1000مجلد.

توفير مصادر معلومات بواقع ( )10عناوين لكل طالب.

توفير املصادر األساسية الالزمة مبا يف ذلك املعاجم العربية واألجنبية
واملوسوعات ،ووسائل االتصال الإللكترونية احملوسبة مع قواعد بيانات
محلية وعاملية.

ال يقل عدد العناوين املتوفرة يف املكتبة عن عشرة آالف عنوان عند
التأسيس.
اشتراك املكتبة بخمسة عناوين من الدوريات الورقية واإللكترونية لكل
تخصص وتوفير هذه األعداد ملدة خمس سنوات سابقة على األقل وبأشكال
مختلفة ورقية وإلكترونية ومصغرات فلمية وأقراص مدمجة ...إلخ.

توفير ما ال يقل عن( )%50من مجموع عناوين الدوريات املطلوبة
للتخصص بصورتها الورقية.
األجهزة والوسائل التعليمية

توفير أجهزة حاسوب شخصية مبعدل جهاز واحد لكل عضو هيئة تدريس.
جهاز  LCDيف كل قسم او دائرة.

آالت لتصوير األوراق يف األقسام األكادميية مبعدل آلة واحدة لكل

( )400طالب.
أجهزة حواسيب شخصية لالستخدامات اإلداري���ة يف األقسام
والوحدات األخرى يف الكلية.
ألواح بيضاء يف كل قاعة تدريسية مع مستلزماتها.

سجالت وملفات حلفظ املعامالت اخلاصة بإدارة املؤسسة.
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ثامنا :المرافق الصحية:

سابعا :المرافق العامة والخاصة:

يرجى تعبئة اجلدول اآلتي باملتوفر من املرافق العامة واخلاصة:
المرفق

دورات املياه

الحد األدنى المطلوب توفره

الصنف
المتوفر
حاليا

مدى مطابقته
للمعايير

العيادات الصحية

مقعد (مرحاض) واحد مع مغسلة لكل ()20

األقل.

قاعة انتظار مبساحة ( )20م 2على األقل.
غرفة إدارة مبساحة ( )20م 2على األقل.

خزان ماء أرضي بسعة ( )300م.3

حمام مع مغسلة للموظفني وآخر للموظفات

()100م 3لكل ( )1000طالب يف حال زاد عدد

ومبساحة ( )4م.2

حمام مع مغسلة للطالب وآخر للطالبات

مواقف ألعضاء الهيئتني التدريسية واإلدارية

ومبساحة ( )4م.2

بواقع موقف لكل شخصني ومبساحة ( )12م2

تخصيص طبيب عام وطبيبة لكل ()4000

لكل موقف.

طالب وطالبة.

مواقف للطلبة بواقع موقف لكل عشرة طالب
ومبساحة ( )12م 2لكل موقف.
مواقف مخصصة للحافالت مبساحة ( )30م2
للموقف.
م���راف���ق االس��ت��ع��م��االت ق��اع��ات امل��ع��ارض وال��ط��ع��ام وال��ت��رف��ي��ه ،بحيث
العامة

تستوعب جميعها ( )%20من طلبة اجلامعة
وتكون مساحتها مبعدل  4م 2لكل طالب.

املرافق الرياضية

غرفة طوارئ مبساحة ( )35م 2على األقل.

مقعد (مرحاض) واحد مع مغسلة لكل ( )30طالبا.

الطلبة يف اجلامعة عن ( )2000طالب.
مواقف السيارات

عيادة صحية مبساحة ( )20م 2على األقل
صيدلية واح���دة مبساحة ( )16م 2على

عضو هيئة تدريس أو إداري.
مياه الشرب

الحد األدنى المطلوب توفره

ملعب لكرة السلة.

المتوفر حاليا

مدى مطابقته
للمعايير

تاسعا :أحكام عامة تتعلق باالعتماد العام للمؤسسة:

 1.1بعد املوافقة على االعتماد العام للمؤسسة تتولى الهيئة متابعة ومراقبة التزام املؤسسة باملعايير التي روعيت عند تقدمي
الطلب.
2.2على املؤسسة تنفيذ أية تعليمات تصدر عن الهيئة تستهدف حتسني اجلودة والنوعية.
3.3للهيئة حق سحب االعتماد العام للمؤسسة نهائيا أو لفترة زمنية محددة يف حال عدم التزام املؤسسة بأحكام النظام
والتعليمات واألنظمة املنبثقة عنه.

ملعب لكرة الطائرة.
ملعب لكرة اليد.

ملعب لكرة القدم

ص��ال��ة ري��اض��ي��ة مغلقة إذا زاد ع���دد طلبة

اجلامعة عن ( )4000طالب ال تقل مساحتها
ع��ن ( )1000م 2وال يقل ارتفاعها ع��ن ()7
أم��ت��ار ،وتشمل مكاتب للمشرفني مبساحة

عاشرا :تعليمات أساسية في دراسة الجدوى االقتصادية للمؤسسة:

تع ّرف دراسة اجلدوى االقتصادية بأنها أسلوب علمي يقوم على جمع معلومات عن املشروع املقترح ،ومن ثم حتليلها لتقدير
احتماالت جناح املشروع قبل التنفيذ الفعلي له ،وذلك يف ضوء قدرة املشروع على حتقيق أهداف محددة ،وبالتالي فإن
دراسة اجلدوى االقتصادية تُعد أداة عملية ملعرفة مدى جناح هذا املشروع وربحيته أو خسارته مقارنة بالسوق احمللي
واحتياجاته ،وتساعد يف اتخاذ القرار املناسب بشأن تنفيذه أم ال.

( )7.5م 2لكل مشرف ،وكذلك تشتمل على
مدرج ثابت يتسع لـ ( )500شخص على األقل
ومنصة رئيسية.
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ولنجاح دراسة جدوى بدء التدريس يف مؤسسة تعليم عالي ينبغي األخذ بعني االعتبار احتياجات املؤسسة ومتطلباته
املختلفة من النواحي التسويقية والفنية واملالية ،ويتم ذلك بدراسة العناصر اآلتية:
 دراسة السوق.
 الدراسة الفنية.
 الدراسة املالية.

الدراسة المالية:

وتتم استنادا إلى دراسة السوق والدراسة الفنية ،وتقوم على ما يأتي:
 حصر التكاليف الكلية للمؤسسة ،كالتكاليف التأسيسية وتشمل :الرسوم واالستشارات وال��دراس��ات .والتكاليف
الرأسمالية وتشمل :أجرة املباني والتجهيزات .والتكاليف التشغيلية وتشمل :تكاليف عملية تقدمي اخلدمات التعليمية.
 قياس صايف التدفقات النقدية خالل السنوات األولى من عمر املؤسسة ،والقيمة احلالية للتدفقات النقدية يف ضوء
العوائد البديلة املتاحة.

دراسة السوق:

 مقارنة املردود املالي املتوقع للمؤسسة يف ضوء العوائد السائدة حاليا واملتوقعة مستقبليا يف السوق.

ويكون ذلك بتحديد مدى احتياجات السوق احلالية واملستقبلية املتوقعة خلريجي املؤسسة .ويتم مبعرفة حجم الطلب

 حساب الربح اإلجمالي السنوي والربح لعدة سنوات مبعرفة متوسط حساب العائدات أو نقاط التعادل مقارنة بالتدفق

املتوقع للخريجني وخدماتهم يف السوق ،واألعداد املتوقع استيعابهم فيه ،والتوقعات يف زيادة أو نقصان الطلب من خالل
فهم أساليب املنافسة احمللية واألجنبية ك ّما وكيفا.
وميكن حتديد دراسة السوق الحتياجات خريجي املؤسسة باإلجابة عن التساؤالت اآلتية:

النقدي على املؤسسة ،أو من خالل أية مؤشرات أخرى للتعرف على املردود االقتصادي للمشروع.
مالحظة ملزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع االلكتروني للوزارة:
()www.aqac. mohe.gov.ps

 ما حجم خريجي هذه املؤسسة واخلدمات التعليمية التي ستقدمها؟
 ما االحتياجات احلقيقية احلالية واملستقبلية لهذه اخلدمات واخلريجني؟
 ما املخاطر املتوقعة يف احتياجات السوق يف ظل املنافسات احمللية واألجنبية؟
الدراسة الفنية:

وتتم فى ضوء مخرجات الدراسات القانونية والبيئية والتسويقية للمؤسسة ،ووفقا ملعايير االعتماد املعمول بها ،وتشمل
البنود اآلتية:
 املشروعية القانونية للبدء يف تنفيذ العملية التعليمية يف مؤسسة التعليم العالي كاحلصول على االعتمادات الالزمة.
 األنظمة واللوائح املطلوبة لتنظيم وتشغيل املؤسسة ومدى توافقها مع التشريعات الفلسطينية وقانون التعليم العالي
لسنة .2018
 البنية التحتية املالئمة للبدء بالبرامج التعليمية كاملباني واخلدمات العامة واملالعب واحلدائق والساحات ،وفقا ملعايير
ترخيص واعتماد مؤسسة تعليم عالي.
 املرافق األكادميية كاملكتبات واملشاغل واملختبرات العلمية ومختبرات احلاسوب وقاعات التدريس واملكاتب اإلدارية
وغيرها مما تنص عليه معايير الترخيص واالعتماد ملؤسسات تعليم عالي.
 املرافق الصحية والعامة كالعيادة الصحية ودورات املياه واملشارب ومواقف السيارات وغيرها مما نصت عليه املعايير
واألنظمة املعمول بها يف الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة.
 الكوادر األكادميية واملساندة املؤهلة طبقا ملا نصت عليه تعليمات االعتماد.
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دولة فلسطني
وزارة التربية والتعليـم العالـي
الهيئة الوطنية لالعتماد واجلوده
يف التعليم العالي

نموذج طلب الموافقة على اعتماد كلية جديدة في
جامعة معتمدة

رام اهلل ،فلسطني
2018
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أو ً
ال :معلومات عامة عن الكلية المقترحة

اسم اجلامعة مقدمة الطلب:
العنوان البريدي:
مسمى الكلية املقترح:
مستوى الشهادات العلمية التي ستقدمها الكلية:
دبلوم متوسط بكالوريوس دبلوم عالي ماجستير
التاريخ املتوقع إلنشاء الكلية:
الشخص املسؤول للمتابعة:
اإلسم:
الوظيفة:
البريد اإللكتروني:
تلفون:
فاكس:
تاريخ تقدمي الطلب:
اسم مقدم الطلب :الوظيفة:
التوقيع:
ثانيًا :قائمة بالمكونات والوثائق والمحتويات المطلوبة للملف

هام :يرجى التأكد من اكتمال قائمة املطلوبات بوضع إشارة √ يف املربع املقابل
□

المكون

رسالة من رئيس/ة اجلامعة أو من ينوب عنه/عنها بطلب املوافقة
معلومات عامة عن الكلية املقترحة (النموذج املرفق  -بند أو ًال  /ص )2

الرقم

□

1

□

2
3

محتويات امللف
رسالة وأهداف الكلية والدوائر واألقسام والبرامج التي ستتبع لها.

□

3-1

الهيكل التنظيمي واإلداري للكلية.

□

3-2

□

3-3

□

3-4

قائمة بالبرامج التعليمية والدرجات العلمية واملهنية التي تتجه الكلية ملنحها

2،1

اللوائح األكادميية واإلدارية التي تنظم العمل يف الكلية
توفر املرافق التالية (حيثما ينطبق وبالتفصيل كمرفقات)
قاعات التدريس ومكاتب الهيئتني التدريسية واإلدارية.

□

املختبرات العلمية ومختبرات احلاسوب واملشاغل.

□

الكتب واملراجع واملجالت (مبا فيها اإلشتراكات اإللكترونية).

□

املرافق األخرى (رياضية ،زراعية ..... ،غيره).

□

3-5

©حقوق الطبع والنشر واالقتباس محفوظة
وزارة التربية والتعليم العالي الفلسطينية
الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة ملؤسسات التعليم العالي
رام اهلل ،فلسطني

 1يقدم قائمة بالبرامج والدرجات العلمية واملهنية التي تتجه الكلية ملنحها ،وتعبأ يف جدول كما يلي:
الدرجة
اسم البرنامج
الرقم

جديد ()

معتمد()

 2يرجى العلم أن أي برنامج تعليمي جديد مينح شهادة علمية أكادميية أو مهنية متخصصة بحاجة إلى اعتماد خاص من قبل الهيئة.
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دولة فلسطني
وزارة التربية والتعليـم العالـي
الهيئة الوطنية لالعتماد واجلوده
يف التعليم العالي

طلب االعتماد األولي لبرنامج تعليمي في مؤسسة
تعليم عالي

رام اللـه ،فلسطيـن
2018
134

135

معلومات عامة:

اسم البرنامج التعليمي:
مستوى البرنامج التعليمي:
دبلوم مهني متخصص –دبلوم متوسط
تخصص فرعي لبرنامج تخصص رئيس – بكالوريوس – دبلوم تأهيل تربوي – دبلوم عالي – ماجستير – دكتوراه
إذا كان مستوى البرنامج املقترح بكالوريوس فما فوق .هل تطرح املؤسسة البرنامج على مستوى أدنى؟
نعم ،ال .إذا كان اجلواب « نعم» اذكر اسم البرنامج والدرجة العلمية التي مينحها:
إذا كان البرنامج املقدم فرعي .هل البرنامج الرئيس معتمد؟ نعم ،ال.
اسم املؤسسة:
موقع املؤسسة:
تاريخ احلصول على الترخيص:
تاريخ احلصول على االعتماد العام:
رقم الهاتف:
رقم الفاكس:
صندوق البريد:
العنوان االلكتروني:
اسم الشخص املسؤول للمتابعة:
املوقع الوظيفي:
املؤسسة:
الرتبة األكادميية:
رقم هاتف املكتب:
رقم الهاتف اخللوي:
©حقوق الطبع والنشر واالقتباس محفوظة

رقم الفاكس:

وزارة التربية والتعليم العالي

البريد اإللكتروني:

الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة ملؤسسات التعليم العالي

تاريخ تقدمي الطلب:

رام اهلل ،فلسطني

توقيع الشخص املسؤول للمتابعة:
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متطلبات الحصول على االعتماد األولي

تقييم البرنامج املماثل املقدم حاليا يف املؤسسة إذا كان الطلب العتماد

14-6

برنامج ملستوى أعلى.

يرجى وضع إشارة (√) يف اخلانة املناسبة حيثما اتفق:
قائمة باملكونات والوثائق واحملتويات املطلوبة للملف
الرقم

مرفق

غير مرفق

15-6

3

محتويات الملف

1

الرسوم (صورة عن فيشة اإليداع البنكي)

2

رقم تسجيل املؤسسة.

3

رسالة من رئيس/ة املؤسسة أو من ينوب عنه/عنها بطلب االعتماد األولي.

4

قرار املجلس االستشاري للمؤسسة احلكومية.

5

منوذج طلب االعتماد األولي (النموذج احلالي).

6

محتويات البرنامج

1-6

مبررات طرح البرنامج وانسجامه مع االستراتيجية الوطنية.

2-6

دراسة اجلدوى االقتصادية للبرنامج (مع ذكر اسم اخلبير الذي قام بها،

3

ومرفقا سيرته الذاتية).
3-6

دراسة السوق (مواصفات اخلريج ،فرص عمل اخلريج).

4-6

الرسالة واألهداف العامة واخلاصة للبرنامج ،وعالقتها مع رسالة الكلية
واملؤسسة.

5-6

املخرجات التعلمية املنشودة من البرنامج ()ILOs

6-6

قائمة بأسماء وأرقام املساقات املطروحة يف البرنامج.

7-6

وصف املساقات واألهداف اخلاصة بكل مساق وعالقته بأهداف البرنامج.

8-6

عدد الساعات املعتمدة لكل مساق ،وتلك الالزمة المتام متطلبات التخرج،
وتوضيح إن كانت نظرية أم عملية.

مالحظات

النظام التعليمي املتبع يف البرنامج متضمنا نظام الدراسة واالمتحانات
والتقييم ،وشروط قبول الطلبة.
قائمة باألبنية املتوفرة لتنفيذ البرنامج ،وتشمل مكاتب أعضاء الهيئة

16-6

التدريسية والقاعات والساحات والورش الفنية ومراكز نشاط الطلبة.
قائمة ب��امل��راج��ع وال��دوري��ات ال��ورق��ي��ة املتخصصة يف مجال البرنامج

17-6

واالشتراكات اإللكترونية.
قائمة باألجهزة واملعدات ومختبرات احلاسوب واملختبرات العلمية املتوفرة

18-6

يف املؤسسة ذات العالقة بالبرنامج.
نسخة من محضر االجتماع الذي مت فيه إقرار الطلب املقدم لالعتماد

19-6

األولي من قبل املؤسسة.
نسخة إلكترونية من الطلب ونسختني ورقيتني.

20-6
7

اسم وتوقيع مقدم الطلب

8

التاريخ

أوال :تعليمات عامة:

 تسمى هذه التعليمات تعليمات طلب احلصول على االعتماد األولي لبرنامج تعليمي يف مؤسسة تعليم عالي ،ويعمل بها
بدءاً من 2018
 يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت يف هذه التعليمات املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على
غير ذلك:

9-6

املسارات أو التخصصات املتاحة يف البرنامج (إن وجدت)

الوزارة :وزارة التربية والتعليم العالي.

10-6

قائمة بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية املتفرغني والداعمني ،وتخصصاتهم

الهيئة :الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة ملؤسسات التعليم العالي ،وهي اجلهة التي تنظر يف الترخيص ومتنح االعتماد

الدقيقة ورتبهم العلمية.

العام واالعتماد اخلاص.

السيرة الذاتية احملدثة ألعضاء الهيئة التدريسية املشاركني يف البرنامج،

القانون :القرار بقانون بشأن التعليم العالي لسنة .2018

11-6

موقعة منهم ،ومختومة بخامت اجلامعة.
12-6

اخلطة التنفيذية للبرنامج وتوزيع املساقات واألعباء التدريسية.

13-6

البرامج ذات العالقة داخل وخارج املؤسسة.

املؤسسة :مؤسسة تعليمية تتولى التعليم العالي وفق القرار بقانون بشأن التعليم العالي لسنة  2018م ،حصلت على
الترخيص واالعتمادات الالزمة ،وتقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح درجة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم ،أو درجة البكالوريوس
«الدرجة اجلامعية األولى» ،ولها أن تقدم برامج الدراسات العليا التي تنتهي مبنح درجة الدبلوم العالي أو املاجستير أو
الدكتوراه بعد احلصول على التراخيص واالعتمادات الالزمة.

 3يرجى االطالع على منوذج توصيف برنامج تعليمي من خالل صفحة الهيئة اإللكترونية أو منشوراتها.
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االعتماد األولي :هو املوافقة على فتح برنامج تعليمي بعد توفر الشروط اخلاصة بذلك ،وفق معايير االعتماد ،ومينح بصورة
مبدئية لبدء التدريس ،ثم ينظر يف تثبيته أو حجبه بعد تخريج الفوج األول ،يف حال توفر جميع الشروط الواجبة لذلك.
البرنامج التعليمي :مجموعة من املواد التعليمية ال تقل مدة تدريسها عن فصلني دراسيني يف إحدى مؤسسات التعليم
العالي.
اجلامعة :املؤسسة التي تضم ما ال يقل عن ثالث كليات جامعية ،وتقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح درجة البكالوريوس
«الدرجة اجلامعية األولى» وللجامعة أن تقدم برامج للدراسات العليا تنتهي مبنح درجة الدبلوم العالي أو املاجستير أو
الدكتوراه ،ولها أن تقدم برامج تعليمية تنتهي مبنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة الدبلوم.
الكلية اجلامعية :املؤسسة التي تقدم برنامج تعليمي أكادميي أو مهني واحد أو أكثر ينتهي مبنح درجة البكالوريوس ،وللكلية
اجلامعية أن تقدم برامج تعليمية أو مهنية أو تقنية ملدة سنتني أو ثالث سنوات تنتهي مبنح شهادة الدبلوم وفق أنظمة
الدبلوم.
كلية املجتمع :املؤسسة التي تقدم برامج تعليمية أكادميية أو مهنية أو تقنية ملدة ال تقل عن سنة دراسية واحدة ،تنتهي مبنح
شهادة الدبلوم األكادميي أو املهني أو التقني وفق أنظمة الدبلوم.
 يتطلب احلصول على االعتماد األولي لبرنامج تعليمي أن تكون مؤسسة التعليم العالي مقدمة البرنامج قد حصلت
على االعتماد العام.
 تراعي املؤسسة عند تقدمي طلب احلصول على االعتماد األولي لبرنامج مبدأ التكامل بني مؤسسات التعليم العالي يف
املنطقة اجلغرافية الواحدة فيما يتعلق بالتخصصات األكادميية والتقنية ،كما تراعي حاجة السوق احمللية واإلقليمية
والدولية.
 تتحمل املؤسسة نفقات التشغيل والتجهيز على أن تتضمن تخصيص ما نسبته ( )%3على األقل من موازنتها السنوية
ألغراض البحث العلمي والنشر والتدريب واملؤمترات العلمية وما نسبته ( )%2على األقل من موازنتها السنوية
ألغراض اإليفاد وتطوير كادرها اإلداري واألكادميي.
 تقوم مؤسسة التعليم العالي الراغبة يف احلصول على االعتماد األولي مبا يأتي:

 تقدم طلباً إلى الهيئة ملنحها اعتمادا خاصا أوليا للبدء يف تدريس برنامج تعليمي محدد أو أكثر.
 يكون لكل برنامج تعليمي طلبا خاصا به.
 يُرفق بالطلب البيانات واملستندات املذكورة يف منوذج طلب االعتماد األولي لبرنامج تعليمي.
 تكون البيانات واملستندات واألنظمة املرفقة بالطلب متوافقة مع القانون واألنظمة والتعليمات املنبثقة عنه ،ومع ما ورد
يف هذه التعليمات.
 يكون موعد تقدمي طلبات االعتماد األولي للهيئة على فترتني هما:
 ما بني  12/31 - 11/1من كل عام.
 ما بني  6/30 - 5/1من كل عام.
ويتم إشعار املؤسسة باستالم الطلب خالل أسبوعني من تسليمه مكتمال للهيئة.
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 تتخذ الهيئة القرار النهائي بخصوص الطلبات املقدمة خالل سنة من تاريخ تقدمي البرنامج ،ويتم إعالم املؤسسات
املعنية بذلك.
ثانيا :الرسوم المطلوبة:

يرفق مع الطلب ما يثبت دفع رسوم االعتماد اخلاص.
ثالثا :الجدوى االقتصادية للبرنامج:

يرفق مع الطلب دراسة اجلدوى االقتصادية والفنية للبرنامج ،كما هي موضحة يف البند العاشر من هذه التعليمات ،ويرفق
معها اسم الشخص أو املؤسسة التي قامت بدراستها والسيرة الذاتية له أو لها.
رابعا :دراسة شاملة للبرنامج:

يجب أن تتضمن دراسة البرنامج البنود اآلتية:

4

1.1الرسالة واألهداف العامة:
يجب أن تكون رسالة البرنامج التعليمي محددة وواضحة ،ومنسجمة مع رسالة وأهداف املؤسسة ،وكذلك ينبغي حتديد
وتوضيح الهدف الرئيس من البرنامج واألهداف الفرعية له.
2.2انسجام البرنامج مع االستراتيجية الوطنية :يجب أن تتالءم الرسالة واأله��داف مع استراتيجيات التعليم العالي،
وخطط التنمية.
3.3الدرجة العلمية التي ستمنحها املؤسسة من خالل البرنامج:
متنح مؤسسات التعليم العالي ،كل ضمن اختصاصها الدرجات العلمية اآلتية:
الدبلوم :شهادة متنح بعد إنهاء ثالثني ساعة دراسية معتمدة على األقل بعد شهادة الدراسة الثانوية العامة أو ما
يعادلها حسب أنظمة الدبلوم.
البكالوريوس :درجة متنح بعد إنهاء مائة وعشرين ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى بعد شهادة الدراسة
الثانوية العامة أو ما يعادلها.
الدبلوم العالي :درجة متنح بعد إنهاء ثالثني ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى بعد احلصول على
البكالوريوس.
املاجستير :درجة متنح بعد إنهاء ست وثالثني ساعة دراسية معتمدة أو ما يعادلها كحد أدنى بعد احلصول على
البكالوريوس مع تقدمي رسالة أو التقدم المتحان شامل.
 4يرجى االطالع على منوذج توصيف برنامج تعليمي من خالل صفحة الهيئة اإللكترونية أو منشوراتها.
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الدكتوراه :درجة متنح بعد إنهاء خمس وأربعني ساعة دراسية معتمدة كحد أدنى باإلضافة إلى أطروحة الدكتوراه
بعد احلصول على املاجستير.
 4.4مبررات طرح البرنامج ومدى انسجامه مع السياسة العامة للوزارة بخصوص تطوير برامج جديدة يف مؤسسات التعليم
العالي.
عالقة البرنامج (إن وجدت) مع برامج أخرى تقدمها الدائرة أو الكلية.

 .بحتديد نسب أعضاء الهيئة التدريسية إلى الطلبة ،ونسب املتفرغني وغير املتفرغني ،ونسب حملة البكالوريوس
واملاجستير والدكتوراه من املجموع العام ،على أن يكون ذلك باحلد األدنى كما هو مبني فيما يلي:
 أال تزيد نسبة أعضاء الهيئة التدريسية غير املتفرغني عن ( )%20من املجموع الكلي لهم.
 أال تزيد نسبة أعضاء الهيئة التدريسية من حملة املاجستير عن ( )%20من املجموع الكلي لهم.
 أال يقل عدد املدرسني املتفرغني بعبء كامل من حملة الدكتوراه يف برنامج املاجستير عن أربعة كحد أدنى يف كل
تخصص ،على أال تقل نسبة أستاذ أو أستاذ مشارك منهم عن ( )%50وأن يكون عضو هيئة التدريس قد نشر

املخرجات التعلمية املنشودة للبرنامج( :)ILOsمبا تتضمنه من وصف عام للمعارف واملهارات التي يُتوقع من البرنامج
تطويرها لدى الطالب ومستوى كل معرفة ومهارة ،كاملهارات الذهنية (اإلدراكية) ،واملهارات العملية ،واملهارات املنقولة،
ومهارات االتصال ،وتقنية املعلومات ،واملهارات السلوكية واألخالقية املنشودة من البرنامج .ووصف استراتيجيات التعليم

مؤلفني علميني على األقل يف مجالت علمية محكمة خالل السنتني األخيرتني قبل فتح البرنامج.
ميكن االستعانة باجلدول اآلتي لتعبئة البيانات املذكورة أعاله عن البرنامج.

املطلوب استخدامها يف البرنامج لتطوير تلك املعرفة واملهارات .وطرق تقييم الطلبة املستخدمة على مستوى املقررات
والبرنامج لتقييم نتائج التعلم يف املجال املعني.
المساقات الدراسية المكونة للبرنامج:

يراعى يف مساقات البرنامج ووصفها ما يأتي:
1.1تسمية املساقات وأرقامها ووصفها وتتابعها.
2.2عدد الساعات املعتمدة لكل مساق.
3.3توضيح إذا كانت املساقات نظرية أو عملية.

الرقم

اسم
المدرس

الدرجة
العلمية

التخصص

العبء
األكاديمي

2
3

4
5

6

4.4توزيع املساقات على أعضاء الهيئة التدريسية حسب التخصص.
5.5توضيح مبررات طرح كل مساق وعالقته باألهداف الرئيسة والعامة للبرنامج.

نسبة عدد أعضاء الهيئة التدريسية إلى عدد الطلبة:

عملي ،أو غير ذلك.
7.7التقييم العام للبرنامج :توضيح االستراتيجيات التي ستستخدم يف البرنامج للحصول على تقييم عام للجودة يف
البرنامج ،باإلضافة الى معرفة مدى االجناز الذي حتقق فيما يخص مخرجات التعلم املنشودة يف البرنامج.

أسماء المساقات التي
سيقوم بتدريسها

1

عدد الطلبة اإلجمالي يف البرنامج:

6.6تصنيف املساقات إلى :متطلبات حرة ،متطلب جامعة ،متطلب كلية ،متطلب تخصص ،إجباري ،اختياري ،نظري أو

متفرغ
أم غير
متفرغ في
المؤسسة

نسبة
التفرغ
في
البرنامج

نسبة املتفرغني من أعضاء الهيئة التدريسية إلى غير املتفرغني:
نسبة عدد حملة البكالوريوس إلى حملة املاجستير والدكتوراه:
نسبة عدد حملة املاجستير إلى حملة الدكتوراه:

8.8توضيح متطلبات القبول يف البرنامج.
9.9خطة استرشاديه للطالب واملدرس تبني توزيع املساقات على الفصول الدراسية.
خامسا :أعضاء الهيئة التدريسية:

 .أيتضمن طلب اعتماد برنامج تعليمي توضيح أسماء أعضاء الهيئة التدريسية ،وسيرهم الذاتية احملدثة ،ومؤهالتهم
العلمية .ويتضمن الطلب كذلك األعباء األكادميية ألعضاء الهيئة التدريسية على أال يزيد كحد أقصى عن ( )9ساعات
لألستاذ ،و( )12ساعة لألستاذ املشارك أو املساعد ،و( )15ساعة حلملة املاجستير ،أو حسب نظام املؤسسة.
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حتديد أعضاء الكادر املساند كمشريف وفنيي املختبرات حيثما لزم ،وتوضيح درجاتهم العلمية وتخصصاتهم وأعبائهم.
ميكن االستعانة باجلدول اآلتي لتعبئة البيانات املذكورة أعاله يف البند رقم (.)5

الرقم

االسم

ال��درج��ة
العلمية

التخصص

ال�����ع�����بء
األكاديمي

م����ت����ف����رغ
غ���ي���ر
أم
متفرغ في
المؤسسة

ن����س����ب����ة
التفرغ في
البرنامج

ميكن تعبئة املعلومات السابقة املتعلقة بالنظام التعليمي يف اجلدول اآلتي:
الرقم

أسماء المساقات التي سيقوم
باإلشراف عليها

1
2
3
4

البند

1

عدد الفصول الدراسية) ( :

2

املواظبة( :اإلجراءات املتبعة)

3

تأجيل الدراسة( :اإلجراءات املتبعة)

4

املدة التي يقضيها الطالب مسجال للحصول على الدرجة العلمية:

5

العبء التدريسي للطالب:

6

شروط االنتقال املتبعة:

7

لغة التدريس:

سابعًا :تقييم البرنامج الموجود في المؤسسة إذا كان االعتماد األولي لبرنامج من مستوى
أعلى:

5
6

إذا كان طلب االعتماد لبرنامج يف مستوى أعلى مما هو موجود يف املؤسسة كأن يكون الطلب لبرنامج بكالوريوس ويوجد
برنامج دبلوم بالتخصص نفسه ،أو يكون الطلب لبرنامج ماجستير ويوجد بكالوريوس يف البرنامج نفسه ،ففي مثل هذه

سادسا :النظام التعليمي للبرنامج:

يرفق مع الطلب النظام التعليمي للبرنامج على أن يستند إلى القانون واألنظمة والتعليمات املنبثقة عنه ،وينبغي أن يراعى
يف النظام التعليمي للمؤسسة ما يأتي:
 تتكون السنة الدراسية يف املؤسسة من فصلني دراسيني مدة كل منهما ( )16أسبوعا ويجوز التدريس يف فصل صيفي
على أن ال تقل مدته عن ( )6أسابيع.
 تشترط املواظبة للدراسة يف املؤسسة وال يجوز أن يتغيب الطالب عن أكثر من ( )%10من الساعات املقررة ألي مادة،
أو أكثر من ( )%25يف حالة املرض أو العذر القهري.
 ال يجوز أن تزيد املدة التي يقضيها الطالب مسجال للحصول على درجة الدبلوم عن ثالث سنوات ،والدرجة اجلامعية
األولى على سبع سنوات ،والدرجة اجلامعية الثانية عن خمس سنوات.
  يكون العبء الدراسي للطالب دون مستوى الدبلوم العالي بني ( )18-12ساعة معتمدة يف الفصل ،ويجوز أن يأخذ
الطالب ( )3ساعات إضافية إذا كان تقديره يف الفصل السابق ممتازا ،أو إذا كانت هذه الساعات الثالثة يتوقف عليها
تخرجه يف ذلك الفصل ،أما يف الفصل الصيفي فيكون العبء الدراسي للطالب ( )9ساعات حدا أقصى.
 حتديد شروط القبول يف البرنامج وشروط االنتقال ولغة التدريس على أن ينسجم كل ذلك مع القانون والتعليمات
واألنظمة املنبثقة عنه.

احلالة يتطلب تقدمي تقييم للبرنامج املوجود يف املؤسسة سواء أكان تقييما داخليا أم تقييما خارجيا.
ثامنا :المباني والمرافق المتوفرة:

يرفق مع الطلب قائمة باملباني واملرافق األكادميية واإلدارية املتوفرة والضرورية لتقدمي البرنامج املقترح مدعمة بالصور
والتوصيف الكامل لها .وتشمل هذه القائمة املباني واملرافق والقاعات واملختبرات والورش الفنية واملكاتب واملدرجات
وقاعات املؤمترات ،واملكتبات واملصادر التعليمية واملرافق األخرى ،بحيث تتناسب مع أعداد الطالب ويتوفر فيها شروط
السالمة العامة ،على أن يكون ذلك مستوفيا احلد األدنى املوضح يف اجلدول اآلتي( :يف حال االستعانة بهذه املباني واملرافق
يف مؤسسة أخرى يجب أن ترفق مع الطلب اتفاقية التعاون بني املؤسستني)
الصنف

الحد األدنى المطلوب توفره

المتوفر حاليا

مدى مطابقته للمواصفات

ع��دد ق��اع��ات التدريس ال يزيد عدد الطلبة عن ( )30طالبا يف قاعة
املخصصة للبرنامج

تدريس امل��واد العلمية ،و( )40طالبا ويف

مساحة القاعات

قاعة تدريس املواد اإلنسانية.
ال تقل مساحة القاعة عن ( )40م.2

 حتديد متطلبات منح الدرجة العلمية التي يستهدفها البرنامج.
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م��ك��ات��ب أع���ض���اء هيئة تخصيص مساحة ( )7.5م 2لكل عضو
التدريس:

هيئة تدريس أو املوظف اإلداري يف املكاتب
املشتركة.
ال ي��زي��د ع��دد أع��ض��اء هيئة ال��ت��دري��س يف

األج�����ه�����زة وامل����ع����دات توفر مختبرات حاسوب.
وامل���خ���ت���ب���رات ال��ع��ل��م��ي��ة (عددها ،مواصفاتها ،توفر طابعات)

وم��خ��ت��ب��رات احل��اس��وب توفر جهاز  LCDيف كل برنامج.
امل��ت��وف��رة ذات العالقة ت���وف���رآالت لتصوير األوراق يف األق��س��ام

املكتب املفرد عن اثنني.

بالبرنامج

تخصيص مساحة ال تقل عن ( )9م 2لعضو

( يرفق قائمة باملتوفر توفر ألواح بيضاء يف كل قاعة تدريسية مع

هيئة التدريس يف املكاتب املنفردة.

منها)

امل���ك���ت���ب���ة امل��خ��ص��ص��ة مساحة املكتبة مبعدل ( )0.8م 2لكل طالب.
للبرنامج

تستوعب املكتبة ( )%25من مجموع الطلبة

املساقات املطروحة يف كل برنامج.

وأعضاء هيئة التدريس يف وقت واحد.

توفر املرافق املساعدة حسب كل تخصص،

توفر سجالت وخزائن الفهرسة وبطاقات

مثل :وحدة حيوانية ،ورشة إلكترونية ،ورشة

التصنيف والفهرسة حسب التصنيفات

كهربائية ،ورشة ميكانيكية ،وغيرها.

الدولية املعتمدة.

توفر مختبر لغات يحتوي على ( )20وحدة
تعليمية.

الطلبة م��ن ك��راس��ي ،وط����اوالت ،وخ��زائ��ن،
ورفوف ،ومكاتب للعاملني فيها.
امل����راج����ع وال����دوري����ات توفير مصادر معلومات بواقع ( )10عناوين
ال��ورق��ي��ة واالش��ت��راك��ات لكل طالب.
بالبرنامج

اشتراك املكتبة بخمسة عناوين من الدوريات
الورقية واإللكترونية لكل تخصص ،وتوفير

( يرفق قائمة باملراجع هذه األعداد ملدة خمس سنوات سابقة على
وال�����دوري�����ات ال��ورق��ي��ة األق��ل وبأشكال مختلفة ورقية وإلكترونية
واإللكترونية املتوفرة)

مستلزماتها.
توفر مختبرات علمية متخصصة حسب

قاعات املكتبة مكيفة ومؤثثة بالالزم جللوس

اإلل��ك��ت��رون��ي��ة اخل��اص��ة

األكادميية.

ومصغرات فلمية وأقراص مدمجة ...إلخ.

تاسعا :أحكام عامة تتعلق باالعتماد األولي للبرنامج:

 بعد املوافقة على االعتماد األولي للبرنامج تتولى الهيئة متابعة ومراقبة التزام املؤسسة باملعايير التي روعيت عند
تقدمي الطلب.
 على املؤسسة تنفيذ أية تعليمات تصدر عن الهيئة تستهدف حتسني اجلودة والنوعية يف البرنامج.
 للهيئة منح/منع االعتماد اخلاص لبرنامج تعليمي نهائيا أو لفترة زمنية محددة يف حال عدم التزام املؤسسة بأحكام
النظام والتعليمات واألنظمة املنبثقة عنه.
 لن تبحث الهيئة يف أي طلب العتماد أولي يعلن عنه قبل اعتماده.

توفير ما ال يقل عن ( )%50من مجموع

عاشرا :تعليمات أساسية في دراسة الجدوى االقتصادية للبرنامج:

ع��ن��اوي��ن ال���دوري���ات امل��ط��ل��وب��ة للتخصص

تع ّرف دراسة اجلدوى االقتصادية بأنها أسلوب علمي يقوم على جمع معلومات عن املشروع املقترح ،ومن ثم حتليلها لتقدير

بصورتها الورقية.

احتماالت جناح املشروع قبل التنفيذ الفعلي له ،وذلك يف ضوء قدرة املشروع على حتقيق أهداف محددة ،وبالتالي فإن
دراسة اجلدوى االقتصادية تُعد أداة عملية ملعرفة مدى جناح هذا املشروع وربحيته أو خسارته مقارنة بالسوق احمللي
واحتياجاته ،وتساعد يف اتخاذ القرار املناسب بشأن تنفيذه أم ال.
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ولنجاح دراسة جدوى تنفيذ برنامج تعليمي ينبغي األخذ بعني االعتبار احتياجات البرنامج ومتطلباته املختلفة من النواحي
التسويقية والفنية واملالية ،ويتم ذلك بدراسة العناصر التالية:
 دراسة السوق.
 الدراسة الفنية.
 الدراسة املالية.
دراسة السوق:

ويكون ذلك بتحديد مدى احتياجات السوق احلالية واملستقبلية املتوقعة خلريجي البرنامج ،ويتم ذلك مبعرفة حجم الطلب
املتوقع خلريجي البرنامج املقترح وخدماتهم يف السوق ،واألعداد املتوقع استيعابهم فيه ،والتوقعات يف زيادة أو نقصان
الطلب من خالل فهم أساليب املنافسة احمللية واألجنبية ك ّما وكيفا.
وميكن حتديد دراسة السوق للبرنامج املنوي فتحه باإلجابة عن التساؤالت اآلتية:
 ما حجم خريجي هذا البرنامج واخلدمات التعليمية التي سيقدمها؟

الدراسة المالية:

وتتم استنادا إلى دراسة السوق والدراسة الفنية ،وتقوم على ما يلي:
 حصر التكاليف الكلية للبرنامج ،كالتكاليف التأسيسية وتشمل :الرسوم واالستشارات وال��دراس��ات ،والتكاليف
الرأسمالية وتشمل :أجرة املباني والتجهيزات .والتكاليف التشغيلية وتشمل :تكاليف عملية تقدمي اخلدمات التعليمية.
 قياس صايف التدفقات النقدية خالل السنوات األولى من عمر البرنامج ،والقيمة احلالية للتدفقات النقدية يف ضوء
العوائد البديلة املتاحة.
 مقارنة املردود املالي املتوقع للبرنامج يف ضوء العوائد السائدة حاليا واملتوقعة مستقبليا يف السوق.
 حساب الربح اإلجمالي السنوي والربح لعدة سنوات مبعرفة متوسط حساب العائدات أو نقاط التعادل مقارنة بالتدفق
النقدي على املؤسسة ،أو من خالل أية مؤشرات أخرى للتعرف على املردود االقتصادي للمشروع.
مالحظة ملزيد من املعلومات ميكن زيارة املوقع االلكتروني للوزارة:
()www.aqac. mohe.gov.ps

 ما االحتياجات احلقيقية احلالية واملستقبلية لهذه اخلدمات واخلريجني؟
 ما املخاطر املتوقعة يف احتياجات السوق يف ظل املنافسات احمللية واألجنبية؟
الدراسة الفنية:

وتتم يف ضوء مخرجات الدراسات القانونية والبيئية والتسويقية للبرنامج التعليمي ،ووفقا ملعايير االعتماد اخلاص املعمول
بها ،وتشمل البنود اآلتية:
 املشروعية القانونية للبدء يف تنفيذ البرنامج كاحلصول على االعتمادات الالزمة.
 األنظمة واللوائح املطلوبة لتنظيم وتشغيل البرنامج ومدى توافقها مع التشريعات الفلسطينية وقانون التعليم العالي
لسنة .2018
 البنية التحتية املالئمة للبدء بالبرنامج كاملباني واخلدمات العامة واملالعب واحلدائق والساحات ،وفقا ملعايير ترخيص
واعتماد مؤسسة تعليم عالي.
 املرافق األكادميية كاملكتبات واملشاغل واملختبرات العلمية ومختبرات احلاسوب وقاعات التدريس واملكاتب اإلدارية
وغيرها مما تنص عليه معايير الترخيص واالعتماد ملؤسسات تعليم عالي.
 املرافق الصحية والعامة كالعيادة الصحية ودورات املياه واملشارب ومواقف السيارات وغيرها مما نصت عليه املعايير
واألنظمة املعمول بها يف الهيئة الوطنية لالعتماد واجلودة.
 الكوادر األكادميية واملساندة املؤهلة طبقا ملا نصت عليه تعليمات االعتماد.
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تعليمات الدراسة يف الكليات احلكومية وكليات املجتمع
برامج الدبلوم
املادة ( )1تسمى هذه التعليمات تعليمات الدراسة لبرامج الدبلوم يف الكليات احلكوميه وكليات املجتمع لسنة 2015م ،ويبدأ
العمل بها اعتباراً من الفصل الدراسي األول من العام الدراسي .2016/2015
املادة ( )2يكون للكلمات والعبارات التالية املعاني املخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة خالف ذلك:
الــــوزارة :

وزارة التربية والتعليم العالي.

الكلـيـــة :

كليات فلسطني التقنية ،الكليات احلكومية ,وكليات املجتمع.

وزير التربية والتعليم العالي.

الوزيــــر :

العميـد /املدير :

القســـــم :

البرنامـــج :
التخصـــص:

عميـد الكليـة /مدير الكليه .
قسم يقدم برنامجاً تعليمياً او برامج تعليمية محددة تؤدي إلى منح درجة علمية.

مجموعة من املواد التعليمية يف حقل واحد من برنامج واحد يؤدي النجاح فيها إلى احلصول على

مصدقة الكلية ،على ان يكون التخصص معتمدا من قبل الهيئه الوطنيه لإلعتماد واجلوده.

(املساق):

ساعة دراسية نظرية ( 50دقيقه) أسبوعية وملدة  16أسبوعاً ،أو جلسة عملي أسبوعية مدتها من

 3-2ساعة زمنية (يف املختبر أو التدريب العملي) وملدة  16أسبوعاً.
الفصـــل الدراســي :ستة عشر أسبوعاً دراسياً فعليا مبا يف ذلك مدة االمتحانات وجلسات التقييم.
الفصـــل الصيفــي :ثمانية أسابيع دراسية فعليه مبا يف ذلك مدة االمتحانات وجلسات التقييم.

متطلبـات القســـم:

تتكون السنة الدراسية (العام االكادميي) من فصلني دراسيني وفصل صيفي اختياري.

هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة الكلية دراستها والنجاح فيها ،بغض النظر عن

تخصصاتهم.

هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة القسم املعني دراستها والنجاح فيها.

م�����ت�����ط�����ل�����ب�����ـ�����ات هي مساقات محددة يجب على جميع طلبة التخصص يف القسم املعني دراستها والنجاح فيها.
التخصـص:

السحــــب :

اإلضافــــة :

االنسحـــاب :
التـأجيـــل :

املتطلبات املتزامنة ملساق دراسي :هي مساقات محددة يجب على الطالب دراستها يف فصل سابق أو تسجيلها يف نفس

الفصل الدراسي ،الذي يسجل فيه لذلك املساق وفق اخلطة الدراسية أو كان تخرجه يتوقف على تسجيل هذا املقرر
ومتطلبه (بتنسيب من رئيس القسم األكادميي وموافقة العميد).

ع�لام��ة ال��ن��ج��اح يف حصول الطالب على عالمة ( )%50فما فوق يف املساق.

املساق:
صفـــر الكليــــة :هو احلد األدنى لعالمة الرسوب (.)%35

دراسية ،ويشتمل على تخصص دراسي واحد أو أكثر.

الساعات املعتمدة.

متطلبـات الكليـــة:

املساق وفق اخلطة الدراسية (ال يحق ألي طالب تسجيل أي مساق له متطلب سابق رسب فيه بسبب الغياب).

تقدمها الكليات بناء على تنسيبات مجالس الكليات.

التعليمية مادة دراسية (مع او بدون جزء عملي) تقدم خالل فصل دراسي واحد ويخصص لها عدد من

السنـة الدراسيــة :

املتطلبات السابقة ملساق دراسي :هي مساقات محددة على الطالب دراستها والنجاح فيها قبل تسجيل الطالب لذلك

مجال من مجاالت التعليم والتدريب بعد املرحلة الثانوية ال تقل مدة الدراسة فيه عن أربعة فصول

طالـب الكليـة:

الساعــة املعتمــدة:

الوارد يف التعليمات ).

املادة ( )3تقر الوزارة اخلطط الدراسية التي تؤدي الى منح الشهادة اجلامعية املتوسطة (الدبلوم) يف التخصصات التي

كل طالب أكمل اجراءات التسجيل وانتظم على مقاعد الدراسة يف الفصل الدراسي احملدد.

امل�����ادة

االنقطـــاع :

عدم التسجيل للفصل الدراسي أوالتغيب عن الدراسة بدون موافقه رسميه تسمح بذلك ( حسب

سحب الطالب تسجيله ملساق معني يف فترة السحب واإلضافة (حسب التعليمات).
إضافة الطالب ملساق معني يف فترة السحب واإلضافة (حسب التعليمات).

سحب مساق ،أو مساقات من الفصل الدراسي بعد الفترة املقررة للسحب (حسب التعليمات).

هو تأخير تسجيل مساق أو مساقات يف فصل معني الى فصل الحق مبوافقه رسميه

املادة ( )4القبول وااللتحاق:
1.1يحق للطالب الناجح واحلاصل على معدل  %50فأعلى يف شهادة الدراسه الثانوية العامة (التوجيهي/اإلجناز) أو ما
يعادلها ،التقدم بطلب لاللتحاق باحد تخصصات الدبلوم املطروحه يف الكلية.
2.2يفتح باب القبول وااللتحاق للطلبه مع بداية الفصل الدراسي االول من العام االكادميي ،وميكن فتج باب القبول
وااللتحاق للفصل الدراسي الثاني اذا توفرت االمكانات واملقاعد الشاغره.
3.3يتم قبول الطلبة يف الكليات وفق ما يلي-:
 فرع شهادة الدراسة الثانوية العامة للطالب ،وفق أسس القبول املعتمدة.
 رغبة الطالب.
 الطاقة اإلستيعابية للكلية .
 تسلسل معدالت الثانوية العامة للطلبة املتقدمني.
 ان يكون الئقا صحيا للتخصص الذي يقبل فيه.
 اجتياز امتحان القدرات إن وجد.
 وحسب تعليمات وأنظمة الوزارة التي تقرر بهذا اخلصوص.
 4.4يلغى قبول أو تسجيل الطالب يف احلاالت التالية:
 .أاذا لم يستكمل اجراءات التسجيل خالل املدة احملددة لذلك.
 .بإذا لم يلتحق بالبرنامج خالل املدة احملددة لاللتحاق.
 .جإذا ثبت عدم صحة الوثائق املقدمة منه.
 .د إذا كان القبول مخالفاً للتعليمات الصادرة بذلك اخلصوص.
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مدة الدراسة والنصاب الدراسي في الكلية

املادة ( )5مدة الدراسة يف التخصص الواحد اربعة فصول دراسية يف حدها االدنى وسبعة فصول دراسية يف حدها االعلى
وال حتسب الفصول الدراسية الصيفية من ضمنها.
املادة ()6
 .أاحلد االعلى للنصاب يف الفصل الدراسي للطالب  18ساعة معتمدة.
 .بيجوز أن يكون احلد األعلى للنصاب يف الفصل الدراسي للطالب  21ساعة معتمدة يف أي من احلاالت التاليه:
  اذاكان عدد ساعات التخصص  70ساعه معتمدة فأكثر.
  اذا كان الفصل الدراسي هو فصل التخرج .
  اذا كان املعدل التراكمي للطالب  %80فأعلى.
 .ج احلد األعلى للنصاب يف الفصل الصيفي  10ساعات معتمدة و يجوز أن يكون احلد األعلى للنصاب يف الفصل الصيفي
 11ساعة معتمدة فقط وفقط إذا كان الفصل الصيفي هو فصل التخرج للطالب.
 .د احلد األدنى للنصاب يف الفصل الدراسي للطالب  12ساعة معتمدة ،ويجوز للعميد يف حاالت اسثنائية (يف حال عدم
طرح مساقات اخرى للتسجيل) أن يكون احلد األدنى  9ساعات معتمدة.
 .ه يجوز ان يقل نصاب الطالب يف أي فصل دراسي بعد الفصل الرابع من دراسته عن ( )12ساعة معتمده.
 .و ال حتتسب مادة النشاط الرياضي من ضمن احلد األعلى للنصاب يف الفصل الدراسي للطالب.

 .ويتم اإلحتفاظ بدفاتر اإلجابات لإلمتحانات النهائية يف قسم القبول والتسجيل أو عمادة الكلية مدة فصل دراسي بعد
إعالن النتائج ،ثم تتلف بعد ذلك.
 .زيتم إعالن النتائج النهائي ًة من قسم القبول والتسجيل بعد مصادقة مجلس الكلية عليها .
 .حعالمة النجاح يف املادة التعليمية (. )%50
 .طال تسجل عالمة نهائية الي مادة تعليمية اقل من صفر الكلية ()%35
 .يتوزع عالمة املادة التعليمية ذات اجلزئني النظري والعملي بنسبة الساعات املعتمدة املخصصة لكل جزء منهما وفقا
للبندين أ  +ك من نفس املادة.
 .كتتكون عالمة املادة العملية(بدون جزء نظري) مما يلي:
 عالمة اعمال الفصل الدراسي ( )% 60على االقل.
 عالمة امتحان نهاية الفصل ( )% 40على االكثر.
املادة ()8
 .أيحسب املعدل الفصلي بقسمة مجموع نواجت ضرب عالمة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها املعتمدة على مجموع الساعات
		
املعتمدة التي درسها الطالب يف ذلك الفصل.
مجموع (عالمة املادة (للفصل احملدد) × عدد ساعاتها املعتمدة)
املعدل الفصلي =

مجموع (عدد الساعات املعتمدة لذلك الفصل)

 .ز يجوز منح الطالب فصال دراسيا استثنائيا واحدا فقط اذا كان قد انهى جميع متطلبات التخصص بنجاح ويحتاج لهذا
الفصل الدراسي لرفع معدله الى .%60

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .ب يحسب املعدل التراكمي بقسمة مجموع نواجت ضرب عالمة كل مادة تعليمية بعدد ساعاتها املعتمدة على مجموع

املادة ()7

الساعات املعتمدة التي درسها الطالب حتى تاريخ حساب ذلك املعدل (املاده املعاده ,حتسب ساعاتها مرة واحده

		
 .أالعالمة الكاملة للمادة التعليمية ( )% 100وتتكون عالمة املادة النظرية مما يلي:

وحتسب العالمه اجلديده).

  عالمة امتحان نهاية الفصل ()% 40
  عالمة االمتحانات خالل الفصل ( )% 40على أن اليقل عن امتحانان معلنني قبل عقدهما بأسبوع.

املعدل التراكمي =

 عالمة االبحاث والتقارير واملشاركة ()% 20
 .بتعاد كافة اوراق اإلمتحانات اليومية التي يتم اجراؤها للطالب خالل الفصل بعد تصحيحها للطلبة قبل موعد عقد
االمتحان الذي يليه بأسبوعني على األقل أما اإلمتحانات العملية واألبحاث فيتم اعالم الطالب بعالمته بها .
 .جيعلم الطالب مبجموع عالماته خالل الفصل (أعمال الفصل) يف جميع املساقات قبل بداية فترة اإلمتحانات النهائيه
باسبوع على االقل ،ومن حقه مراجعة محاضر املساق يف أي عالمة من خالل رئيس القسم .
 .ديتم إعالن برنامج االمتحانات النهائية قبل موعدها باسبوعني من قبل قسم القبول والتسجيل على لوحات اإلعالنات
اخلاصة بذلك يف الكلية .
 .همحاضر املساق هو املسؤول عن تصحيح األوراق اخلاصة ونقلها الى النموذج اخلاص وتسليمها.
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مجموع (عالمة املادة (كل املواد يف كل الفصول) × عدد ساعاتها املعتمدة)
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مجموع (عدد الساعات املعتمدة لكل الفصول)

 .ج يدخل يف احتساب املعدل التراكمي املواد التي درسها الطالب يف كلية اخرى سواء أكان الطالب منقوال منها أو درسها
فيها بناء على موافقة عميد الكلية و كانت توافق اخلطة الدراسية للتخصص يف الكلية احلاليه.
املادة ()9
 .أحتتفظ كل كلية بسجالت وافية لعالمات الطلبة يف املواد التعليمية املختلفة التي درسوها منظمة بحسب الفصول
الدراسية.
 .ب اذا تغيب الطالب عن امتحان نهاية الفصل دون عذر يقبله عميد الكلية يعطى عالمة ذلك االمتحان صفرا ،اما اذا
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تغيب عنه بعذر يقبله العميد (على ان يتم تقدمي العذر خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ الغياب) ،يسجل مالحظه

إعادة دراسة المواد

(غير مكتمل) لتلك املاده ويجرى له امتحان يف مدة اقصاها اسبوعان من بداية الفصل الدراسي الالحق .

املادة ()10

 .ج اذا تغيب الطالب عن امتحان يومي دون عذر يقبله رئيس القسم االكادميي فيعطى عالمة ذلك االمتحان صفرا ،اما
اذا تغيب عنه بعذر مقبول (على ان يتم تقدمي العذر خالل ثالثة ايام عمل من تاريخ الغياب) ،فيجرى له االمتحان
وفق ترتيب خاص يضعه مدرس املادة .
 .د يجوز للطالب ان يتقدم بطلب الى العميد (من خالل قسم القبول والتسجيل) ملراجعة عالمته يف اإلمتحان النهائي
فـي مساق معني خـالل اسبوع من تاريخ اعالن النتائج مقابل دفع الرسوم املطلوبة.
 .ه تقوم جلنـة مؤلفـة من نائب عميد الكلية األكادميي أو من ينوب عنه ورئيس القسم املعني ومحاضر على األقـل (على
علم بهذا املساق) بإعادة تصحيح دفتر اإلجابـة مرة أخرى والتأكد من جمع العالمات وتطابقها وترفع النتيجة لعميد
الكلية للمصادقة عليها ،ويف حالة عدم توفر محاضر آخر يتم استدعاء محاضر املساق نفسه ويعيد التصحيح مرة
أخرى بحضور بقية األعضاء.

 .أيعيد الطالب دراسة أية مادة تعليمية لم ينجح فيها وحتسب له العالمة اجلديدة بدل العالمة السابقة مهما كانت و يثبت
على العالمه اجلديدة رمز كلمة معاد (م).
 .بيجوز للطالب الذي ال يزال على مقاعد الدراسة والذي يقل معدله التراكمي عن ( )%70ان يعيد دراسة أي مادة
تعليمية تقل عالمته فيها عن ( )%70لرفع معدله التراكمي و حتتسب العالمة اجلديدة له مهما كانت ،ويثبت عليها
رمز كلمة معاد (م).
 .ج يدخل يف حساب املعدل الفصلي والتراكمي للطالب عدد ساعات وعالمات املواد التعليمية التي درسها بحيث ان املادة
التعليمية تدخل يف احتساب املعدل التراكمي مرة واحدة.
 .ديجوز للطالب دراسة مساق رسب يف متطلبه السابق ,بناء على توصية من رئيس القسم وموافقة العميد ،على ان يسجل
هذا املساق يف نفس الفصل أو يف فصل الحق ( ،اال اذا كان الرسوب بسبب الغياب فال يجوز) ،ويعلم قسم القبول

 .و ترسل كل كلية سجالت عالمات الطلبة الى جهة االختصاص يف الوزارة يف مدة اقصاها ثالثة اسابيع من انتهاء الفصل

والتسجيل بذلك خطياً.

الدراسي ،وذلك بعد تدقيقها واعتمادها وتوقيعها من املعنيني وعميد الكلية.
التسجيل واالنسحاب واالضافة

 .ز يكون تقدير املعدالت الفصليه والتراكمية وتقدير عالمة املاده الدراسيه على النحو التالي:

املادة ()11

تقدير المعدالت الفصليه والتراكمية
الحد األدنى %

الحد األعلى %

التقدير

90
80
70
60
55

100
89.9
79.9
69.9
59.9

ممتاز
جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف
حتت االنذار

أقل من ( ) 55يف التراكمي بعد الفصل الدراسي االول

يفصل

أقل من ( ) 50يف الفصل الدراسي االول

مواعيد القبول والتسجيل والسحب واالضافه وفترة االمتحانات واالعياد.
املادة ()21
 .أيسمح للطالب بسحب تسجيله من دراسة مواد تعليمية سجل لها وتسجيل مواد تعليمية بدال منها .وذلك يف االسبوع
االول من البداية الفعلية للفصل الدراسي أو ثالثة ايام من البداية الفعلية للفصل الصيفي ،وحتسب له الرسوم التي
دفعها .
 .بخالفا ملا ورد يف البند السابق من هذه املادة ،يسمح للطالب باالنسحاب من دراسة املادة التعليمية حتى نهاية االسبوع
العاشر من بداية الفصل الدراسي العادي ونهاية االسبوع السادس من بداية الفصل الصيفي بطلب خطي (منوذج

تقدير عالمة الماده الدراسيه
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تعتمد الوزارة التقومي االكادميي السنوي بداية كل عام اكادميي ,بناء على توصية مجالس الكليات بحيث يحدد ويوضح

الحد األدنى %

الحد األعلى %

التقدير

90

100

ممتاز

80
70
60
50

89
79
69
59

جيد جدا
جيد
مقبول
ضعيف

35

49

راسب

خاص) يقدم لقسم القبول والتسجيل ومبوافقة رئيس قسمه ويفقد حقه يف الرسوم املدفوعةعنها ،شريطة ان ال يقل
نصاب الطالب الدراسي عن احلد االدنى املسموح به ،ويثبت يف سجله مالحظة منسحب ،واذا لم ينسحب الطالب
خالل املدة املذكورة يعتبر ملتزما باملادة التعليمية .
 .ج يجوز للطالب ان يتقدم بطلب لقسم القبول والتسجيل باالنسحاب من دراسة جميع املواد الدراسية التي سجلها لذلك
الفصل وذلك قبل موعد االمتحانات النهائية بأسبوعني على االقل يف الفصل العادي واسبوع يف الفصل الصيفي وبعد
موافقة مجلس الكلية على ذلك تعتبر دراستة لذلك الفصل مؤجلة ويفقد حقه يف الرسوم املدفوعة يف ذلك الفصل (ال
تنطبق على الطالب اجلديد أو املنتقل الى الكلية اال بعد مضي فصل دراسي واحد على دراسته).
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الدوام والمواظبة

ويعتبرتسجيله الغيا وال يجوز عودته للدراسة إال بعد موافقة مجلس الكلية وفق الشروط املذكورة ادناه ،وحتتسب
الفصول الدراسية التي انقطع فيها من احلد األعلى ملدة الدراسة.

املادة ()13

 ان يتقدم بعذراً يقبله مجلس الكلية.

يحسب غياب الطالب ابتداء من بداية الفصل الدراسي يف الكلية ويعتبر غيابه مشروعا يف احلالتني التاليتني:

 ان ال تزيد فترة االنقطاع عن فصلني دراسيني.

 .أمرض الطالب استنادا الى تقرير طبي مصدق ومقدم خالل ثالثة ايام عمل فقط من تاريخ عودته.

 أن يكون قد جنح يف ( )12ساعه معتمدة على األقل.

 .بالظروف القاهرة التي يقرها العميد .
املادة ()14
 .أاذا جتاوز غياب الطالب يف أية مادة تعليمية دون عذر مقبول محاضرتني نظريتني او مايعادلهما من العملي لكل ساعة
معتمدة من الساعات املقرر لها ،يحرم من التقدم المتحان نهاية الفصل لتلك املادة ويعطى صفر الكلية( ،)%35وال
يسمح له بسحبها وفق املادة ( )12من هذه التعليمات.
 .ب اذا جتاوز غياب الطالب بعذر مقبول ثالث محاضرات نظرية او ما يعادلها من العملي لكل ساعه معتمدة من الساعات
املقررة الي مادة تعليمية يعتبر منسحبا منها على ان يتقدم مبا يثبت عذره خالل اسبوع من تاريخ عودته للدراسة.
 .ج يبلغ قسم القبول والتسجيل الطالب خطيا بوصوله للحد االقصى من الغياب املسموح به (يف موعده).
تأجيل الدراسة

املادة ()15
 .أيجوز تأجيل دراسة الطالب ملدة ال تزيد مبجموعها على أربعة فصول دراسية.
 .بيجوز ملجلس الكلية املوافقة على تأجيل دراسة الطالب وتعلم الوزارة بذلك خالل اسبوعني من قرار التأجيل .
 .جينظر يف موضوع التأجيل بناء على طلب خطي يقدمه الطالب ويبني فيه االسباب املوجبة ،على ان يتخذ القرار خالل
أسبوعني من تاريخ تقدمي الطلب .
 .دال حتتسب مدة التأجيل من مدة الدراسة املسموح بها للدراسة يف الكلية .
 .هيطبق على الطالب أحكام التأجيل اذا كان مسجال للفصل الدراسي ورغب يف االنسحاب من ذلك الفصل حسب الفقرة
(ج) من املادة (.)12
 .وال يجوز تأجيل دراسة الطالب اجلديد أو املنتقل اال بعد مضي فصل دراسي واحد على األقل على دراسته وال تنطبق
عليه الفقرة ج من املادة (.)21

  ان يتقدم الطالب بطلب إلعادة تسجيله قبل نهاية االسبوع االول من الفصل الدراسي.
  يلتزم الطالب باخلطة الدراسية املطبقة حني عودته للدراسة.
االنتقال من كلية الى اخرى

املادة ()17
 .أيجوز للطالب ان ينتقل من كلية إلى أخرى يف بداية أي فصل دراسي (باستثناء الفصل الدراسي االول من التحاق الطالب
يف الكليه ) لدراسة التخصص نفسه أو أي تخصص اخر وفقا للشروط التاليه:
 ان يكون معدل الطالب يف الثانويه العامه ضمن املعدالت املقبوله يف التخصص املنقول اليه يف سنة قبوله يف الكليه
املنقول منها.
 توفر شاغر يف التخصص املنقول اليه.
 ان ال يقل معدل الطالب التراكمي عن .%60
 ان ال يكون الطالب مفصوال فصال تأديبيا من الكليه االولى.
 أن يتقدم الطالب بطلب لعميد كليته ويحصل على موافقة عميد الكلية التي سينتقل إليها بعد ارفاق كشف عالمات
مصدق وذلك قبل نهاية األسبوع األول من الفصل الدراسي اجلديد وتبلغ وزارة التربية والتعليم العالي بذلك .
 .بحتسب للطالب جميع املواد التعليمية التي درسها يف الكلية التي انتقل منها والتي تدخل ضمن خطته الدراسية يف
الكلية املنتقل اليها.
 .جيتقدم الطالب إلى امتحان دبلوم كليات املجتمع (الشامل) من الكلية التي أنهى فيها بنجاح أكثر من ( )%50من الساعات
املعتمدة ملواد اخلطة الدراسية لتخصصه.
 .دمع مراعاة ما ورد يف املادة( )6من هذه التعليمات يجوز للطالب بعد موافقة العميد ولغايات التخرج دراسة ما ال يزيد
على( )9ساعات معتمدة يف كلية أخرى.
 .ه ال يجوز انتقال الطالب الذي درس جميع مواد خطته الدراسية ولم ينه متطلبات التخرج بسبب الرسوب يف بعض املواد
التعليمية او تدني معدله التراكمي .

االنقطاع عن الدراسة

املادة ()16
 .أيعتبر الطالب منقطعا عن الدراسة إذا بدأ الفصل الدراسي ولم يكن الطالب مسجال لذلك الفصل أو مؤجال له،
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االنتقال من جامعه الى كليه

املادة ()20

املادة ()18

 .أيجوز للطالب الذي يفصل من تخصصه مبوجب املادة ( )19فقرة (ج) ان يسجل يف كليته كطالب مستجد يف تخصص

اذا رغب طالب البكالوريوس باالنتقال لدراسة احد تخصصات الدبلوم يف كليه ،حتسب له املواد التعليمية التي كان قد جنح
فيها مبعدل  %60فأعلى أو املساقات من فئة ناجح من تخصصه السابق يف البكالوريوس و تدخل ضمن اخلطة الدراسية
لتخصص الدبلوم اجلديد بعد معادلتها من قبل جلنة مختصة شريطة:
  توفر شاغر يف التخصص املراد االنتقال اليه.
 أن ال يقل معدل الطالب التراكمي عن .%60
 أن ال تزيد عدد الساعات احملتسبه عن(  ) %50من عدد ساعات تخصص الدبلوم اجلديد .
 أن اليكون قد انقضى على انقطاعه من التخصص السابق اكثر من سنتني.
 أن يتقدم الطالب بطلب انتقال للكليه قبل بداية الفصل الدراسي.
 تقدمي كشف عالمات التخصص اجلامعي مصدق من الوزاره.
 أن ال يكون الطالب مفصوال فصال تأديبيا من اجلامعه.

اخر ملرة واحدة فقط ،كما ويجوز له التسجيل يف كلية اخرى يف غير التخصص الذي فصل منه ،ضمن أسس القبول
املعمول بها يف حينه.
 .بيحسب للطالب الذي يفصل من تخصصه ويسجل يف تخصص اخر جديد يف كليته او كليه اخرى كافة املواد املشتركة
بني خطة التخصص الذي فصل منه وخطة التخصص اجلديد على ان ال تقل عالماته يف تلك املواد عن ()%55
وشريطة ان ال يكون قد مضى على فصله اكثر من سنتني.
 .جيحسم فصل دراسي واحد من احلد األعلى ملدة الدراسة مقابل كل  15ساعة معتمدة احتسبت له ،ويف هذه احلالة ال
يعامل معاملة الطالب اجلديد.
تغيير التخصص

املادة ()21
 .أيجوز للطالب ومبوافقة العميد ( رئيس الدائرة ) أن يغير تخصصه الى تخصص اخر وفقا السس القبول املعمول بها

االنذار االكاديمي والفصل من الدراسة

املادة ()19
 .أينذر الطالب اكادمييا إذا حصل على معدل تراكمي أقل من  %55يف أي فصل دراسي عادي بعد الفصل الدراسي األول.
 .بال يسمح للطالب املنذر أكادميياً بتسجيل اكثر من  15ساعة معتمدة.
 .جيفصل الطالب من تخصصه يف احلاالت التالية:
  اذا حصل على معدل أقل من  %50يف الفصل الدراسي األول.
  اذا حصل على انذارين اكادمييني متتالني.
  اذا انقطع عن الدراسة مدة تزيد على ( )%20من الفصل الدراسي انقطاعا متواصال دون عذر يقبله مجلس
الكلية.

عند تغيير تخصصه.
 .بينظر يف موضوع تغيير التخصص بناء على طلب خطي يقدمه الطالب الى قسم القبول والتسجيل قبل بداية الدراسة
يف أي فصل دراسي ،على ان يتم ذلك مبوافقة العميد يف مدة اقصاها اسبوع من بداية الفصل الدراسي.
 .جحتسب للطالب الذي يغير تخصصه الى تخصص اخر جميع املواد التعليمية التي درسها يف تخصصه السابق وجنح
فيها اذا كانت من متطلبات تخصصه اجلديد.
 .داذا تخرج طالب يف تخصص معني ورغب يف دراسة تخصص جديد حتسب له املواد التعليمية والتي كان قد جنح فيها
مبعدل  %60فأعلى من تخصصه السابق و تدخل ضمن اخلطة الدراسية للتخصص اجلديد شريطة:
 أن ال تزيد عدد الساعات احملتسبه عن(  ) %50من عدد ساعات التخصص اجلديد.
 ان اليكون قد انقضى على تخرجه من التخصص السابق اكثر من ثالث سنوات.

 .د يحتسب الفصل الصيفي امتداداً للفصل الدراسي الثاني ألغراض اإلنذار أو الفصل.
 .ه يفصل الطالب من الكلية يف احلاالت التالية:
 اذا انقطع عن الدراسة فصلني دراسيني او اكثر انقطاعا متواصال دون عذر يوافق عليه مجلس الكلية.
 اذا كرر الطالب ارتكاب الغش يف االمتحان ،مبوجب تعليمات الضبط املعتمدة من الوزارة.
ثان التحق به بعد فصله أكادمييا من التخصص االول.
 اذا فصل من تخصص ٍ
 اذا استنفذ املدة القصوى املسموح بها لدراسة تخصصه.
 إذا ارتكب مخالفة تستوجب الفصل من الكلية مبوجب تعليمات الضبط املعتمدة من الوزارة.
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التخرج

املادة ( )22يعتبر الطالب ناجحا يف تخصصه (خريجا) اذا أمت بنجاح دراسة جميع املواد التعليمية املطلوبة لذلك التخصص
وكان معدله التراكمي اليقل عن . %60
املادة ()23
 .أمتنح الكلية الطالب اخلريج مصدقة تنص على انه انهى دراسة تخصصه وفق منوذج يعتمده وزير التربية والتعليم
العالي.
 .بتصدر الكلية ملن يرغب من طلبتها كشف عالمات يتضمن جميع الساعات املعتمدة التي درسها الطالب وفق منوذج
يعتمده وزير التربية والتعليم العالي.
املادة ( )24يحق للطالب اخلريج ان يتقدم لالمتحان العام للكليات (التطبيقي الشامل ) ،وفق اخلطة الدراسية املعمول بها
يف حينه.
أحكام عامة

املادة ( )25تبت الوزارة يف احلاالت التي لم يرد فيها نص.
املادة ( )26تلغي هذه التعليمات أية تعليمات سابقة بهذا اخلصوص.
املادة ( )27عمداء ومدراء الكليات والنواب األكادميني ورؤساء االقسام األكادميية ورؤساء اقسام القبول والتسجيل مسئولون
عن تنفيذ هذه التعليمات.
وزير التربية والتعليم العالي
2018/...../....
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