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املتطلبات الكميةاالشرتاطات و  
 الواجب توفرها يف مؤسسات التعليم العايل

 

 

 الجامعة / الكليات املستقلة / الكليات التقنية / املعاهد العليا.خل الجامعات / الكليات دامؤسسات التعليم العالي: 

 أ
ا
 املباني واملرافق األكاديمية – ول

 البند املتطلبات الكمية

 املؤسسةمساحة  .التابعة لها األقسامللمؤسسة التعليمية ةسب عدد الكليات أو  اإلجماليةساةة ملا تحدد 

 كلياتال .فأكثر كليتين الجامعة في الكليات عدد 

 الكليات ذات طابع التخصص الواةد باستثناء فأكثر قسمين/ املعهد العالي  الكلية في األقسام عدد. 
/  الكلية قسامأ

 املعهد

  2م 10مقدارها  /القسميخصص مساةة ساةات وةدائق لكل طالب في الجامعة/الكلية. 

  املؤسسة% من مساةة أرض 25الحدائق عن و ال تقل مساةة الساةات. 

مساحة الساحات 

 والحدائق

 كحد أدنى. 2م 40الواةدة  مساةة القاعة الدراسية 

  40بالقاعة الدراسية عدد الطلبة  
 
 .كحد أعلى طالبا

  في آن واةد. /الكلية/القسم % من مجموع طلبة الجامعة60القدرة االستيعابية لقاعات التدريس 

  طالب لكل منهما. 100توفير قاعتين بسعة 

 2م280مدرج نشاطات بمساةة ال تقل عن  توفير. 

 قاعات التدريس

  كحد أدنى. 2م 40للحاسوب واللغات مساةة املعمل الواةد 

 جهاز ةاسوب وطابعة بكل معمل ةاسوب 20ر عدد يتوف. 

 طالب. 20ال يتجاوز عدد الطالب بمحاضرات املعمل عن  أن 

 واملواصفات.متوافقة باملعامل ودرجة الحرارة  واإلضاءة التهوية 

 داخل املعامل والسالمة األمن وأدوات وسائل وجود. 

 باملعامل ةوالسالم األمنتوضح تعليمات االستخدام والتشغيل وشروط  وجود ملصقات. 

معامل الحاسوب 

 واللغات
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  كحد أدنى. 2م 60مساةة  املعامل واملختبرات املتخصصة 

 طالب 20 الواةد عدد الطالب باملعمل 
 
 .كحد أعلى ا

  غيل.للتشتتوفر باملعامل األجهزة واألدوات واملواد الالزمة 

 السالمةو  األمنات االستخدام والتشغيل وشروط ملصقات توضح تعليم باملعامل تتوفر. 

 والسالمة. األمنوسائل  املعاملب تتوفر 

 منة لحفظ مواد التشغيلآائن خز  املعاملب تتوفر. 

 متوافقة واملواصفات.باملعامل ودرجة الحرارة  واإلضاءة التهوية 

املختبرات املعامل و 

 املتخصصة

 

  لكل عضو هيئة تدريس أو موظف إداري في املكاتب املشتركة. 2م 7.5تخصص مساةة 

  لعضو هيئة التدريس في املكاتب املنفردة. 2م9تخصص مساةة 

مكاتب أعضاء هيئة 

 التدريس

  1:30ريس دأعضاء هيئة الت إلىالطلبة نسبة. 

 ةملة من  ارينقال التدريس هيئة أعضاء إلى املاجستيرةملة من  التدريس هيئة أعضاء نسبة

 .40%عن تزيداه ال الدكتور 

  25عن  تزيد الالقاريين  قاريين من مجموع أعضاء هيئة التدريسالنسبة أعضاء هيئة التدريس غير%. 

 هيئة التدريس

  1:20يي املختبرات واملعامل نف إلىنسبة الطالب. 

  معمل. أولكل مختبر  واةد خصص فنيي 

فنيو املعامل 

 واملختبرات

  طالب.100 لكل 2م10تخصص مساةة 

 طالب. 300 يخصص موظف تسجيل لكل 

وحدة القبول 

 والتسجيل

  
ا
  تعمل املؤسسة على توفير ما يلي ورقيا

ا
 :وإلكترونيا

  سجالت وملفات وبطاقات الطلبة التي تتعلق بقبولهم وتخرجهم وسلوكهم وامتحاناتهم وعالماتهم

 وغيرها. 

  للرسوم والواردات واملصروفات واللوازم.  ووصوالتسجالت وملفات وبطاقات 

  سجالت وملفات خاصة بتعيين العاملين في املؤسسة تضم عقودهم وشهاداتهم العلمية وغير ذلك من

 الالزمة.الوثائق 

 السجالت وامللفات

  لكل طالب. 2م0.8تخصص مساةة في املكتبة بمعدل 

 من مجموع الطلبة وأعضاء هيئة التدريس في وقت 25 كحد أدنى تكون سعة املكتبة بحيث تستوعب%

 واةد.

  طالب، على أن ال تقل نسبة املتخصصين  200يعين عدد كاف من املوظفين باملكتبة بواقع موظف لكل

 املكتبة
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 . من مجموع موظفي املكتبة  %30في علم املكتبات عن 

  يتوفر في املكتبة السجالت وخزائن الفهرسة وبطاقات التصنيف والفهرسة ةسب التصنيفات الدولية

 املعتمدة.

 ،وخزائن، ورفوف،  تكون قاعات املكتبة مكيفة ومؤثثة بما يلزم لجلوس الطلبة من كراس ي، وطاوالت

 ومكاتب للعاملين فيها.

  مجلد.1000لكل  2م4.0تخصص مساةة 

 عناوين لكل طالب.10 توفير مصادر معلومات بواقع 

  لكل مقرر. عناوينوفير عدد ال يقل عن خمسة 

  ،يتوفر في املكتبة املصادر األساسية الالزمة بما في ذلك املعاجم العربية واألجنبية واملوسوعات

 بيانات محلية وعاملية.ووسائل االتصال اإللكترونية املحوسبة مع قواعد 

  اشتراك املكتبة بخمسة عناوين من الدوريات الورقية واإللكترونية لكل تخصص وتوفير هذه األعداد

وأقراص  فلميهملدة خمس سنوات سابقة على األقل وبأشكال مختلفة ورقية وإلكترونية ومصغرات 

 .الخ...  مدمجة

  من مجموع عناوين الدوريات  %50 يقل عنفي جميع الحاالت يتوجب على الجامعة توفير ما ال

 ./ االلكترونية املطلوبة للتخصص بصورتها الورقية

  طالب. 200تصوير وبمعدل جهاز واةد لكل  وآالتةاسوب و طابعات  أجهزةتوفير وتخصيص 

 والسالمة باملكتبة التهوية واإلضاءةوط تتوفر شر  أن. 

  .توفير مكتبة لبرامج الحاسوب والبرمجيات التطبيقية 

 توفر املؤسسة األجهزة والوسائل التعليمية الالزمة للتدريس في املؤسسة وبخاصة ما يلي:

 طالب 25وجهاز لكل  أجهزة ةاسوب  بمعدل جهاز واةد لكل عضو هيئة تدريس. 

  جهازLCD  إدارة أوفي كل قسم. 

  طالب. 400آالت لتصوير األوراق في األقسام األكاديمية بمعدل آلة واةدة لكل 

 متصلة  الكلية أجهزة ةواسيب شخصية لالستخدامات اإلدارية في األقسام والوةدات األخرى في

 . LAN ، WANبشبكة ةاسوب محلية ودولية 

 .توفير خدمة الشبكة الدولية للمعلومات 

  وملحقاتها.ا في كل قاعة تدريسية مع مستلزماتهاو صبورات ذكية ألواح بيضاء 

األجهزة والوسائل 

 التعليمية
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ا
 املرافق العامة والخاصة – ثانيا

 البند املتطلبات الكمية

  30مقعد )مرةاض( واةد مع مغسلة لكل  
 
 .طالبا

  إداري.و عضو هيئة تدريس 20مقعد )مرةاض( واةد مع مغسلة لكل 

 الخاصةعدد مناسب من املراةيض واملغاسل لذوي االةتياجات  توفير. 

 دورات املياه

  3م300تخصيص خزان ماء أرض ي بسعة. 

 طالب. 2000طالب في ةال زاد عدد الطلبة في الجامعة عن  1000من املياه لكل  3م100توفير 

  طالب. 60مشارب ماء مبرد و بمعدل مشرب لكل توفير 

 مياه الشرب

  لكل موقف. 2م12توفير مواقف ألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية بواقع موقف لكل شخصين وبمساةة 

  لكل موقف. 2م12توفير مواقف الطلبة بواقع موقف لكل عشرة طالب وبمساةة 

  للموقف. 2م30توفير مواقف مخصصة للحافالت بمساةة 

 .توفير مواقف خاصة لدوي االةتياجات الخاصة 

مواقف 

 السيارات

  من طلبة الجامعة وتكون مساةتها  %20توفير قاعات املعارض والطعام والترفيه، بحيث تستوعب جميعها

 لكل طالب. 2م4بمعدل 

  واإلناثللصالة لكل من الذكور  أماكنتوفير. 

مرافق 

الستعمالت 

 العامة

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

  لكرة السلة.ملعب 

 .ملعب لكرة الطائرة 

 .ملعب لكرة اليد 

 .ملعب لكرة القدم 

  يمكن أن تخصص مساةة مستقلة لكل من املالعب السابقة، أو مساةة مخصصة لعدة مالعب في آن

 واةد.

 -  1000طالب فيجب توفير صالة رياضية مغلقة ال تقل مساةتها عن  4000إذا زاد عدد طلبة الجامعة عن 

لكل مشرف، وكذلك تشتمل على  2م7.5أمتار، وتشمل مكاتب للمشرفين بمساةة 7رتفاعها عن وال يقل ا 2م

 شخص على األقل ومنصة رئيسية. 500 مدرج ثابت يتسع لـ

املرافق 

 الرياضية
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ا
 : املرافق الصحيةثالثا

 البند تطلبات الكميةامل

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

 على األقل.2م35بمساةة  حجرة استقبال 

 على األقل. 2م20طوارئ بمساةة  حجرة 

  على األقل. 2م16صيدلية واةدة بمساةة 

 على األقل.2م20بمساةة  ي إدار  مكتب 

  2م4ملوظفات بمساةة واةمام مع مغسلة للموظفين. 

  2م4ةمام مع مغسلة للطالب بمساةة. 

  2م20مخزن بمساةة ال تقل عن. 

  بالعيادة عامطبيب وجود. 

  مجهزة باألجهزة الالزمة ويخصص لها سائق ومسعف. إسعافسيارة وجود 

العيادات 

 الصحية


