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استحداث  بشانالمعدل لم ينص على معايير تفصيلية  3991( لسنة 31قانون الجامعات والكليات األهلية رقم ) نإ
الكليات واألقسام العلمية أو الطاقة االستيعابية التي تتعلق باألبنية والبنى التحتية والخدمات الطالبية والقاعات والمختبرات 

 بناء  لذا ومن الناحية القانونية و  ؛ير االعتماد العام ومعايير االعتماد الخاصوفق معايعلى  التدريسي والوظيفي المالكو 
 لوزارة التعليم العالي والبحث العلميأعاله ه في عات والكليات األهلية المشار إلينصوص قانون الجامفي ورد  على ما 

ن عملية استحداث الجامعات أو إوعليه ف، األهلية  الكليات واألقسامالجامعات و وضع معايير تنظيمية خاصة الستحداث 

 : االتيوفق على الخاصة المعايير الكمية والمقاييس  الكليات األهلية تستوجب تحقق

 

 املتطلبات العامة الستحداث اجلامعات والكليات األهلية -أوال :

تؤسس الجامعات األهلية بكليتين على األقل وتؤسس الكليات األهلية بقسمين على األقل ويستحدث القسم العلمي  -1
 بفرعين على األقل إذا كان القسم يتضمن أكثر من فرع . 

د والموار  والنفقات السنوية جميع المستلزمات المطلوبةاالقتصادية إلنشاء الجامعة من حيث و  الفنية جدوىالدراسة   -2
 ها بما يكفل أداءها لمهمتها في ضوء دراسة تبين احتياجات السوق .لووسائل ضمان استمرار تمويالمتوقعة 

 المؤسسين والسيرة الذاتية لكل منهم . أسماء  -3
 اسم الجامعة ومقرها . -4
 رؤية ورسالة وأهداف الجامعة وتقريرها التربوي.  -5
 المطلوب ترخيصها .الكليات واألقسام والتخصصات والبرامج والمراكز  -6
 أعضاء هيئة التدريس والفنيين والموظفين مع أعدادهم ومؤهالتهم . التمويل المتاح للجامعة وخطة توفير -7
مرافق الجامعة  إنشاءومساحتها وكلفة  األرضطلب الترخيص بتقديم موازنة تقديرية تبين موقع  تعزيز -8

مؤسسة ومصادره وحصة كل من المؤسسين ومصادر التمويل الالزمة لتغطيتها ورأس المال المخصص لل
ال يقل رأس المال عن خمسة  أن، على أهدافهاعلى ان يكون رأس المال كافيا  لتأسيسها وتجهيزها لتحقيق 

 عشرة مليار دينار عراقي  وال يشمل ذلك قيمة األرض ويقدم طالب التأسيس شهادة مصرفية.
سيتم منحها وشروط الحصول عليها مع التركيز على مدة الدراسة واالختصاصات والدرجات العلمية التي  -9

 .وبما يتفق مع دراسة الجدوى االختصاصات الحديثة التي يحتاجها سوق العمل

المعايير الكمية والمقاييس الخاصة بكافة متطلبات االعتماد العام والخاص  

 للمؤسسات التعليمية األهلية )الجامعات والكليات األهلية ( وضوابط استحداثها 
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الجامعة ولحساب الجامعة   إلنشاء( من الكلفة التخمينية %01إشعار من المصرف يفيد بإيداع مبلغ يعادل )-31
 . التعليم األهليمجلس بموافقة  إالوال يجوز سحبه  اإلنشاءتحت 

سند رسمي يثبت ملكية الجهة المؤسسة للعقار المراد إنشاء الجامعة عليه وموقعه ومساحته ومخططاته -33     
 التنظيمية مع موافقة الجهات المختصة بترخيص األبنية .

لعامة والمرافق ومرافقها ا واإلدارية األكاديميةمخطط شامل لموقع الجامعة ومخطط تفصيلي ألبنيتها  -31       
الخاصة والعمادات واألقسام والمراكز التي تشمل القاعات والمختبرات والورش الفنية والمكاتب والنادي الطالبي ومراكز 
نشاط الطلبة والطبابة والصاالت الرياضية المغلقة والمسارح والمالعب والمكتبة والمدرجات وقاعات المؤتمرات والمرافق 

والمواد والحزم التعليمية على أعلى مستوى من  واألثاثير العامة والخاصة مع قوائم باألجهزة وفق المعايعلى  األخرى
الطالب حسب معايير االعتماد العام والخاص المعمول بها وتأمين شروط  أعدادالحداثة والكفاءة وان تتناسب مع 

 السالمة العامة المعتمدة من قبل مديرية الدفاع المدني .
والمهنية المطلوب توافرها في الرئيس  األكاديميةبيان من طالب التأسيس بالمؤهالت الجامعية والخبرات -13     

ومساعديه والعمداء وأعضاء هيئة التدريس في االختصاصات المراد تدريسها بموجب القانون وبما يتفق وقوانين التعليم 
 العالي النافذة.

من المؤسسين  الجامعة او الكلية االهلية رشحين لرئاسة وعضوية مجلس بيان من طالب التأسيس بأسماء الم-14    
وغيرهم من ذوي الخبرة والكفاءة مع السيرة الذاتية لكل منهم على ان ال يقل عن ثلثهم من حملة شهادة الدكتوراه بمرتبة 

 أستاذ مساعد على األقل، وبما يتفق مع قوانين التعليم العالي النافذة.
من طالب التأسيس بنظام الهيئة التدريسية المراد اعتماده على ان يتضمن األلقاب والمؤهالت العلمية بيان -15     

   التعليم العالي النافذة. نوبما يتفق مع قواني وشروط التعيين والترقية والنصاب التدريسي والتثبيت واإلجازات
ة المطلوب ترخيصها مع بيان وصف ملخص لمحتوى بيان من طالب التأسيس بالخطط الدراسية لألقسام العلمي -16   

 كل مادة دراسية.
 جهة أخرى. أية إلىال يسمح تخويل الرخصة الممنوحة -17   
أعاله خالل ثالثة أشهر، في يلغى طلب التأسيس إذا لم يقدم طالب التأسيس البيانات والمستندات المشار إليها -18   

 نوات .ويسمح له أن يتقدم بطلب جديد كل ثالث س
قرها وزارة التعليم العالي تلتزم الجامعات والكليات األهلية بتطبيق معايير الجودة واالعتماد األكاديمي التي ت  -19  

 والبحث العلمي.
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وفق معايير على  بالتأسيس واالستحداث األصوليةبعد استحصال الموافقات  إالال يجوز فتح باب القبول للطلبة  -22  

نشاءاتها ومرافقها وتأثيثها وتجهيزاتها أعلى  بعد توصية لجنة الكشف العام واالعتماد الخاصاالعتماد  بنية الجامعة وا 
 .للكليات واألقسام العلمية التي تم استكمال أبنيتها وتجهيزاتها وال يجوز استخدام مباني أو منشآت مستأجرة أو مؤقتة

للمؤسسات التعليمية ومتطلبات  كافة الفعاليات واألنشطة التعليميةبتعتمد المعايير الكمية والمقاييس الخاصة -21   
 .التحتية لهاالجودة الخاصة بالمشاريع والبنى 

في حالة حدوث أي  مية واإلدارية والمالية للجامعة األهليةال يجوز لطالب التأسيس التدخل في األمور العل-22  
واللجوء إلى وزارة التعليم العالي والبحث العلمي التخاذ اإلجراءات القانونية بحق  ،مخالفة ترتكب من قبل مجلس الجامعة

 المخالفين .
داري  األهلية علمي   يجري تدقيق مسيرة الجامعة-23     على وفق الضوابطا من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ا وا 

 المعمول بها في هذه التعليمات .
 ألهلية للتدقيق الدوري من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي .اتخضع الجامعات -24   
 أعاله .الواردة في جل النظر باالستحداث في حالة اإلخالل بالشروط والضوابط يؤ -25   
    

  األهلية والكليات املتطلبات العلمية والفنية الستحداث اجلامعات -ثانيا :

 

   

وفق الساعات الكلية للقسم العلمي والسعة على التدريسي  المالكمن  %57يكون رئيس ومقرر القسم العلمي و -أ

النصاب  على المالك الدائم بأوامر  شان المقررة للصف الواحد وحسب التخصص وبما يتفق مع توجيهات الوزارة ب

من حملة   ن( تدريسيي4بما ال يقل عن ) قبل فتح القسم العلمي أو التخصص عة أو الكلية وتعيين عند تأسيس الجام

 شهادة الدكتوراه اثنان منهم بلقب أستاذ مساعد على األقل وبالتخصص الدقيق في كل قسم في الكلية .

العملية التعليمة ضمن توفير مالكات تدريسية ساندة )من غير االختصاص الدقيق ( بما يحقق ضمان استمرارية  -ب

 حدود تخصصاتهم العلمية .

من حملة شهادة الدكتوراه وبالتخصص الدقيق في  نبتوفير مالكات تدريسية وبواقع تدريسيي تلزم الجامعة سنويا   - ج

 الكلية أو القسم المستحدث .

غير العراقيين في االختصاصات التعاقد مع أعضاء الهيئة التدريسية من صالحية أو الكلية األهلية تخول الجامعة  - د

 الجديدة والنادرة للمباشرة بفتح الفروع واألقسام العلمية المطلوبة لحاجة سوق العمل .

 

 والموظفين )الدائمة والساندة ( التدريسية  المالكاتمعيار  -1
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 يخص الموظفين فيجب تحقق األتي : أما ما

 فما دون . ا  طالب 27موظف فني واحد لكل مختبر يسع   -أ

 . جديد   طالب   722خر لكل موظف آا  ويزداد العدد طالب 272موظفان اثنان للتسجيل لكل  -ب

 .ا  إضافي ا  طالب 72قسم داخلي ويزداد العدد بمعدل موظف واحد لكل  ا  طالب 72موظفان اثنان لألقسام الداخلية لكل  -ج

 موظف واحد إداري للسكرتارية في كل قسم . -ـد

 طالب  122موظف خدمة لكل  -ـه

 طالب . 1222موظفان اثنان لالستعالمات لكل  -و

 

 

 

 .  جودة العملية التعليمية  يحققالعلمية بمستلزماتها المختبرية كافة بما  األقساملية في مالمختبرات الع توفير -أ

 . الماجستير  شهادة عنشهادته تقل  ال لكل مختبر على أن تكليف مدير  -ب

مختبرات الحاسوب واللغة االنكليزية (على أو )تخصصية  ةمختبريلكل محاضرة   ينمتخصصن يتوفير مشرف -ج

 . سالبكالوريوتقل شهادتهما عن  ال أن

 توفير جهاز حاسوب لكل طالب في مختبر الحاسوب . -ـ د    

طب األسنان األجهزة المختبرية والمعدات العملية األخرى ) األجهزة الطبية ، أجهزة توفير عدد كاف من  -هـ

الساعة المختبرية  ،أما األجهزة التي تتحمل استخدام أكثر من  طول،الميكروسكوب ( ، بما يسمح للطالب استخدامها 

 حسب التخصص  .بيكون جهاز واحد لكل خمسة طالب فطالب 

 

 

 للمراحل الدراسية التي يتطلبهاتحديد مناهج دراسية خاضعة لموافقة لجنة العمداء بحسب االختصاص   -أ

 االختصاص على أن تكون كاألتي :

 (.162-142بين ) االختصاصات ذات األربع سنوات تكون وحداتها ما

 (.222-182بين ) االختصاصات ذات الخمس سنوات تكون وحداتها ما

 توفير المصادر العلمية التخصصية لمكتبة الجامعة ومكتبة الكلية . -ب

 (ورقية والكترونية)عالمية ال صفة  نفي كل اختصاص على ان تحمالعلى األقل خصص مجلتان علميتان ت   -ج

 فضال عن المجالت العلمية الوطنية  .؛

 من الكتب المنهجية لكل مرحلة دراسية بما ال يقل عن عدد الطلبة لكل مرحلة دراسية . كاف   توفر عدد   -د

 

  ب واللغةوية التخصصية ومختبرات الحاسلالمختبرات العممعيار  -2

 

 المناهجمعيار  -3
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 عداد الطلبة .أمن  %72من كتب المصادر والمراجع بنسبة  كاف   توفر عدد    -هـ

والتصوير وأجهزة الصيانة واألجهزة   (data show)توفر مصادر التعلم المختلفة بما فيها أجهزة عرض  -و

 والبرامج االلكترونية التي تدعم عملية التعليم والتعلم    .

امعة بدون استثناء ويسمح للطلبة من استخدام توفير خدمة االنترنيت لمختلف هيئة تدريس وموظفي الج  -ز

 االنترنيت إلغراض انجاز التقارير والبحوث العلمية .

لكل  واحدا   ويزداد العدد موظفا   وموظفين اثنين لمكتبة الكلية المركزية للجامعةمكتبة أربعة موظفين للتوفير  -ح

 .  إضافي(طالب 422)

 

 

 أهمها :العوامل والمحددات الخاصة بالموقع ومن  -أ

عالقةةةةموقع بقةةةةيو ةةةةاعيبلميوقع  ةةةةايموع عالةةةةاموقعية ةةةةكيوقعةةةةةاعموعةةةةمو  اع ةةةةمو ةةةةاو  ك كةةةةمو م ةةةةا ويةةةةب و ةةةة و -1

قعيةةةةةبقلاوعةةةةةموقعيبلمةةةةةيو   ةةةةةاوم كةةةةةلو فةةةةةبم وقع  اع ةةةةةمو  ةةةةة  و ةةةةة بعموعك ةةةةةاوم ةةةةة و  ةةةةة كالموقعية ةةةةةكيو

وقعةاعم.

ذقو ايةةةةةةةسوقع عالةةةةةةةموقعية ك كةةةةةةةموقع كي  ةةةةةةةموذقموالاةةةةةةةك او قع  ي ةةةةةةة وع بقةةةةةةةيو ةةةةةةةاو ووقإلق ك ةةةةةةةمقعيةةةةةةة  ك و -2

وطبكةمو  صصكمو عهاويفاقو   ك و  ةدو  و د  وقع  اع م.

وعالقموقع بقيو  ب موقعف قو  ك كموقر باطهو باقمو جزقءوقع دمنمو قع  اع اموقعك مبم. -3

و(..قعخو..،ق صاالم) اء، ه  اء،  اري،خد اموقعبنىوقعي يكمو بع و -4

وقعيبايوقع ليكب موعموقع بقيوقع كي ح.و    ايام بع وقع   يمو -5

وقع بقيوع و صا روقعي بثو قع ناطلوقعصناعكموعموقع دمنم.وق يةا  -6

 ادوقعنك وقالخيصاصموقعة  مو قأل ا م موعموقع ا ةاموقع  ا رة -7

 

 عدد الطالب من حيث  والكليات األهلية الجامعات  -ب

وووووووووووووووووووضةةةةةة  وقع ةةةةةةد  و اعةةةةةةمو   ق ةةةةةة وقعدرقاةةةةةةكموعقعبق ةةةةةةدةوقع ا ةةةةةةةمووعةةةةةةموقإلج ةةةةةةاعمووم ةةةةةةد وعةةةةةةد وقعف بةةةةةةم -1

و.طاعبو(و8000و-4000و)

 . (طالب4222من ) بأقلللمراحل الدراسية كافة  األهلية في الكلية اإلجمالي يحدد عدد الطلبة  -2

 األهليةوالكلية المتطلبات الوظيفية ومكونات الجامعة -ج

و:و     قأل نكموقعية ك كمو -1

و.(قع ضاءقموقع  ي  موع  و  كمو وقعة  كم)قعكاعاموقعدرقاكمو قع  يب قمو قألقلامو

 

وقإل قرممو     و:وقأل نكم -2

قع   زمةةةةةةةمو،وقع  ق ةةةةةةةزوقعب  كةةةةةةةةمو،ووقع  يبةةةةةةةم،قع   ةةةةةةةزوقع كةةةةةةةاعموع ةةةةةةةا ةوقع  كةةةةةةةمو،،)رئااةةةةةةةموقع ا ةةةةةةةةمو

و.(،قاعموقع ع   قمقعية كيوقع لي  

و م   و:وقع   زوقعفال م -3

 والكلية األهليةالمعايير الفنية الخاصة بموقع الجامعة  -4
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ومفال ةةةةةةمو،وقاعةةةةةةموقاليي يةةةةةةس،وقاعةةةةةةمو ااةةةةةةبمو،و   ةةةةةةزو لةةةةةةبمكمو،و   ةةةةةةا و كةةةةةةيوق طااةةةةةةك)وقعنةةةةةةا يوقع

و خارجكمو،و  الاو،و   بعموص كم(و.و قاينلاخو،وعضاءقموج بسو قخ كم

و م   :قع   يوقع ماضمو قعي عكهمو -4

عةةةةةةاقورماضةةةةةكمو عكاقةةةةةمو ديكةةةةةمو  ةةةةة  و بةةةةةدم و عةةةةةةاقو ) كةةةةةمو)صةةةةةاعموقعةةةةةةاقوخ ااةةةةةكمو قاعةةةةةمو صةةةةةاعمووو- 

وووو ال ةةةةةةةةإو   ةةةةةةةةدةو اةةةةةةةةةا و  عكةةةةةةةةمو   ةةةةةةةةالاو   ا ةةةةةةةةامو   ةةةةةةةةا كيوصةةةةةةةة كمو قع ضةةةةةةةةاءقموقع د كةةةةةةةةمو

وقألخ ىو(.

و(و ي  جوع   كموقأله كم500ع  ا ةمو ) ي  جوو(2000)قع ارجكمو   يبيوع ىو  ةبو  ةوقدموميليولووقألعةاقو-قو

وئ ةو. اا اموع ينإو   ةوقعكدو قعل مو قعفا

و   و:   زوقالجي اعكموققع   -5

و.وو يو   كا هاو) اعيك ماو   زاو    بعموص كم(وقأل  قضةو يةد قاعمو)

وو م   و:وقعل  و)قألاا ذةو قعفالق( -6

و  قروع ضكاعمو.وقع ق بك و قعف بمووعألاا ذة هكئموا  و

 .المسجد  -7

و-     و:وقعي  ك كمو قع د اموقأل نكم -8

ة ومتطلبات الماء والمجاري والكهرباء ،مخازن عامة وخاصة ،ورش صيان،غرف الحرس) الدفاع المدني

 .،مستوصف وصيدلية 

وو-     و:وقع لا اموقع ض قءو  بققفوقعلكارقمو قع بقر و قع  ا مو -9

و و بق ام ووقع ا ةم  دقخ  ووقع  كم   و  بققف وقع ائكم و قع لف ام و قع دقئل وقألخض  وقعيدرملكموع قع زقم  هكئم

وقع  ا مو قع بقر و.و؛عضالوع   وقع  كموعكاموقع ا ةموآ قعفالقو  قع بظ ك و

 

 

 الكليوووووووة أو إلجماليوووووووة للجامعوووووووة( مووووووون المسووووووواحة البنائيوووووووة ا2م 27يكوووووووون المعيوووووووار المسووووووواحي للطالوووووووب )

يلةةةةةبموقع لةةةةةا اموقع ضةةةةة قءو  بققةةةةةفوقعلةةةةةكارقمووتكوووووون أن،علوووووى  الموووووذكورة آنفوووووا  للفعاليوووووات   األهليوووووة

و.  وقع  كمو  وقع لا موقعبنائكموع  ا ةموو%50ع  قع بقر و قع  ا مووالو ك و

 

 

 

 القاعات الدراسية :- 

و(و هموع ىويبعك :و2مو2قع ةكاروقع لا موع فاعبو)

 (وطاعب30اةمو)(2مو60   لا مو قخ كمو)وا و 

 (وطاعب60اةمو)و(2مو120   لا مو قخ كمو)وا و

        (.1وطريقة احتساب عدد القاعات الدراسية يمكن االطالع عليها في الملحق )

و

 لةةةةةبوقع اجةةةةةموقع ة كةةةةةموعةةةةةمو فبةةةةةلوقع نهةةةةةاجوقعيدرملةةةةةمومةةةةةييو بلمةةةةةيوقعكاعةةةةةاموقعدرقاةةةةةكمو  لةةةةةبوقعلةةةةةةامو  

و:)ع كليوقعبق د(وو  ياهقع ذ برةوعمو

 المعيار المساحي لألبنية التعليمية  -6 

 رنامج الوظيفي والمعايير المساحيةالب -5
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و

و)أربع سنوات(الدراسة  للكليات ذاتو-1

 (2(وقاعمواةمو)طاعب30)وا و

 (1(وقاعمواةمو)60)وا وطاعبو

 سنوات( )خمسالدراسة للكليات ذات  -2

 (3(قاعمواةمو)و30)وا وطاعب

 (1(قاعمواةمو)و60)وا وطاعب

 

 :أدناه( قاعة سيمنر وحسب السعات 2)  كلية تضاف لكل  -3

 و.وا وطاعبو(30قاعمواةمو)و

  ( 62قاعة سعة) ا  طالب . 

أعدددددداله اددددددتط فاددددددا ة المتطلبددددددات المشددددددار فلي ددددددا  دددددد  وعنددددددد حسدددددداب المسدددددداحة الكليددددددة للقاعددددددات الدراسددددددية 

 :اآلتية المساحية 

 20%وب  قمو(خزيامو)ع  و لا موقعكاعامو دخ و ج بسوع فالقو يوو

 وا وطاعب(و30(وع  و)2م4  لا مو)و ق دةوو   بعموص كمو

 5%وقعكاعاموخد امو ه  ائكمو  ك ايك كم  و لا موو

 5%و  و لا موقعكاعامووخزا

 30%و.  و لا موقعكاعامو   مو هك  و ي ائم

 

 لةةةةةبو  وطةةةةةبوقألاةةةةةنااو قعصةةةةةكدعمو قعي ةةةةة م وع  كةةةةةامووا وطاعبةةةةة(و15)عـةةةةةـومةةةةةييو ضةةةةةاعموقاعةةةةةامو ناق ةةةةةمو يلةةةةةيو

و:  ياه اواك  وعمو

 (15)و.قألانااوع  كموطبقاعموو

 (10وقاعموع  كموقعي  م و)و.و قعصكدعم

(و  اةةةةةموع ةةةةة و ال ةةةةةموطةةةةةالقو1عك ةةةةةاوم ةةةةة و  كةةةةةموطةةةةةبوقألاةةةةةنااوعكةةةةةييو ةةةةةبعك وعكةةةةةا قموخارجكةةةةةمو و  ةكةةةةةار)

و.(و اعموقع يف باموع  ةامك و عالهو يوو) ضا و لا ا ها

 

 لية  ملمختبرات العالمساحي ل معيارال –ب

 .قع  كموقعبق دة ك وقألقلاموض  ووقاية الوقع  يب قموعمو   بوقأل كااوم باو  ي  ا و ا -1

 (ااعم25)عد وقعلاعاموقألاببعكموالاي دقموقع  يب قمو لا ي 

 ةةةةةةةةةةاو، (و قع  يبةةةةةةةةةة قموقع ي صصةةةةةةةةةةمو%50قع  يبةةةةةةةةةة قموقع بكةةةةةةةةةة ة)وألاةةةةةةةةةةي دم ةةةةةةةةةةةدلوقعيةةةةةةةةةة   و  

 .(و لببوع قو قسوقعي ضك وع   يب %65قع  يب قموقعص)ك ةوعهب)

 (م5ع   يب قموقع طبمو قع  يب قموقع اعمو ةكاروقع لا م)طاعبع  وو2. 

 ع  وطاعبو  صصموع ي ضك و قع زاو2(م1 ةكاروقع لا م)قع. 
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 ع  وطاعبوعمو  يب قموقع ب بكب  و2(م3قع لا م)و ةكاروقع. 

 ع  وطاعبوعمو ايب مبوقعيص كيوقع ة اريو2(م6قع لا م)و ةكارقع. 

 ع  وطاعبوعمو  يب وقع )امو2(م3)وقع لا موو ةكارقع. 

و:قآل كموقع يف باموقع لا كموو ضاعممييوو وو

 1%و  و لا موقع  يب قمو  دخ و قايةال امو ج بسو

 وطاعب(30(ع  و)2م4  لا م) ق دةوو   بعموص كمو

 و(و  درملككو10(ع  و)2م4  لا م)و ق دةوو   بعموص كم

 (1وع  وطاعبو  ضك و خزا2م)و

 30%)و  و لا موقع  يب قمو)   مو هك  و ي ائم

 5%و(.و ك ايك كم  و لا موقع  يب قموخد امو) ه  و

 

 التدراسية وال يئة  لألقسامالمعيار المساح   -2

  وقع لاعدم و.و قألاا ذةوعألاا ذةو(2م12  لا مو)وز  جم  عمو

 (و2م9  عمو ز  جمو  لا مو) و.وع  دراك و قع دراك وقع لاعدم

 (و درملم10(و  اموع  و)1قعي ا و ةكارو)و.(2م4   لا مو)و  بظفو

 نةةةةةةةموقال ي ايكةةةةةةةموع قعكلةةةةةةةيو  ةةةةةةة  وقوم    ةةةةةةةإو  ك رمةةةةةةة ةةةةةةة  وعةةةةةةة ئكإوقعكلةةةةةةةيو ةةةةةةةيواةةةةةةة   ارمموو 

عضةةةةةةاءوقالاةةةةةةي ق مو    ةةةةةةيوطةةةةةةالقوقعكلةةةةةةيوو   عةةةةةةموقالجي اعةةةةةةاموو؛وعضةةةةةةالوعةةةةةة و   ايكةةةةةةموقعية ةةةةةةكيو

و. قع  ا كيوقعص كمو قع  الا

 

 للفضاءات المشتركة لكل كلية المعيار المساح   -3

 مكتبة الكلية -أ

  قع  كةةةةةةةمو  لةةةةةةةا مو ج اعكةةةةةةةمو ةةةةةةةا  موعضةةةةةةةاءوقع فاعةةةةةةةةموعةةةةةةةمووع ةةةةةةة وطاعةةةةةةةب وو2(م1225 ةكةةةةةةةار)وقعي ةةةةةةةا

و. قع د اموقع ه   ك ايك كمو قعهك  وقإلي ائموو قع زاوقإل قرمم قع ضاءقمو

 .لكل حمام 2(م4وبمساحة ) ا  (طالب33معيار حمام واحد لكل ) اعتماد -ب

  ع  و  ام.و2(م4 درملكك و(و   لا مو)و10  امو ق دوع  و)و ةكاروقعي ا 

 .المساحات أعاله إلىحركة وجدران تضاف  %33اعتماد نسبة  -ج

 .تضاف للمساحات أعاله خدمات كهروميكانية %5اعتماد نسبة  -د

 

 

 عةةةةةمو لةةةةةاقو لةةةةةا مووقأله كةةةةةموقع  كةةةةةموو  و ةةةةة و ج ةةةةةاعموعةةةةةد وقعفةةةةةالقوقع  ةةةةةموع  ا ةةةةةةمو%30قعي ةةةةةا و

 .قع  يبم

 (وع  وطاعبو  كليو2م1،25قعي ا و ةكارو لا مو)م  مو:ومو  او قع لاوهذه 

 (0،4وع  وطاعبو لا مو  صصموع  فاعةم2مو).و

 للمكتبة المركزية  المعيار المساحي  -7
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 (0،62وع  وطاعبو لا مو  صصموعة ضوقع يبو قع   دقمو  ناطلوقع زا2مو)و

 (2،23 لكل طالب مساحة مخصصة لإلدارة والفعاليات المساندة للمكتبة2م ) 

 

 

 (وطاعةةةةةةةبو1000ع ةةةةةةة و)و2(وم0،2ع ةةةةةةة وطاعةةةةةةةبو مةةةةةةةز ق وقع ةكةةةةةةةارو  ةةةةةةةةدلو)و2(وم1قعي ةةةةةةةا و ةكةةةةةةةارو)و

و.ع  و  وقع ا ةمو قع  كموقأله كموو ضاعم

 

 

 مةةةةةةةبع وقع ةةةةةةةد اموقع اصةةةةةةةمو اعب مةةةةةةةدو قال صةةةةةةةاالموو  وقع  كةةةةةةةموقع لةةةةةةةي د ك وع  ةةةةةةة موقع ةةةةةةةا ةمم ةةةةةةةدموج كةةةةةةةيو

 قعك طااةةةةةةةكمووقأل ذمةةةةةةةم  يةةةةةةةاج و كةةةةةةةيو) ليبصةةةةةةةفو صةةةةةةةكدعكم(و قع ةةةةةةةد اموقع صةةةةةةة عكمو قع ةةةةةةةد اموقعفبكةةةةةةةمو

و.  وقع  كمو  ذ ارقموقع ا ةمو  ذعكوقع ل دو  لبواةموقع ا ةمو

 د و نيلةةةةةةةةبموقع ا ةةةةةةةةةمو قعفةةةةةةةةالق،و مةةةةةةةةز ق و ةةةةةةةة وعةةةةةةةةو2(وم1قعي ةةةةةةةةا و ةكةةةةةةةةارو)طاعةةةةةةةةبوو(4000)و لأل

و.(وطاعبو ضاعموو1000ع  و)و2(م0،5قع ةكارو  ةدلو)

 

 

 (وم400  ةدلو لا مو)و.  وقع  كمووع  و   زو مييو  دمدو عدق هاو  لبو اجموقع ا ةموو2

 

و

 (وم10،000  ةدلو لا موالو ك وع و)و2

 

 

 (وم1000  ةدلو لا موالو ك وع و)و.2

 

 

 و.و اعموو  وقع  كم يف باموقع ا ةمووعمم قعىوعموقعيص كيوذ يوقال يكاجاموقع اصمو

 

 

ووقع ةةةةةذ برةوقي ةةةةةا وقع ةا عةةةةةموعكةةةةةييوقعي ةةةةةا ووقع ةةةةة  و  ع كلةةةةةيوعةةةةةمو ةةةةةالولمةةةةةا ةوعةةةةةد وقع ةةةةةةبوع   ق ةةةةة وقعدرقاةةةةةكمو

قعدرقاةةةةةةةكمو)  لةةةةةةةبوقعزمةةةةةةةا ةوعةةةةةةةموعةةةةةةةد وقعفةةةةةةةالقو(و ةةةةةةةيوقعي ةةةةةةةا ووقع ةةةةةةةةامك وق يلةةةةةةةاقوعةةةةةةةد وقعكاعةةةةةةةامو

و.وو قع يف باموقعيمو كدموذ  هاقع لا كمو

 

 

ووعمادة الكلية أوولرئاسة الجامعة المعيار المساح    -8

 

 الطالبووالكلية منتسبي الجامعة  لألبنية التكميلية و المعيار المساح    -9

 

للمراكززززززززز ووحززززززززدات البحزززززززز  العلمززززززززي ومركززززززززز التعلززززززززيم   لمعيددددددددار المسدددددددداح  ا  -13

والمستمر

 

ولحظائر ومعامل كلية الزراعة المعيار المساح    -11

 

 لحظائر ومعامل كلية الطب البيطري المعيار المساحي  -12

 

 االحتياجات الخاصة   -13

 

 عدد الشعب للمراحل الدراسية  -14
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1 

 .كافةلوازم اإلسعافات األولية و طبيا   توفير مركز صحي يضم موظفا   -: أ

 الحماية الجماعية : : منظومات ب

 . داخل المباني\ اإلطفاءمنظومة  -1

 .الذاتي  اإلطفاءمنظومة  -2

 .المبكر  اإلنذارمنظومة  -3

 .ريض أالتمنظومة  -4

 منظومة اإلضاءة .  -7

 منظومة التهوية . -6

 منظومة الدفاع المدني . -5

 : منظومات الحماية الفردية : ج    

 منظومة مستلزمات الوقاية الشخصية . -1

 منظومة الحماية من الملوثات البيئية . -2

 .كافة توفير لوازم السالمة المهنية ومنظومات الحماية الجماعية -3

 استحداث مراكز ووحدات البحث العلمي  -: ثالثا
وقعةاعمووع و علوقأله كملي دثوقع  ق زو قعب دقموقعب  كموعموقع ا ةامو قع  كامو  و وقعية كي  ة ك امو ضبق طو لقرة

 .قع  او قعب ثوقعة  موقعناعذةو هذقو

 

 

لجامعة مع أقراص مدمجة إلتمام تفصيلية كاملة لبمخططات تجهيز وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  -أ

 حصال مصادقة الوزارة عليها .واست

(على المخططات التفصيلية وتصادق من قبل لجنة الكشف  للطوابق كافةيتم تثبيت استخدامات األبنية للجامعة )  - ب

 الوزارية لمعرفة الطاقة االستيعابية للكليات واألقسام المضافة .

عند  لجامعات والكليات للف بمنح موافقة االستحداث فريق المكأجور السفر واإلقامة لل الكلية أو  عةالجامتتحمل  -ج

 .زيارة مواقعها 

 

 

 

 

 

 معيار الصحة والسالمة المهنية  -15

 التزامات عامة   
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 ( 1الملحق رقم )

 

ن خطة القبول للمرحلة إف )معايير الجودة ( ا  (طالب32وكل شعبة ) (أن لكل مرحلة دراسية شعبتينفرضية )اعتماد 

لكليات التي مدة الدراسة فيها لكل كلية من ا ا  طالب (242)عدد الطالب اإلجمالي يصبح ك وعند ذل ا  طالب (62األولى )

 أدناه موضح في هو كمااحتساب العدد ويكون  د المقاعد الدراسية لكل قسممعادلة احتساب عد باعتماد،وأربع سنوات 

 األهلية والكليات  طريقة احتساب عدد القاعات الدراسية لمعايير الجامعات أوال :

 

        𝑁𝑡 = 𝑁𝑠 ∗
𝐻𝑠

𝐻𝑤
∗ 𝐹                                                                                                                   

ووو                               

Ntوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو.    وعد وقع كاعدوقعدرقاكمووووووووو-:وو 

                                                                                                                                

ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  طالبو402عد وقعفالقوع  وقليوووو-:ووووووو     Ns 

ااعم(وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو20 ةدلوقعلاعاموقعن  مموعموقألابب و)ووووو-:وو  Hs 

ااعمو(وووووووووووووووووووووووووووووووو30)وااعامومب كا وو6×و5قإل )الوقألاببعموع كاعامووو-:ووو Hw 

(ووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو%75او ةدلوقإل )الوقألاببعمو) قعي قضووووووو-:ووو F 

واوقع ةا عمو  باو:إعوه ع كو

Nt = 240*20/30*75% 

 

و   Nt=120   و  كةدو رقام

وا وطاعب(و30عبق دة)قاعامواةموقعكاعموقو4)ع  ةبموقعبق دة(=30÷120عكصبحو

 

ع كلةةةةةيووطاعةةةةةبو(300قع  كةةةةةاموقعيةةةةةمو ةةةةةدةوقعدرقاةةةةةموعكهةةةةةاو)خ ةةةةةإوانبقم(عكصةةةةةبحوعةةةةةد وطال هةةةةةاوقع  ةةةةةمو)و  ةةةةةا

وقعبق د

 

وووا وطاعبو(30)اةموقاعامو رقاكموو5=و30÷150  يفبكلوقع ةا عمو عالهوعك باوقعنا ج:و

 

 

 



12 
 

 

 ثانيا طريق احتساب عدد القاعات الدراسية الخاص بالمعيار المساحي لالبنيية التعليمية 

        𝑁𝑡 = 𝑁𝑠 ∗
𝐻𝑠

𝐻𝑤
∗ 𝐹                                                                                                                   

ووو                               

Ntوووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو.    وعد وقع كاعدوقعدرقاكمووووووووو-:وو 

                                                                                                                                

وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووا  طالبو402عد وقعفالقوع  وقليوووو-:ووووووو     Ns 

ااعم(وووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو20 ةدلوقعلاعاموقعن  مموعموقألابب و)ووووو-:وو  Hs 

ااعمو(وووووووووووووووووووووووووووووووو30ااعامومب كاو)و6×و5قإل )الوقألاببعموع كاعامووو-:ووو Hw 

ووووووووووووووووووووووووو(وووووووووووووووووووو%75قعي قضو او ةدلوقإل )الوقألاببعمو)وووووو-:ووو F 

واوقع ةا عمو  باو:إعوه ع كو

Nt = 240*20/30*75% 

 

و   Nt=120   و  كةدو رقام

وا وطاعب(و30عبق دة)قاعامواةموقعكاعموقو4)ع  ةبموقعبق دة(=30÷120عكصبحو

 

ع كلةةةةةةيوو(طاعةةةةةةب300قع  كةةةةةةاموقعيةةةةةةمو ةةةةةةدةوقعدرقاةةةةةةموعكهةةةةةةاو)خ ةةةةةةإوانبقم(عكصةةةةةةبحوعةةةةةةد وطال هةةةةةةاوقع  ةةةةةةمو)و  ةةةةةةا

وقعبق د

 

و.وا وطاعبو(30)قاعامو رقاكموو5=و30÷150 عالهوعك باوقعنا ج:وقع ذ برةوعمو  يفبكلوقع ةا عمو


