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 ّيةالعلم ةساسيالعلوم ال  وقسم اإلنسانية ةساسيالعلوم ال  لقسم الخاص  تعليمات االعتماد

 

 (: 1املادة )

ةهامهعل  وم  هل هعلاات  هعل  ومتة )تمات   هعالعي  دهعلخ صهلقسممملهعلمااألهعسيممم يمممتةهعقسسممم  تةه  سممملههتسمممهذه الهعليمات    هعلمااألهعسيممم يمممتةهعلما تا

هإلىهعلفقرتينه)ل،هس هونهعمل دةه)ه9/6/2021 هت ريخه434/22/2021علص درةهب اجبه رعرهوجاسهعلهتئةهر له)
ً
 هونه   انهععي  دهوؤيس  هعليماتله7عيتن دع

  تمديالتهه.ه2007 هلسنةه20علم لمه ض  نهجادته هر له)

 (:2) املادة

ل لل و  لد  ل له  عملخصصة عملم سي عليمات     ال ام  رد  حتث   عآلتتة لااا    ياانه  :ذلك غير على علقرينة تدا

 .جادته   ض  ن علم لم عليماتل وؤيس   ععي  د  تئة  :الهيئـــــة

 . علهتئة وجاسه :املجلـــس

 .عمل اس ئيسر : الرئيـــــس

ه.لايخصص عملحدد علطابة لمدد عس ص ذ علحده :الخاصة االستيعابية الطاقة

ههه.بيدريسهويطاب  هعل  ومةهعقجب ريةه عالخيت ريةهعلقسلهعملمنيقسم العلوم الساسية اإلنسانية: 

ه.ل هبمضه هعقجب ريةه عقخيت ريةهبيدريسهويطاب  هعلااتةهعلقسلهعملمنيقسم العلوم الساسية العلمية: 

ه. هعلااتةه بيدريسهويطاب  هعل  ومةهعلقسلهعملمني  :والعلمية قسم العلوم الساسية اإلنسانية

 (: 3املادة )

يجازهلل  ومةهع هعلااتةهعل  ومتةهإسشممممم  ه سمممممله) حدةهل هوممممممبة هعلمااألهعسيممممم يمممممتةهعقسسممممم  تةه /هل ه سممممملهعلمااألهعسيممممم يمممممتةهعلما تةههومممممريطةه .ل

 علحصالهعلىهواعفقةهوجاسهعليماتلهعلم لم.

علااتةهعل  ومتةهإسشممممم  ه سمممممله) حدةهل هوممممممبة هعلمااألهعسيممممم يمممممتةهعقسسممممم  تةه علما تةههومممممريطةهعلحصمممممالهعلىهواعفقةهوجاسهيجازهلل  ومةهع ه .ب

هعليماتلهعلم لم.

 عدد الساعات املعتمدة(: 4املادة )

 عددهعلس ع  هعملمي دةهلقسلهعلمااألهعسي يتةهعقسس  تةهوازعةهعلىهعلنحاهعآلتي: .ل

هعلس ع  هعملمي دةهعمليطاب  

ه هي عةهومي دةه  فقه رعرع هوجاسهعليماتلهعلم لم.27-ه21)هويطاب  هعل  ومة
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هعددهعلس ع  هعملمي دةهلقسلهعلمااألهعسي يتةهعلما تةهوازعةهعلىهعلنحاهعآلتي: .ب

هعلس ع  هعملمي دةهعمليطاب  

ه% هعلىهعس لهونهوج اعهي ع  ههعلخطةهعلدرعيتة15)هعلااتةويطاب  ه

ه

 لنهتاانهل  تعهعملس    هعلتيهيقدوه هعلقسلهلر  ألهخ صةهب لقسل.ه .ج

 ( أعضاء هيئة التدريس5) :املادة

هتاتزألهعل  ومةهل هعلااتةهعل  ومتةهب  هيلم:

هو دةهدرعيتةهونهواعدهويطاب  هعل  ومةهعقجب ريةه امهوج لهعليخصص.ه .1  تافيرهعضاه تئةهتدريسه عحدهعلىهعس لهلالا

هوج لهونههويطاب  هعل  ومةهعالخيت ريةهه امهوج لهعليخصص.ه .2  تافيرهعضاه تئةهتدريسه عحدهعلىهعس لهلالا

هوج لهونههويطاب  هعلااتةهه امهوج لهعليخصص.ه .3  تافيرهعضاه تئةهتدريسه عحدهعلىهعس لهلالا

امهعليخصممممممممصه فسممممممممهه)و هلوتن هوعهعسخاهب العيب رههضممممممممر رةهتسمممممممماسمممممممملهوممممممممه دع هلعضمممممممم  ه تئةهعليدريسهونهعلبا لارياسهإلىهعلد يارعلهبحت هتاانه .4

 عليدعخله علترعبطهامهبمضهعليخصص  .

 عليناعهامهوص درهوه دع هعلد يارعلهسعض  هعلهتئةهعليدريستةه)و هلوتن . .5

ضمممممر رةهحصمممممالهعضممممماه تئةهعليدريسهعلااهينطبقهعاتهه ل ألهو  ريمممممةهعلم لهعسس ديهيهعلصممممم درهعنهوجاسهعليماتلهعلم لمهعلىهعقج زةهعملنصممممماصه .6

 عايه هامهعلنل أله عليمات   هعملنبثقةهعنه.ه

هونه ه6بنده)لعنطبقهعايهلهو ه ردهامهيلاينهللهضممممممممممممر رةهحصممممممممممممالهلعضمممممممممممم  ه تئةهعليدريسهعه .7
ً
ب  هيتن يممممممممممممبهوعه ل ألهو  ريممممممممممممةهعلم له الهعمل دةهتأ تال

هو هيااألهعضمممممممممممماه تئةهعليدريسهقتق نهوه رع هعليمالهعقلتتر  تةه علاج  تةه تقاي ه   هب  هامهعسس ديهي،ه باع عه رومممممممممممميينهتدريبييينهعلىهعس لهلالا

 ذلك:

  ي بةهل دعفهعليماله  ي ج ته ه واع وته هوعهعملحياىهعليماتهي،ه تص تلهعلخططهعلدرعيتة. .ل

 لقدرةهعلىهإدعرةهعملاع فهعليمات تةهعلاج  تةه عقلتتر  تة.ع .ب

 لي لتبهعليدريسه عليقايلهعلحديثة،ه تص تلهعملحياىهعليماتهيه علياعصلهوعهعلطابة. .ج

هتقلهعنه)80تمتينهو هسسممبيهه) .8
ا
نهيح اانهعل يسممتةهعسرد تةهامهعملؤيممسممةهعليمات تةهوممريطةهعلىهلال % ه75% هعلىهعس لهونهلعضمم  ه تئةهعليدريسهو ا

صهامهج تعهعلبرعوجهلايخصعليدريستةهامهعليخصصهعلاعحد،ه امهح له جادهل ثرهونهبر  وجهامهعليخصصهييلهعحتس بهعليسبةهذعته هسعض  هعلهتئةه

  فسه،ه امهح لهعدألهتافرهلعض  ه تئةهتدريسهلرد تينهامهعليخصص  هعلن درةهيجازهلا جاسهونحهعييثن  ع هامه اعهعلبندهملدةهوحددة.

 % هعلىهعس لهونهلعض  ه تئةهعليدريسهبمقادهالهتقلهودته هعنهثالثهيناع .50تمتينهو هسسبيهه) .9

 علسبمينه فقهو ه ردهامه   انهعل  وم  .يمي دهوجاسهعلهتئةهعضاه تئمةهعليدريسهعلااهباغهينه .10

 الطلبة( 6) :املادة

هتاتزألهعل  ومةهل هعلااتةهعل  ومتةهبيسبةهعلطابةهإلىهعددهلعض  ه تئةهعليدريسه   هيلم:

هلعلى.1:35عليخصص  هعقسس  تة:ه) .1
َ
  هحدع

هلعلى.1:25عليخصص  هعلما تة:ه) .2
َ
  هحدع
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 الطاقة االستيعابية الخاصة( 7) :املادة

هسغرعضهعحتس بهعلط  ةهعاليتتم بتةهعلخ صةهلاقسلهترععىهعسوارهعآلتتة: -

 ح اةهدرجةهعلد يارعلهعمليفرغينه. .1

 % هونهح اةهدرجةهعلد يارعلهعمليفرغينهلايخصص  هعلما تة.ه40ح اةهدرجةهعمل جسييرهعمليفرغينه بيسبةهالهتايدهعلىه) .2

 % هونهح اةهدرجةهعلد يارعلهعمليفرغينهلايخصص  هعقسس  تة.ه50ح اةهدرجةهعمل جسييرهعمليفرغينه بيسبةهالهتايدهعلىه) .3

 % هونهح اةهدرجةهعلد يارعلهعمليفرغينهليغطتةهعلم لهعقض امه.10تض فهسسبةه) .4

ط بقهوم دلةهوممممممه دةهعلد يارعلهعلتيهيح اه هعضمممممماه تئةهعليدريسهساهونهعمل  ال هعملمرفتةهعسيمممممم يممممممتةهلايخصممممممصه عملحددةهامهوم يير .5
ُ
هإذعهللهت

% هونهوج اعه25عالعي  دهعلخ ص،هيجازهتمتينهعضاه تئةهعليدريسهامهعليخصصهسغرعضهعلط  ةهعاليتتم بتةهعلخ صةه بيسبةهالهتايدهعلىه)

 لعض  ه تئةهعليدريسهعمليفرغينهونهح اةهدرجههعلد يارعلهامهعليخصصه و نهتنطبقهعاتههعلشر طهعالتتة:

عس ل،هضممممم نهلحدهعمل  ال هعملمرفتةهعسيممممم يمممممتةههعلىخصمممممصمممممةه وصمممممنفةهبحثينهلْنهياانه دهسشمممممرهامهوجال هعا تةهوحت ةه ويه .ل

هامهلحمد  م ،هل هلنهياانه مدهللفه يم بينهوحت ينهامهلحمدهعمل م ال هعملمرفتمةهعسيممممممممممممم يممممممممممممتممةه
ً
هرئيسممممممممممممم 

ً
لايخصممممممممممممص،ه لْنهياانهبم حثم 

ههبح ه عحد.ه
ا
 لايخصص،ه يم ولهعلتي بهعملحتلهلهالهعلغ يةهعلىهل 

هل هل ثرهونهوج ال هعملمرفةهعلتيهحددته هلْنهياانهواضممممممممممماعهريممممممممممم لةهعه .ب
ً
لد يارعلهعلتيهيح اه هعضممممممممممماه تئةهعليدريسه دهغطأهوج ال

 وم ييرهعالعي  دهعلخ صهلايخصص.

هونه .ج
ً
لْنهياانهعضممممماهعلهتئةهعليدريسمممممتةه دهدَرَسهخاللهدرعيممممميههامهورحاةهعلدبااألهعلم لمه) /ل ه)عمل جسمممممييره) /هل  هعلد يارعلهعددع

 ومي دة.ه هي ع  9امهلحدهعمل  ال هعملمرفتةهعسي يتةهلايخصصه ب  هالهيقلهعنه)هعملس    هعلدرعيتة

 ييلهحس بهعلمددهعلالزألهونهلعض  هعلهتئةهعليدريستةههلاقسله فقهعملم دلةهعآلتتة: .6

 :ةنسانيالتخصصات اإل

*هعلمددهعلفملمهلطابةه]ي ع  هعلخططهعلدرعيتةهامهعلااتهوج اعهعلس ع  هعلتيهيدريه هعلقسل/هويايطهوج اعه[هعددهلعض  هعلهتئةهعليدريستةهعلالزأله=

ه .35علسنةهعس لىه/ه

 :ةالتخصصات العلمي

*هعلمددهعلفملمهلطابةه]وج اعهعلس ع  هعلتيهيدريه هعلقسلهه/هويايطهوج اعهي ع  هعلخططهعلدرعيتةههامهعلااته[عددهلعض  هعلهتئةهعليدريستةهعلالزأله=

ه .25علسنةهعس لىه/ه

 لط  ةهعاليتتم بتةهلاقسلهوعهبدعيةهسلهفصلهدرعس يه عندهع ته  هعل  ومةهونهتس تلهطابةهعلسنةهعس لى.ييلهحس بهع -

 مشرفو وفنيو املختبرات واملشاغل )إن وجدت(( 8) :املادة

 تاتزألهعل  ومةهل هعلااتةهعل  ومتةهب  هيلم:

نهعلمددهعلالزألهونهوشممممممممممرامهعملخيبرع هبحت هالهتايدهسسممممممممممبةهعلطابةهامه .1  ،ه الهييج  زهعلمب هعقوممممممممممرعامه1:ه20عملخيبرهعلاعحدهلثن  هعليدريسهعلىه)بيميا

هعلىهدرجةهعلبا لارياسهامهعليخصصهحد18لا شرفه)
ً
هعلىهلْنهياانهح صال

ً
ه هي عةهع اتةهليباعت 

ً
 لدسأ.هع

هلدسأ،ه يُه .2
ً
هعملخيبرع هامهعلقسممملهعلاعحدهونهح اةهعلدبااألهعمليايمممطهحدع نهفنيه عحدهامهعس لهلالا هوشمممغلهونهبيميا خصمممصهفنيه عحدهعلىهعس لهلالا

هلدسأ.
ً
 ح اةهعلدبااألهعمليايطهحدع
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 (Educational Resource Unitاملكتبة / وحدة مصادر التعلم ) ( 9) :املادة

 تاتزألهعل  ومةهل هعلااتةهعل  ومتةهبيافيرهو هيلم:

هعناعن،ه  اعهيش لهسلهعملس    هعملقررةهامهعلخططهعلدرعيتة.ه .1  خ سةهسسخهونهسله ي بهوقررهحدهلدسأه باع عهسسخيينهونهسلا

مالهوعهورعع ةهحقاقهعملاتتة. .2   يبهتغطيهعمل  ال هعملمرفتةهملس    هعليا

هلدسأهونهعلتيبهعمليقدوةهامهوج ال هعليخصصهعمليناعة. .3
ً
هحدع

ً
 خ سينهعناع  

  عحدةهحديثةهحدهلدسأهلالهتخصص.د ريةه .4

هعلتيبهعلث  ايةه عسط لسعملايمممممممممماع  ه وم جلهعلترعجله علسمممممممممميره عسدلةه ه ههبح ه علدرعيممممممممممةهس ملم جمممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممممملهعلاغايةعملرعجعهعسيمممممممممم يممممممممممتةهعلالزوةهلا .5

  عسجنبتة.  علبباتاغرعفت  ...هب لاغيينهعلمربتة

هوعهورعع ةهحقاقهعملاتتة.وص درهعليمالهعملفياحهلا س    هعملقررةهامهعلخططه .6
ً
 علدرعيتةهحتث  هس نهذلكهو تن 

 وص درهبحثتةهتحيااهعلىهعس رعقهعلما تةه علبحثتةهذع هعلصاة. .7

نهلهونهعالطالعهعلىهوص درهعليمالهعملفياحهعملياعفرةهامهعملتيبة. .8
ا
  ل ألهإلتتر سيهُي تُنهعمليما ينهونهعييم رةهعلتيب،ه ي ت

  .Digital Resourcesقلتتر  تةه)عوترعس  هب ملص درهعليما تةهع .9

هونهلطرعفهعلم اتةهعليما تةه عمل ي عهعملحلمهه فقهتمات   ه    ةهور ا .10
ً
ترععمه ملصمممم درهعليمالهعقلتتر سيهعملفياحة،ه لْنهياانهعلاصممممالهإلتههوي ح 

هعملاتتةهعلفترية.

 املختبرات واملشاغل )إن وجدت( (10املادة :)

 املختبرات: .أ

هوخيبر.20بط  ةه صاىه)ه2 هأل60ملس حةهسلهوخيبره)ياانهعلحدهعسدسأه .1 هلالا
ً
  هط لب 

هط لب .ه500لالهه هجه زهح ياب20تافيرهو هالهيقلهعنهوخيبرهح يابه عحدهييلهتجهيزلهبحاعييبهحديثةهيحيااهو هالهيقلهعنه) .2

هونه هحسبهوم ييرهععي  دهعليخصص. .3  تحددهلي   هعملخيبرع ه عليجهيزع هعلالزوةهلالا

ه .4 هبمممممم ملممممممممممدع ه عسجمممهممماةهعلمممالزوممممممةتمممجمممهممميمممز هومممخممميمممبمممرع هعلممميمممخصمممممممممممممممصه تمممجمممهممميمممز مممممم ه،عملمممخممميمممبمممرع هعسيممممممممممممممممم يمممممممممممممممتممممممة ه تمممجمممهممميمممز ه مممبمممممملهبممممممد هعلممميممممممدريمممسهفممميمممهمممممم 

  بلهبدعيةهعلسنةهعلث  تةهونهت ريخهععي  دهعليخصص.هههه

 ورعع ةهإجرع ع هعسو نه علسالوةهعلم وة. .5

 املشاغل:  .ب

هل صمم ذه)تحددهليمم   هعملشمم غله15لب،ه تاانهعلسمممةهعلقصمماىهلا شممغله)لاط ه2 هأل4امهعس له ب مدل)ه2 هأل60تاانهوسمم حةهعملشممغلهعلاعحد)
ً
هحدع

ً
 هط لب 

هونه هحسبهعليخصص . ه عليجهيزع هعلالزوةهلالا

افق الخاصة: .ج  املر

هونه هحسبهعليخصص .ه  )تحددهلي   هعملرعفقهعلخ صةهعلالزوةهلالا

 قاعات التدريس (11املادة: )

ه  ع  هتدريسهس فتةه حسبهعلشر طهعآلتتة:تاتزألهعل  ومةهل هعلااتةهعل  ومتةهبيافيره
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.2أله40علحدهعسدسأهملس حةه  عةهعليدريسهل ه  عةهعملن  شةه) .1
ً
هوربم 

ً
  هلربمانهوترع

 ه. 2أله1.5علحدهعسدسأهلا س حةهعملخصصةهلالهط لبهامهعلق عةهعليدريستةه)ه .2

رهعل  ومةهعددهونهعلق ع  هعلصممممممممممممفتةهوجهاةهب س ل ةهعقلتتر  تة،ه عملمد  .3
ا
ع هعلالزوةهلدعلهليمممممممممممم لتبهعليمالهعقلتتر سيه عليشمممممممممممم طهعليف علمهتاف

  علتش ر تةه عليمالهعملبنيهعلىهعملش ريعه حاق  هعلحاعره علنق شه غير  هونهلي لتبهعليمالهعلحدي .

 القدرة املؤسسية التقنية (12املادة: )

 تاتزألهعل  وم  هل هعلاات  هعل  ومتةهبيافيرهو هيلم:

ه هوتي اة.Information Technologyومااو  ه) درةهتتنالاجت ه .1

هلجهاةهح يابه لد ع هتتنالاجتةهسعض  ه تئةهعليدريسه عملا فين.ه .2

هوبتةه عاهف اه)الياتتة ه خدوةهإ تر تهع لتةهعلسرعة.ه .3

ه ل ألهتمالهباعيطةهعملخيبرع هعالفترعضتة. .4

ه ل ألهورع بةهعالويح    هعقلتتر  تة. .5

ه ل ألهعسونهعقلتتر سي. .6

ه .Resource Visibilityإدعرةهعليقتتلهلابروجت  هعملسيخدوةهامهعليمالهعقلتتر سيه) ل أله .7

  ل ألهإ ي جهفتدياهي تنهعييخدعوههامهعليمالهعملتزعونهل هغيرهعملتزعون. .8

  Learning Management System ل ألهويا ولهقدعرةهعليمالهعقلتتر سيه) .9

.وحياىهعملقررع هعليمات تةه عملاعدهعلدعع ةهلا ق .10
ً
 ررع هإلتتر  ت 

 ل هخ رجه .عل  ومةه لادخالهإلىهونصةهعليمالهعقلتتر سيهومنهدعخمل خ صةهذ اهعالحيت ج  هعلخ صةههعلفرصةهلو ألهعلطابةه .11

هعملمااو  هعسس دي تةل هعلااتةهعل  ومتةهوا عهإلتتر سيهلاقسلهعلىهعلشبتةهعلدعخاتةهلل  ومةه .12 علمال ةه،ه علر عبطهعقلتتر  تةهذع هيحيااهعلىهسلا

 به.

 (13املادة: )

هب  هيلم:ه،هعندهعليقدألهبطابهعالعي  دهعلخ ص،تاتزألهعل  وم  هل هعلاات  هعل  ومتة

علقرعرع ه علتشمممممممريم  ه فقهتطبتقهعليمالهعقلتتر سيهعلا ولهعنهبمدهبناعتههعملتزعونه غيرهعملتزعونه واا  تهه    ذجههعلىه حاهف علهامهعملسممممممم    ه .1

 .علن فاة

ه.علقرعرع ه علتشريم  هعلن فاة فقهتطبتقهعليمالهعملدوجهبشااتةهعلاج همه عقلتتر سيهعنهبمده واا  تهه    ذجههامهعملس    ه .2

 (: املتطلبات العامة 14املادة )

هتاتزألهعل  وم  هل هعلاات  هعل  ومتةهبيافيرهو هيلم:

 رئيسه سلهلس ديهيهامهوج لهعليخصصهوعهوتيبهخ صهبرئيسهعلقسل،ه يترتير/ةهويفرغ/ةهلشؤ نهعلقسل.ه .1

هسعض  ه تئةهعليدريسهامهعلقسلهحسبهوم ييرهعالعي  دهعلم أل.هةوا تبهوخصص .2

ه

ه
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 عامة أحكام

 

  (:15) املادة

ة ام عمل اس يبت  .عليمات     ال ام  ص عايه  يرد لخرىهلله لواره ليا

 (:16) املادة

ة عليمات     ال تاغم ه.ومه  تيم رض عمل اس ون ص درة ي بقة  رعرع  ل   صاص ليا

 (:17) املادة 

ه  434/2021) ر ممممممممممل عالعمممممممممميمممممممممم مممممممممم د  ممممممممممتممممممممممئممممممممممة وممممممممممجمممممممممماممممممممممس  ممممممممممرعر بمممممممممم مممممممممماجممممممممممب عملمممممممممممممممممممممدلممممممممممة علمممممممممميممممممممممممممممممممماممممممممممتمممممممممم مممممممممم    ممممممممممال صمممممممممممممممممممممدر   2021/ه9/6بمممممممممميمممممممممم ريممممممممممخ

 ههههههههههههههههههه يم لهبه هونهت ريخهإ رعر  .


