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تعليمات الترخيص إلنشاء الجامعات

والمؤسسات الجامعية "الخاصة" واجراءاته لسنة 2017

والصادرة بموجب أحكام المادة (/6أ )2/من قانون التعليم العالي والبحث العلمي
***********************************

المادة ( :)1تسمى هذه التعليمات (تعليمات الترخيص إلنشاء الجامعات والمؤسسات الجامعية
"الخاصة" واجراءاته لسنة  )2017ويعمل بها من تاريخ إقرارها من مجلس التعليم
العالي.

المادة ( :)2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة
لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:
المجلس :مجلس التعليم العالي.

الشركة :شركة استثمارية مساهمة عامة أو محدودة المسؤولية أو شراكه مع
مؤسسة أجنبية ،أو شركة ال ربحية.

الجمعية :الجمعية الخيرية أو الثقافية.

الجامعة :مؤسسة وطنية خاصة للتعليم العالي تملكها جهة غير حكومية وتنشأ

بموجب قانون التعليم العالي والبحث العلمي المعمول به شريطة أن ال
تقل مدة الدراسة فيها لمنح الدرجة الجامعية األولى عن أربع سنوات أو

ما يعادلها.

المؤسسة الجامعية :كلية جامعية أو أكاديمية تمنح درجة البكالوريوس و/أو
الدراسات العليا في برنامج يشمل تخصصاً أو أكثر.

طالب الترخيص :مؤسسون يتقدمون لترخيص مبدئي ُيكونون فيما بينهم  /وغيرهم
شركة ال ربحية  /جمعية تملك الترخيص النهائي.
المادة (ُ :)3ينظر في طلبات منح الترخيص إلنشاء الجامعات الخاصة وفقاا للشاروط والمعطياات
اآلتياة:

أ) تُعطى األولوية إلنشاء الجامعة أو المؤسسة الجامعية فاي المنااطذ ذات الافافاة السااانية وتلا
التي هي في حاجة إلى مزيد من مؤسسات التعليم العالي ،وحسب ما يحدده المجلس.
ب) أن تلتاازم الجامعااة بااالقوانين واألنظمااة والتعليمااات وشااروط التاارخيص ومعااايير ا
ومعايير ا

تماد الخاص المعمول بها في المملاة.
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تماااد العااام

ج) للجامعااات العالميااة العريقااة والمعتماادو والمعروفااة أن تُنش ائ فرو ااا لهااا بموافقااة مجلااس التعلاايم
العااالي ،ش اريطة ا لت ازام بشااروط التاارخيص ومعااايير ا

تماااد العااام والخاااص المعمااول بهااا فااي

المملاة.
د) تؤسس الجامعة التي ستمنح الترخيص لى أحد األساسين اآلتيين:
 -1ش ا ااراة
وا

ربحي ا ااة أو جمعي ا ااة تق ا ااوم بتعس ا اايس الجامع ا ااة وبنائه ا ااا وفق ا ااا لش ا ااروط الت ا اارخيص

تماد.

 -2يحذ للشراة الالربحية أو الجمعية الخيرية أن تتعاقد مع شراة استفمارية تعليمية مقابال
أجار أو نساابة ماان ريااع الجامعااة (الادخل اإلجمااالي) بحيااال

يتجاااوز  %15ماان الموازنااة

الساانوية اإلجماليااة للجامعااة ،منهااا  %5يعاااد اسااتفمارها ساانويا فااي المشاارو ات اإلنمائيااة

(البناااء) سااتامال األبنيااة واإلنشاااءات حسااب طلااب الجامعااة حتااى اسااتامالها ،مقاباال أن
تقااوم الشااراة بتااعمين األرن والبنيااة التحتيااة والبناااء والتجهي ازات الفابتااة حسااب متطلبااات

الجامعة وشروط الترخيص وا

تماد واإلطار العام.

ها) ُيشترط في الهيئة اإلدارية للجمعية أو للشراة الالربحية أن ياون فلفاهم لاى األقال مان حملاة
درجة الداتوراه أو ممن لهم خبرات في مجال التعليم العالي.
و) تُحدد الجامعاة الرساوم الجامعياة المناسابة ،وتتحمال نققاات التشا يل والتجهياز لاى أن تت امن
تخص اايص م ااا نس اابته  %3م اان موازنته ااا الس اانوية أللا اران البح ااال العلم ااي والنش اار والت اادريب
والمؤتمرات العلمية وما نسبته  %2من موازنتها السنوية أللران اإليقاد وللحصول لى درجاة

الااداتوراه  ،ويتااولى المجلااس التعاااد ماان هااذه المتطلبااات نااد المصااادقة لااى موازنااة الجامعااة
السنوية وا طالع لى التقارير السنوية التي تقدم إليه.
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المادة ( :)4إجراءات الترخيص :يتم الترخيص لى مرحلتين:
(أ) المرحلة األولى /الترخيص المبدئي:
( )1يقدم المؤسساون طلباا إلاى و ازرو التعلايم العاالي والبحاال العلماي يطلباون فياه مانحهم ترخيصاا
ويرفذ بهذا الطلب البيانات والمستندات التالية:
مبدئيا إلنشاء مؤسسة تعليمية خاصة ُ
 د ارسااة اان الجاادوق ا قتصااادية إلنشاااء الجامعااة أو المؤسسااة الجامعيااة ماان حيااال الماواردالمتوقعة والنققات السنوية ووساائل

امان اساتمرار تمويلهاا بماا ياقال أداءهاا لمهمتهاا فاي

ااوء د ارس ااة تب ااين احتياج ااات الس ااوذ ،وأ ااداد الطلب ااة األردني ااين الدارس ااين ف ااي الخ ااارج

وتخصصاتهم.

 -أسماء المؤسسين والسيرو الذاتية لال منهم.

 اسم الجامعة أو المؤسسة الجامعية ومقرها. د ارساة تباين أهاادال الجامعاة أو المؤسساة الجامعيااة وأل ار اها لاى أنمرامي الجامعة تحقيذ أهدال طائقية أو سياسية.

ياااون مان بااين

 الالي ااات واألقس ااام والتخصص ااات والبا ارام والم ارا ااز المطل ااوب ترخيص ااها وأ ااداد الطلب ااة-

المقترح قبولهم في ال منها ،وفذ برنام زمني يمتد لخمس سنوات لى األقل.
التموي اال المت اااح للجامع ااة أو المؤسس ااة الجامعي ااة وخط ااة ت اادبير أ

اااء هيئ ااة الت اادريس

والقنيين والموظقين مع أ دادهم ومؤهالتهم.

 ُيشااترط أن ُيعاازز طلااب التاارخيص بتقااديم موازنااة تقديريااة تبااين موقااع األرن ومساااحتهاوالقااة إنشاااء م ارفااذ الجامعااة أو المؤسسااة الجامعيااة ومصااادر التموياال الالزمااة لت طيتهااا
ورأس المال المخصص للمؤسسة ومصادره وحصة اال مان المؤسساين بحياال يااون رأس

المال اافيا لتعسيسها وتجهيزها لتحقيذ أهدافها ،وفي جميع األحوال يجب أن

يقل رأس

الماال ان خمساة مالياين ديناار للجامعاة وملياوني ديناار للمؤسساة الجامعياة بماا فاي ذلا

األرن (ويجب في جميع األحوال أ تتجاوز قيمة األرن  %40مان أرسامال التعسايس)

ويقدم طالب الترخيص شهادو بناية لهذا ال رن.
ُ
 بيان مدد الد ارساة وا ختصاصاات والادرجات العلمياة التاي سايتم منحهاا وشاروط الحصاولليها مع الترايز لى ا ختصاصات الحديفة التي يحتاجها سوذ العمل.

 -برام واتقاقيات التعاون العلمي مع جامعات أخرق ربية أو أجنبية.

15 /4

( )2يعاارن الطلااب لااى مجلااس التعلاايم العااالي خااالل ماادو شااهرين ماان تاااريخ تقديمااه مسااتوفيا
ويعلم مقدم الترخيص خالل ستة أشهر من تاريخ تقديمه " مستوفياُ للشروط
للشروط المطلوبة ُ
" بالموافقة المبدئية أو الرفن ،وللمجلس أن يحدد التخصصات المسموح بترخيصها.

(ب) المرحلة الثانية /الترخيص النهائي:
( )1في حال صدور قارار باالترخيص المبادئي مان مجلاس التعلايم العاالي ،لاى طالاب التارخيص
أن يق اادم خ ااالل تس ااعة أش ااهر ل ااى األاف اار م اان ت اااريخ إبالل ااه بالموافق ااة المبدئي ااة البيان ااات
والمستندات التالية إلى مجلس التعليم العالي:

 -تعسيس شراة

ربحية  /جمعية.

 إشعار من البن يقيد بإيداع قيمة (خمسة ماليين دينار للجامعة ومليوني ديناار للمؤسساةالجامعية و شارين ملياون ديناار للجامعاة الطبياة بماا فاي ذلا األرن) لحسااب الجامعاة
أو المؤسسة الجامعياة تحات اإلنشااء فاي حاال صادور القارار المبادئي و يجاوز ساحبه إ
بموافقة و ازرو التعليم العالي والبحال العلمي0

 سااند رساامي يفباات ملايااة الشااراة أو الجمعيااة للعقااار المنااو إنشاااء الجامعااة أو المؤسسااةالجامعي ااة لي ااه وموقع ااه ومس اااحته ومخططات ااه التنظيمي ااة م ااع موافق ااة الجان ااب المخ ااتص
بتا اارخيص األبنيا ااة ،وفا ااي جمياااع األح ا اوال يجاااب أن

تق اال مسااااحة األرن المخصصا ااة

للجامعااة اان ( )120مائااة و شارين دونمااا ،وتاازداد مساااحة األرن المخصصااة بعااد ذلا

بنسا اابة  30مت ا ا ار مربعا ااا لاا اال طالا ااب فا ااوذ ( )4.000أربعا ااة ط ل طالا ااب ،وياا ااون الحا ااد

األقصى لعدد الطلبة في الجامعة ( )8.000فمانية ط ل طالب.

و تقاال مساااحة األرن المخصصااة للمؤسسااة الجامعيااة أو لجامعااة الد ارسااات العليااا اان

( )60سااتين دونمااا ،وتاازداد مساااحة األرن المخصصااة بعااد ذل ا بنساابة  30مت ا ار مربعااا
لال طالاب فاوذ ( )2.000ألقاي طالاب ،ويااون الحاد األقصاى لعادد الطلباة فاي المؤسساة

الجامعية /جامعة الدراسات العليا ( )3.000فالفة ط ل طالب .وفي جميع األحوال يجب

أن تااوفر الجامع ااة  /المؤسس ااة الجامعيااة مواق اال باص ااات ولساايارات الطلب ااة داخ اال الح اارم
الجامعي.

ويجوز لشراة استفمارية تعليمية توفير األرن واقامة المباني والمرافذ والتجهيزات الفابتاة
لااى أن تباارز الشااراة الالربحيااة  /الجمعيااة (طالااب التاارخيص) العقااد المتقااذ ليااه مااع

الش ااراة (وف ااي ه ااذه الحال ااة ترف ااذ جمي ااع البيان ااات المالي ااة والهندس ااية أ اااله م اان الش ااراة
ا ستفمارية مع مستندات طالب الترخيص).
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 -مخطااط شااامل لموقااع الجامعااة أو المؤسسااة الجامعيااة )Brief and Master Plan

 )Architectومخط ااط تقص اايلي ألبنيته ااا األااديمي ااة واإلداري ااة ومرافقه ااا العام ااة والم ارف ااذ

الخاصااة والعم ااادات واألقس ااام والم ارا ااز الت ااي تش اامل القا ااات والمختباارات وال ااوري القني ااة
والماات ا ااب والاافتيري ا ااا وم ارا ا ااز نش ا اااط الطلب ا ااة والص ا ااا ت الريا ا ااية الم لق ا ااة والمس ا ااارح
والمال ب والماتبة والمدرجات وقا ات المؤتمرات والم ارفاذ األخارق وفاذ المعاايير العاماة

والخاصااة مااع ق اوائم باااألجهزو واألفاااال والم اواد والحاازم التعليميااة لااى أ ل اى مسااتوق ماان

الحدافااة والاقاااءو وأن تتناسااب مااع أ ااداد الطااالب حسااب معااايير ا

تماااد العااام والخاااص

المعمول بها وتعمين شروط السالمة العامة المعتمدو من قبل مديرية الدفاع المدني.

 -بيا ااان مااان طالا ااب التا اارخيص بعسا ااماء المرشاااحين لرئاسا ااة و

ااوية مجلا ااس األمنا اااء ما اان

المؤسسااين ولياارهم ماان ذو الخب ارو والاقاااءو مااع الساايرو الذاتيااة لااال ماانهم وبمااا يتقااذ مااع
قوانين التعليم العالي النافذو.

 بيااان ماان طالااب التاارخيص بااالمؤهالت الجامعيااة والخب ارات األااديميااة والمهنيااة المطلااوبتوافرهااا فااي ال ارئيس ونوابااه والعمااداء وأ

اااء الهيئااة التدريسااية فااي ا ختصاصااات الم ا ارد

تدريسها بموجب القانون وبما يتقذ وقوانين التعليم العالي النافذو 0

 بيان من طالب التارخيص بنظاام الهيئاة التدريساية الماراد ا تمااده لاى أن يت امن الرتاباألااديمي ااة والم ااؤهالت العلمي ااة وش ااروط التعي ااين والترقي ااة والنص اااب التدريس ااي والتفبي اات
واإلجازات.

 بيان من طالب الترخيص بالخطط الد ارساية للبارام المطلاوب ترخيصاها ماع بياان وصالملخص لمحتوق ال مادو دراسية.

 -بيان من طالب الترخيص باألنظمة التالية:

 -1النظااام المااالي :لااى أن يت اامن مااا ياادل لااى اسااتقالل الجامعااة المااالي وحساااباته
الخاصة به وصالحيات رئيس الجامعة طم ار للصرل.

 -2نظااام الرواتااب والعااالوات أل
نهاية الخدمة.

اااء هيئااة التاادريس والمااوظقين والمسااتخدمين وماافا ت

 -3نظام اللوازم واألش ال مع بيان صالحيات وتاوين لجان الشراء والعطاءات.

 -4نظام البحال العلمي مع بيان طلية د م وتشجيع البحوال العلمية وتع يد النشر.

 -5نظام البعفاات والتادريب والتعهيال لإليقااد لادرجتي الماجساتير والاداتوراه إل اداد ااوادر
أ

اء هيئة التدريس ،باإل افة إلى تدريب وتعهيال العااملين بالجامعاة أو المؤسساة

الجامعية.
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(ج) يمنح الترخيص إلى شركة ال ربحية أو جمعية ،وال يمنح ألفراد.
(د) وفي جميع األحوال

يسمح للرخصة الممنوحة إلى أ جهة أن تحول إلى جهة أخرق.

(ه) يل ااى طلااب التاارخيص إذا لاام يقاادم طالااب التاارخيص البيانااات والمسااتندات المشااار إليهااا فااي
الققرو (أ) من هذه المادو في المو د المحدد ،ويسمح له أن يتقدم بطلب جديد لمرو واحدو.
(و) تُرفع البياناات والمساتندات الماذاورو فاي الققارو (أ) مان هاذه الماادو إلاى المجلاس الاذ ُيصادر
موافقته النهائية لى الترخيص في

وء المعلومات المقدمة ،وللمجلس أن يبد مالحظاتاه

في البيانات المقدمة ويطلب استامالها خالل مادو شاهرين لاى األافار ولاه أن يقاون لجناة
مختصااة لد ارسااة الطلااب وبيااان ال ا أر فيااه ،وفااي حااال موافقااة المجلااس النهائيااة ،تقااوم و ازرو
التعليم العالي والبحال العلمي بإصدار شهادو الترخيص النهائي.
(ز) تا ااون الم اادو الزمني ااة س ااتامال بني ااة الجامع ااة الم ااذاورو طنق ااا س اانتان بع ااد ص اادور الت اارخيص
النهااائي و يجااوز فااي أ حااال ماان األح اوال اسااتخدام أو اسااتئجار مبااان مؤقتااة .و يخااول
التاارخيص النهااائي طالااب التاارخيص مباشارو التاادريس إ بعااد موافقااة المجلااس لااى ذلا فااي
ااوء توص ااية لجن ااة للاش اال ل ااى بني ااة الجامع ااة وانش اااءاتها ومرافقه ااا وتعفيفه ااا وتجهيزاته ااا
للتخصصات التي تم استامال أبنيتها وتجهيزاتها.
(ح) وفي جميع األحوالُ ،يل اى التارخيص الممناوح للشاراة الالربحياة  /الجمعياة تحات أ ظارل
تتحول فيه الشراة الالربحية  /الجمعية إلى شراة أو مؤسسة ربحية.

المادة ( :)5للمجلس أن يطرح د وو للقطاع الخاص إلنشاء جامعاات أو مؤسساات جامعياة ذات
تخصصات معينة لحاجات خاصة يحددها المجلس.
المادة ( :)6يستفنى من هذه التعليمات متطلبات وشروط إنشاء الجامعات ذات الطبيعة الخاصة
والتي تقتصر تخصصاتها لى التخصصات التقنية التطبيقية والمتعاقدو مع جامعات المية
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معترل بها ذات طبيعة مشابهة ،وذل

نظ ار ختالل وخصوصية مفل هذه الجامعات ن

الجامعات التقليدية من حيال متطلبات المساحة الالي ومساحات قا ات التدريس والمعدات

واألجهزو الالزمة والمختبرات الخاصة وأ داد أ

اء هيئة التدريس والقنيين ونسبتهم إلى أ داد

الطلبة ومتطلبات التدريب العملي والبحال العلمي والشروط األخرق.

المادة ( :)7يدرس مجلس التعليم العالي ال طلب مقدم إلنشاء الجامعات ذات الطبيعة الخاصة
بشال منقصل ويعخذ القرار المناسب بالموافقة أو دمها لى

وء تقاصيل الطلب المقدم.

المادة ( :)8تستوفي الو ازرو من طالب التارخيص ناد صادور قارار التارخيص النهاائي مبلاغ ماائتي
ألل دينار للجامعة أو فرع الجامعة.
المادة ( :)9باإل افة الى الشروط الواردو ا اله في هذه التعليماات ،ياتم ا لتازام بالشاروط التالياة
فيما يخص الجامعات الطبية الخاصة:

(أ) أن تمتل الجامعة المناو أنشااؤها مستشاقى تعليماي داخال الحارم الجاامعي او يبعاد مساافة

تزيااد اان ( )25ااام اان الحاارم الجااامعي (وفااي هااذه الحالااة تحسااب المساااحة المبنااي ليهااا

المستشااقى ماان المساااحة الاليااة المطلوبااة وفقااا للمااادو (/4ب )1/ماان هااذه التعليمااات ،وتاااون
جاهزو لالستخدام قبل البدء بقبول طلبة الدفعة الفانية.

سرو
(ب) تاون طاقة المستشقى ا ستيعابية تقل ن ( )200مئتي سرير بحيال يتناسب دد ا ّ
مع دد الطلبة المقبولين سنوياَ (سرير لال طالب طب).
(ج) ت اام المستشا ااقى دوائا اار لاااوم الطاااب الس ا ارير وتشااامل الط ااب البااااطني وفرو اااه ،الج ارحاااة
واختصاصاااتها ،طااب التوليااد و لاام أماران النساااء ،طااب األطقااال ،طااب األسارو ،المختبارات،

األشاعة ،طاب الطاوارح ،وحادو العناياة المراازو ويااون لااال منهاا برناام تاادريب ل طبااء لااى
مساتوق ا متياااز واإلقامااة وتاادريب األخصاائيين وزمالااة أبحاااال الطااب السارير  ،مااع مااا يلزمااه
من يادات خارجية ومختبرات متخصصة مجهزو بعحدال الوسائل والتقنياات الطبياة ،وأن ياتم
تعياااين الماااوظقين وفا ااذ معا ااايير أااديميا ااة ومهنيا ااة ،وأن تعاا ااس الطاقا ااة الس ا اريرية للمستشا ااقى

معا ااد ت اإلدخ ا اا ت المطلوبا ااة وذل ا ا لتا ااوفير ا اادد المر ا ااى الاا ااافي والتنا ااوع فا ااي الحا ااا ت
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ألل اران التاادريب ،وان تحصاال المستشااقى لااى ا تماااد ماان قباال مجااالس ا

المختصة.

تماااد الوطنيااة

(د) يتم في هذه المرحلة تنقيذ اليتي الطب وطب األسنان وفذ الشروط التالية:

 )1أن تش ااتمل الي ااة الط ااب ل ااى المختبا ارات ومنشا ا ت التعل اايم الخاص ااة ب ااالعلوم الطبي ااة وه ااي
التشريح ،لم الحياو الجزيئية والايميائي ،لم وظائل األ

اء ،لم األمران وطبائعهاا،

لم األدوية ،لم الجزئيات الحيوية ،وليرها حسب الحاجة.
 )2وجااود مجمااع طبااي متخصااص فااي طااب األساانان يحتااو

لااى اافااة التخصصااات الساانية

وبعدد اال من اراسي طب األسنان يتناسب ماع دد الطلبة المقبولين سنويا فاي البرناام
مع ما يلزمها من تجهيزات متخصصة ومختبرات.
(ه) تااوفر العاادد الاااافي ماان أ

اااء هيئااة التاادريس ماان ذو القاادرو والاقاااءو فااي العلااوم الطبيااة

األساسية من خريجي جامعات المية مرموقة وبع داد تتناسب مع دد الطلبة المقباولين فاي

ااال برنااام  ،امااا ويعتمااد لااى ا رتباااط والتشااار مااع اليااة طااب وطااب أساانان فااي جامعااة
الميااة مرموقااة) (Partnership not Affiliationوتخ ااع لمعااايير

خالل فرن معايير

بط الجودو العالمية ليها و لى خريجيها.

اابط الجااودو ماان

(و) إنشااء صااندوذ ابتعااال للحصااول لاى الاادرجات العلمياة التااي تحتاجهاا الجامعااة بالتعااون مااع
و ازرو التعليم العالي بحيال يبدأ العمال باه وتقعيلاه خاالل فالفاة أشاهر مان تااريخ حصاوله لاى

الترخيص المبادئي لاى أن ياتم ذلا مان خاالل اتقاقياة خاصاة ماع الاو ازرو بحياال تمفال الاو ازرو
والمستفمر بالتساو في إدارو هذا الصندوذ.

(ز) اب ارام اتقاقيااة ش ارااة مااع جامعااة اجنبيااة مرموقااة تت اامن الت ازام الجامعااة المتعاقااد معهااا تااوفير
ا اوادر تدريسااية او فنيااة للعماال فااي الجامعااة الطبيااة الناشاائة لااى شااال إ ااارو أو أ وساايلة

مناسبة أخرق.
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(ح) تعطى األولوية لمن يقدم خطة استقطاب للطلبة الوافدين مقترناة بتعهاد خطاي بحياال تباين أن
دد الطلبة الوافدين في الجامعة الطبية

(ط) أن

يقل ن ( )%60من الطلبة المسجلين سنويا.

يقل رأسمال الشراة المالاة للجامعة الطبية ن ( )100مئة مليون دينار أردني.

المادة ( :)10يبت المجلس في األمور التي لم يرد فيها نص من هذه التعليمات.
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المملكة األردنية الهاشمية

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
نموذج طلب إنشاء جامعة  /مؤسسة جامعية خاصة

تاريخ تقديم الطلب...................................

املرحلة األوىل  /الرتخيص املبدئي:
 .1نوع املؤسسة اخلاصة:
أ) جـامعــة
ب) مؤسسـة جـامعيـة
ج) فرع لجامعـة معتمـدة

 .2االسم املقرتح للجامعة  /املؤسسة اجلامعية........................................................ .:
........................................................................ .
 .3ترتبط اجلامعة  /املؤسسة اجلامعية ارتباط ًا أكادميي ًا مع:
أ) جامعــة أجنبية االسم.............................................................:

ب) جامعة عربيــة االسم.............................................................:

أ) املؤسسون:
 )1شركة ال رحبية االسم....................................................................:
 )2مجـعيـة االسم....................................................................:

15 /11

ب) اسم الشركة االستثمارية (إذا كان التمويل من شركة استثمارية) ورأمساهلا:
................................................................................................

 .5أ) املوقع:
احملافظة .........................................:
املدينــة .........................................:

ب) مساحة األرض اليت ستُقام عليها اجلامعة  /املؤسسة اجلامعية (يرفق سند التسجيل):
............................................................................................................................................
....................................................

ج) خمطط األرض (يرفق)
د) عدد الطلبة اإلمجالي للجامعة  /املؤسسة اجلامعية:

................................................................................................

 .6الـمـؤسـسـون (أعضاء اهليئة اإلدارية للشركة الال رحبية  /اجلمعية):
الرقـم

املؤهل العلـــمي

االسم

مالحظة :ترفق السرية الذاتية لكل من املؤسسني.
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 .7التمويل املتاح للجامعة  /املؤسسة اجلامعية:
أ) مقداره :

...............................................................................................

ب) مصادره:

...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................
...............................................................................................

ج) الكفالة البنكية (ترفق)
( .8أ) الكليات واألقسام والتخصصات والربامج:
الكليات

األقسام

التخصصات

الربامج

الدرجة العلمية

مدة الدراسة

أعداد الطلبة املقرتح
قبوهلم

15 /13

(ب) أمساء املراكز واملعاهد اليت متنح الدرجة اجلامعية املطلوب ترخيصها:
أ) ..............................................................................................................
ب) ..............................................................................................................
ج) ..............................................................................................................
د) ..............................................................................................................

 .9برامج اتفاقيات التعاون العلمي مع اجلامعات العربية واألجنبية:
أ)...............................................................................................................
ب)..............................................................................................................
ج)..............................................................................................................
د)..............................................................................................................
هـ)..............................................................................................................

 .10اجلدوى االقتصادية:
تقديم موازنة تقديرية تشمل ما يلي:
أوالً :أ) األرض مساحة وكلفة.
ب) عـدد الطلبة اإلمجالي املتوقع.
ج) خمطط شامل ملباني الكليات واألقسام واملراكز واملرافق اجلامعية األخـر حسـ متطلبـات الرتخـيم ومعـاالري االعتمـاد العـام
واخلاص مع كلفة كل منها.

د) األثاث والتجهيزات.
هـ) النفقات اجلارالة املتوقعة:

 أعضاء هيئة التدرالس واملشرفون والفنيون واملوظفون واملستخدمون وجدول البني مؤهالتهم وأعدادهم ورواتبهمومصادرهم.

 النفقات التشغيلية السنوالة األخر .ثانياً :املوارد املالية:
أ) املوارد اإلمنائية لإلنشاءات واألبنية " التأسيسية ".
ب) املوارد املتوقعة من الرسوم اجلامعية واألخر لتغطية النفقات التشغيلية السنوالة.
ج) أالة موارد أخر .
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 .11املراحل الزمنية املتوقعة للتنفيذ (بناء وجتهيز):
أ)..............................................................................................................
ب)............................................................................................................

 .12اسم ممثل اهليئة التأسيسية للجامعة  /املؤسسة اجلامعية:
..............................................................................................................
..............................................................................................................

العنوان
الربالدي................................................................................................. .:
هاتف ................................................:فاكس............................................... .:
الربالد
اإللكرتوني............................................................................ .....................:
 .13يرفق مع الطلب الوثائق التالية:
أ) دراسة عن اجلدو االقتصادالة إلنشاء اجلامعة  /املؤسسة اجلامعية.
ب) دراسة تبني أهداف إنشاء اجلامعة  /املؤسسة اجلامعية وأغراضها.
ج) املوازنة التقدالرالة للجامعة  /املؤسسة اجلامعية.
د) الوثائق الثبوتية لبنود املرحلة األوىل.
هـ) وثائق اتفاقيات مع جامعة أجنبية أو عربية.
مالحظات هامة:
أ) تعبئة هذا الطل الؤدي إىل موافقة  /عدم موافقة علـ الرتخـيم املبـدئي ،وجمللـس التعلـيم العـالي أن

ـدد

التخصصات املسموح برتخيصها.
ب) يف حالة املوافقة ،عل طال الرتخيم (شركة ال رحبية  /مجعية) أن الباشر بتقدالم الطلـ للمرحلـة الثانيـة
الواردة يف تعليمات (شروط الرتخيم إلنشاء اجلامعات واملؤسسات اجلامعية " اخلاصة " وإجراءاته) املرفقة.
ج) الرج االطالع الكامل عل التزامات طال الرتخيم يف املرحلة الثانية بدقـة ،وللـل لـتاليف أي خـالف القـع
مستقبالً.
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