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 تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

( تاريخ 119/10/2017)  مجلس الهيئة رقمقرار  والمعدلة بموجب  0202( لسنة 4رقم )

( من قانون هيئة اعتماد 7صادرة باالستناد إلى الفقرتين )أ، ك( من المادة )( وال15/3/2017)

 وتعديالته 0227( لسنة 02مؤسسات التعليم العالي رقم )

 

 

 :1الماده 
 

رار  والمعدلة بموجب   2010( لسنة4تسمى هذه التعلٌمات " تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا رقم )

 " (15/3/2017( تارٌخ )119/10/2017)  رقممجلس الهٌئة 

 :2الماده 
 

 التعلٌمات المعانً المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرٌنة على ؼٌر ذلك:ٌكون للكلمات والعبارات اآلتٌة حٌثما وردت فً هذه 
 .وضمان جودتهاالمجلس: مجلس هٌئة اعتماد مؤسسات التعلٌم العالً 

 تً تطرح برنامج الدراسات العلٌا: الجامعه الالجامعه
 اللجنة: لجنة الدراسات العلٌا فً القسم والكلٌة التً تقدم  برامج دراسات علٌا .

مجلس الكلٌة: مجلس كلٌة الدراسات العلٌا فً الجامعة  التً تقدم الدراسات العلٌا إضافة إلى برامج البكالورٌوس أو مجلس 
 الكلٌة فً الجامعة التً تقدم برامج الدراسات العلٌا فقط.

 .المحدد من المجلس البرنامجفً الطاقة االستٌعابٌة: الحد األقصى لعدد الطلبة 
الدراسات الجامعٌة التً تؤدي إلى نٌل درجة الدبلوم العالً أو الدرجة الجامعٌة الثانٌة )الماجستٌر( أو  العلٌا:الدراسات 

 الدرجة الجامعٌة الثالثة ) الدكتوراه او ما ٌعادلها(.
 فً التخصص الذي تطرحه الجامعه الدكتوراه و البرنامج: الدبلوم العالً, الماجستٌر

 .(الدكتوراه و الدبلوم العالً, الماجستٌر) البرامج التخصص: مجموعه من
 دراسات العلٌا متصل مع برنامج البكالورٌوس لنفس التخصص.الالبرنامج المتصل: برنامج 
 دراسات العلٌا ؼٌر متصل مع  برنامج البكالورٌوس لنفس التخصص.الالبرنامج المنفصل: برنامج 

او  هٌئة تدرٌس كادر ٌن فً الجامعه سواء كانٌالمعٌن من حملة درجة الدكتوراه هٌئة التدرٌس: اعضاء هٌئة التدرٌس اعضاء
 .او تفرغ علمً عقد

 

 :3الماده 
 
 ٌجب أن ٌكون لكل تخصص رسالة وأهداؾ ومخرجات تعلٌم متوقعه تتوائم مع رؤٌة الكلٌة ورسالتها وأهدافها 
 

 :4الماده 
كلٌة أو عمادة للدراسات العلٌا بحٌث ٌشكل لها مجلس ٌرأسه العمٌد وٌضم ٌنشأ فً كل جامعه تقدم برامج الدراسات العلٌا 

فً عضوٌته:أ( نائب أو نواب عمٌد الدراسات العلٌا.ب( عمداء الكلٌات المعنٌة التً تقدم برامج دراسات علٌا أو من ٌنوب 
معٌة بتنسٌب من عمٌد كلٌة عنهم.ج( اثنٌن من ذوي الخبرة واالختصاص من خارج الجامعة ٌعٌنهم رئٌس المؤسسة الجا

 الدراسات العلٌا.
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 المجلة العلمية: 5الماده 
المجلة العلمٌة المحكمة : أن تصدر عن مؤسسه علمٌه او  المجالت األردنٌة المدعومة من صندوق دعم البحث العلمً  .أ 

 األردنً وتنطبق علٌها الشروط االتٌه:
 أن ٌكون لها هٌئة تحرٌر ورئٌس تحرٌر  .1
 لها هٌئة استشارٌه.أن ٌكون  .2
 أن ٌكون مضى على إصدارها ثالث سنوات .3
 ان ٌكون هنالك استمرارٌة فً إصدار هذه المجلة. .4

  
 ب. المجلة العلمٌة المحكمة المصنفه عالمٌا: أن تكون مفهرسة فً احد قواعد البٌانات العالمٌه 

 

 Science Citation Index (SCI) 

 Science citation Index Expanded (SCIE) 

 Thomson Reuters (Formerly ISI) 

 Scopus 

 ERA 

 EBSCO Abstract 

 EconLit 
  

 

 : اعضاء هيئة التدريس 6الماده 
 

 لؽة التدرٌس فٌها اللؽه االنجلٌزٌه. % من أعضاء هٌئة التدرٌس خرٌجً جامعات25ما نسبته ان ٌكون  .أ 
 ٌحملون الجنسٌة األردنٌة فً التخصص الواحد% على األقل من أعضاء هٌئة التدرٌس  ممن 50ما نسبته ان ٌكون  .ب 
 هٌئة التدرٌس عن ثالث سنوات على األقل .أعضاء  %( من 50أن ال تقل مدة عقود ) .ج 
ٌشترط العتماد عضو هٌئة التدرٌس من رتبة أستتاذ او أستتاذ مشتارك لؽاٌتات التتدرٌس وا شتراؾ علتى الرستائل الجامعٌتة  .د 

 الدراسات العلٌا، أن ٌتوافر لدٌه فً آخر خمس سنوات  أٌاٌ مما ٌلً :وحساب الطاقة االستٌعابٌة لبرامج 
مجتالت علمٌتة  محكمتة علتى ان ٌكتون احتد البحثتٌن ً فتتخصصه   فً  ما ال ٌقل عن بحثٌن منشورٌن أو مقبولٌن للنشر -

 منشورا او مقبوال للنشر فً مجلة مصنفة عالمٌا.
 كتابان محكمان فً مجال التخصص. -
 منشورا او مقبوال للنشر فً مجلة مصنفة عالمٌاو بحثا  فً مجال التخصصكتاب محكم  -

ٌشترط العتماد عضو هٌئة التدرٌس متن رتبتة أستتاذ مستاعد لؽاٌتات التتدرٌس وا شتراؾ علتى الرستائل الجامعٌتة وحستاب  .ه 
ما ال ٌقل عن بحثتٌن منشتورٌن أو مقبتولٌن الطاقة االستٌعابٌة لبرامج الدراسات العلٌا، أن ٌتوافر لدٌه فً آخر ثالث سنوات 

 على ان ٌكون احد البحثٌن منشورا او مقبوال للنشر فً مجلة مصنفة عالمٌا.مجالت علمٌة محكمة فً  للنشر
تخصص الذي حصل منه على شهادة لان ٌكون البرنامج وا افً برامج الدراسات العلٌ  ٌشترط العتماد عضو هٌئة التدرٌس .و 

 معتمدٌن من هٌئة مؤسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها.الدراسات العلٌا 
 

 
 :7الماده  

 ٌشترط فً عضو هٌئـة التدرٌس الذي بلـػ سـن السبعٌن أن ٌكون برتبة أستاذ 6-دالماده  مع مراعاة ما ورد فً 
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 : البرامج المنفصله8الماده 
 

 اعاله  6الماده  ما ورد فً  مع مراعاة 
أربعتة أعضتاء هٌئتة  الجامعتهتطرحته  برنتامجالحد األدنى لعدد أعضاء هٌئة التدرٌس المتفرؼٌن فً كل ان ٌكون  .أ 

توفٌر ثالثتة أعضتاء متن هٌئتة التتدرٌس علتى  ٌجوز. و المطلوب تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص
 األقل عند تقدٌم طلب االعتماد أحدهم برتبة أستاذ، والباقً فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد.

 الدبلوم  العالً  و الماجستٌر كما ٌلً: ًتكون الرتب األكادٌمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً برنامج .ب 
 % حداً أدنى( .25األساتذة ) -
 %  ( 75 -0األساتذة المشاركون ) -
 % حداً أعلى(.25األساتذة المساعدون ) -

 
 تكون الرتب األكادٌمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً برنامج  الدكتوراه كما ٌلً:   .ج 

 .%( حداً أدنى50األساتذة ) -                            
 حداً أعلى%  (  50ة المشاركون ) األساتذ -                      

 
 البرامج المتصله: 9الماده 

 
ٌجوز اعتماد برامج الدراسات العلٌا كبرامج متصلة مع برنتامج البكتالورٌوس لؽاٌتات , اعاله  6الماده  ما ورد فً  مع مراعاة  

 االعتماد الخاص وحساب الطاقة االستٌعابٌة الخاصة شرٌطه اآلتً :
 ( سنوات على األقل. 7) ترخٌصهأن ٌكون  لبرنامج الدراسات العلٌا برنامج بكالورٌوس مماثل وقد مضى على  .أ 
أن ٌكون الحد األدنى لعدد أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجتة التدكتوراه المتفترؼٌن فتً برنتامج البكتالورٌوس   .ب 

 ( أعضاء هٌئة تدرٌس فً التخصص .4)
أن ٌتوفر فً برنامج البكتالورٌوس المماثتل كافتة الرتتب األكادٌمٌتة ألعضتاء هٌئتة التتدرٌس المنصتوص علٌهتا فتً  .ج 

 عند اعتماد برنامج الدراسات العلٌا. تعلٌمات االعتماد الخاص لبرنامج البكالورٌوس
أن ٌكون الحد األدنى لعدد أعضاء هٌئة التدرٌس المتفرؼٌن من حملة درجة التدكتوراه فتً برنتامجً البكتالورٌوس  .د 

تكون الرتب األكادٌمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً برنامج الماجستٌر كما  و ( أعضاء هٌئة تدرٌس 6والماجستٌر )
 ٌلً:

   (% حداً أدنى25األساتذة ) -
 %  ( 75 -0)األساتذة المشاركون  -
 % حداً أعلى(.25األساتذة المساعدون ) -

 
أن ٌكون الحد األدنى لعدد أعضاء هٌئة التدرٌس المتفرؼٌن من حملة درجة التدكتوراه فتً برنتامجً البكتالورٌوس  .ه 

( أعضاء هٌئة تتدرٌس,  وتكتون الرتتب األكادٌمٌتة ألعضتاء هٌئتة التتدرٌس فتً برنتامج التدبلوم 6والدبلوم العالً )
 العالً كما ٌلً:
   (% حداً أدنى25)األساتذة  -
 %  ( 75 -0األساتذة المشاركون ) -
 % حداً أعلى(.25األساتذة المساعدون ) -

 
أن ٌكتون الحتد األدنتتى لعتدد أعضتاء هٌئتتة التتدرٌس المتفترؼٌن متتن حملتة درجتة التتدكتوراه فتً التخصتص لبتترامج  .و 

وتكتون الرتتب األكادٌمٌتة ألعضتاء هٌئتة التتدرٌس  هٌئتة تتدرٌس( أعضاء 8البكالورٌوس والماجستٌر والدكتوراه )
 فً برنامج  الدكتوراه كما ٌلً: 

 .%( حداً أدنى50األساتذة ) -                                                                                  
 %  ( حداً أعلى 50األساتذة المشاركون )  -                                                                            
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 الطاقه االستيعابيه :02الماده      
 اوال:

 *طالبا 40الدكتوراه امج نبر ٌكون الحد األقصى للطاقة االستٌعابٌة لعدد الطلبة المسجلٌن فً .أ 
 100 للتخصصتات االنستانٌه الماجستتٌر امجنتبر الحتد األقصتى للطاقتة االستتٌعابٌة لعتدد الطلبتة المستجلٌن فتًٌكون  .ب 

 طالب
 للتخصصتات العلمٌته والتطبٌقٌته الماجستتٌر امجنتبر ٌكون الحد األقصى للطاقة االستٌعابٌة لعدد الطلبة المسجلٌن فتً .ج 

 طالب 60
 برنتامج دبلتوم الدراستات العلٌتا كل تخصتص متن الطلبة المسجلٌن فًٌكون الحد األقصى للطاقة االستٌعابٌة لعدد    .د 

 *طالبا 100
 

 %( من حملة درجة الدكتوراه المتفرؼٌن لتؽطٌة العمل االضافً للمتفرؼٌن وعمل ؼٌر المتفرؼٌن10تضاؾ نسبة ) :ثانٌا
 
 الطلبه: 00الماده 

 
 أال تزٌد نسبة عدد الطلبة الى عدد أعضاء هٌئة التدرٌس عن: ان .أ 

 لبرنامج الدكتوراه (0:5) -
 /التخصصات االنسانٌه لبرنامج الماجستٌر (0:02) -
 العلمٌه والتطبٌقٌهالتخصصات / لبرنامج الماجستٌر (0:05) -
 لبرنامج الدبلوم العالً. (0:02) -

ذلك الطلبة ٌعد جمٌع الطلبة المسجلون فً برامج الدراسات العلٌا فً الجامعة طلبة منتظمون فً الدراسة  بما فً   .ب 
المسجلون فً برامج الدراسات الخاصة والطلبة المؤجلون لدراستهم أو المنقطعون عنها باستثناء الطلبة المسجلٌن 

 لصفر  ساعة معتمدة لؽاٌات االمتحان الشامل.
 

 /برنامج الدكتوراه الخطط الدراسيه: 00الماده 
 حداً أدنى موزعة على النحو التالً: ( ساعة معتمدة54تكون متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ) .أ 

 ( ساعة معتمدة مواد إجبارٌة .21)
 ( ساعة معتمدة مواد اختٌارٌة .15)
 ( ساعة معتمدة لرسالة الدكتوراه .18)

 ٌجب وضع وصؾ واضح لمفردات المواد التً تتضمنها الخطة الدراسٌة. .ب 
البكتالورٌوس و/أو الماجستتٌر علتى أال تزٌتد عتن تستع ٌجوز عند القبول أن تحدد مواد استدراكٌة للطالتب متن مستتو   .ج 

ساعات معتمدة، وال تدخل عالمات هذه المواد ضمن المعتدل التراكمتً للطالتب، وال تحستب ضتمن الستاعات المعتمتدة 
 المطلوبة لنٌل درجة الدكتوراه.

 
 /برنامج الماجستير الخطط الدراسيه  13   : الماده     
 

( ساعة معتمدة حداً أدنى وتوزع هذه المتطلبات    وفقاً لمساري 33تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستٌر ) .أ 
 برنامج الماجستٌر )الشامل والرسالة( على النحو التالً: 

 برنامج الماجستٌر بالمسار الشامل:
 ساعة معتمدة مواد إجبارٌة حداً أدنى. )24(
 ساعات معتمدة مواد اختٌارٌة حداً أقصى. )9) 

 برنامج الماجستٌر بمسار الرسالة:
 ( ساعة معتمدة مواد إجبارٌة حداً أدنى15) 
 ( ساعات معتمدة مواد اختٌارٌة حداً أقصى.9) 
 ( ساعات معتمدة لرسالة الماجستٌر.9) 
 
 ٌجب وضع وصؾ واضح لمفردات المواد التً تتضمنها الخطة الدراسٌة. .أ 
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ٌجوز عند القبول أن تحدد مواد استدراكٌة للطالب من مستو  البكالورٌوس على أال تزٌد عن تسع     ساعات معتمدة،   .ب 
درجة  وال تدخل عالمات هذه المواد فً المعدل التراكمً للطالب وال تحسب ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنٌل

 الماجستٌر.
 /برنامج الدبلوم العالي الخطط الدراسيه  :04  الماده

 
 ( ساعة معتمدة حداً أدنى موزعة على النحو التالً:24تكون متطلبات الحصول على درجة الدبلوم العالً ) .أ 

 ساعة معتمدة مواد إجبارٌة حداً أدنى. ( 15)
 ( ساعات معتمدة مواد اختٌارٌة حداً أقصى.9)

 ٌجب وضع وصؾ واضح لمفردات المواد التً تتضمنها الخطة.  .ب 
 
 

 االمتحان واإلشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها 15:الماده 

تقتصر عملٌة إعداد امتحانات الكفاءة المعرفٌة وتصحٌحها وا شراؾ على رسائل الدكتوراه ومناقشتها على من هم  .أ 
او استاذ فً رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك من مالك الجامعه. وٌجوز االستعانه بعضو هٌئة تدرٌس وبرتبة استاذ 

 مشارك  من خارج الجامعه كمشرؾ مشارك على رسائل الدكتوراه
تقتصر عملٌة إعداد اختبارات االمتحان الشامل وتصحٌحها وا شراؾ على رسائل الماجستٌر ومناقشتها على أعضاء   .ب 

ز لألستتتاذ هٌئتتة التتتدرٌس التتذٌن ٌحملتتون درجتتات أكادٌمٌتتة ال تقتتل عتتن رتبتتة أستتتاذ مشتتارك متتن متتالك الجامعتته.  وٌجتتو
المساعد أن ٌشرؾ على رسالة الماجستٌر أو ٌناقشها  شرٌطة أن ٌكون قد ُنشر له أو قبل للنشر بحثتان علتى األقتل فتً 
مجال تخصصه فً مجالت علمٌة محكمة ومصنفة بعد حصوله على درجة الدكتوراه منشور احتدهما او مقبتول للنشتر 

لٌن متتن رستتالة الماجستتتٌر أو التتدكتوراه الخاصتتة بعضتتو هٌئتتة فتتً مجلتتة مصتتنفة عالمٌتتا، وأن ال ٌكتتون البحثتتان مستتت
 التدرٌس.  

أن تضم لجنة مناقشة الرسائل الدكتوراه او الماجستٌر عضواً على األقل من خارج الجامعة بشرط ان ٌكون برتبة  .ج 
 استاذ او استاذ مشارك

 
مع مراعاة ما ورد فً الفقرتٌن )ا، ب( ٌكون الحد األقصى لعدد الرسائل الجامعٌة التً ٌشرؾ علٌها عضو هٌئة   .د 

التدرٌس فً آن واحد حسب الرتبة األكادٌمٌة ست رسائل لألستاذ واربع رسائل لألستاذ المشارك ورسالتٌن لألستاذ 
 المساعد .

 دراسات العليااحتساب المواد الدراسية لطلبة ال :06الماده 

 ال تحسب المواد االستدراكٌة لطالب الدراسات العلٌا فً معدله التراكمً. .أ 

ال تحسب لطالب الدراسات العلٌا أي مادة كان قد درسها أو درس ما ٌعادلها وحصل بموجب ذلك على شهادة أو درجة  .ب 
 علمٌة أخر .

ال ٌجوز احتساب أي مادة كان قد درسها الطالب من مستو  برنامج أقل فً برنامج أعلى وٌجب أن تكون المواد   .ج 
 االستدراكٌة فً السنة األولى.

 ٌجب على  طالب الدراسات العلٌا  إنهاء المواد االستدراكٌة فً السنة األولى  من البرنامج.-د
 
 
 

 القبول في برامج الدراسات العليا :07الماده 

 التزام المؤسسة الجامعٌة بأسس القبول المعلنة من قبل مجلس التعلٌم العالً. .أ 
 ٌجب اعتماد التخصص المرخص قبل قبول أي طالب فٌه. .ب 
تلتزم المؤسسة الجامعٌة با عالن فً بداٌة كل فصل دراسً ٌتم فٌته قبتول الطلبتة عتن التخصصتات المعتمتدة اعتمتاداً  .ج 

 خاصاً وبمسمٌاتها الدقٌقة التً اعتمدت بها.
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 احكام عامه
 

 08الماده 

 للبت فٌها نص فً هذه التعلٌمات علٌهاتحال الى مجلس الهٌئه الحاالت التً لم ٌرد 
 

 09الماده 

 مجلس الهٌئهصادره من ال تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌامن  تلؽً هذه التعلٌمات اي قرارات سابقه

 
 02الماده 

  2017/2018هذه التعلٌمات بداٌة الفصل الدراسً االول من العام الجامعً ب ٌعمل
 
 
 
 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

 .2/8/2017( تارٌخ 298/28/2017رقم ) الهٌئةتم تعدٌل هذا البند بموجب قرار مجلس *
 
 

 


