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 / البكالوريوسوالتقنيه,  لمتخصصات التطبيقية االعتماد الخاص معاييرتعميمات و لالعام  اإلطار

 و (2/5/4106) ( تاريخ663/42/4102المعدلة بموجب قرار مجمس الهيئة رقم )و  2010  ( لسنة 4رقم )
ك( من المادة لصادرة بموجب الفقرتين )أ، وا  (4105/ء/ء( تاريخ )4105/ء/ءء)قرار مجمس الهيئة رقم 

 وتعديالته 4114( لسنة 41قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي رقم ) من( 4)

 

 ( 0المادة )

تسمى ىذه التعليمات "اإلطار العاـ لتعليمات ومعايير االعتماد الخػا  للتخصصػات التطقيةيػا/ القوػالوريوس 
 ( و2/8/4109( تباريخ )936/42/4102بموجبب قبرار مجمبس الهيئبة رقبم )والمعدلػا  0212 ( لسنا3رقـ )

   (4108/ء/ء( تاريخ )4108/ء/ءء)قرار مجمس الهيئة رقم 
 

 البرنامج/ مخرجات التعمم لمخطة الدراسية:أهداف ( 4المادة )

يجب أف يووف لوؿ تخص  رسالا وأىداؼ و مخرجات تعلـ متوقعا واضحا ومعلنا  تتوافؽ مع رؤيا الوليا 
 ورسالتيا وأىدافيا .

 
 الخطة الدراسية: (6دة )الما

 عتمػادااللمعػايير أ( يووف الحد األدنى لعػدد السػاعات المعتمػدة للخطػا الدراسػيا لنيػؿ درجػا القوػالوريوس وفةػا  
 موزعا على النحو اآلتي:  لتخص ل الخا 
 الساعات المعتمدة 

( سػػاعا معتمػدة أو حسػػب قػػرارات 03( سػػاعا معتمػدة إلػػى )01مػف ) متطلقات الجامعا
 التعليـ العالي. مجلس

 %( على األقؿ مف مجموع الساعات المعتمدة11) متطلقات الوليا
 :متطلقػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ 

اإلجقاريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا واالختياريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػا 
 والمساندة

%( علػػى األقػػؿ مػػف مجمػػوع السػػاعات المعتمػػدة علػػى أف تػػوزع 22)
 والتالي:
 % حدا  أدنى.02الجانب النظري  - أ

 حدا  أدنى. %12الجانب التطقيةي )العملي(  - ب
 ( ساعات معتمدة حدا  أعلى. 2) مواد حرة )إف وجدت(
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 الخطا الدراسيا لتغطي المجاالت المعرفيا اآلتيا: التخص  في ب( توزع مواد
، ويحدد الحد األدنػى مجاالت( 0) قحد أدنىتحدد المجاالت األساسيا لوؿ تخص   :المجاالت األساسيا( 1

 .ايير اعتماد التخص  متضمنا المواد العملياوفةا  لمع مف الساعات المعتمدة لوؿ مجاؿ
( المجاالت المساندة: )ىػي مػواد داعمػا لتخصػ  الطالػب تطػرح مػف ققػؿ تخصصػات أو قػرام  أخػر  فػي 0

 تحدد الساعات المعتمدة لوؿ منيا. ،الوليا أو مف وليات أخر  ذات عالقا(

قواقع ثالثػا أهػير علػى األقػؿ وقسػاعات  ذات العالقا العملي للطلقا في قطاعات االعماؿ يووف التدريب ( 3
 .معتمدة ال تةؿ عف ست ساعات، على أف يتضمف إهراؼ أواديمي متوامؿ

مهػػػروع التخػػػرج: تحػػػدد سػػػاعاتو حسػػػب التخصػػػ  قحيػػػث ال تةػػػؿ عػػػف ثػػػالث سػػػاعات وال تزيػػػد عػػػف سػػػت ( 0
 ساعات معتمدة وأف يووف مةترنا قمهروع تطقيةي.

 

 ا والووادر المساعدة:أعضاء الييئا التدريسي (0المادة )
 أعضاء الييئا التدريسيا -أ(
 العدد المطلوب: -1

توفير عضو ىيئا تدريس واحد على األقؿ لوؿ مجاؿ مػف مجػاالت التخصػ  األساسػيا، ويجػوز فػي حػاالت 
خاصػػا أف يراعػػى التػػداخؿ قػػيف مجػػاليف علػػى األوثػػر عنػػد إنهػػاء القرنػػام  ويجػػب أال يةػػؿ عػػدد أعضػػاء ىيئػػا 

 ، ، أحػػدىـ قرتقػػا أسػػتاذ مهػػارؾالػػدوتوراه فػػي التخصػػ  درجػػا متفػػرنيف مػػف حملػػاعضػػاء الثػػا أثالتػػدريس عػػف 
علػػى أف يػػتـ تػػوفير عضػػويف مػػنيـ علػػى األقػػؿ عنػػد تةػػديـ طلػػب االعتمػػاد والقػػاقي فػػي قدايػػا السػػنا الثالثػػا مػػف 

خقػػػرات ٪ مػػف أعضػػػاء الييئػػػا التدريسػػػيا فػػي التخصػػػ  ممػػػف لػػػدييـ ال02، هػػػريطا اف يوػػػوفتػػاري   االعتمػػػاد
 .لصناعيا أو التطقيةيا أو العملياا

 نسقا الطلقا إلى أعضاء ىيئا التدريس:  -0

 ( على األوثر.1601التخصصات التطقيةيا اإلنسانيا: ) -

 ( على األوثر.1602:  )  التخصصات التطقيةيا العلميا -
 ألنراض احتساب الطاقا االستيعاقيا للتخص  تراعى األمور اآلتيا: -3 

 رجا الدوتوراه المتفرنيف. حملا د -

 أف ال يزيد عدد حملا الماجستير المتفرنيف على عدد حملا الدوتوراه المتفرنيف. -

%( مػف مجمػوع حملػا الػدوتوراة والماجسػتير المتفػرنيف هػريطا 12) فع ممارسوف متفرنوف وقنسقا ال تزيد -
 جاؿ عمؿ ميني للتخص . ( سنوات خقرة في م12)ييـ درجا القوالوريوس وحد أدنى وأف يووف لد

الػػدوتوراه والماجسػػتير المتفػػرنيف لتغطيػػا العمػػؿ اإلضػػافي درجػػا  %( مػػف مجمػػوع حملػػا 01تضػػاؼ نسػػقا ) -
 للمتفرنيف وعمؿ نير المتفرنيف.
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 ( مع مراعاه مايلي:ب
 عضاء الييئا التدريسيا .أل الدوتوراه  التنويع في مصادر هيادات -1
لػػػى األقػػػؿ مػػػف أعضػػػاء ىيئػػػا التػػػدريس  ممػػػف يحملػػػوف الجنسػػػيا األردنيػػػا فػػػي % ع31تعيػػػيف مػػػا نسػػػقتو  -0

% في التخصػ  الواحػد وفػي حػاؿ وجػود أوثػر مػف قرنػام  فػي التخصػ  12المؤسسا على أف ال تةؿ عف 
 يػػػػػػػػػػػػػػتـ احتسػػػػػػػػػػػػػػاب نفػػػػػػػػػػػػػػس النسػػػػػػػػػػػػػػقا ألعضػػػػػػػػػػػػػػاء الييئػػػػػػػػػػػػػػا فػػػػػػػػػػػػػػي جميػػػػػػػػػػػػػػع القػػػػػػػػػػػػػػرام  لػػػػػػػػػػػػػػنفس التخصػػػػػػػػػػػػػػ .

 تةؿ عف سنتيف. ا التدريس قعةود ال% على األقؿ مف أعضاء ىيئ12 توتعييف ما نسق -3
 

فػػػي الدارسػػػا  وفدراسػػػا قمػػػا فػػػي ذلػػػؾ الطلقػػػا المسػػػجلفػػػي الجامعػػػا منتظمػػػيف فػػػي ال وفد الطلقػػػا المسػػػجليعػػػ ج(
 .عنيا وفأو المنةطع وفطلقا المؤجلالخاصا وال

 

 يتـ احتساب الطاقا االستيعاقيا الخاصا للتخص  وفةا للمعادلا اآلتيا : د(
 –)عدد أعضاء ىيئػا التػدريس المعتمػد  ×عدد ساعات الخطا ( ÷ات مواد التخص  ) عدد ساع ÷122) [

عضاء الييئا التدريسيا مف التخص  الذيف يدرسوف في التخصصات  األخػر    عػدد أعضػاء الييئػا عدد أ
 .] نسقا طالب : أستاذ ( ×ا مف التخصصات األخري الذيف يدرسوف للتخص (يالتدريس

 

 عنى قتدريس المساقات الخدميات  إنهاء قسـ أو وحدة ( ىػ
) لمتطلقػػػات الجامعػػػا والوليػػػا(،  عنػػػى قتػػػدريس المسػػػاقات الخدميػػػات  يجػػػوز للجامعػػػا إنهػػػاء قسػػػـ أو وحػػػدة  -1

 هريطا اآلتي:

 الحصوؿ على موافةا مجلس التعليـ العالي إلنهاء الةسـ أو الوحدة. -
 أف يووف للةسـ مجلس مستةؿ. -
 حد  وليات الجامعا.توطيف الةسـ أو الوحدة في إ -
تعييف أعضاء ىيئا تدريس ليذه الغايا في الةسـ أو الوحدة على أف ال يةؿ نسػقا حملػا الػدوتوراه مػنيـ عػف  -

 % والقاقي مف حملا الماجستير.02
 أف تأخذ المساقات التي يةدميا قسـ الخدمات أو الوحدة أرقاما خاصا قالةسـ. -
 مواد التي يدرسيا.أف يووف للةسـ أو الوحدة قائما قال -
 أف يتوفر في الةسـ أو الوحدة عضو ىيئا تدريس قرتقا أستاذ مهارؾ على األقؿ. -
تنػػوع هػػػيادات أعضػػاء ىيئػػػا التػػدريس حسػػػب المجػػػاالت المعرفيػػا المطلوقػػػا فػػي قائمػػػا المػػواد التػػػي يدرسػػػيا  -

 الةسـ.
 

 :ا قطلب الترقيا، حسب اآلتييموف أف يتةدـ عضو ىيئا التدريس في قسـ أو وحدة المساقات الخدمي -0
إذا توفر في الجامعا قسـ لتخص  عضو ىيئا التدريس الموطف في قسـ أو وحدة المساقات الخدميا، فانو  - أ

 يتةدـ قطلب الترقيا للةسـ المعني قتخصصو.
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إذا لـ يتوفر في الجامعا قسـ لتخص  عضو ىيئا التدريس الموطف في قسـ أو وحدة المساقات الخدميا،  - ب
 تـ تهويؿ لجنا في مجاؿ تخصصو لدراسا طلب الترقيا لعضو ىيئا التدريس حسب األصوؿ.فانو ي

 

 أو وحدة المساقات الخدميا وفؽ المعادلا اآلتيا:يتـ حساب الطاقا االستيعاقيا لةسـ  - 3
 عدد أعضاء الييئا التدريسيا الالـز لتدريس متطلقات المواد اإلنسانيا =  -أ

اإلنسانيا التي يدرسيا الةسـ / مجموع ساعات الخطا الدراسيا(* العدد الفعلي  ))مجموع ساعات المتطلقات
 (.53للطلقا حسب المتطلب / 

 عدد أعضاء الييئا التدريسيا الالـز لتدريس متطلقات المواد العلميا =  -ب
))مجموع ساعات المتطلقات العلميا التي يدرسيا الةسـ / مجموع ساعات الخطا الدراسيا(* العدد الفعلي 

 (.53للطلقا حسب المتطلب / 
 .تستخدـ ىذه المعادلا لمتطلقات الجامعا على حدة، ولمتطلقات الوليات وؿ وليا على حدة 
 

 دريس :الحد األقصى للعبء التدريسي األسقوعي ألعضاء ىيئا الت و(
 ساعات لألستاذ. (5) 
 ساعا لألستاذ المهارؾ أو المساعد. (10) 
 ساعا للمدرس والمدرس المساعد واألستاذ الممارس. (11) 
 ساعات حدا  أقصى لغير المتفرغ )على أف يووف ذلؾ قموافةا الجيا التي يعمؿ فييا متفرنا (. (2) 
 

 ( الووادر الفنيا المساعدة:ي

 )إف وجدت(مهرفو المختقرات:  -
يعػػيف العػػدد الػػالـز مػػف مهػػرفي المختقػػرات مػػف حملػػا درجػػا القوػػالوريوس فػػي التخصػػ  علػػى األقػػؿ قحيػػث ال 

نسػػػقا الطلقػػػا إلػػػييـ فػػػي المختقػػػر الواحػػػد أثنػػػاء  ( وال تزيػػػد160تزيػػػد نسػػػقتيـ إلػػػى أعضػػػاء ىيئػػػا التػػػدريس عػػػف )
 .عمليا أسقوعيا  ساعا  14( وال يزيد العبء اإلهرافي للمهرؼ على 1602التدريس عف )

 فنيو المختقرات: )إف وجدت( -
 دنى.حملا درجا  الدقلـو المتوسط وحد أيعيف فني واحد على األقؿ لوؿ قسـ مف 

 

 الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات:  (2المادة )
 آلتي:ا تلتـز الجامعا قتوفير

 أ( الوتب:
د الخطا الدراسيا وقواقع نسختيف على األقػؿ مػف توفير خمسا عناويف مختلفا على األقؿ لوؿ مادة مف موا -

 وؿ عنواف.

 توفير خمسيف عنوانا  على األقؿ مف الوتب المتةدما في مجاالت التخص  المختلفا. -

 ( عنواف في التخص . 322في جميع األحواؿ يجب أال يةؿ مجموع العناويف عف ) -
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مناسػػب قاللغػػات األجنقيػػا الضػػروريا للتخصػػ  يراعػػى فػػي اختيػػار الوتػػب والمراجػػع والػػدوريات تػػوفير عػػدد  -
 وخاصا التخصصات التي تدرس قاللغا اإلنجليزيا.

%( مػػػػف العنػػػػاويف قحصػػػػدارات حديثػػػػا وذلػػػػؾ آلخػػػػر سػػػػنتيف لتغطيػػػػا وافػػػػا المجػػػػاالت المعرفيػػػػا 12تػػػػوفير ) -
 للتخص .

 

 ب( الدوريات:
سػنوات سػاقةا علػى األقػؿ، وفػي توفير دوريات لوؿ تخص  قنوعييا الورقي واإللوتروني ويوػوف ذلػؾ لخمػس 

%( مػػػػف مجمػػػػوع الػػػػدوريات المطلوقػػػػا 30جميػػػػع الحػػػػاالت  يتوجػػػػب علػػػػى الجامعػػػػا تػػػػوفير مػػػػا ال يةػػػػؿ عػػػػف )
 للتخص  قصورة ورقيا. 

 

تػػػػوفير المراجػػػػع األساسػػػػيا الالزمػػػػا للقحػػػػث والدراسػػػػا والمعاجػػػػػػـ اللغويػػػػا ) الةػػػػواميس (، ودوائػػػػر المعػػػػارؼ ج( 
ـ واِلسػػير، واألدلػػا والوتػػب الثانويػػا، واألطػػالس، والققليونرافيػػات ..الػػ  قػػاللغتيف )الموسػػوعات(، ومعػػاجـ التػػراج

 %(.12واألجنقيا ، على أف ال تةؿ نسقا الورقي منيا عف ) العرقيا 
 المختبرات والمشاغل: )إن وجدت( (:3المادة )

 أ( المختقرات:
 . 0ـ (22يووف الحد األدنى لمساحا وؿ مختقر ) -1
 مختقر الحاسوب  قعهريف حاسوقا  حديثا  على األقؿ .يجب أف يجيز  -0
 ( طالقا . 02الطاقا الةصو  لوؿ مختقر ) -3
على درجا القوالوريوس في التخصػ  وحػد أدنػي وأف ال يزيػد عقئػو اإلهػرافي  أف يووف المهرؼ حاصال   -0

 ( ساعا عمليا أسقوعيا . 14على )
 وؿ منيا حسب معايير اعتماد التخص .تحدد أسماء المختقرات والتجييزات الالزما ل -1
تجييز المختقػرات األساسػيا ققػؿ قدايػا التػدريس قالمعػدات واألجيػزة الالزمػا وتجييػز مختقػرات التخصػ   -2

 ققؿ قدايا السنا الثانيا مف تاري  اعتماد التخص .
 

 ب( المهانؿ: )إف وجدت(
طالػػب، وتوػػوف السػػعا الةصػػو  للمهػػغؿ لل (0ـ0 ) علػػى األقػػؿ وقمعػػدؿ(0ـ22)توػػوف مسػػاحا المهػػغؿ الواحػػد 

 ( طالقا  حدا  أقصى.11)
 ) تحدد أسماء المهانؿ والتجييزات الالزما لوؿ منيا حسب التخص (

 

 ج( المرافؽ الخاصا:
 توفير مرافؽ تدريقيا للتخصصات ذات الطقيعا التطقيةيا.

 )تحدد أسماء المرافؽ الخاصا الالزما لوؿ منيا حسب التخص (.
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 التجهيزات واألدوات والوسائل التعميمية:  (4المادة )

 حسب التخص (: (يجب توفير التجييزات واألدوات والوسائؿ التعليميا التاليا
 أجيزة عرض وأجيزة مساندة للتدريس )إلوترونيا وتةليديا(. -

 ما يوفي مف مواد )إلوترونيا ونيرىا( متعلةا قالتخص . -
 .للتخص حصائيا المناسقا توفير عدد مف القرام  التعليميا واإل -

 لوؿ عضو ىيئا تدريس.حديث  جياز حاسوب  - 

 اإلدارة: /المتطمبات العامة  (5المادة )

 على مستو  الةسـ أو التخص :
 سنوات في مجاؿ التدريس. 3رئيس قسـ في مجاؿ التخص  قخقرة ال تةؿ عف  -
  .موتب خا  قرئيس الةسـ وسورتيرة متفرنا لهؤوف الةسـ -

 جييزات الالزما لخدما أعضاء الييئا التدريسيا.الت -
 لوتروني للةسـ على الهقوا الداخليا للجامعا يحتوي على وافا المعلومات األواديميا.موقع إ -

 وجود آليا لمراجعا الخطط الدراسيا للقرام  دوريا . -

ليمي، والمخرجات التعليميا، أرهيؼ متوامؿ للمواد الدراسيا مقينا في وؿ منيا خطا المساؽ، والمحتو  التع -
ونمػػػػاذج االمتحانػػػػات والوظػػػػائؼ والتجػػػػارب العمليػػػػا والحلػػػػوؿ النموذجيػػػػا، ونمػػػػاذج ألوراؽ امتحانػػػػات الطلقػػػػا 
ووظػػائفيـ مصػػححا )العليػػا والوسػػطى والػػدنيا( ونمػػاذج تةػػارير التػػدريب الميػػداني ومهػػاريع التخػػرج وسػػجالت 

 ضر جلسات مجلس الةسـ واللجاف األواديميا المختلفا.الطلقا واإلرهاد والخريجيف واماوف عمليـ ومحا

 توفير آلا تصوير في وػؿ قسػـ أوػاديمي لخدمػا العمػؿ اإلداري وأعضػاء ىيئػا التػدريس فيػو ، ويجػوز تػوفير  -
 واحده لوؿ قسميف اذا واف ىنالؾ وحدة تصوير مروزي في الوليا . قما يعادؿ آلا

 تةليديا أو إلوترونيا(.توفير لوحات إعالنيا وافيا في الوليا ) -

والمػادة الدراسػيا المطلوقػا وطػرؽ التةيػيـ والمراجػع  لألىػداؼقحيث تتضػمف تحديػدا  وضع وصؼ للمساقات  -
 وأساليب التدريس والمخرجات المتوقعا.

لوترونيػػػا الزمػػػا للتعريػػػؼ قالتخصػػػ  وأىدافػػػو والخطػػػا الدراسػػػيا ومخرجػػػات التعلػػػيـ وجػػػود نهػػػرات ورقيػػػا وا   -
 ونحوه.

 فير موتب للتواصؿ مع سوؽ العمؿ ومتاقعا التدريب العملي ومهاريع التخرج والمهاريع القحثيا.تو  -

 

 اليات تقييم الطمبة : (6المادة )

 يتـ تةييـ الطلقا قاستخداـ وسائؿ وأساليب مختلفا لتةييـ أداء الطلقا مثؿ: 
 . قأنواعيا االمتحانات -
 مهاريع التخرج.  -
 اني.تةارير التدريب الميد -
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 قحوث الطلقا وتةاريرىـ. -
 (01المادة )

تػػوفير موتػػب ضػػماف الجػػودة علػػى مسػػتو  الوليػػا قحيػػث يةػػـو قمتاقعػػا إجػػراءات الجػػودة فػػي إطػػار المعػػايير  -
 والمؤهرات للقرام  األواديميا الصادرة عف ىيئا اعتماد المؤسسات الوطنيا.

وػػؿ عػػاميف فػػي إطػػار األسػػس والمعػػايير مػػف خػػالؿ يةػػـو موتػػب ضػػماف الجػػودة قتةػػديـ تةريػػر التةيػػيـ الػػذاتي  -
 الةياس الدقيؽ للمؤهرات.

 

 أحكام عامة
 (00المادة )

إذا لـ يعتمد التخص  اعتماد  خاصا  ولـ يقدأ التػدريس فيػو قعػد مػرور سػنتيف مػف ترخيصػو يػتـ التنسػيب إلػى 
 مجلس التعليـ العالي قحلغائو.

 

 ( 04المادة )

رفػػع الطاقػػا االسػػتيعاقيا الخاصػػا ألي تخصػػ  فػػي المؤسسػػا  الخػػا  أو االعتمػػاد ال يػػتـ النظػػر فػػي طلػػب
وفػػي حػػاؿ التعليميػػا إذا وػػاف علييػػا مخالفػػات أو نرامػػات للييئػػا لحػػيف إزالػػا تلػػؾ المخالفػػا أو دفػػع الغرامػػات ، 

 .زالتياإمف تاري   واحد قؿال قعد فصؿ دراسي على األإتورار تلؾ المخالفات الينظر قيذه الطلقات 

 
 (06ة )الماد

 يقت مجلس الييئا في أيا أمور أخر  لـ يرد قيا ن  في ىذه التعليمات.

 

 (02المادة )

 تلغي ىذه التعليمات أيا نصو  أو قرارات ساقةا تتعارض معيا.
 

 (02المادة )

( تػػػػػػاري  352/00/0211ئػػػػػػا االعتمػػػػػػاد رقػػػػػػـ )قموجػػػػػػب قػػػػػػرار مجلػػػػػػس ىي المعدلػػػػػػا صػػػػػػدرت ىػػػػػػذه التعليمػػػػػػات
1/4/0211. 

 

 


