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 برًبهج البكبلىريىس/تكٌىلىجيب الوعلىهبثاإلطبر العبم لتعليوبث وهعبيير االعتوبد الخبص لتخصصبث 

قرار هجلس الهيئت  والصبدرة بوىجب للجبهعبث والكليبث الجبهعيت العبهلت في الوولكت األردًيت الهبشويت

( هي 2)أ،ك( هي الوبدة ) الصبدرة ببالستٌبد إلى الفقرتيي( و3/5/7112( تبريخ )131/11/7112رقن )

 وتعذيالته 7112( لسٌت 71قبًىى هيئت اعتوبد هؤسسبث التعلين العبلي رقن )

 
 
 

 (: 1المادة )
تكنخاخجاممم ههتسمممهذه مممعلهمات "اهممم اهعمم ممم يهما ممم يهات "اهممم اهخه ممم اايهم  تهممم  هما ممم  ها"ت   ممم ا

هفمماهماهه"كمممهميي نامممهما   ممهامهها"ج ه مم اهخماك"امم اهماج ه امممهما  ه"مممبينمم هاهمابكمم اخياخ ه/ماه "خهمم ا
يجمميههم تهمم  ههسسسمم اهمات "ممايهما مم ااهخاممه  هجخ مت مم ه ائمممخما مم  يبهبهخجمموهبهخجمموهجمميميههج"مم ه

ه(3/5/2017(هت ياخه)181/16/2017)
ه

 (:2المادة )

أ نم لههم هاميهتم  ه اكخ ها"ك"ه اهخما ب يماهمآلتاممهيامهم هخي اهفماه معلهمات "اهم اهماه م ناهماه   ممها م 
هانمه "ذهغايهعاكه.ماقي

هخاه  هجخ ت   ما  اا :ه ائمهم ته  ههسسس اهمات "ايهالهٌئـــــة

ه .:ههج" هما ائمهالمجلـــس

ه.:هيئا هماهج" هالرئٌـــــس

ه.ج ه اهه :هماهسسس اهماتاهتتخاذهمات "ايهما  ااهسخمءهك ناهج ه  اهأخهك"ا اهالتعلٌم العالً مؤسسات

يم  هإ"ت "ايهما  ااهتهنحه يجمهمابك اخياخ هفماه:ههسسسمهيسهامهأخه   مهاهالكلٌة الجامعٌة،هالجامعـــــة
هت    اهتكنخاخجا هماه "خه ا.

ه:هماي هميج ذها   هما "بمهماهي  ها"ت   هه هجب هماهج" .الطاقة االستٌعابٌة الخاصه
اك"امههخم ه م همهات   هما  اوهت يحهه هجب هت    اهأخهبيمهاهأ ي هفاهم : المجاالت المساندة

ه.أخهه هماك"ا اهمي ي هعماهما الجم
 ماقسيهميك  اهاهماعيهُا يحهفاههمات   .ه:القسم

همات   همايئاساهخان يجهتيتههماهس يماهمافي ام.ه:العائلة الرئٌسٌة

ه خهمات   همافي اهخماهنبمقه  هما  ئ"مهمايئاسام.ه:المسار الفرعً

ه

ه

 البرنامجأهداف  (:3المادة )

 ات  هت   هيسم امهخأ م موهخهه يجم اهت "ميههتخج ممهتتخمفمقههماهيساممهماك"اممهخيسماجوهأ هاكخ هاك ه

ه.خأ  مف  هخمايم

 

 

 

 

ه
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 الخطة الدراسٌة(: 4المادة )
(هس  مه132)اكخ هماي همي نذها   هماس   اهماه ته بها"  مهما يمسامهانا ه يجمهمابك اخياخ هه(هأ

هخهمآلتا:خفق ًهاه  اايهم ته  همات   هههخز مه "ذهمانيه ته ب،ه

هماس   اهماه ته به

ه(هس  مهه ته بهأخهيسوهجيميماههج" همات "ايهما  اا.27-21)ههت "ب اهماج ه م

ه%(ه "ذهميج هه ههجهخعهماس   اهماه ته ب15)ههت "ب اهماك"ام

ممجب يامهه:هت "ب اهمات   

هخم  تا يامهخماهس ن ب

ه. %(ه "ذهميج هه ههجهخعهماس   اهماه ته ب60)

ه(هس   اهه ته بهي مًهأ "ذ.ه6)هييبه)إ هخج ا(هخم ه

ه
هو(هتخزعههخم همات   هفاهما  مهما يمسامهاتغ اهماهج  اهماه يفامهمآلتام:

ه)ه:المجاالت االجبارٌة .1 هأ نذ هت   هبي  هاك  هماهج  اهميس سام هماي ه4تي   هخاي   ههج  ا، )
ه هاه  ااي هخفق ً ههج   هاك  هماه ته ب هماس   ا هه  هما   م  ته مي نذ ماهخم هههتاهن ًهها"ت   ه 

 إاذ:هماه يفامهممجب يامما ه"ام،هختنقسيهماهج  اه
 .ه ته به(هس  م39-27هج  اهما  ئ"مهمايئاسامهخاكخ هماي هم  نذها   هماس   اه)ه.هأ
ه.ه ته به(هس  م30-15)ا   هس   اهماهس يهمافي اههمي نذماهس يهمافي ا:هاكخ هماي هه.هو

هما  اوهب  هه ته به  اه(هس 6-3)همشروع التخرج : .2 (هس  مهه ته به90ان اه يمسمه)هأ اسج"  
ه "ذهميج .

 .ي مًهأ نذه ته به(هس   اه6اكخ هماي همي نذها   هس   اهماهج  اهماهس ن به)هالمجاالت المساندة: .3
ه هم تا يهههه ته به(هس  م15-9)ههس   اهماهج  اهم  تا يامهاكخ ه   هالمجاالت االختٌارٌة: .4

 مافي ا.هماهس يتكخ هه هاه ههبياثهماقسي
ه)هإ هخج ا(هختي  هس   تههيسوهمات   .همجاالت التدرٌب العملً .5
اجوهأ هتتيققهماج ه مهه همستاف ءهماهن  اهخماهقييماهاهت "ب اهماتي ا هماه ناهخعاكهفاهماه  ه .6

 ماتاهتستخجوههه يست  هماي خ ه "ذهتي ا هه هج  اهأ ي ه  يجهماج ه م.
ه
هما يمسامهماه "خبمهخ يقهماتقاايها"هس ج اهبياثهتتاه هتي ا مًهاأل  موهخماه  بخااهخ وهج(ه

هخماهيمجاهخمس ااوهمات يا هخماه يج اهماهتخج م.
خجخ هن يماهخيجامهخماكتيخنامه زهمها"ت ياوهب ات   هخأ  مفههخما  مهما يمسامهخه يج اه (ههه 

 مات "ايهخنيخل.
 

 
ههسٌةأعضاء الهٌئة التدرٌ (:5المادة )

 : "ذهمانيخهمآلتاخ ائمهت يا ها"هج  اهماه يفامهك فمههأ ا ءتخفايه:هاوال 
 :ما  ئالاهمايئاسام .1
تخفايه اخه ائمهت يا هخمي ه "ذهميج هه هيه"مه يجمهما كتخيمبهاك ههج  هه يفاهههه.أه

همات    ههج  ا ه "ذههه  ههج اا  هبا  همات م   ههيم  ب ه   م هي  ا هفا خاجخز
همات   هم كمي هفا ه، ه "ذ ههن ي ه اخا  هتخفاي هاتي هأ  ه "وههميج  "ذ هتق اي  ن 

 م  ته  .
 ا ءه ائمهمات يا هه هيه"مه يجمهما كتخميبهاتغ امههخم هأاتيهت اا هما   هماالزيهه هه.وه

 خفق هاتزما ه   هما "بمهكه ه خههبا هفاهماه   امهمايس بامهمآلتام:همات   
 

ه هه  هماالزي همات يا هأما    ه ائم هها"  ئ"ه ا ء همايئاساه هما "بم({= هس   اه×)))       
ه}/   هس   اهما  مهما يمسام((/نسبمه  او:مست عهماهقيبهخم هما  ئ"مهمايئاسام

 
 (:Tracksماهس يماهمافي امه) .2
 ائمهمات يا هه هيه"مه يجمهما كتخيمبهاتغ امهماهس يههأ ا ءهاتيهت اا هما   هماالزيهه ه.هأ

  بامهمآلتام:مافي اهكه ه خههبا هفاهماه   امهمايس
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ه همافي ا= همات يا ها"هس ي ه ائم هأ ا ء هه  هماالزي هما "بم({ما    هس   اه×)))       

ه}ماهس يهمافي ا/   هس   اهما  مهما يمسام((ه/نسبمه  او:مست عهماهقيب
ه

ه يجمهه.هو هيه"م هه  هخمي  هت يا  ه ائم ه اخ ه   همات يا  ه ائم هأ ا ء ه    هاق  ه  أ 
فاهجهااهماي  اهخهه هت ياخهماي خ ه "ذهم  ته  هما   .ما كتخيملهب مامهماسنمهمام اممه

ه "ذه هماي خ  هت ياخ هه  همام امم هماسنم همات يا هب مام ه ائم هأ ا ء اجوهأ ه هاق ه   
(هأ ا ءههتفيغا هه هيه"مه يجمهما كتخيملهفاههج  اهما  ئالاه4م  ته  هما   ه  ه)

  "ذههستخ همات   هماخمي .مايئاسامهخماهس يهمافي اهمي  يهبيتبمهمست عهه  يكه
 
 

 ماتنخااهفاهه   يه    ماهما كتخيمبهي ا ءهما ائمهمات ياسامه.هثانٌا:
ههثالثا: هنسبته هفاه75ت اا هه  هميي نام هماجنسام ههه هايه"خ  همات يا ه ه ائم %ه "ذهميج هه هأ ا ء

اهفاهمات   ه%هفاهمات   هماخمي هخفاهي  هخجخ هأكميهه هبين ه50 "ذهأ ه هتق ه  ههماج ه ه
 اتيهميتس وهنف همانسبمهي ا ءهما ائمهفاهجهااهمابيمهاهانف همات   .

ههرابعا: هنسبته ه  هسنتا 50ت اا هه  ه تق هه ت   همات يا هب قخ  ه ائم  "ذهه%ه "ذهميج هه هأ ا ء
 .هستخ همات   

تكخ هفاههايخيبهتس"س ه    ماه اخه ائمهمات يا هه همابك اخياخ هإاذهما كتخيملهبياثخامسا: 
هنف همات   هه هأهك ههاهمي عهب   تب يهمات م  هخماتيمب هفاهب ضهمات    ا.

هماي هميج ذها" وءهمات ياساهميسبخ اهي ا ءه ائمهمات يا هخماهي ايخ هماهتفيغخ :هسادسا:

 9هاألست ع.هه ته لهس   اه

 12هماهس   .هميست عهاألست عهماه  يكهأخهه ته لهس  مه

 15ا"ه ي هماهس   هخميست عهماهه ي .هه ته لهس  مه 

 6ه "ذهأ هاكخ هعاكهبهخمفقمهها"هي ايهغايهماهتفيغهه ته لهس   اه(
 ماج مهماتاها ه هفا  ههتفيغ ً(.

 
  (: الطلبه6)المادة 
ه.(1:25)هتزا هنسبمه   هما "بمهماذه   هأ ا ءه ائمهمات يا ه  ه ههأ ه.أه
ما يمسمهبه هفاهعاكهما "بمهماهسج"خ هفاههماهسج"خ هفاهماج ه مههنتظها هفاهها تبيهما "بمه.وه

 ما يمسمهما   مهخما "بمهماهسج"خ هأخهماهنق  خ ه ن  .
 

 الطاقة االستٌعابٌة (:7المادة )
هيغيمضهميتس وهما  جمهم ستا  بامها"ت   هتيم ذهميهخيهمآلتام:

 يه"مه يجمهما كتخيملهماهتفيغا ه.ه.أه
 .%(هه هيه"مه يجمهما كتخيملهماهتفيغا 20زا ه "ذ)يه"مه يجمهماه جستايهماهتفيغا هخبنسبمه هته.وه
%(هه هيه"مه يجمهما كتخيملهماهتفيغا هاتغ امهما ه همما فاها"هتفيغا هخ ه ه20تا وهنسبمه)ه.جه

 ه.غايهماهتفيغا 
ه

 (: تخصصات برنامج تكنولوجٌا المعلومات:8المادة )
همهك آلتا:  ئالاهيئاساهميباتخزعهت    اهبين هاهتكنخاخجا هماه "خه اه "ذهه.هأ

  "يهماي سخو .1
 تكنخاخجا هماه "خه اه .2
  ن سمهمابيهجا ا .3
 نظيهماه "خه اهماي سخبام .4
 

ههجهخ مهه هماهس يماهمافي ام. "ذهياثهأ هك ه  ئ"مهيئاسامهت ه ههههههههههههههه
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 خ "ذهمانيخهم تا:ماهس يماهمافي ام:ه اههس يماههنبمقمه  هما  ئ"مهمايئاسامهه.هو
 

 الجدٌد سم التخصصا** القدٌم سم التخصصا* الرقم اسم العائله

 أوالً:
عائلة علم 
 الحاسوب 

ه "يهماي سخو/ "يهي سخوه "يهماي سخوه1

تكنخاخجا هماخس ئ هماهت   بهه2
هخماجيمفاك

ه "يهماي سخو/خس ئ ههت   ب

ه "يهماي سخو/خس ئ ههت   بهماخس ئ هماهت   بهخما بك اه3

مانظيهماي سخبامها"خس ئ هه4
ه بماهت  

ه "يهماي سخو/خس ئ ههت   ب

ه "يهماي سخو/هيسيهي سخباه "يهمايسيهماي سخباه5

ه "يهماي سخو/هيسيهي سخباهكهباختيهجيمفاك ه6

ه "يهماي سخوه/ بك اهي سخبامهما بك اهماي سخبامه7

ثانٌاً: عائلة 
تكنولوجٌا 
 المعلومات

هتكنخاخجا هماه "خه اه/يخسبمهنق امهمايخسبمهمانق امه8

هتكنخاخجا هماه "خه اه/هتكنخاخجا هم نتيناهخت باق تههتكنخاخجا هم نتيناه9

هتكنخاخجا هماه "خه اه/هأه هماه "خه اه بك اهخأه هماه "خه اه10

هأه هماه "خه اهتكنخاخجا هماه "خه ا/هتكنخاخجا همه هماه "خه اه11

جٌا معلومات االعمال )نظم معلومات تكنولوجٌا المعلومات/ تكنولوهتكنخاخجا هه "خه اهم  ه  ه12
 االعمال(

ثالثاً: عائلة هندسة 
 البرمجٌات

ه ن سمهمابيهجا اه ن سمهمابيهجا ا/ه ن سمهمابيهجا اه13

رابعاً:عائلة نظم 
المعلومات 
 الحاسوبٌة

هنظيهماه "خه اهماي سخبامهنظيهماه "خه اهماي سخبام/هنظيهماه "خه اهماي سخبامه14

ه همات  ا هههههههههههههههههههههههه**همسيهمات   هب  همات  ا *مسيهمات   هجبهه

ه
ه

 (: المجاالت المعرفٌة: توزع المجاالت المعرفٌة كاآلتً:9المادة )

 أوالً: المجاالت النظرٌة اإلجبارٌة للعائالت الرئٌسٌة: 

 عائلة علم الحاسوب الرئٌسٌة: تشمل المجاالت المعرفٌة اآلتٌة: .1

الحد االدنى لعدد  ج  اهمانظيامهميس سامهممجب يام(:)ماههالمجال المعرفًه
 الساعات

التخصص 
 الرئٌسً
علم 

 الحاسوب

ه9هيا اا اههتق  م،هتيمكاوهمابا ن ا،هما خميزها ا.هعلوم الحسابات والخوارزمٌات:

ه12ه:هبيهجمهكانخنم،هبيهجمههيئام،هبيهجمهت باق اهممنتينا.البرمجة

ت هايهماهن قهمايجها،هت هايهختنظايههالمكونات المادٌة(:مكونات الحاسوب الرئٌسٌة )
هماي سخو،هبيهجا اهمانظي)نظيهمات غا (.

ه12

 

 عائلة تكنولوجٌا المعلومات الرئٌسٌة: تشمل المجاالت المعرفٌة اآلتٌة: .2

الحد االدنى لعدد  )ماهج  اهمانظيامهميس سامهممجب يام(:هالمجال المعرفًه
 الساعات

التخصص 
 ًالرئٌس

تكنولوجٌا 
 المعلومات

ه6هيا اا اههتق  م،هتيمكاوهمابا ن اهخما خميزها اهعلوم الحسابات والخوارزمٌات:

ه9ه:هبيهجمهكانخنم،هبيهجمههيئام،هبيهجمهت باق اهممنتينا.البرمجة
، :هجخم  همابا ن ا،هم ميبهنظيهجخم  همابا ن ا،هتي"ا هخت هايهمانظيتطبٌقات وعلوم المعلومات

 مه هماه "خه ا،هما بك اهختيمس همابا ن ا.
ه12
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 عائلة هندسة البرمجٌات الرئٌسٌة: تشمل المجاالت المعرفٌة اآلتٌة: .3

الحد االدنى لعدد  )ماهج  اهمانظيامهميس سامهممجب يام(:هالمجال المعرفًه
 الساعات

التخصص 
 الرئٌسً
هندسة 

 البرمجٌات

ه6ههتق  م،هتيمكاوهمابا ن اهخما خميزها ا.:هيا اا اهعلوم الحسابات والخوارزمٌات
ه12هبيهجمهكانخنم،هبيهجمههيئام،هبيهجمهت باق اهممنتينا.هالبرمجة:

:هت هايهماهن قهمايجها،هتنظايهخه ه يامهماي سخو،هنظيهمكونات الحاسوب الرئٌسٌة
همات غا ،ه بك اهماي سخو.

ه12

ه9 نظيهجخم  همابا ن ا،هتي"ا هخت هايهمانظيه:هجخم  همابا ن ا،هم ميبتطبٌقات وعلوم المعلومات
 

 عائلة نظم المعلومات الحاسوبٌة الرئٌسٌة: تشمل المجاالت المعرفٌة اآلتٌة: .4

ه   هماس   ا )ماهج  اهمانظيامهميس سامهممجب يام(:هالمجال المعرفًه

التخصص 
 الرئٌسً
نظم 

معلومات 
 حاسوٌبة

ق  م،هتيمكاوهمابا ن ا،ه:هيا اا اههتعلوم الحسابات والخوارزمٌات
هما خميزها ا.

ه9

ه12هبيهجمهكانخنم،هبيهجمههيئام،هبيهجمهت باق اهممنتينا.هالبرمجة:
ه6ه بك اهماي سخو،هأه هما بك ا.هالشبكات:

هتي"ا هتطبٌقات وعلوم المعلومات همابا ن ا، هجخم   همابيهجا ا، ه ن سم :
هخت هايهمانظي.

ه9

ه
 مسار الفرعً: تكون المجاالت المعرفٌة موزعة كاآلتً:ثانٌاً: المجاالت المعرفٌة لل

 الرقم
التخصص الرئٌسً/ المسار 

 الفرعً
 المجاالت المعرفٌة والمساقات التً ٌجب أن ٌتضمنها المسار الفرعً

 (اتيكها"ج ه ههتي ا هب جاهماهس ج اها"هس يهمافي ا)

الحد 
االدنى 
 للساعات

ه "يهماي سخو/ "يهي سخوه1
:ه ممممبك اهماي سممممخو،هأهمممم هماه "خهمممم ا،ه ن سمممممهالحاسااااوب مساااااقات فااااً علااااوم

مابيهجامم ا،هجخم مم همابا نمم ا،هتي"امم هخت ممهايهماممنظي،هنظيامممهماي سممب ا،هه ه يامممه
هماي سخو.

ه15-30

هخس ئ ههت   به "يهماي سخو/ه2
تف  مم هم نسمم  ههمماهماي سممخو،هخسمم ئ ههت مم  ب،ههمساااقات فااً الوسااائط المتعااددة:
همايسامهممفتيماام.هه  اجمه خي،هت خايهمابا ن ا،

ه15-30

ه "يهماي سخو/هيسيهي سخباه3
:ههبممم  لهمايسممميهماي سمممخبا،همايسمممخيهماهتييكممممهمسااااقات فاااً الرسااام الحاساااوبً

هب ست  ميهماي سخو،هه  اجمهما خيه،هنهعجمهمايسخه ا،هه  اجمهميفالي.
ه15-30

ه "يهماي سخوه/ بك اهي سخبامه4
خكخ اهما بك ا،هبيهجممهما مبك ا،ه بك اهماي سخو،هبيخت:همساقات فً الشبكات

هإ ميبهما بك ا،ه بك اهماي سخوهماالس"كام،هأه هما بك ا،هأه هماه "خه ا.
ه15-30

ه5

تكنخاخجا هماه "خه اه/يخسبمه
هنق ام
ه
ه

ت مممهايهماهخمجممماهم اكتيخناممممهما   ممممهبممم  ج زبههمسااااقات فاااً الحوسااابة النقالاااة:
نق اممم،همينظهمممهماهخز مممه)مايخسممبمهمانق اممم،همسمم ااوهماهي كمم بهخمانهعجمممهاالج ممزبهما

ماسي بام،هجخم  همابا ن اهماهخز م(،هت باق اه  همهاالج زبهمانق ام،هتف  م هم نسم  ه
ههاهماي سخو.

ه15-30

ه6
تكنخاخجا هماه "خه اه/ه

هتكنخاخجا هم نتيناهخت باق ته
همستيج عهماه "خهم اه،هتنقاموهمابا نم ا،همس سما اهمساقات فً تكنولوجٌا االنترنت:

همايكخهمهم اكتيخنام،هت هايهخبيهجامهماخاو،همات باق اهم اكتيخنام.
ه15-30

ه7
تكنخاخجا هماه "خه اه/هأه ه

هماه "خه ا
أهممم هما مممبك ا،هأهممم هماتجممم يبهمماكتيخنامممم،ههيمجبممممههمسااااقات فاااً امااان المعلوماااات:

هما بك اهختخماق  ،هنظيامهمات فاي،هبيتخكخ اهمه هماه "خه ا.
ه15-30

ه8
 هماه "خه ا/هتكنخاخجا هتكنخاخجا

ه "خه اهم  ه  ه)نظيه
هه "خه اهم  ه  (

 ن سمممهمابيهجامم ا،هنظمميه  مميهماقمميمي،همساااقات فااً تكنولوجٌااا معلومااات االعمااال: 
م ميبهماه مم ياا،هعكمم ءهم  همم  ،هنظمميهم ميبهماه يفممم،هم ميبهماهممخمي ،هت  مما ههممخمي ه

ه(.ERPماهسسس اه)
ه15-30

ه9
 ن سمهمابيهجا ا/ ن سمه

هبيهجا اما

اساسااٌات هندسااة البرمجٌااات، مواصاافات البرمجٌااات همساااقات فااً هندسااة البرمجٌااات:
وتصمٌمها، فحص البرمجٌات، معمارٌة البرمجٌاات، تطاوٌر البرمجٌاات وتوثٌقهاا، ادارة 

هالمشارٌع البرمجٌة.

ه15-30
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 الرقم
التخصص الرئٌسً/ المسار 

 الفرعً
 المجاالت المعرفٌة والمساقات التً ٌجب أن ٌتضمنها المسار الفرعً

 (اتيكها"ج ه ههتي ا هب جاهماهس ج اها"هس يهمافي ا)

الحد 
االدنى 
 للساعات

ه10
نظيهماه "خه اهماي سخبام/نظيه

هماه "خه اهماي سخبام
إ ميبهنظمميهجخم مم همابا نمم ا،ههسممتخ   اهلحاسااوبٌة: مساااقات فااً نظاام المعلومااات ا

همابا ن ا،هتنقاوهمابا ن ا،همستيج عهماه "خه ا،هأه هماه "خه ا.
ه15-30

 

 

 ثالثاً: المجاالت المعرفٌة المساندة تكون كاآلتً لجمٌع التخصصات:

 عدد الساعات المجال المعرفً

ه6 اإلحصاء، تحلٌل عددي، الجبر الخطً

 

 ماقسيه "ذهم هتكخ هه هاه هماهج  همافي ا.(هس  مههه هم تا يه15-9:ه)ت االختٌارٌةالمجاالرابعاً: 
(هس  مهه ته به "ذه90(هس   اهاسج"  هما  اوهب  هم هان اه يمسمه)6-3)مشروع تخرج: :خامسا
 ميج .

ها ( ساعة يقضي49( أسابيع متصمة بعد إكمال )3: تكون مدة التدريب العممي )التدريب العملي: سادسا
 الطالب في مؤسسة ذات عالقة بالتخصص ويكون التدريب موثقًا بسجل التدريب الميداني.

 
 

 (: المختبرات والمشاغل )إن وجدت(10المادة )
اجوه "ذهماج ه مهتخفايهه تبيماههج زبهبك فمهمات باق اهخمابيهجا اهماي اممهخماالزهمه أ(هماه تبيما:

هفاهك هت   ،ه "ذهأ هتتيققهما يخ همآلتام:ها"ت   هاكخ ه     ههن سب ًها   هما "بم
ه.ه2(هي60اكخ هماي همي نذهاهس يمهك هه تبيه) .1
هاجوهأ هاج زهه تبيهماي سخوههب  يا هي سخب ًهي ام ًه "ذهميج ه. .2
 (ه  اب ً.ه20ما  جمهماق خ هاك هه تبيه) .3
تخفايه "ذهم هاتيهما   هه ن هتق ايه "وهم  ته  تخفايهه تبيا هكي هم نذه .4

ا"ت   هفاهب مامهماسنهههماهج  اهماه يفاههازهب جاهماه تبيماهماخمي لهفاهتج خ
 :م تاهاي خ ه "ذهم  ته  هما   ه يا ممام امههه هت ياخهم

تخفايهه تبيهخمي ه "ذهم ج هاك ههج  هه يفاهه هماهج  اهماه يفاههه.هأ
ه( "خيهمايس ب اهخما خميزها اب ستمن ءههج  هها"  ئ"ههمايئاسهه)

 تبيهخمي ه "ذهم ج هاك ههج  هه يفاهه هماهج  اهماه يفاههتخفايههه.هو
ه"هس يهمافي ا.ا

أ هاكخ هماه يوهي  اله "ذه يجمهمابك اخياخ هفاهمات   هكي هأ ناهخأ ه .5
ه(هس  مه ه"امهأسبخ ا ً.ه18 هازا ه بئههمم يمفاه "ذه)

تي  هأسه ءهماه تبيماهخماتج ازماهماالزهمهاك ههن  هيسوهه  اايهم ته  ه .6
همات   .

هو(هماه  غ :ه)إ هخج ا(
ا"  او،هختكخ هماس مهه2ي 4 "ذهميج هخبه   ه2ي 60تكخ ههس يمهماه غ هماخمي ه

ه(ه  اب ًهي مًهأج ذ.15ماق خ ها"ه غ ه)
ه)هتي  هأسه ءهماه  غ هخماتج ازماهماالزهمهاك ههن  هيسوهمات   (.

هج(هماهيمفقهما   م:
هبا مهمات باقام.تخفايههيمفقهت يابامها"ت    اهعماهما 

ه)تي  هأسه ءهماهيمفقهما   مهماالزهمهاك ههن  هيسوهمات   (.
ه

 

 (: التجهٌزات واألدوات والوسائل التعلٌمٌة 11المادة )
هيسوهمات   (: (اجوهتخفايهماتج ازماهخمي خماهخماخس ئ همات "اهامهمات اامهه

o .)أج زبه يضهخأج زبههس ن بها"ت يا ه)إاكتيخنامهختق"ا ام 
o هاكفاهه ههخم ه)إاكتيخنامهخغاي  (ههت "قمهب ات   .ه ه
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o .   تخفايه   هه همابيمهاهمات "اهامهخممي  ئامهماهن سبمها"ت 
o . هج  زهي سخوههي اثهاك ه اخه ائمهت يا

 
 الكوادر  المساعدة (:12المادة )

 )هه يفخهماه تبيما:ه)إ هخج ا
ك اخياخ هفاهمات   ه "ذهميج ها ا هما   هماالزيهه هه يفاهماه تبيماهه هيه"مه يجمهماب

(هخ هازا هما وءه1:20بياثه هتزا هنسبمهما "بمهإاا يهفاهماه تبيهماخمي هأمن ءهمات يا ه  ه)
هس  مه ه"امهأسبخ ا ً.ه18مم يمفاها"ه يوه "ذه

 )هفناخهماه تبيما:ه)إ هخج ا
هيهماهتخس .ا ا هفناهخمي ه "ذهميج هاك ههه تبيهه هيه"مه يجمهمابك اخياخ هأخهما ب"خ

 
  المكتبه (:13المادة )

 

هت"تزيهماج ه مهبتخفايهمآلتا:
ه:الكتبأ(ه

o هخبخمجاه هما يمسام هما  م ههخم  هه  هه  ب هاك  هميج  ه "ذ هه ت"فم ه ن خا  ه هسم تخفاي
 نس تا ه "ذهميج هه هك ه نخم .

o .تخفايه هسا ه نخمن ًه "ذهميج هه هماكتوهماهتق همهفاههج  اهمات   هماه ت"فم 
o هج ه)فا ه   هما ن خا  ههجهخع هاق  هأ  هاجو همييخم  ه نخم ه300هاا فاههخيجا (

همات   .
o هميجنبامه هب ا"غ ا ههن سو ه    هخما خيا اهتخفاي هماكتوهخماهيمجا هم تا ي هفا ايم ذ

هماايخيامها"ت   هخ   مهمات    اهماتاهت ي هب ا"غمهممنج"ازام.
o (ه هسن10تخفاي هآل ي هخعاك هي امم هبإ  ميما هما ن خا  هه  هك فمه%( هاتغ ام تا 

هماهج  اهماه يفامها"ت   .
ه:الدورٌاتو(ه

ه خياهه ه)هتخفاي هه(خمماكتيخنامخيجا هم ج  ه "ذ هماهج  اهخمي ل هه  هه يفا ههج   اك 
هخعاكهي يه ه هسنخما.ها"  ئ"ههمايئاسههخماهس يهمافي اماه يفاهه

ه
ه

ه هماهتوفٌر المراجع األساسٌةج( هك اه  جــي ها"بيثهخما يمسم هخ خمئيهماه  يوهماالزهم ه)ماقخمها (، "غخام
ه..ماخه هخمابب"اخغيمفا ا هخمي  ا ، همام نخام، هخماكتو هخمي ام هخماساي، هماتيمجي هخه  جي )ماهخسخ  ا(،

ه.خميجنبامه ب ا"غتا هما يبامه
 

 المتطلبات العامة  (:14المادة )
ه "ذههستخ هماقسيهأخهمات   :

هسنخماهفاههج  همات يا .ه3يئا هجسيهفاههج  همات   هب بيبه هتق ه  ه  .1
 هكتوه   هبيئا هماقسيهخسكيتايبههتفيغمها سخ هماقسيه  .2
هماتج ازماهماالزهمها  همهأ ا ءهما ائمهمات ياسام.  .3
اكتيخناها"قسيه "ذهما بكمهما م "امها"ج ه مهايتخيه "ذهك فمهماه "خه اههخجاهإ  .4

 ميك  اهام.
 ا ً.خجخ هآاامهاهيمج مهما   هما يمسامها"بيمهاه خي  .5
أي اوههتك ه ها"هخم هما يمسامهخما "بمهخممي   هخما ياجا هخهي ايهج"س اه  .6

 هج" هماقسيهخما"ج  هميك  اهامهماه ت"فم.
تخفايهآامهت خايهفاهك هجسيهأك  اهاها  همهما ه همم مييهخأ ا ءه ائمهمات يا ه  .7

ت خايههخمي لهاك هجسها همعمهك  ه ن اكهخي به،هخاجخزهتخفايهبه ها    هآامهفاه
ههيكزيهفاهماك"امه.

 تخفايهاخي اهإ النامهك فامهفاهماك"امه)تق"ا امهأخهإاكتيخنام(.  .8
 

 الٌات تقٌٌم الطلبة (: 15المادة )
هاتيهتقاايهما "بمهب ست  ميهخس ئ هخمس ااوهه ت"فمهاتقاايهأ مءهما "بمههم :ه



Accreditation Department, AQACHEI, 2017  Page 8 
 

هم هتي ن اهب نخم   ه. .1
هماه  يااهبه ههفا  هه يخعهمات يج.ه .2
هات ياوهماها منا.تق يايهم .3
هبيخثهما "بمهختق ياي ي. .4

ه
ه

 أحكام عامة
 (16المادة )

إعمهايها ته همات   هم ته  مًه    ًهخايهاب أهمات يا هفاههب  ههيخيهسنتا هه هتي ا ههاتيهماتنساوه
هماذههج" همات "ايهما  ااهبإاغ ئه.ه

 
  (17المادة )

 ستا  بامهما   مهييهت   هفاهماهسسسمهيفاهما  جمهمأخههم  ته  هما   ه هاتيهمانظيهفاه "و
مات "اهامهإعمهك  ه "ا  هه  اف اهأخهغيمه اها" ائمهايا هإزمامهت"كهماه  افمهأخه فاهماغيمه ا،هخفاهي  ه

ه "ذهميج هه هت ياخهإزمات  ه.هخمي هتكيميهت"كهماه  اف اه انظيهب علهما "ب اهإ هب  هف  ه يمسا
 

 (18المادة )
 فاهأامهأهخيهأ ي هايهاي هب  هن هفاه علهمات "اه ا.هاباههج" هما ائم

 
 (19المادة )

هت"غاه علهمات "اه اهأامهن خ هأخهجيميماهس بقمهتت  يضهه   .
 

 (20المادة )
ه.(3/5/7912( تبريخ )131/11/7912بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )هماه  امه  ياه علهمات "اه ا

ه
 (21المادة )
 ج" ماه ياخهمجيمي  هه هب علهمات "اه اهه هتها ه 


