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 تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

( تاريخ 119/10/2017)  مجلس الهيئة رقمقرار  والمعدلة بموجب  2010( لسنة 4رقم )

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

 وتعديالته 2007( لسنة 20مؤسسات التعليم العالي رقم )

 

 

 :1الماده 
 

  رقموالمعدلة بموجب   2010( لسنة4تسمى هذه التعليمات " تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا رقم )

 " (15/3/2017( تاريخ )119/10/2017)

 :2الماده 
 

 المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:يكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني 
 .وضمان جودتها: مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي المجلس
 تي تطرح برنامج الدراسات العليا: الجامعه الالجامعه
 : لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية التي تقدم  برامج دراسات عليا .اللجنة

كلية الدراسات العليا في الجامعة  التي تقدم الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس أو مجلس : مجلس مجلس الكلية
 الكلية في الجامعة التي تقدم برامج الدراسات العليا فقط.

 .المحدد من المجلس البرنامجفي : الحد األقصى لعدد الطلبة الطاقة االستيعابية
الجامعية التي تؤدي إلى نيل درجة الدبلوم العالي أو الدرجة الجامعية الثانية )الماجستير( أو الدراسات  :الدراسات العليا

 الدرجة الجامعية الثالثة ) الدكتوراه او ما يعادلها(.
 في التخصص الذي تطرحه الجامعه الدكتوراه و البرنامج: الدبلوم العالي, الماجستير

 .(الدكتوراه و العالي, الماجستيرالدبلوم ) البرامج التخصص: مجموعه من
 دراسات العليا متصل مع برنامج البكالوريوس لنفس التخصص.الالبرنامج المتصل: برنامج 
 دراسات العليا غير متصل مع  برنامج البكالوريوس لنفس التخصص.الالبرنامج المنفصل: برنامج 

او  هيئة تدريس كادر ين في الجامعه سواء كانيالمعين من حملة درجة الدكتوراه : اعضاء هيئة التدريسهيئة التدريس اعضاء
 .او تفرغ علمي عقد

 

 :3الماده 
 
 يجب أن يكون لكل تخصص رسالة وأهداف ومخرجات تعليم متوقعه تتوائم مع رؤية الكلية ورسالتها وأهدافها 
 

 :4الماده 
كلية أو عمادة للدراسات العليا بحيث يشكل لها مجلس يرأسه العميد ويضم ينشأ في كل جامعه تقدم برامج الدراسات العليا 

في عضويته:أ( نائب أو نواب عميد الدراسات العليا.ب( عمداء الكليات المعنية التي تقدم برامج دراسات عليا أو من ينوب 
معية بتنسيب من عميد كلية عنهم.ج( اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص من خارج الجامعة يعينهم رئيس المؤسسة الجا

 الدراسات العليا.
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 المجلة العلمية: 5الماده 
المجلة العلمية المحكمة : أن تصدر عن مؤسسه علميه او  المجالت األردنية المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي  .أ 

 األردني وتنطبق عليها الشروط االتيه:
 أن يكون لها هيئة تحرير ورئيس تحرير  .1
 لها هيئة استشاريه.أن يكون  .2
 أن يكون مضى على إصدارها ثالث سنوات .3
 ان يكون هنالك استمرارية في إصدار هذه المجلة. .4

  
 ب. المجلة العلمية المحكمة المصنفه عالميا: أن تكون مفهرسة في احد قواعد البيانات العالميه 

 

 Science Citation Index (SCI) 

 Science citation Index Expanded (SCIE) 

 Thomson Reuters (Formerly ISI) 

 Scopus 

 ERA 

 EBSCO Abstract 

 EconLit 
  

 

 : اعضاء هيئة التدريس 6الماده 
 لغة التدريس فيها اللغه االنجليزيه. % من أعضاء هيئة التدريس خريجي جامعات25ما نسبته ان يكون  .أ 
 يحملون الجنسية األردنية في التخصص الواحد% على األقل من أعضاء هيئة التدريس  ممن 50ما نسبته ان يكون  .ب 
 هيئة التدريس عن ثالث سنوات على األقل .أعضاء  %( من 50أن ال تقل مدة عقود ) .ج 
يشترط العتماد عضو هيئة التدريس من رتبة أستتاذ او أستتاذ مشتارك لغايتات التتدريس وا شتراف علتى الرستائل الجامعيتة  .د 

 اسات العليا، أن يتوافر لديه في آخر خمس سنوات  أياٌ مما يلي :وحساب الطاقة االستيعابية لبرامج الدر
مجتالت علميتة  محكمتة علتى ان يكتون احتد البحثتين ي فتتخصصه   في  ما ال يقل عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر -

 منشورا او مقبوال للنشر في مجلة مصنفة عالميا.
 كتابان محكمان في مجال التخصص. -
 منشورا او مقبوال للنشر في مجلة مصنفة عالمياو بحثا  مجال التخصصفي كتاب محكم  -

يشترط العتماد عضو هيئة التدريس متن رتبتة أستتاذ مستاعد لغايتات التتدريس وا شتراف علتى الرستائل الجامعيتة وحستاب  .ه 
ثتين منشتورين أو مقبتولين الطاقة االستيعابية لبرامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه في آخر ثالث سنوات ما ال يقل عن بح

 على ان يكون احد البحثين منشورا او مقبوال للنشر في مجلة مصنفة عالميا.مجالت علمية محكمة في  للنشر
 

 :7الماده  
 يشترط في عضو هيئـة التدريس الذي بلـغ سـن السبعين أن يكون برتبة أستاذ 6-دالماده  مع مراعاة ما ورد في 
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 البرامج المنفصله: 8الماده 
 

 اعاله  6الماده  ما ورد في  مع مراعاة 
أربعتة أعضتاء هيئتة  الجامعتهتطرحته  برنتامجالحد األدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في كل ان يكون  .أ 

توفير ثالثتة أعضتاء متن هيئتة التتدريس علتى  يجوز. و المطلوب تدريس من حملة درجة الدكتوراه في التخصص
 األقل عند تقديم طلب االعتماد أحدهم برتبة أستاذ، والباقي في بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد.

 الدبلوم  العالي  و الماجستير كما يلي: يتكون الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في برنامج .ب 
 % حداً أدنى( .25األساتذة ) -
 %  ( 75 -0األساتذة المشاركون ) -
 % حداً أعلى(.25األساتذة المساعدون ) -

 
 تكون الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في برنامج  الدكتوراه كما يلي:   .ج 

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

 
 البرامج المتصله: 9الماده 

 
يجوز اعتماد برامج الدراسات العليا كبرامج متصلة مع برنتامج البكتالوريوس لغايتات , اعاله  6الماده  ما ورد في  مع مراعاة  

 االعتماد الخاص وحساب الطاقة االستيعابية الخاصة شريطه اآلتي :
( 7متن هيئتة االعتمتاد ) ترخيصتهأن يكون  لبرنامج الدراسات العليتا برنتامج بكتالوريوس مماثتل وقتد مضتى علتى  .أ 

 سنوات على األقل. 
أن يكون الحد األدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس من حملة درجتة التدكتوراه المتفترغين فتي برنتامج البكتالوريوس   .ب 

 ( أعضاء هيئة تدريس في التخصص .4)
في برنامج البكتالوريوس المماثتل كافتة الرتتب األكاديميتة ألعضتاء هيئتة التتدريس المنصتوص عليهتا فتي أن يتوفر  .ج 

 عند اعتماد برنامج الدراسات العليا. تعليمات االعتماد الخاص لبرنامج البكالوريوس
أن يكون الحد األدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة درجة التدكتوراه فتي برنتامجي البكتالوريوس  .د 

تكون الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في برنامج الماجستير كما  و ( أعضاء هيئة تدريس 6والماجستير )
 يلي:

  حداً أدنى  استاذ واحد -
 %  ( 75 -0األساتذة المشاركون ) -
 % حداً أعلى(.25األساتذة المساعدون ) -

 
أن يكون الحد األدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من حملة درجة التدكتوراه فتي برنتامجي البكتالوريوس  .ه 

( أعضاء هيئة تتدريس,  وتكتون الرتتب األكاديميتة ألعضتاء هيئتة التتدريس فتي برنتامج التدبلوم 6والدبلوم العالي )
 ا يلي:العالي كم

 .حداً أدنى  استاذ واحد -
 %  ( 75 -0األساتذة المشاركون ) -
 % حداً أعلى(.25األساتذة المساعدون ) -

 
أن يكتون الحتد األدنتتى لعتدد أعضتاء هيئتتة التتدريس المتفترغين متتن حملتة درجتة التتدكتوراه فتي التخصتص لبتترامج  .و 

وتكتون الرتتب األكاديميتة ألعضتاء هيئتة التتدريس  ( أعضاء هيئتة تتدريس8البكالوريوس والماجستير والدكتوراه )
 في برنامج  الدكتوراه كما يلي: 

 .%( حداً أدنى50األساتذة ) -                                                                                  
 %  ( حداً أعلى 50األساتذة المشاركون )  -                                                                            
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 الطاقه االستيعابيه :10الماده      
 وال:ا
 طالبا 25امج الدكتوراة  نبر يكون الحد األقصى للطاقة االستيعابية لعدد الطلبة المسجلين في .أ 
 100 للتخصصتات االنستانيه الماجستتير امجنتبر األقصتى للطاقتة االستتيعابية لعتدد الطلبتة المستجلين فتييكون الحتد  .ب 

 طالب
 للتخصصتات العلميته والتطبيقيته الماجستتير امجنتبر يكون الحد األقصى للطاقة االستيعابية لعدد الطلبة المسجلين فتي .ج 

 طالب 60
برنتامج دبلتوم الدراستات العليتا  كتل تخصتص متن الطلبة المسجلين فتييكون الحد األقصى للطاقة االستيعابية لعدد    .د 

 طالبا 40
 

 %( من حملة درجة الدكتوراه المتفرغين لتغطية العمل االضافي للمتفرغين وعمل غير المتفرغين10تضاف نسبة ) :ثانيا
 
 الطلبه: 11الماده 

 
 أال تزيد نسبة عدد الطلبة الى عدد أعضاء هيئة التدريس عن: ان .أ 

 لبرنامج الدكتوراه (1:5) -
 /التخصصات االنسانيه لبرنامج الماجستير (1:20) -
 العلميه والتطبيقيهالتخصصات / لبرنامج الماجستير (1:15) -
 لبرنامج الدبلوم العالي. (1:25) -

يعد جميع الطلبة المسجلون في برامج الدراسات العليا في الجامعة طلبة منتظمون في الدراسة  بما في  ذلك الطلبة  .ب 
الطلبة المسجلين المسجلون في برامج الدراسات الخاصة والطلبة المؤجلون لدراستهم أو المنقطعون عنها باستثناء 

 لصفر  ساعة معتمدة لغايات االمتحان الشامل.
 

 /برنامج الدكتوراه الخطط الدراسيه: 11الماده 
 ( ساعة معتمدة حداً أدنى موزعة على النحو التالي:54تكون متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ) .أ 

 ( ساعة معتمدة مواد إجبارية .21)
 .( ساعة معتمدة مواد اختيارية 15)
 ( ساعة معتمدة لرسالة الدكتوراه .18)

 يجب وضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة الدراسية. .ب 
يجوز عند القبول أن تحدد مواد استدراكية للطالتب متن مستتول البكتالوريوس و/أو الماجستتير علتى أال تزيتد عتن تستع  .ج 

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

 
 /برنامج الماجستير الخطط الدراسيه  12   : الماده     
 

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

 برنامج الماجستير بالمسار الشامل:
 ساعة معتمدة مواد إجبارية حداً أدنى. )24(
 ساعات معتمدة مواد اختيارية حداً أقصى. )9) 

 برنامج الماجستير بمسار الرسالة:
 ( ساعة معتمدة مواد إجبارية حداً أدنى15) 
 ( ساعات معتمدة مواد اختيارية حداً أقصى.9) 
 ( ساعات معتمدة لرسالة الماجستير.9) 
 
 يجب وضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة الدراسية. .أ 
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وز عند القبول أن تحدد مواد استدراكية للطالب من مستول البكالوريوس على أال تزيد عن تسع     ساعات معتمدة، يج  .ب 
درجة  وال تدخل عالمات هذه المواد في المعدل التراكمي للطالب وال تحسب ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل

 الماجستير.
 /برنامج الدبلوم العالي الخطط الدراسيه  :13  الماده

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

 ساعة معتمدة مواد إجبارية حداً أدنى. ( 15)
 ( ساعات معتمدة مواد اختيارية حداً أقصى.9)

 يجب وضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة.  .ب 
 
 

 االمتحان واإلشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها 12الماده 

تقتصر عملية إعداد امتحانات الكفاءة المعرفية وتصحيحها وا شراف على رسائل الدكتوراه ومناقشتها على من هم  .أ 
او استاذ في رتبة أستاذ أو أستاذ مشارك من مالك الجامعه. ويجوز االستعانه بعضو هيئة تدريس وبرتبة استاذ 

 مشارك  من خارج الجامعه كمشرف مشارك على رسائل الدكتوراه
تقتصر عملية إعداد اختبارات االمتحان الشامل وتصحيحها وا شراف على رسائل الماجستير ومناقشتها على أعضاء   .ب 

ز لألستتتاذ هيئتتة التتتدريس التتذين يحملتتون درجتتات أكاديميتتة ال تقتتل عتتن رتبتتة أستتتاذ مشتتارك متتن متتالك الجامعتته.  ويجتتو
المساعد أن يشرف على رسالة الماجستير أو يناقشها  شريطة أن يكون قد ُنشر له أو قبل للنشر بحثتان علتى األقتل فتي 
مجال تخصصه في مجالت علمية محكمة ومصنفة بعد حصوله على درجة الدكتوراه منشور احتدهما او مقبتول للنشتر 

لين متتن رستتالة الماجستتتير أو التتدكتوراه الخاصتتة بعضتتو هيئتتة فتتي مجلتتة مصتتنفة عالميتتا، وأن ال يكتتون البحثتتان مستتت
 التدريس.  

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

 
مع مراعاة ما ورد في الفقرتين )ا، ب( يكون الحد األقصى لعدد الرسائل الجامعية التي يشرف عليها عضو هيئة   .د 

التدريس في آن واحد حسب الرتبة األكاديمية ست رسائل لألستاذ واربع رسائل لألستاذ المشارك ورسالتين لألستاذ 
 المساعد .

 دراسات العليااحتساب المواد الدراسية لطلبة ال :13الماده 

 ال تحسب المواد االستدراكية لطالب الدراسات العليا في معدله التراكمي. .أ 

ال تحسب لطالب الدراسات العليا أي مادة كان قد درسها أو درس ما يعادلها وحصل بموجب ذلك على شهادة أو درجة  .ب 
 علمية أخرل.

ال يجوز احتساب أي مادة كان قد درسها الطالب من مستول برنامج أقل في برنامج أعلى ويجب أن تكون المواد   .ج 
 االستدراكية في السنة األولى.

 يجب على  طالب الدراسات العليا  إنهاء المواد االستدراكية في السنة األولى  من البرنامج.-د
 
 
 

 القبول في برامج الدراسات العليا :14الماده 

 التزام المؤسسة الجامعية بأسس القبول المعلنة من قبل مجلس التعليم العالي. .أ 
 يجب اعتماد التخصص المرخص قبل قبول أي طالب فيه. .ب 
تلتزم المؤسسة الجامعية با عالن في بداية كل فصل دراسي يتم فيته قبتول الطلبتة عتن التخصصتات المعتمتدة اعتمتاداً  .ج 

 خاصاً وبمسمياتها الدقيقة التي اعتمدت بها.
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 احكام عامه
 

 15الماده 

 للبت فيها نص في هذه التعليمات عليهاتحال الى مجلس الهيئه الحاالت التي لم يرد 
 

 16الماده 

 هذه التعليمات اي قرارات سابقه صادره من مجلس الهيئهتلغي 

 
 17الماده 

  2017/2018هذه التعليمات بداية الفصل الدراسي االول من العام الجامعي ب يعمل
 
 
 

 


