
  

  

 

 الخاص االعتماد معاييرو تعليماتل العام اإلطار

 البكالوريوس /دكتور في الطب(  ( الطب للتخصص 

 رقم الهيئة مجلس قرار بموجب المعدلةو 2010 لسنة (7) رقم
 بموجب لصادرةوا (2017/ 7 / 26) تاريخ( 27/2017 /283)

 اعتماد هيئة قانون من( 7) المادة من( ك أ،) الفقرتين
 وتعديالته 2007 لسنة( 20) رقم العالي التعليم مؤسسات

 

 

 ( 1المادة )

رقم البكالوريوس  /الطب الخاص للتخصصتسمى هذه التعليمات "اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد 

( 2017/ 7/  26( تاريخ )27/2017 /283)والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  2010 ( لسنة7)

( 20( من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )7ادة )والصادرة بموجب الفقرتين )أ، ك( من الم

 وتعديالته 2007لسنة 

 

 

 البرنامج/ مخرجات التعلم للخطة الدراسية:أهداف ( 2المادة )

مع رؤية  ومعلنة تتوافقاضحة ومتوقعة و ومخرجات تعلمرسالة وأهداف  الطب تخصصليجب أن يكون 

 وأهدافها.الكلية ورسالتها 

 

 الخطة الدراسية: (3) المادة

وفقاً البكالوريوس في الطب يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة  (أ

 على النحو اآلتي: التخصص موزعةلمعايير اعتماد 

 

 

 الساعات المعتمدة 

( ساعة معتمدة أو حسب قرارات 27( ساعة معتمدة إلى )21من ) متطلبات الجامعة

 عليم العالي.مجلس الت

 المرحلة األساسيةمتطلبات 

 (األولى)الثالث سنوات 

 من مجموع الساعات المعتمدة كثر%( على األ35)

 %( على األقل من مجموع الساعات المعتمدة55) متطلبات المرحلة السريرية 

 

 ب( توزع مواد التخصص في الخطة الدراسية لتغطي المجاالت المعرفية اآلتية:

وفقاً  من المجاالت األساسية ألدنى من الساعات المعتمدة لكل مجاليحدد الحد ا :المجاالت األساسية( 1

 .العملية متضمنة المواد الطب لتخصص الخاص لمعايير اعتماد

يحدد الحد األدنى من الساعات المعتمدة لكل مجال من المجاالت السريرية وفقاً : السريرية( المجاالت 2

 .د العمليةلمعايير اعتماد الخاص لتخصص الطب متضمنة الموا

 



  

  

 

 

 

 

 أعضاء الهيئة التدريسية  (4المادة )

 للمرحلة األساسية والسريرية أعضاء الهيئة التدريسية أوال:

 عضو 12المرحلة األساسية  التدريس فياألدنى لعدد أعضاء هيئة  : الحداألساسيةمتطلبات المرحلة  .1

برتبة أستاذ  منهم اثنينون متفرغين من حملة درجة الدكتوراه في التخصص على ان يكتدريس  هيئة

 .األقلعلى  مشارك

 : متطلبات المرحلة السريرية .2

للمرحلة األساسية من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص  الرابعةبداية السنة  مع .أ

 24الحد األدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس في المرحلة السريرية  لتخصص الطب يكون

من حملة رتبة  ) اما يعادلهدرجة الدكتوراه او  هيئة تدريس متفرغين من حملة عضو

 منهم اثنينفي التخصص على ان يكون  د(المساع األستاذالمشارك او  اذاألستاو  األستاذية

 .على االقل برتبة أستاذ مشارك

 :ما يلي درجة الدكتوراه شهادته لعادت ممن المتفرغ هيئة التدريس عضو فييشترط  .ب

 

أن يكون حاصالً على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها  .1

 جامعة.)دكتور في الطب( من جامعة تعترف بها ال

 5ان يكون قد مضى على حصوله على درجة البكالوريوس مده ال تقل عن  .2

 سنوات

أن يكون قد تدرب تريباً مبرمجاً ومتدرجاً في حقل االختصاص العام او  .3

تقل عن أربع  في مستشفيات تعليمية ال االختصاص(الدقيق )حسب طبيعة 

 يعادله.  مااو سنوات في البلد المانح للشهادة وحصل على البورد االمريكي 

 أو:

  أن يكون حاصال على شهادة االختصاص العالي االردنية في التخصص 

العام او الدقيق، وان يكون قد تدرب في المستشفى التعليمي الذي أوفد اليه 

او الدقيق لمدة ثالث  العاماالختصاص تدريباً مبرمجاً ومتدرجاً في حقل 

ان تكون سنتين خارج األردن وسنة داخل االردن بعد انتهاء  )ويجوزسنوات 

االيفاد( وان يكون حاصالً على شهادة مهنية مؤهلة للعمل في التخصص الذي 

او المملكة المتحدة او ايرلندا او  االوروبيأوفد اليه في احدى دول االتحاد 

 كندا. او انيوزلنداستراليا او 

. ان يكون حاصالً على شهادة المجلس الطبي االردني او العربي لمزاولة 4

 وجد. والدقيق إنالعام  اختصاصه

 

 

 -الطب الشروط التالية:  تخصصيجب أن يحقق المدرس السريري غير المتفرغ في  .ج

 على االقل.أن يكون حاصال على البورد االردني في التخصص المطلوب  .1

أن يكون ممارسا لتخصصه لثالث سنوات على األقل بعد حصوله على البورد  .2

 االردني.



  

  

 

أن يكون حاصال على تدريب ممنهج في التدريس السريري وأساليبه مرة كل  .3

 سنتين.

 

 

 ثانيا: التنويع في مصادر شهادات الدكتوراه ألعضاء الهيئة التدريسية.

ألقل من أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون الجنسية األردنية في الجامعة % على ا75ثالثا: تعيين ما نسبته 

% في التخصص الواحد وفي حال وجود أكثر من برنامج في التخصص يتم احتساب 50على أال تقل عن 

 نفس النسبة ألعضاء الهيئة في جميع البرامج لنفس التخصص.

لتدريس بعقود ال تقل مدتها عن سنتين على مستوى % على األقل من أعضاء هيئة ا50رابعا: تعيين ما نسبته 

 التخصص.
خامسا: ضرورة تسلسل شهادات عضو هيئة التدريس من البكالوريوس إلى الدكتوراه بحيث تكون في نفس 

 التخصص ما أمكن مع األخذ باالعتبار التداخل والترابط في بعض التخصصات.
 ضاء هيئة التدريس والمحاضرون المتفرغون:: الحد األقصى للعبء التدريسي األسبوعي ألعبعاسا

 ساعات معتمده لألستاذ. 9 •

 ساعة معتمده لألستاذ المشارك أو األستاذ المساعد. 12 •

 ساعة معتمده للمدرس المساعد واألستاذ الممارس. 15 •

أن يكون ذلك بموافقة الجهة  )علىساعات معتمده للمحاضر غير المتفرغ  6 •

 التي يعمل فيها متفرغاً(.

 
  الطلبة(: 6مادة )ال
 

 ( للمرحلة األساسية.1:20) نسبة عدد الطلبة الى عدد أعضاء هيئة التدريس عن تزيد الان  .أ

 .السريرية( للمرحلة 1:8) نسبة عدد الطلبة الى عدد أعضاء هيئة التدريس عن تزيد الان  .ب

 في الدراسة يعتبر الطلبة المسجلون في الجامعة منتظمين في الدراسة بما في ذلك الطلبة المسجلون .ج

 الخاصة والطلبة المؤجلون أو المنقطعون عنها.

 

 

 

 الطاقة االستيعابية (:7المادة )

 

 تراعى األمور اآلتية:طب الألغراض احتساب الطاقة االستيعابية لتخصص 

 

 المرحلة األساسية: .1
 حملة درجة الدكتوراه المتفرغين للمرحلة األساسية. .أ

في  او االختصاص العالي غين من حملة درجة الماجستيرال يجوز ان تزيد نسبة المتفر .ب
 %.10تخصص الطب الى حملة درجة الدكتوراه المتفرغين عن 

 
 المرحلة السريرية: .2

 من حملة رتبة أستاذ او أستاذ مشارك او أستاذ مساعد المتفرغين  اما يعادلهاو  حملة درجة الدكتوراه .أ

حملة رتبة مدرس في تخصص الطب الى حملة الرتب األخرى  ال يجوز ان تزيد نسبة المتفرغين من .ب

 %.10( المتفرغين عن وأستاذ مساعد وأستاذ مشارك)أستاذ 

وفي جميع  الكليةفي  المتوفرالفعلي بالعدد المدرسين السريرين غير المتفرغين احتساب يجوز  .ج

 -ما يلي:  يجب ان ال تزيد النسب عن األحوال



  

  

 

 
إذا كان  في المرحلة السريرية او ما يعادلها من حملة درجة الدكتوراه% كحد أعلى 25يحسب  .1

في المرحلة  ما يعادلها اوالدكتوراه من حملة درجة عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين 

 خمسين عضو هيئة تدريس. من ا قل يريةالسر

في المرحلة  ما يعادلها اومن حملة درجة الدكتوراه إذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين  .2

من % بالمئة 35% ألول خمسين و25يحسب أكثر من خمسين وال يتجاوز المائة  السريرية

 .في المرحلة السريرية ما يعادلها او ة الدكتوراه من حملة درج وذلك المتبقين

في المرحلة  ما يعادلها او من حملة درجة الدكتوراه إذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين .3

% من 50% للخمسين الالحقين و35% ألول خمسين و25أكثر من مائة يحسب  السريرية

 .في المرحلة السريرية ما يعادلها او من حملة درجة الدكتوراه وذلك المتبقين

 

 برات: المخت (:8المادة )

 . 2م (60يكون الحد األدنى لمساحة كل مختبر ) -1

 األقل.حاسوباً حديثاً على  الحاسوب بعشرينيجب أن يجهز مختبر  -2

 ( طالباً. 20الطاقة القصوى لكل مختبر ) -3

يزيد عبئه اإلشرافي  وأالعلى درجة البكالوريوس في التخصص كحد أدني  أن يكون المشرف حاصالً  -4

 عة عملية أسبوعياً. ( سا18على )

 تحدد أسماء المختبرات والتجهيزات الالزمة لكل منها حسب معايير اعتماد التخصص. -5

تجهيز المختبرات األساسية قبل بداية التدريس بالمعدات واألجهزة الالزمة وتجهيز مختبرات التخصص  -6

 قبل بداية السنة الثانية من تاريخ اعتماد التخصص.

 

 

 : المستشفى(9المادة )

 السنةمع بداية  (عةالجاماو ان يكون من مالك )الجامعي يجب توفير مستشفى تعليمي داخل الحرم  .أ

وفي  سرير 200استيعابيه ال تقل عن  بطاقةللتخصص  الترخيصمن تاريخ الحصول على  االولى

 عن عدد األسرة.  السريرية المرحلةالكلي في  جميع األحوال ان ال يزيد عدد الطلبة 

تاريخ  227س الهيئة قرار رقم تطبيق معايير المستشفى التعليمي ومواصفاته الصادرة عن مجل .ب

20/5/2015  

 

 التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية:  (10المادة )

 التخصص( حسب :(يجب توفير التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية التالية

 أجهزة عرض وأجهزة مساندة للتدريس )إلكترونية وتقليدية(. -

 تعلقة بالتخصص.ما يكفي من مواد )إلكترونية وغيرها( م -

 توفير عدد من البرامج التعليمية واإلحصائية المناسبة للتخصص. -

 لكل عضو هيئة تدريس. حاسوب حديثجهاز  - 

 

 

 



  

  

 

 الكوادر الفنية المساعدة (:11المادة )

 

 مشرفو المختبرات:  .أ

يد نسبة ال تزبحيث يعين العدد الالزم من مشرفي المختبرات من حملة درجة البكالوريوس في التخصص 

 18( وال يزيد العبء اإلشرافي للمشرف على 1:20الطلبة إليهم في المختبر الواحد أثناء التدريس عن )

 ساعة عملية أسبوعياً.

 

 فنيو المختبرات:  .ب

 يعين فني واحد على األقل لكل قسم من حملة درجة الدبلوم المتوسط كحد أدنى.

 

 وعات: (: الكتب والدوريات والمعاجم والموس12المادة )

 تلتزم الجامعة بتوفير اآلتي:

 أ( الكتب:

قع نسختين على األقل من كل توفير خمسة عناوين مختلفة على األقل لكل مادة من مواد الخطة الدراسية وبوا

 عنوان ويشترط ان تكون الكتب اخر اصدار

 

 ب( الدوريات:

  .لخمس سنوات سابقة على األقلاإللكتروني ويكون ذلك او /توفير دوريات لكل تخصص بنوعيها الورقي و

 

 المتطلبات العامة: (13المادة )

 على مستوى القسم أو التخصص:

 سنوات في مجال التدريس. 3رئيس قسم في مجال التخصص بخبرة ال تقل عن  -

  .مكتب خاص برئيس القسم وسكرتيرة متفرغة لشؤون القسم -

 التجهيزات الالزمة لخدمة أعضاء الهيئة التدريسية. -

 لكتروني للقسم على الشبكة الداخلية للجامعة يحتوي على كافة المعلومات األكاديمية.موقع إ -

 وجود آلية لمراجعة الخطط الدراسية للبرامج دورياً. -

أرشيف متكامل للمواد الدراسية مبينا في كل منها خطة المساق، والمحتوى التعليمي، والمخرجات التعليمية،  -

والوظائف والتجارب العملية والحلول النموذجية، ونماذج ألوراق امتحانات الطلبة  ونماذج االمتحانات

ووظائفهم مصححة )العليا والوسطى والدنيا( ونماذج تقارير التدريب الميداني ومشاريع التخرج وسجالت 

 لفة.الطلبة واإلرشاد والخريجين واماكن عملهم ومحاضر جلسات مجلس القسم واللجان األكاديمية المخت

 توفير آلة تصوير في كل قسم أكاديمي لخدمة العمل اإلداري وأعضاء هيئة التدريس فيه ، ويجوز توفير  -

 واحده لكل قسمين اذا كان هنالك وحدة تصوير مركزي في الكلية . بما يعادل آلة

 توفير لوحات إعالنية كافية في الكلية )تقليدية أو إلكترونية(. -

والمادة الدراسية المطلوبة وطرق التقييم والمراجع  لألهدافيث تتضمن تحديداً بحوضع وصف للمساقات  -

 وأساليب التدريس والمخرجات المتوقعة.

لكترونية الزمة للتعريف بالتخصص وأهدافه والخطة الدراسية ومخرجات التعليم وجود نشرات ورقية وإ -

 ونحوه.

 ومشاريع التخرج والمشاريع البحثية. سريريب التوفير مكتب للتواصل مع سوق العمل ومتابعة التدري -

 

 الطلبة:اليات تقييم  (14المادة )

 يتم تقييم الطلبة باستخدام وسائل وأساليب مختلفة لتقييم أداء الطلبة مثل: 

 بأنواعها. االمتحانات -



  

  

 

 مشاريع التخرج.  -

 .سريريتقارير التدريب ال -

 بحوث الطلبة وتقاريرهم. -

 (15المادة )

بحيث يقوم بمتابعة إجراءات الجودة في إطار المعايير  الطب وفير مكتب ضمان الجودة على مستوى كليةت -

 .االعتمادوالمؤشرات للبرامج األكاديمية الصادرة عن هيئة 

يقوم مكتب ضمان الجودة بتقديم تقرير التقييم الذاتي كل عامين في إطار األسس والمعايير من خالل القياس  -

 مؤشرات.الدقيق لل

 أحكام عامة

 (16المادة )

إذا لم يعتمد التخصص اعتماًد خاصاً ولم يبدأ التدريس فيه بعد مرور سنتين من ترخيصه يتم التنسيب إلى 

 مجلس التعليم العالي بإلغائه.

 ( 17المادة )

 رفع الطاقة االستيعابية الخاصة ألي تخصص في المؤسسة الخاص أو االعتماد طلبال يتم النظر في 

وفي حال  الغرامات،التعليمية إذا كان عليها مخالفات أو غرامات للهيئة لحين إزالة تلك المخالفة أو دفع 

 .من تاريخ إزالتها واحد قلتكرار تلك المخالفات الينظر بهذه الطلبات إال بعد فصل دراسي على األ

 (18المادة )

 التعليمات.يبت مجلس الهيئة في أية أمور أخرى لم يرد بها نص في هذه 

 

 (19المادة )

 تلغي هذه التعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها.


