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118/01/20152

:فً جامعة آل البٌت، لحٌن قٌام الجامعة باستكمال النواقص اآلتٌة (برنامج الماجستٌر/اللؽوٌات- اللؽة اإلنجلٌزٌة)تؤجٌل البت فً اعتماد تخصص : أوالً"

.طالباً( 88)والبالػ ( برنامج البكالورٌوس/ اللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابها)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (1

مع مراعاة الرتب األكادٌمٌة واإلنتاج العلمً لهم، وذلك حسب تعلٌمات ومعاٌٌر ( اللؽوٌات- اللؽة اإلنجلٌزٌة)تعٌٌن الحد األدنى من أعضاء هٌئة التدرٌس لبرنامج الماجستٌر فً  (2

.االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا
:إمكانٌة األخذ بمالحظات اللجنة  اآلتٌة على الخطة الدراسٌة:ثانٌاً

.إلى المساقات االختٌارٌة (Contrastive Linguistics)إضافة مساق اللؽوٌات المقارنة - 1

.ال داعً للمتطلب السابق فً الخطة االسترشادٌة حٌث ٌشكل ذلك عائقا فً تسجٌل المساقات- 2

".15/3/2015وعلى الجامعة استكمال النواقص أعاله فً موعد أقصاه 

118/01/20153

:فً جامعة آل البٌت، لحٌن قٌام الجامعة باستكمال النواقص اآلتٌة (برنامج الماجستٌر/األدب والنقد- اللؽة اإلنجلٌزٌة)تؤجٌل البت فً اعتماد تخصص : أوالً"

.طالباً( 88)والبالػ ( برنامج البكالورٌوس/ اللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابها)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (1

مع مراعاة الرتب األكادٌمٌة واإلنتاج العلمً لهم وذلك حسب اإلطار العام ( األدب والنقد- اللؽة اإلنجلٌزٌة)تعٌٌن الحد األدنى من أعضاء هٌئة التدرٌس لبرنامج الماجستٌر فً  (2

.لتعلٌمات واعتماد برامج الدراسات العلٌا
:إمكانٌة األخذ بالمالحظات اآلتٌة حول الخطة الدراسٌة: ثانٌاً

.(األدب/أسالٌب البحث)لتصبح تحت مسمى  (أسالٌب البحث العلمً فً األدب)تؽٌٌر مسمى مادة . 1

(النقد األدبً الحدٌث والنظرٌة األدبٌة)بمادة  (النظرٌة النقدٌة الحدٌثة)استبدال مادة . 2

.بعد نقلها من متطلب تخصص اختٌاري إلى إجباري (موضوعات خاصة فً األدب)، واستبدالها بمادة (الشعر من البداٌات حتى الرومانسٌة)إلؽاء مادة . 3

.بعد فصلها عن الرواٌة البرٌطانٌة فً القرن الثامن عشر (الرواٌة فً القرن التاسع عشر)، واستبدالها بمادة (الدراما الكالسٌكٌة ودراما عصر النهضة)إلؽاء مادة . 4

تقدٌم وصؾ شامل للمساقات المطروحة وتجنب التكرار بقدر اإلمكان اذ أن كثٌراً من مفردات هذه المساقات تتٌح الفرصة لالنزالق فً متاهات التعرٌؾ، وربما ٌحسن تقدٌمها . 5

.باللؽتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة لمزٌد الدقة

".15/3/2015وعلى الجامعة استكمال النواقص أعاله فً موعد أقصاه 

118/01/20154

:فً جامعة آل البٌت، لحٌن قٌام الجامعة باستكمال النواقص اآلتٌة (برنامج الدكتوراه/الفقه وأصوله)تؤجٌل البت فً اعتماد تخصص "

.طالب (204)والبالػ  (برنامج البكالورٌوس/ الفقه وأصوله)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص . 1

مع مراعاة الرتب األكادٌمٌة واإلنتاج العلمً لهم وذلك حسب اإلطار العام لتعلٌمات  (الفقه وأصوله)تعٌٌن الحد األدنى من أعضاء هٌئة التدرٌس لبرنامجً الماجستٌر والدكتوراه فً . 2

.واعتماد برامج الدراسات العلٌا

".15/3/2015وعلى الجامعة استكمال النواقص أعاله فً موعد أقصاه 

2015قرارات مجلس الهيئة 



118/01/20155

.إزالة اإلنذار الموجه إلى جامعة جرش: أوالً"
.م16/2/2015فتح باب قبول طلبة جدد فً التخصصات التالٌة اعتباراً من : ثانٌاً

.برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ المحاسبة- 

.برنامج البكالورٌوس/ إدارة األعمال- 

.برنامج البكالورٌوس/ شبكات الحاسوب- 

."برنامج البكالورٌوس/ هندسة االتصاالت واإللكترونٌات- 

."م16/2/2015فً جامعة اإلسراء اعتباراً من  (برنامجً البكالورٌوس والماجستٌر/ الصٌدلة)الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص   "118/01/20156

118/01/20157
، شرٌطة تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس متفرغ من 19/11/2014تارٌخ  (484/31/2014)اعتبار جامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا مستكملة للنواقص الواردة فً قرار مجلس الهٌئة رقم   "

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، وذلك فً موعد  (4)برتبة أستاذ مشارك على األقل، وذلك حسب المادة  (إدارة األعمال)حملة درجة الدكتوراة فً تخصص 

."15/10/2015أقصاه 

118/01/20158

طالباً، شرٌطة  (115)كلٌة الكرك بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة  (برنامج البكالورٌوس /نظم المعلومات المحاسبٌة  )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة

على أن ٌكون أحدهم ٌحمل رتبة أستاذ مشارك على 2015/2016تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الدراسً - 1

.األقل 

من اإلطار العام للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة للجامعات  (5)تزوٌد المكتبة بالكتب والدورٌات الورقٌة وااللكترونٌة والمعاجم والموسوعات الحدٌثة الخاصة بالتخصص وفق المادة - 2

.والكلٌات الجامعٌة  

مادة تطوٌر النظم ،ومادة فحص النظم، ومادة النظم الذكٌة فً اإلدارة ):   ساعات معتمدة للمجال المعرفً نظم معلومات محاسبٌه وتطوٌرها وأمنها من ضمن المواد اآلتٌة6إضافة - 3

ساعات معتمدة ضمن مجال أنظمة المحاسبة الضرٌبٌة والحكومٌة ، وتقترح ( 6)من قائمة المواد االختٌارٌة إلى قائمة المواد اإلجبارٌة ،وإضافة ( مادة محاسبة حكومٌة) ،  نقل(المالٌة 

 ساعات معتمدة لمجال قواعد البٌانات ولؽات البرمجة، وتقترح اللجنة 9اللجنة إضافة مادة تطبٌقات الحاسوب فً األنظمة الضرٌبٌة ومادة المحاسبة للمنشآت ؼٌر الهادفة للربح، إضافة 

.ساعات معتمدة  (3 إلى 6)مادة قواعد البٌانات والبرمجة بلؽة أوراكل ،ومادة تطبٌقات الوٌب،البرمجة بلؽة جافا ، تخفٌض ساعات التدرٌب العملً من : المواد اآلتٌة 

."15/3/2015وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة فً البند الثانً والثالث أعاله للتخصص فً موعد أقصاه 

118/01/20159

: كلٌة الكرك ، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة / فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة  (برنامج البكالورٌوس /الخدمة االجتماعٌة  )تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص """

.تعٌٌن أربعة أعضاء هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص أحدهم برتبة أستاذ مشارك على األقل- 1

. ساعة معتمدة132 (برنامج البكالورٌوس /الخدمة االجتماعٌة  )ساعات معتمدة للخطة الدراسٌة لٌصبح مجموع ساعات الخطة الدراسٌة لتخصص (3)إضافة -2

التنظٌم - 3خدمة الفرد والجماعة -2مفهوم وماهٌة الخدمة االجتماعٌة ونظرٌاتها وطرقها، - 1:ساعات معتمدة لكل مادة إلى مجال الخدمة االجتماعٌة (3)إضافة المواد التالٌة بواقع - أ- 3

.الممارسة العامة والتخطٌط والتنمٌة االجتماعٌة ومهارات االتصال-4الطبً والعمالً والشباب والمسنٌن واألسري 

:ساعات معتمدة لكل مادة إلى مجال علم االجتماع (3)إضافة المواد التالٌة بواقع - ب

أنظمة المجتمع والتؽٌر االجتماعً -1

.المشكالت االجتماعٌة وفروع علم االجتماع السٌاسً واألسري والمعرفً والطبً -2

. مناهج البحث واإلحصاء االجتماعً-3

. ساعات معتمدة إلى مجال التشرٌعات االجتماعٌة والسٌاسٌة وحقوق اإلنسان3إضافة مادة تتضمن مواضٌع أساسٌة فً قانون األحداث بواقع - ج

من اإلطار العام للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة للجامعات والكلٌات  (5)تزوٌد المكتبة بالكتب والدورٌات الورقٌة وااللكترونٌة والمعاجم والموسوعات الخاصة بالتخصص وفق المادة -4

. الجامعٌة 

".، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص التخصص15/3/2015وذلك فً موعد أقصاه 



118/01/201510

طالباً، شرٌطة عدم  (1218)األنروا، وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة عند / فً كلٌة العلوم التربوٌة واآلداب (برنامج البكالورٌوس/ معلم الصؾ)االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص  "

."تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للكلٌة

118/01/201511
عدم السماح للمإسسات التعلٌمٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة بالتقدم بطلبات اعتماد أو ضمان جودة لمإسسات إقلٌمٌة أو عالمٌة إال بعد الحصول على االعتماد العام والخاص  "

."وضمان الجودة من هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً

118/01/201512

إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصصات اآلتٌة فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة وكلٌاتها الجامعٌة المذكورة فً الجدول أدناه، اعتباراً من بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً :(أوالً   "

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة  (4)، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس، وذلك حسب المادة (2015/ 2014)

."والعلمٌة

الكلٌة البرنامج  التخصص/  جامعة البلقاء

كلٌة العقبة الجامعٌة البكالورٌوس تكنولوجٌا النقل البحري

كلٌة العقبة الجامعٌة البكالورٌوس إدارة الشحن والتخلٌص

كلٌة العقبة الجامعٌة البكالورٌوس المحاسبة

كلٌة العقبة الجامعٌة البكالورٌوس علم الحاسوب

المركز البكالورٌوس هندسة العمارة/ البلقاء

المركز البكالورٌوس الهندسة المدنٌة/ البلقاء

المركز البكالورٌوس التحالٌل الطبٌة/ البلقاء

كلٌة معان الجامعٌة البكالورٌوس الخدمة االجتماعٌة

التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج التخصصات المذكورة فً الجدول أعاله ضمن قائمة القبول الموحد، وذلك لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة : (ثانٌاً

."من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (4)التدرٌس، وذلك حسب المادة 

118/01/201513
كلٌة األمٌرة عالٌة الجامعٌة اعتباراً من بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً / فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة (برنامج الماجستٌر/ الموهبة واإلبداع)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص   "

."من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس، وذلك حسب المادة (2015/ 2014)

118/01/201514

، لحٌن تعٌٌن (2015/ 2014)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصصات اآلتٌة فً جامعة مإتة المذكورة فً الجدول أدناه، اعتباراً من بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً :(أوالً   "

.من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (4)الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس، وذلك حسب المادة 

جامعة مإتة البرنامج  التخصص

الصٌدلة الصناعٌة/ جامعة مإتة البكالورٌوس الصٌدلة

الصٌدلة اإلدارٌة/ جامعة مإتة البكالورٌوس الصٌدلة

جامعة مإتة البكالورٌوس علم االجتماع
التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج التخصصات المذكورة فً الجدول أعاله ضمن قائمة القبول الموحد، وذلك لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة : (ثانٌاً

."من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (4)التدرٌس، وذلك حسب المادة 



118/01/201515

، لحٌن تعٌٌن الجامعة (2015/ 2014)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصصات اآلتٌة فً جامعة مإتة المذكورة فً الجدول أدناه، اعتباراً من بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً    "

."من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس، وذلك حسب المادة 

جامعة مإتة البرنامج  التخصص

علم الجرٌمة/ جامعة مإتة ماجستٌر علم االجتماع

جامعة مإتة الدكتوراة علم الجرٌمة

جامعة مإتة الدكتوراة الفقه وأصوله

118/01/201516

فرع العقبة، اعتباراً من بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً / فً الجامعة األردنٌة( برنامج البكالورٌوس/ إدارة األعمال، والمحاسبة)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصصً : (أوالً"

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة  (4)، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس، وذلك حسب المادة (2015/ 2014)

."والعلمٌة

التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج التخصصات المذكورة فً الجدول أعاله ضمن قائمة القبول الموحد، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس، : (    ثانٌاً

."من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (4)وذلك حسب المادة 

118/01/201517

، لحٌن (2015/ 2014)فرع العقبة اعتباراً من بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً / فً الجامعة األردنٌة (برنامج الماجستٌر/ العلوم البحرٌة)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص   "

."من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس، وذلك حسب المادة 

228/01/201518

طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة  (114)فً الجامعة الهاشمٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/صٌدلة إدارٌة/الصٌدلة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص :أوالً"

:للنواقص اآلتٌة

.تزوٌد الهٌئة بقرار إحالة العطاء الخاص بمشروع مبنى كلٌة العلوم الصٌدالنٌة مصادق علٌه من قبل مجلس العمداء- 1

.استكمال إجراءات تعٌٌن الكوادر المساعدة حسب األصول والتً تم التنسٌب بؤسمائهم من قبل عمٌد الكلٌة- 2

.15/3/2015وذلك فً موعد أقصاه 
.التؤكد على ضرورة تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع فً التخصص فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص: ثانٌاً

فً تخصص واحد فً حال تم دمجهما من قبل مجلس التعلٌم  (برنامج البكالورٌوس/ صٌدلة صناعٌة/ صٌدلة إدارٌة، والصٌدلة/الصٌدلة)التؤكٌد على التزام الجامعة دمج تخصصً : ثالثاً

".العالً

228/01/201519

طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة  (117)فً الجامعة الهاشمٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/صٌدلة صناعٌة/الصٌدلة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص :أوالً"

:للنواقص اآلتٌة

.تزوٌد الهٌئة بقرار إحالة العطاء الخاص بمشروع مبنى كلٌة العلوم الصٌدالنٌة مصادق علٌه من قبل مجلس العمداء- 1

.استكمال إجراءات تعٌٌن الكوادر المساعدة حسب األصول والتً تم التنسٌب بؤسمائهم من قبل عمٌد الكلٌة- 2

.15/3/2015وذلك فً موعد أقصاه 
."التؤكد على ضرورة تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع فً التخصص فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص: ثانٌاً

فً تخصص واحد فً حال تم دمجهما من قبل مجلس التعلٌم  (برنامج البكالورٌوس/ صٌدلة صناعٌة/ صٌدلة إدارٌة، والصٌدلة/الصٌدلة)التؤكٌد على التزام الجامعة دمج تخصصً : ثالثاً

".العالً



228/01/201520

:(برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة) الستكمال النواقص اآلتٌة والمتعلقة باالعتماد الخاص لتخصص 15/2/2015منح جامعة الٌرموك مهلة لؽاٌة : أوالً"

:إضافة المواد اآلتٌة إلى قائمة المواد اإلجبارٌة فً الخطة الدراسٌة لكال المسارٌن- 1

.تصمٌم الدواء- 

.التداوي باألعشاب- 

:نقل المواد اآلتٌة من متطلبات التخصص االختٌارٌة فً الخطة الدراسٌة إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة لكال المسارٌن- 2

.علم السموم      - 

.مستحضرات التجمٌل      - 

التقنٌة الحٌوٌة الصٌدالنٌة       - 

.توفٌر صٌدلٌة افتراضٌة خاصة بكلٌة الصٌدلٌة- 3
:التؤكٌد على توفٌر وتجهٌز المختبرات اآلتٌة الخاصة بالتخصص، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص الصٌدلة وحسب الجدول الزمنً المبٌن فً الجدول أدناه: ثانٌاً

المختبر السنة الدراسٌة

الصٌدلة الصناعٌة بداٌة السنة الثالثة

أحٌاء دقٌقة صٌدالنٌة بداٌة السنة الثالثة

العقاقٌر وكٌمٌاء العقاقٌر بداٌة السنة الثالثة

علم حرائك األدوٌة الصٌدلة السرٌرٌة والعناٌة الصٌدالنٌة بداٌة السنة الرابعة
."التؤكٌد على استكمال تجهٌز مختبر الكٌمٌاء الصٌدالنٌة والتقنٌة الحٌوٌة حسب معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص الصٌدلة بداٌة السنة الرابعة من تارٌخ االعتماد للتخصص: ثالثاً

228/01/201521

: فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة ، لحٌن استكمال النواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ العلوم اللوجستٌة)تؤجٌل استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص "

من اإلطار لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة  (4)تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس لتؽطٌة عدد الطلبة الفعلً فً التخصص وذلك حسب المادة - 1

.والعلمٌة

، ومعادلة شهادة 2014/2015تزوٌد هٌئة االعتماد ما ٌثبت مباشرة عمل الدكتور عبدهللا علً عبدهللا فً قسم العلوم اللوجستٌة فً بداٌة الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً - 2

.الدكتوراة لدٌه، مع التؤكٌد على عدم احتسابه على الطاقات االستٌعابٌة لكلٌة طالل أبو ؼزالة التً لم ٌتم اعتماد برامجها لؽاٌة اآلن

تزوٌد هٌئة االعتماد بشهادة الدكتوراة للدكتور إسماعٌل أبو شٌخه العائد من االبتعاث بصورتها النهائٌة، والذي تم تزوٌد الهٌئة ما ٌثبت أنه أكمل متطلبات الحصول على درجة - 3

.الدكتوراة

.(العلوم اللوجستٌه)تزوٌد الهٌئة ما ٌثبت توفٌر العدد الالزم من الكتب والمراجع والدورٌات وقواعد البٌانات الخاصة بتخصص - 4

."، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص15/3/2015       وذلك فً موعد أقصاه 

228/01/201522

:طالباً، شرٌطة اآلتً (323)فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة الدولٌة)استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص "

.م2014/2015تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتور مجدي زرٌقات ، وذلك فً بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً - 1

.تزوٌد هٌئة االعتماد بما ٌثبت تحدٌث الجامعة للكتب والمراجع الخاصة بالتخصص-2

."15/3/2015 وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة و تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 



228/01/201523

طالباً، شرٌطة استكمال  (187)فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة المٌكانٌك والصٌانة)االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص """

:الجامعة للنواقص اآلتٌة

.طالباً، وذلك بتعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد فً التخصص على األقل (14)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المحسوبة للتخصص والبالػ - 1

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراة للدكتور أٌمن أحمد الشرع- 2

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر  (5)وفق المادة  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة المٌكانٌك والصٌانة)تزوٌد المكتبة بالكتب والدورٌات الحدٌثة ورقٌاً وإلكترونٌاً فٌما ٌخص تخصص - 3

.االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 4

."  15/3/2015وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة للتخصص فً موعد أقصاه 

228/01/201524
 (178)فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة المٌكاترونكس)استمرارٌة االعتماد الخاص وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص  "

."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة

."طالب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (200)فً جامعة اإلسراء بـ (برنامج البكالورٌوس/ هندسة العمارة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  "228/01/201525

228/01/201526
.، لحٌن تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص(برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المٌكانٌكٌة)وقؾ قبول طلبة جدد فً تخصص :أوالً"

."التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج هذا التخصص ضمن قائمة القبول الموحد: ثانٌاً

228/01/201527
الستكمال نواقص االعتماد الخاص الواردة فً قرار مجلس هٌئة  (2015/2016)مهلة حتى بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً  (كلٌة الحصن الجامعٌة/ جامعة البلقاء)منح "

، وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة (برنامج البكالورٌوس/ التؽذٌة والتصنٌع الؽذائً) بخصوص االعتماد الخاص لتخصص 15/10/2014تارٌخ  (415/10/2014)االعتماد رقم 

."جدد فً التخصص

228/01/201528

برنامج / دراسات إسالمٌة تطبٌقٌة) الستكمال النواقص اآلتٌة والمتعلقة باالعتماد الخاص لتخصص 15/3/2015مهلة حتى  (كلٌة عجلون الجامعٌة / جامعة البلقاء التطبٌقٌة)منح "

: (البكالورٌوس

.تزوٌد هٌئة االعتماد بما ٌثبت احالة السٌد علً وهدان الصمادي على االستٌداع - 1

.تعٌٌن مدرسً تفسٌر وتالوة لتدرٌس مادة التالوة للطلبة - 2

."توفٌر مختبر للتالوة مجهز باألجهزة الالزمة - 3

228/01/201529
.، لحٌن تعٌٌن الحد األدنى من أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص(برنامج البكالورٌوس/ اإلدارة السٌاحٌة)وقؾ قبول طلبة جدد فً تخصص : أوالً"

."التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج هذا التخصص ضمن قائمة القبول الموحد:  ثانٌاً

228/01/201530
.، لحٌن تعٌٌن الحد األدنى من أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص(برنامج البكالورٌوس/ اإلرشاد النفسً والتربوي)وقؾ قبول طلبة جدد فً تخصص : أوالً"

."التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج هذا التخصص ضمن قائمة القبول الموحد: ثانٌاً

228/01/201531
، الستكمال النواقص الواردة فً البند األول والخامس (2015/2016)مهلة حتى بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً  (كلٌة عجلون الجامعٌة/ جامعة البلقاء التطبٌقٌة)منح "

."(برنامج البكالورٌوس/ اللؽة العربٌة وآدابها) بخصوص االعتماد الخاص لتخصص 16/9/2014تارٌخ  (367/24/2014)من قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم 

228/01/201532
، الستكمال النواقص الواردة فً البند األول والثالث من (2015/2016)مهلة حتى بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً  (كلٌة عجلون الجامعٌة/ جامعة البلقاء التطبٌقٌة)منح  "

."(برنامج البكالورٌوس/ علم االنحراؾ والجرٌمة) بخصوص االعتماد الخاص لتخصص 3/12/2014تارٌخ  (495/32/2014)قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم 

228/01/201533
، الستكمال النواقص الواردة فً قراري مجلس هٌئة االعتماد رقم (2015/2016)منح جامعة البلقاء التطبٌقٌة مهلة حتى بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً  "

برنامج / اللؽة العربٌة التطبٌقٌة، واللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابها) بخصوص االعتماد الخاص لتخصصً 15/10/2014تارٌخ  (419/27/2014)وقرار رقم  (420/27/2014)

."(البكالورٌوس



228/01/201534

:طالباً، موزعٌن على النحو اآلتً (2467)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة العامة لجامعة عمان العربٌة بـ"

.طالباً لبرنامج البكالورٌوس (1691)- 

."طالباً لبرامج الدراسات العلٌا (776)- 

"طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (245)فً جامعة فٌالدلفٌا بــ (برنامج البكالورٌوس/ إدارة نظم وشبكات األعمال)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "228/01/201535

228/01/201536

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة    مقرراً                             / هندسة طبٌة حٌوٌة/ األستاذ الدكتور رامً جوزٌؾ عوٌس. 1

الهندسة الطبٌة                                      عضواً/ جامعة عمان األهلٌة/ الدكتور جمال النابلسً. 2

هٌئة االعتماد                                                     أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة فاطمة النوبانً. 3

المقدم من الجامعة األلمانٌة األردنٌة، على أن تقدم اللجنة  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الطبٌة الحٌوٌة)         تكون مهمتها دراسة طلب استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص 

."تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

228/01/201537
هٌئة االعتماد تكون مهمتها / أمٌن سر اللجنة/ والدكتور خالد الدهٌسات (هندسة المٌكانٌك/ جامعة فٌالدلفٌا/ عدنان داود الجنابً )الموافقة على تشكٌل  لجنة برئاسة األستاذ الدكتور "

المقدم من جامعة الزرقاء، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المٌكانٌكٌة)التؤكد من استكمال النواقص وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة  لتخصص 

."أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ لعضو اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

228/01/201538

:طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (50)بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/ المصارؾ اإلسالمٌة)الموافقة على اعتماد تخصص "

تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع برتبة أستاذ مشارك على األقل من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص، وذلك فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص، حسب - 1

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)المادة 

:تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرتً عمل كٍل من- 2

.األستاذ الدكتور أسامة العانً- 

.الدكتور حازم الوادي-

.15/3/2015وذلك فً موعد أقصاه 

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 3

." 15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

228/01/201539

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 باستكمال جامعة األمٌرة 11/2014/ 25تارٌخ  (1/2/2179)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

:، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول  المبلػ المبٌن إزاء كل منهم(برنامج الماجستٌر/ رٌادة األعمال)سمٌة للتكنولوجٌا لنواقص تخصص 

 دٌنار100جامعة البلقاء التطبٌقٌة                                   / هٌثم حمود الشبلً. د. 1

 دٌنار100الجامعة األردنٌة                                      / رائد محمد بنً عٌسى. د. 2

228/01/201540

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 باستكمال جامعة فٌالدلفٌا 12/2014/ 7تارٌخ  (1/5/2217)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

:، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول  المبلػ المبٌن إزاء كل منهم(برنامج البكالورٌوس/ إدارة نظم وشبكات األعمال)لنواقص تخصص 

 دٌنار100الجامعة الهاشمٌة                                   / أحمد منصور الخصاونة. د. 1

 دٌنار100الجامعة األردنٌة                                      / عمر ٌوسؾ العدوان. د. 2



."م16/2/2015فً جامعة اإلسراء اعتباراً من  (برنامجً البكالورٌوس والماجستٌر/ المحاسبة)الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص   "228/01/201541

228/01/201542
الستكمال النواقص الواردة فً قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم  (2015/2016)مهلة حتى بداٌة الفصل األول من العام الجامعً  (كلٌة الشوبك الجامعٌة/ البلقاء التطبٌقٌة)منح جامعة "

."(برنامج البكالورٌوس/ إنتاج ووقاٌة النبات) بخصوص االعتماد الخاص لتخصص 1/10/2014تارٌخ  (402/26/2014)

228/01/201543

:طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (50)فً جامعة عجلون الوطنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/ القانون )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة عمل كل من األستاذ الدكتور عبدالحكٌم عطروش، والدكتور أحمد البطوش، والدكتور زٌد ؼراٌبه- 1

.منها مدتها ثالث سنوات (%50)بحٌث تصبح  (برنامج الماجستٌر / القانون  )تصوٌب عقود أعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصص - 2

 .15/3/2015وذلك فً موعد أقصاه 

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام  (4)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع برتبة أستاذ مشارك على األقل فً بداٌة السنة الثانٌة من االعتماد الخاص للتخصص وذلك حسب المادة - 3

.لبرامج الدراسات العلٌا

."15/3/2016    وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

228/01/201544

:طالباً موزعٌن على النحو اآلتً (7528)استمرارٌة االعتماد العام لجامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها :أوالً"

.طالباً لبرنامج البكالورٌوس (5680)- 

.طالباً لبرامج الدراسات العلٌا (1848)- 

:شرٌطة األتً

منها  فً تخصصات برنامج البكالورٌوس لمدة  سنتٌن  ولمدة ثالث سنوات فً تخصصات برامج الدراسات العلٌا  (%50)تصوٌب عقود أعضاء هٌئة التدرٌس بحٌث تصبح نسبة - 1

.المطروحة فً الجامعة

.تزوٌد هٌئة االعتماد بما ٌثبت طرح عطاء بناء الصالة الرٌاضٌة وخطة تنفٌذ العمل فٌها- 2

:تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه كل من أعضاء هٌئة التدرٌس اآلتٌة أسماإهم- 3

قانون/ الدكتور ٌاسٌن الجبوري- 

دراسات إسالمٌة    / الدكتور حسان القاري- 

أصول فقه  / الدكتور قاسم طعامنة- 

فنون  / الدكتور ادهام الحنش- 

.15/9/2015وذلك فً موعد أقصاه 
إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصصات والبرامج اآلتٌة، وذلك لحٌن تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس وتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة القصوى : ثانٌاً

:لبرامج الدراسات العلٌا والمقرة من هٌئة االعتماد

التخصص البرنامج

القراءات والدراسات القرآنٌة الماجستٌر والدكتوراه

الحدٌث الشرٌؾ وعلومه الدكتوراه

الفقه وأصوله الماجستٌر والدكتوراه

المصارؾ اإلسالمٌة الدكتوراه

الفنون اإلسالمٌة الماجستٌر

اإلرشاد والصحة النفسٌة الماجستٌر

التربٌة الخاصة الدكتوراه

المناهج والتدرٌس الماجستٌر والدكتوراه

المحاسبة الدكتوراه

إدارة األعمال الدكتوراه

التصمٌم الداخلً  الماجستٌر

نظم المعلومات  الحاسوبٌة البكالورٌوس



228/01/201545

عدم السٌر فً أي معاملة تتعلق باالعتماد العام واالعتماد الخاص واستحداث التخصصات والطاقة االستٌعابٌة ألي جامعة ما لم تسدد جمٌع المستحقات المالٌة المترتبة علٌها لهٌئة      "

."اعتماد مإسسات التعلٌم العالً

."طالب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (200)فً جامعة فٌالدلفٌا بــ (برنامج البكالورٌوس/ الصحافة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "304/02/201546

304/02/201547

:طالباً، شرٌطة اآلتً (163)فـً جامعـة      الزرقاء بطاقة استٌعابٌة خاصة وقدرها  (برنامج البكالورٌـوس / هندسة الطاقـة )الموافقـة على االعتمـاد الخاص لتخصص "

الطاقة البدٌلة، كفاءة الطاقة، اقتصادٌات وإدارة الطاقة، محطات طاقة حرارٌة، ): تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس متفرؼٌن من حملة درجة الدكتوراه على األقل لتؽطٌة المواد اآلتٌة . 1

قوى / الهندسة المٌكانٌكٌة)على أن ٌكون أحدهما تخصصه فً مجال  (وبقٌة أشكال الطاقة المتجددة ؼٌر مؽطاة مثل الطاقة الشمسٌة الحرارٌة وطاقة الرٌاح وطاقة األرض الجوفٌة

.، وذلك قبل بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص(اقتصادٌات وإدارة الطاقة/ هندسة الطاقة)والعضو اآلخر تخصصه فً مجال  (حرارٌة

:توفٌر المختبرات اآلتٌة وتجهٌزها باألجهزة والمعدات الالزمة وذلك قبل بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص حسب معاٌٌر االعتماد الخاص.  2

.   مختبر محركات احتراق داخلً - 

.مختبر محطات طاقة حرارٌة - 

.         مختبر طاقة شمسٌة - 

.         مختبر طاقة رٌاح - 

.مختبر محاكاة - 

 وفً موعد أقصاه 2015/2016تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس متفرغ من حملة درجة الدكتوراه برتبة أستاذ مشارك فً تخصص الهندسة الكهربائٌة فً بداٌة الفصل الدراسً األول . 3

.عٌسى ٌوسؾ حسٌن عطٌر عقده مع الجامعة.  فً حال لم ٌجدد د15/9/2015

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة. 4 

".15/3/2017 وسٌتم تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

304/02/201548
فً جامعة الزرقاء، لحٌن تعٌٌن أعضاء هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص الدقٌق  (برنامج الماجستٌر/ هندسة البرمجٌات)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص "

، وبخالؾ ذلك سٌتم اتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس 15/3/2015من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، وذلك فً موعد أقصاه  (4)المطلوب، حسب المادة 

."بهذا الشؤن

."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (165)فً جامعة جرش بــ (برنامج البكالورٌوس/ نظم المعلومات الحاسوبٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "304/02/201549

."م16/2/2015فً جامعة جرش اعتباراً من  (برنامج البكالورٌوس/ اإلنتاج النباتً والوقاٌة)الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص "304/02/201550

304/02/201551
فً جامعة العلوم التطبٌقٌة، لحٌن تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع برتبة أستاذ مشارك على األقل من حملة  (برنامج الماجستٌر/ التمرٌض)تؤجٌل تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الجامعً  (4)درجة الدكتوراة فً التخصص،  حسب المادة 

."، وبخالؾ ذلك سٌتم اتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس بهذا الشؤن(2015/2016)

304/02/201552

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بوضع تعلٌمات ومعاٌٌر 10/2014/ 22تارٌخ  (1/2/1977)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

:برامج التعلٌم المفتوح، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول  المبلػ المبٌن إزاء كل منهم/ االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا

 دٌنار200جامعة مإتة                                   / د محمد داود المجالً .أ. 1

 دٌنار200الجامعة الهاشمٌة                           / أحمد منصور الخصاونة. د. 2

 دٌنار200الجامعة العربٌة المفتوحة                     / خالد إبراهٌم العجلونً. د. 3



304/02/201553

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 باستكمال جامعة اإلسراء 12/2014/ 3تارٌخ  (1/5/2477)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ لعضو اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

، وذلك بعد (برنامج البكالورٌوس/ هندسة العمارة) بخصوص االعتماد الخاص لتخصص 2/6/2013تارٌخ  (269/19/2013)للنواقص الواردة فً قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم 

:إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول  المبلػ اآلتً

 دٌنار100الجامعة الهاشمٌة                                   / شاهر محمد أحمد ربابعة. د- 

304/02/201554

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 باستكمال جامعة جرش 1/2015/ 29تارٌخ  (1/5/2371)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ لعضو اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

 (برنامج البكالورٌوس/ نظم المعلومات الحاسوبٌة) بخصوص االعتماد الخاص لتخصص 22/1/2014تارٌخ  (27/3/2014)لنواقص الواردة فً قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم 

:وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة له، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ اآلتً

 دٌنار100جامعة مإتة                                    / محمد علً حسٌن العبادي. د- 

304/02/201555

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 باستكمال جامعة العلوم 12/2014/ 23تارٌخ  (1/5/2429)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ لعضو اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

وتثبٌت  (برنامج الماجستٌر/ التمرٌض) بخصوص االعتماد الخاص لتخصص 6/10/2013تارٌخ  (516/36/2013)التطبٌقٌة لنواقص الواردة فً قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم 

:الطاقة االستٌعابٌة له، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول  المبلػ اآلتً

 دٌنار100جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة                 / منتهى خلٌل ؼراٌبة. د.أ- 

411/02/201556

، لحٌن قٌام (المركز جامعة البلقاء التطبٌقٌة/ كلٌـة التخطٌط واإلدارة) فـً       ( برنامـج الماجستٌر / إدارة األعمال) تؤجٌل البت فً استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً"

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا ( 4)الجامعة بتعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس متفرؼٌن من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص إدارة األعمال مع مراعاة المادة 
، لحٌن تعٌٌن الجامعة لعضوي هٌئة (المركز جامعة البلقاء التطبٌقٌة/ كلٌـة التخطٌط واإلدارة )فـً ( برنامج الماجستٌر / إدارة األعمال ) إٌقاؾ قبـول طلبـة جـدد فـً تخصص  (ثانٌـاً

.تدرٌس متفرؼٌن من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص إدارة األعمال
، وذلك لحٌن تعٌٌن (المركز جامعة البلقاء التطبٌقٌة/ كلٌـة التخطٌط واإلدارة ) فـً        ( برنامج الماجستٌر / إدارة الموارد البشرٌـة ) إٌقاؾ قبـول طلبـة جـدد فـً تخصص  (ثالثاً

.العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس وتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة القصوى لبرامج الدراسات العلٌا والمقرة من هٌئة االعتماد
طالباً لتصبح  ( 1153) من ( المركز جامعة البلقاء التطبٌقٌة / كلٌـة التخطٌط واإلدارة)فـً ( برنامـج البكالورٌوس/ إدارة األعـمال)تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص  ( رابعاً

.طالباً ( 759 )
عدم السٌر فً أي معاملة تتعلق باالعتماد العام واالعتماد الخاص واستحداث " الذي ٌنص على 28/1/2015تارٌخ ( 45/2/2015)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم  (   خامساً

."التخصصات والطاقة االستٌعابٌة ألي جامعة ما لم تسدد جمٌع المستحقات المالٌة المترتبة علٌها لهٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم

."15/10/2015 وسٌتم التؤكد من تصوٌب الجامعة للتجاوز الحاصل على الطاقات االستٌعابٌة وتثبٌتها للتخصصات أعاله فً موعد أقصاه 



411/02/201557

:طالباً، شرٌطة اآلتً (125)فً جامعة الزٌتونة األردنٌة الخاصة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة القوى والتحكم)الموافقة على اعتماد تخصص "

احدهما برتبة مشارك على األقل وذلك بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ  (هندسة القوى والتحكم)توفٌر عضوي هٌئة تدرٌس متفرؼٌن من حمله درجة الدكتوراه فً تخصصهم الدقٌق - 1

.االعتماد الخاص للتخصص

.15/10/2015من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة، وذلك فً موعد أقصاه  (5)استكمال توفٌر الكتب الدراسٌة للتخصص وفقا للمادة - 2

حسب الفترة  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة القوى والتحكم )توفٌر المختبرات الخاصة بالتخصص وتجهٌزها باألجهزة والمعدات الالزمة وفقا لمعاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص - 3

:الزمنٌة المبٌنة فً الجدول اآلتً

اسم المختبر مستوى السنة الدراسٌة

مختبر اآلالت الكهربائٌة بداٌة السنة الثالثة للتخصص

مختبر أنظمة القوى الكهربائٌة بداٌة السنة الرابعة للتخصص

مختبر الكترونٌات القوى والقٌادة الكهربائٌة بداٌة السنة الرابعة للتخصص

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 4

."15/3/2017وسٌتم النظر تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

."طالب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (200)فً جامعة جرش بـ (برنامج البكالورٌوس/ رٌاض األطفال)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "411/02/201558

."طالب (50)فً معهد الدراسات المصرفٌة بالتعاون مع الجامعة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة  (برنامج الماجستٌر/ التموٌل والمصارؾ)استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص "411/02/201559

411/02/201560

:فً جامعة عمان العربٌة، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج الماجستٌر/ المناهج المتخصصة وطرق تدرٌسها)تؤجٌل البت فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس متفرغ من حملة درجة الدكتوراة فً تخصص مناهج وأسالٌب تدرٌس العلوم. 1

.االشتراك بالعدد الالزم من الدورٌات الورقٌة واإللكترونٌة فً مجال مناهج وأسالٌب تدرٌس العلوم والرٌاضٌات. 2

."، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الجامعً 

411/02/201561
هٌئة االعتماد تكون / أمٌن سر اللجنة/ والسٌدة فاطمة النوبانً (مساعد الرئٌس لشإون ضمان الجودة والتطوٌر/ خالد الفوارس )الموافقة على تشكٌل  لجنة برئاسة األستاذ الدكتور "

المقدم من جامعة الشرق األوسط ، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)مهمتها التؤكد من استكمال النواقص وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص 

."أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه

411/02/201562

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة 18/12/2014تارٌخ  (1/5/2336)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

:المقدم من جامعة عمان العربٌة ، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم (برنامج الماجستٌر/ المناهج المتخصصة وطرق تدرٌسها)لتخصص 

 دٌنار100جامعة مإتة                                    / حسٌن عبداللطٌؾ حسٌن بعارة. د. أ- 

 دٌنار100جامعة الٌرموك                                               / ماجد زكً الجالد. د. أ- 

411/02/201563
ٌصرؾ ألعضاء اللجنة التً تكلؾ بالتؤكد من استكمال النواقص : "إضافة مادة إلى أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان جودتها ومتابعتها تنص على ما ٌلً"

."مع األخذ بعٌن االعتبار إعادة ترقٌم المواد، كما هً بالشكل المرفق". دٌنار (100)وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص مبلػ وقدره 

."، كما هً بالشكل المرفق(2019-2014)إقرار الخطة اإلستراتٌجٌة لهٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً لسنة " 411/02/201564

411/02/201565
على الطاقة السابقة فً حال توفٌر العدد الالزم من  (%25)إعادة الطاقة االستٌعابٌة للتخصص الذي تم تخفٌض طاقته إلى الطاقة الممنوحة له سابقاً، وزٌادة الطاقة االستٌعابٌة بنسبة "

."أعضاء هٌئة التدرٌس والتقدم بطلب رفع طاقة استٌعابٌة للتخصص



411/02/201566

من  (7)من المادة  (أ، ك) وتعدٌالته، الصادرة باالستناد إلى الفقرتٌن 2010لسنة  (2)من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لكلٌات المجتمع المتوسطة رقم  (4،5)استناداً إلى المادتٌن "

ٌُشّكل مجلس أمناء األكادٌمٌة الملكٌة لفنون الطهً اعتباراً من تارٌخ هذا القرار وللمدة المتبقٌة من عمر 2007لسنة  ( 20)قانون هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً رقم   وتعدٌالته، 

:المجلس على النحو اآلتً

.رئٌساً/ معالً الدكتور وجٌه عوٌس - 

ًً/ األستاذ الدكتور محسن مخامرة -  عضواً

عضواً/ األستاذ الدكتورة مٌسون النهار- 

عضواً/ عمٌد الكلٌة بحكم منصبه - 

. "عضواً/ مدٌر الصندوق بالوكالة/ عطوفة السٌد صائب الحسن- 

411/02/201567

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة مإتة                                      مقرراً                             / قانون عام/األستاذ الدكتور سالم محمد الشوابكة. 1

جامعة العلوم التطبٌقٌة                    عضواً             / محاسبة/ األستاذ الدكتور حسام الدٌن مصطفى الخداش. 2

هٌئة االعتماد                                                     أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة فاطمة النوبانً. 3

المقدم من جامعة عمان العربٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة وقانون األعمال)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

411/02/201568

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة الٌرموك                         مقرراً                                    / إدارة األعمال / األستاذ الدكتور جمال داود أبو دولة. 1

جامعة البلقاء                         عضواً             / إدارة عامة/ األستاذ الدكتور أكثم عبدالمجٌد الصراٌرة. 2

هٌئة االعتماد                                                       أمٌن سر اللجنة                             / اآلنسة روال حداد. 3

المقدم من جامعة عمان العربٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج الماجستٌر/ إدارة الموارد البشرٌة)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

411/02/201569

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

الجامعة األردنٌة                   مقرراً                                           / رٌاضٌات تطبٌقٌة / األستاذ الدكتور شاهر محمد المومنً. 1

جامعة البلقاء التطبٌقٌة                      عضواً                       / الرٌاضٌات/ الدكتور عمر عبدالكرٌم أبوعرقوب. 2

هٌئة االعتماد                                                      أمٌن سر اللجنة                             / السٌد أٌمن العموش. 3

المقدم من جامعة عمان العربٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن  (برنامج البكالورٌوس/ الرٌاضٌات)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

411/02/201570

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة البلقاء                          مقرراً                                           / شبكات الحاسوب / الدكتور عبدالرحمن محمد الزبٌدي. 1

الجامعة األردنٌة                          عضواً                              / الذكاء االصطناعً/ الدكتور علً عبدهللا الروضان. 2

هٌئة االعتماد                                                   أمٌن سر اللجنة                             / الدكتور جعفر العدوان. 3

:    تكون مهمتها اآلتً

.(الحوسبة النقالة)وضع معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص - 1

المقدم من جامعة عمان العربٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من  (برنامج البكالورٌوس/ الحوسبة النقالة)دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص - 2   

".تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة



411/02/201571

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

الجامعة األردنٌة                               مقرراً                                           / هندسة برمجٌات / الدكتور أمجد أحمد هدٌب. 1

جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة                 عضواً                            / الحاسوب/ الدكتور حسن محمد نجادات. 2

هٌئة االعتماد                                                      أمٌن سر اللجنة                             / السٌد أٌمن العموش. 3

المقدم من جامعة عمان العربٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة البرمجٌات)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

411/02/201572

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة مإتة                          مقرراً                                            / إدارة عامة / األستاذ الدكتور عبدالفتاح صالح خلٌفات. 1

الجامعة الهاشمٌة                         عضواً                                   / إرشاد نفسً/ الدكتورة جهاد محمود عالء الدٌن. 2

هٌئة االعتماد                                                  أمٌن سر اللجنة                             / الدكتور جعفر العدوان. 3

المقدم من جامعة عمان العربٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج الماجستٌر/ اإلرشاد األسري)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

411/02/201573

:                                         الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة مإتة                                مقرراً  / علم النفس/ األستاذ الدكتور فإاد طه الطالفحة. 1

جامعة البلقاء                               عضواً                           / تربٌة خاصة/ الدكتور مصطفى نوري القمش. 2

هٌئة االعتماد                                                  أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة فاطمة النوبانً. 3

المقدم من جامعة عمان العربٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج الماجستٌر/ الموهبة واإلبداع)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

411/02/201574

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة الٌرموك            مقرراً                                                       / تكنولوجٌا المعلومات / األستاذ الدكتور سلٌمان حسٌن مصطفى. 1

الجامعة األردنٌة                               عضواً                            / تكنولوجٌا المعلومات/ الدكتور جعفر قطاونة. 2

هٌئة االعتماد                                                  أمٌن سر اللجنة                             / الدكتور خالد الدهٌسات. 3

المقدم من جامعة الزٌتونة األردنٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً  (برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا أمن المعلومات)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

411/02/201575

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة مإتة                   مقرراً                                                       / قانون خاص / األستاذ الدكتور عبدالعزٌز سلمان اللصاصمه. 1

الجامعة األردنٌة                               عضواً                            / قانون مدنً/ الدكتور أحمد إبراهٌم الحٌاري. 2

هٌئة االعتماد                                                  أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة جهان جبر. 3

المقدم من جامعة الزٌتونة األردنٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن  (برنامج الماجستٌر/ الحقوق)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة



411/02/201576

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة         مقرراً                                                                       / تمرٌض / األستاذ الدكتورة منتهى خلٌل ؼراٌبة. 1

جامعة فٌالدلفٌا                                    عضواً                            / التمرٌض/ الدكتورة رٌما رفٌق الصفدي. 2

هٌئة االعتماد                                                      أمٌن سر اللجنة                             / اآلنسة روال حداد. 3

المقدم من جامعة الزٌتونة األردنٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن  (برنامج الماجستٌر/ التمرٌض)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

411/02/201577

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

الجامعة األردنٌة           مقرراً                                                                       / اللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابها / األستاذ الدكتور محمود فلٌح الشرعة. 1

جامعة فٌالدلفٌا                  عضواً                                            / اللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابها/ الدكتور محمد إبراهٌم الجٌوسً. 2

هٌئة االعتماد                                                      أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة جهان جبر. 3

المقدم من جامعة الزٌتونة األردنٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج الماجستٌر/ أدب- اللؽة اإلنجلٌزٌة)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

518/02/201578
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة  (591)فً جامعة الزرقاء لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."العامة للجامعة

518/02/201579
من أعضاء هٌئة التدرٌس خرٌجً دول أجنبٌة % 25المقدم من جامعة الزرقاء، لحٌن توفٌر ما نسبته  (برنامج الماجستٌر/ إدارة األعمال)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص "

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام  (5)من المادة  (1/ ج)ناطقة باللؽة اإلنجلٌزٌة، وذلك حسب البند 

."(2015/2016)الجامعً 

518/02/201580

:طالباً، شرٌطة اآلتً (158)فً جامعة الزرقاء بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ اإلذاعة والتلفزٌون )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص"

.(2015/2016)عدم البدء بالتدرٌس فً التخصص إال بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً . 1

تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة بدٌل عن األستاذ الدكتور إبراهٌم ابوعرقوب . 2

.عند انتهاء إجازة تفرؼه العلمً

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر  (4)تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص، وذلك حسب المادة . 3

.االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة للجامعات

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة. 4

." وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة للتخصص فً موعد أقصاه السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص

518/02/201581

بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ األطراؾ الصناعٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"

. طالباً (120)
، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 

518/02/201582

 (112)بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ فنً سمعٌات)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"
. طالباً

، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 



518/02/201583

بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ تكنولوجٌا األشعة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"

. طالباً (112)
، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 

518/02/201584

بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ اإلسعاؾ الفوري)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"

. طالباً (120)

، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 

518/02/201585

بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ التخدٌر واإلنعاش)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"

. طالباً (120)
، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 

518/02/201586

بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ التمرٌض المشارك)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"

. طالباً (188)
، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 

518/02/201587

بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ السجالت الطبٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"

. طالباً (120)
، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 

518/02/201588

 (112)بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الصٌدلة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"
. طالباً

، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 



518/02/201589

بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المختبرات الطبٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"

. طالباً (120)
، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 

518/02/201590

بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المراقبة الصحٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"

. طالباً (112)
، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 

518/02/201591

بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ صحة الفم واألسنان)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"

. طالباً (120)

، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 

518/02/201592

. طالباً (120)بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ الخدمات الطبٌة الملكٌة للمهن المساعدة)فً كلٌة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ القبالة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً"
، والطلب مجدداً إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة االنتهاء من تعدٌل الخطط الدراسٌة لتخصصات برامج الدبلوم 19/2/2014تارٌخ  (47/5/2014)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : ثانٌاً

وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وتعمٌمها  (البرنامج الهندسً، والبرنامج الطبً، وبرنامج إدارة المعلومات والمكتبات): المتوسط اآلتٌة

."15/9/2015على كلٌات المجتمع المتوسطة وذلك فً موعد أقصاه 

. "طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة( 140)فً جامعة عمان األهلٌة بـ (برنامج البكالورٌوس/ تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص الهندسة الكهربائٌة"625/02/201593

625/02/201594

فً جامعة اإلسراء، لحٌن تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع ٌحمل درجة الدكتوراة فً  (برنامج الماجستٌر/ هندسة البرمجٌات)تؤجٌل تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : أوالً

.15/4/2015التخصص برتبة أستاذ مشارك على األقل، وذلك فً موعد أقصاه 

."طالباً (340)فً جامعة اإلسراء لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة البرمجٌات)تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص : ثانٌاً"

625/02/201595

:المقدم من جامعة عجلون الوطنٌة، لحٌن قٌام الجامعة باآلتً (برنامج البكالورٌوس/ إدارة األعمال)تؤجٌل البت فً رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

. من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (4)توفٌر عضو هٌئة تدرٌس برتبة أستاذ مشارك فً التخصص، وذلك استناداً للمادة - 1

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 2

.ساعات معتمدة (3)إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة بواقع  (رٌاضٌات األعمال)إضافة مادة - 

.ساعات معتمدة (3)إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة بواقع  (أتمتة المكاتب أو اإلدارة االلكترونٌة)إضافة مادة اإلدارة اإللكترونٌة - 

اإلحصاء اإلداري، االقتصاد اإلداري، االقتصاد الكلً، مبادئ القانون، )ساعات معتمدة مثل  (9)نقل عدد من المواد من قائمة التخصص االختٌاري إلى قائمة المواد المساندة بواقع - 

.(القانون اإلداري

."من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (5)توفٌر الدورٌات الورقٌة فً مجال التخصص باشتراكات حدٌثة، وذلك وفقاً للمادة - 3



625/02/201596

(. 14/10/2012)تارٌخ ( 623/33/2012)بموجب قرار مجلس  الهٌئة رقم ( األنروا/ العلوم التربوٌة واآلداب)التؤكٌد على اإلنذار الموجه لكلٌة : (أوالً
.األنروا لحٌن إزالة المخالفة/ فً كلٌة العلوم التربوٌة واآلداب( برنامج البكالورٌوس/ اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها ) إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص: (ثانٌاً

. دٌنار أردنً ال ؼٌر( 36120)قدرها ( األنروا/ كلٌة العلوم التربوٌة واآلداب)فرض ؼرامة مالٌة على : (ثالثاً

704/03/201597

:فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ نظم شبكات الحاسوب)تؤجٌل تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص """

.منها لمدة سنتٌن (%50)تصوٌب عقود أعضاء هٌئة التدرٌس بحٌث تصبح نسبة - 1

.توفٌر العدد المناسب من الكتب والمراجع المتخصصة فً مجاالت التخصص- 2

."، وبخالؾ ذلك سٌتم اتخاذ القرار المناسب من قبل مجلس الهٌئة15/4/2015وذلك فً موعد أقصاه 



704/03/201598

:كلٌة الهندسة التكنولوجٌة لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة/ فً جامعة البلقاء  (برنامج البكالورٌوس / الفٌزٌاء  )تؤجٌل البت باالعتماد الخاص لتخصص "

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات  (4)تعٌٌن أربعة أعضاء هٌئة تدرٌس من حملة شهادة الدكتوراة فً تخصص  الفٌزٌاء، وذلك استناداً للمادة - 1

ٌّنٌن فً التخصص ٌقومون  بتدرٌس متطلبات الكلٌة ضمن مواد الفٌزٌاء، وال ٌؽطون أعداد الطلبة الفعلٌٌن فً الكلٌة .اإلنسانٌة والعلمٌة، حٌث أن المتوفر من أعضاء هٌئة التدرٌس المع

.تؽٌٌر مسمى قسم العلوم التطبٌقٌة الى قسم العلوم األساسٌة بحٌث ٌكون مخصص لمتطلبات الكلٌة ومتطلبات الجامعة، وتوطٌن تخصص الفٌزٌاء تحت مسمى قسم الفٌزٌاء -  2

 .20/7/2008تارٌخ  ( 2008 / 217 )تعدٌل عدد الساعات المعتمدة لمتطلبات الجامعة اإلجبارٌة واالختٌارٌة فً الخطة الدراسٌة وفقا لقرار مجلس التعلٌم العالً رقم  - 3

:إجراء التعدٌالت التالٌة على الخطة الدراسٌة للتخصص، وذلك وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص- 4 

:إضافة المواد التالٌة الى متطلبات التخصص اإلجبارٌة– أ 

مادة مختبر ساعة واحدة معتمدة فً مجال الضوء- مادة اهتزازات وأمواج             - 

.تعدٌل عدد ساعات مختبر االلكترونٌات من ساعة واحدة معتمدة الى ساعتٌن معتمدتٌن – ب 

.من المواد المساندة  ((2)الكٌمٌاء العامة العملٌة )، ومادة ((2)الكٌمٌاء العامة )من متطلبات التخصص االختٌارٌة الى المواد المساندة ، وحذؾ مادة  (( 1 )جبر خطً )نقل مادة – ج 

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات  ( 5 )استكمال توفٌر العدد الالزم من الكتب المتخصصة والحدٌثة والدورٌات الخاصة للتخصص، وذلك وفقاً للمادة - 5 

.اإلنسانٌة والعلمٌة

.عمل الصٌانة الالزمة لمكتبة الكلٌة حٌث الحظت اللجنة ان المكتبة بحاجة ماسة الى صٌانة لتوفٌر الجو المالئم للطلبة الستخدامها - 6

.من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة  (7)توفٌر جهاز حاسوب  حدٌث لكل عضو هٌئة تدرٌس وفقا للمادة - 7

:توفٌر المختبرات الخاصة بالتخصص وفقا للجدول الزمنً األتً - 8 

اسم المختبر مستوى السنة الدراسٌة

مختبر البصرٌات بداٌة السنة الثانٌة للتخصص

مختبر اإللكترونٌات بداٌة السنة الثانٌة للتخصص

مختبر الفٌزٌاء العملٌة المتقدمة بداٌة السنة الرابعة للتخصص

.15/7/2015  وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله للتخصص فً موعد أقصاه 

وبخالؾ ذلك تنسب المدٌرٌة للمجلس بإٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص، ومخاطبة مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج 

."التخصص ضمن قائمة التخصصات المدرجة فً قائمة القبول والتنسٌق الموحد

704/03/201599

طالب، شرٌطة عدم تجاوز  (200)فً جامعة جدارا بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ اإلرشاد النفسً والتربوي )الموافقة على تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص: أوالً"

.الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة
:الطلب إلى الجامعة ما ٌلً : ثانٌاً

.تعٌٌن مشرؾ مٌدانً ٌحمل درجة الماجستٌر على األقل فً تخصص اإلرشاد النفسً والتربوي وذلك عند بداٌة السنة الرابعة من تارٌخ اعتماد التخصص- 1

.إبرام اتفاقٌات مع مإسسات تربوٌة لتدرٌب طلبة التخصص عند بداٌة السنة الرابعة من تارٌخ اعتماد التخصص -2

."15/10/2016   وتزوٌد هٌئة االعتماد بما ٌثبت ذلك فً موعد أقصاه 

704/03/2015100

:فً جامعة جدارا، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج الماجستٌر/ األعمال اإللكترونٌة)تؤجٌل البت فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج  (4/ ب)مع مراعاة المادة  (األعمال اإللكترونٌة)تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس متفرؼٌن من حملة درجة الدكتوراة تخصصهم الدقٌق - 1

.الدراسات العلٌا

.استكمال تزوٌد المكتبة بالعدد الكافً من الكتب الخاصة بالتخصص بإصدارات حدٌثة وباللؽة اإلنجلٌزٌة- 2

."، وبخالؾ ذلك سٌتم اتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 



704/03/2015101

:، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة(برنامج البكالورٌوس/ القانون)تؤجٌل البت فً استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص : أوالً"

، ومباشرة العمل لكل من الدكتور فإاد شهاب علً الشٌاب 18/2/2015تزوٌد هٌئة االعتماد بما ٌثبت تجدٌد عقد الدكتور فإاد شهاب علً شٌاب حٌث أن عقده ٌنتهً بتارٌخ - 1

.15/3/2015والدكتور سامً أحمد العمري فً موعد أقصاه 

، أو تعٌٌن بدٌالً عنه لتؽطٌة 2014/2015فً بداٌة الفصل الدراسً الثانً للعام الجامعً  (تخصص قانون دولً)تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتور عمران محمود محافظة - 2

.(القانون الدولً العام)المجال المعرفً 
.، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة(66)وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص عند  (برنامج الماجستٌر/ القانون)استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص : ثانٌاً

:إمكانٌة أخذ الجامعة بمالحظات اللجنة اآلتٌة بخصوص برنامج الماجستٌر: ثالثاً

عمل خطة استرشادٌة للمواد االختٌارٌة التً ٌفضل مراعاتها من قبل الطلبة عند تسجٌلهم لهذه المواد، وذلك من أجل تحدٌد مساق التخصص الذي ٌختاره الطالب عند إعداده لرسالة - 

.الماجستٌر

عمل تقسٌم لوصؾ المساقات المطروحة لطلبة الماجستٌر بحٌث ٌظهر هذا التقسٌم داخل المساق للجزأٌن العام والخاص، وذلك مراعاة لتوزٌع الدرجات العلمٌة علٌهما وفقاً لتعلٌمات - 

."منح درجة الماجستٌر

704/03/2015102

:التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بما ٌلً"
:أن تكون برامج الدكتوراه التً ٌستحدثها مجلس التعلٌم العالً برامجاً وطنٌة مشتركة على ؼرار برنامج دكتوراه التمرٌض الوطنً فً الجامعة األردنٌة وذلك لألسباب التالٌة: أوالً

.تجمٌع الطاقات اإلشرافٌة المإهلة واستقطاب أعضاء هٌئة تدرٌس وباحثٌن كفإٌن- 1

.توزٌع توطٌن البرامج على الجامعات األردنٌة مما ٌسهم فً تعزٌز الخطة التنفٌذٌة للتعلٌم العالً بإٌجاد هوٌة تخصصٌة تنفرد فٌها الجامعات فً برامجها- 2

.العمل على ضبط العملٌة التعلٌمٌة للدراسات العلٌا وضبط مخرجاتها- 3

.إنشاء مراكز بحثٌة ومختبرات مركزٌة متمٌزة فً كل جامعة- 4
:أن ٌتم توجٌه الجامعات األردنٌة بتدرٌس مواد الماجستٌر والدكتوراه داخل حرمها الجامعً وذلك لألسباب التالٌة: ثانٌاً

.تمكٌن الطلبة من التفاعل مع البٌئة الجامعٌة- 1

.سهولة وصول الطلبة إلى المراجع الالزمة لبحوثهم- 2

.سهولة وصول الطلبة إلى األساتذة ذوي الخبرة والذٌن بدورهم ٌقومون بالتوجٌه الفعال للطلبة- 3

."(2014/2015)اعتباراً من بداٌة الفصل الدراسً الثانً من العام الجامعً  (برنامج البكالورٌوس/ اإلذاعة والتلفزٌون)السماح لجامعة الزرقاء البدء فً التدرٌس فً تخصص "704/03/2015103

704/03/2015104

.طالباً (480)بطاقة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ قرطبة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة العامة لكلٌة : أوالً"
، وذلك لعدم التزام الكلٌة بتوفٌر أعضاء هٌئة تدرٌس جدد لتؽطٌة هذٌن (العلوم المالٌة والمصرفٌة، والصٌدلة)التنسٌب إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة إللؽاء ترخٌص تخصصً : ثانٌاً

."(2013/2014)التخصصٌٌن اللذٌن تم ترخٌصهما فً الفصل األول من العام الدراسً 

."15/5/2015لدورة جدٌدة ونهائٌة مدتها ثالث سنوات اعتباراً من  (محمد سلٌمان جرادات. د)الموافقة على تجدٌد عقد عمٌد كلٌة ؼرناطة "704/03/2015105



811/03/2015106

:كلٌة األمٌرة عالٌة الجامعٌة، لحٌن استكمال النواقص اآلتٌة/ فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة (برنامج البكالورٌوس/ اإلرشاد النفسً والتربوي)تؤجٌل البت فً اعتماد تخصص "

.توفٌر مختبر خاص باإلرشاد النفسً ٌتوفر به كافة المستلزمات الضرورٌة. 1

.توفٌر التجهٌزات واألدوات والوسائل التعلٌمٌة الالزمة كما هً مذكورة فً معاٌٌر التخصص. 2

.توفٌر االختبارات والمقاٌٌس النفسٌة بكافة أشكالها المتعلقة بالتخصص. 3

.توفٌر العدد الالزم من الكتب والمراجع والدورٌات وقواعد البٌانات، باللؽتٌن العربٌة واالنجلٌزٌة. 4

.توفٌر جهاز حاسوب لكل عضو هٌئة تدرٌس فً التخصص. 5

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة. 6

(األسس النظرٌة، ومبادئ اإلرشاد النفسً والتربوي ومجاالته)ساعات معتمدة إلى الخطة الدراسٌة ضمن المجال المعرفً  (3)إضافة - 

(إرشاد الفئات الخاصة)ساعات معتمدة إلى الخطة الدراسٌة ضمن المجال المعرفً (3)إضافة - 

(االختبارات والتقٌٌم والتشخٌص فً اإلرشاد)ساعات معتمدة إلى الخطة الدراسٌة ضمن المجال المعرفً  (6)إضافة - 

.ساعات كحداً أدنى كما هو مطلوب فً معاٌٌر التخصص (9)ساعات ضمن عدد ساعات التدرٌب المٌدانً بحٌث ٌصبح المجموع  (6)إضافة - 

.إعادة النظر فً وصؾ المواد فً الخطة الدراسٌة حٌث أن الوصؾ الحالً ؼٌر دقٌق، كما ٌجب كتابة هذا الوصؾ باللؽة االنجلٌزٌة- 

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة برتبة أستاذ مشارك فً التخصص. 7

.إمكانٌة األخذ بمالحظة اللجنة على الخطة الدراسٌة من حٌث حاجة الخطة إلى حذؾ بعض المواد كلٌاً، باعتبارها لٌست ذات عالقة بالتخصص* 

."15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 

811/03/2015107
فً جامعة الزرقاء، لحٌن قٌام الجامعة بفصل مختبر الكٌمٌاء الحٌوٌة الصٌدالنٌة والتقنٌة  (برنامج  البكالورٌوس/ الصٌدلة)تؤجٌل البت فً رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص،  (6/ أ)الحٌوٌة عن مختبر علم األدوٌة والسموم حسب المادة 

."(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الجامعً 

811/03/2015108

المصارؾ ) بخصوص االعتماد الخاص لتخصص 2015 28/1/2015تارٌخ  (38/2/2015)من قرار مجلس الهٌئة رقم  (2)اعتبار جامعة عجلون الوطنٌة مستكملة للبند - 1"

.والمتعلق بمباشرة أعضاء هٌئة التدرٌس (برنامج الماجستٌر/ اإلسالمٌة

فً القرار المشار إلٌه أعاله والمتعلق بتعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع برتبة أستاذ مشارك على األقل من حملة درجة الدكتوراة فً  (1)التؤكٌد على جامعة عجلون بما ورد فً البند - 2

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)، وذلك فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص، حسب المادة (المصارؾ اإلسالمٌة)تخصص 

."15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

811/03/2015109

.من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، كما هً بالشكل المرفق (5، 3، 2)تعدٌل المواد ذوات األرقام : أوالً"
ٌصرؾ ألمٌن سر اللجنة التً تكلؾ بدراسة االعتماد العام : "إضافة مادة إلى أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان جودتها ومتابعتها تنص على ما ٌلً: ثانٌاً

مع األخذ بعٌن االعتبار إعادة ترقٌم . زٌارات مٌدانٌة كحد أقصى فً كل شهر (3)خمسة عشر دٌنار أردنً ال ؼٌر، عن (15)والخاص وضمان الجودة ومتابعتها مكافؤة رمزٌة قدرها 

."المواد، كما هً بالشكل المرفق

."من ثانٌاً من التعلٌمات المالٌة لصرؾ مكافآت اللجان المشاركة فً امتحان الكفاءة الجامعٌة، كما هً بالشكل المرفق (ج، ط)تعدٌل البندٌن "811/03/2015110

918/03/2015111

:فً جامعة عمان العربٌة لحٌن استكمال النواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ اللؽة اإلنجلٌزٌة والترجمة)تؤجٌل تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

.(الترجمة)تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً تخصص - 1 

.من المادة الخامسة من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (أ)توفٌر العدد الالزم من الكتب وذلك استناداً للبند - 2 

."1/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 



918/03/2015112
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة  (83)فً جامعة الزرقاء لتصبح  (برنامج الماجستٌر/ المحاسبة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."للجامعة

918/03/2015113

طالباً،  (236)طالباً بدالً من  (350)فً جامعة جرش على ما كانت علٌه سابقاً قبل التخفٌض لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)إعادة الطاقة االستٌعابٌة لتخصص : أوالً   "

. شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة
طالباً فعلٌها التقدم بطلب رفع طاقة جدٌد حسب  (350)أكثر من  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)فً حال رؼبت الجامعة بزٌادة الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص :    ثانٌاً

."األصول، حٌث أن الطلب الذي تم تقدٌمه من قبل الجامعة تم بموجبه إعادة الطاقة االستٌعابٌة السابقة للتخصص

918/03/2015114

:فً جامعة الزٌتونة األردنٌة الخاصة، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج الماجستٌر/ الحقوق)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص "

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس ثالث فً البرنامج ممن ٌحقق شرط توفر األبحاث حسب تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا- 1

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (5)منها على األقل لمدة ثالث سنوات حسب المادة  (%50)تصوٌب عقود أعضاء هٌئة التدرٌس لتصبح -2

."(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

."إقرار دلٌل معاٌٌر ضمان الجودة لكلٌات العلوم اإلدارٌة، كما هو بالشكل المرفق"918/03/2015115

. "10/3/2015لدورة جدٌدة مدتها ثالث سنوات اعتباراً من  (الدكتور أحمد فهد الشوابكة)الموافقة على تجدٌد عقد عمٌد كلٌة المجتمع اإلسالمً " 918/03/2015116

918/03/2015117

، على أن ٌتم تزوٌد هٌئة االعتماد بالعقد موقع "1/3/2015الموافقة على تعٌٌن الدكتور بسام محمد محمود السعدي عمٌداً جدٌداً لكلٌة تولٌدو ولمدة ثالث سنوات اعتباراً من : أوالً "

.حسب األصول
 (7)من المادة  (أ، ك) وتعدٌالته، الصادرة باالستناد إلى الفقرتٌن 2010لسنة  (2)من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لكلٌات المجتمع المتوسطة رقم  (4،5)استناداً إلى المادتٌن :  ثانٌاً

ٌُشّكل مجلس أمناء كلٌة تولٌدو اعتباراً من تارٌخ هذا القرار وللمدة المتبقٌة من عمر المجلس على 2007لسنة  ( 20)من قانون هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً رقم   وتعدٌالته، 

:النحو اآلتً

.رئٌساً/ سعادة السٌد عبدهللا القاسم عبٌدات - 

ًً/ سعادة الدكتور محسن عواد الرجوب -  عضواً

عضواً/ الدكتور عمٌد الكلٌة بحكم منصبه -  

عضواً/ جامعة آل البٌت/ األستاذ الدكتور سلٌمان أحمد القادري- 

."عضواً/ جامعة الٌرموك/ األستاذ الدكتور فواز أٌوب المومنً- 

918/03/2015118

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة                  مقرراً                                                        / هندسة طٌران/الدكتور فراس حلمً دروٌش. 1

جامعة مإتة                                            عضواً    / هندسة / الدكتور عزٌز عبدهللا محادٌن. 2

هٌئة االعتماد                                                     أمٌن سر اللجنة                             / الدكتورة ابتسام محاسنة. 3

هٌئة االعتماد                                                      أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة ضحى الطراونة. 4

:     تكون مهمتها اآلتً

.(هندسة صٌانة الطائرات)وضع معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص - 1

، على أن تقدم اللجنة (كلٌة مجتمع متوسطة/ الملكة نور الفنٌة للطٌران المدنً)المقدم من كلٌة  (برنامج الدبلوم/ هندسة صٌانة الطائرات)دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص - 2

تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، ومكافؤة رمزٌة تصرؾ ألمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات 

".المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

918/03/2015119

من تعلٌمات بدالت اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ لعضو اللجنة المكلفة بموجب كتاب  (ج/6)الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة 

 للتؤكد من جاهزٌة جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة إلنشاء كلٌة علوم الطٌران بؤقسامها األكادٌمٌة وتدقٌق ملفات أعضاء هٌئة التدرٌس 22/2/2015تارٌخ  (1/5/394)رئٌس الهٌئة رقم 

:المتعلقة بالتخصصات المطروحة فً الكلٌة، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول مبلػ وقدره

."     دٌنار 150جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة                 / الدكتور أحمد سعٌد علً الشٌاب - 



918/03/2015120

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بزٌارة جامعة الحسٌن بن 29/1/2015تارٌخ  (1/5/141)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

التصوٌر ):  بخصوص التخصصات اآلتٌة7/2/2014تارٌخ  (17/2014/ 219، 218، 217، 216 )طالل للتؤكد من استكمالها للنواقص الواردة فً قرارات مجلس الهٌئة رقم 

:، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم(برنامج البكالورٌوس/ اإلشعاعً، الهندسة الكهربائٌة، الهندسة المٌكانٌكٌة، التحالٌل الطبٌة

 دٌنار                      100جامعة مإتة                            /األستاذ الدكتور خالد أحمد الطراونة     - 

 دٌنار           100جامعة الطفٌلة              /األستاذ الدكتور صالح عبدالحمٌد خلؾ الجفوت      - 

 دٌنار 100الجامعة األردنٌة                     /األستاذ الدكتور عزمً محمد الحدٌدي     - 

 دٌنار  100جامعة الطفٌلة                              / الدكتور فراس محمد القرعان     - 

 دٌنار20هٌئة االعتماد                     / أمٌن سر اللجنة/ الدكتور خالد الدهٌسات     - 

918/03/2015121

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة            مقرراً                                                                / هندسة مدنٌة/األستاذ الدكتور محمد طالب عبٌدات. 1

الجامعة الهاشمٌة                         عضواً                                   / هندسة مدنٌة/ الدكتور محمد سلٌمان عودة المشاعلة. 2

هٌئة االعتماد                                                   أمٌن سر اللجنة                                          / السٌدة فاطمة النوبانً. 3

المقدم من جامعة عمان األهلٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)         تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص 

".أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، ومكافؤة رمزٌة تصرؾ ألمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

918/03/2015122

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة          مقرراً                                                                  / صٌدالنٌات/األستاذ الدكتور أٌمن عبدالكرٌم عبٌدات. 1

الجامعة األردنٌة                               عضواً                                       / الصٌدلة الصناعٌة/ الدكتور حاتم سمٌر الخطٌب. 2

هٌئة االعتماد                                                  أمٌن سر اللجنة                                           / الدكتور خالد الدهٌسات. 3

المقدم من جامعة عمان األهلٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)         تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص 

".أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة من خارج الهٌئة، ومكافؤة رمزٌة تصرؾ ألمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1025/03/2015123

 بخصوص احتساب 12/10/2014تارٌخ  (512/33/2014)تعتبر جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة مستكملة للنقص الوارد فً البند الثانً من قرار مجلس الهٌئة رقم : أوالً"

.(برنامج البكالورٌوس/ علوم طب األسنان المساندة)الدكتورة أروى عوٌس على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص 
ساعة، وذلك وفقاً  (27)عدم استكمال الجامعة للبند األول من القرار السابق بخصوص إضافة متطلبات الجامعة فً الخطة الدراسٌة، لٌصبح مجموع ساعات متطلبات الجامعة : ثانٌاً

."17/5/2015، وعلى الجامعة استكمال البند األول من القرار أعاله فً موعد أقصاه 20/7/2008تارٌخ  (217/2008)لقرار مجلس التعلٌم العالً رقم 

1025/03/2015124
برنامج / العلوم اإلدارٌة) الستكمال الجامعة تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصص 1/9/2015منح الجامعة األلمانٌة األردنٌة مهلة نهائٌة إلى موعد أقصاه "

."، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ القبول فً التخصص(البكالورٌوس

1025/03/2015125
/ المحاسبة الدولٌة) الستكمال الجامعة تعٌٌن عضو هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً تخصص 1/9/2015منح الجامعة األلمانٌة األردنٌة مهلة نهائٌة إلى موعد أقصاه  "

."، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ القبول فً التخصص(برنامج البكالورٌوس

1025/03/2015126
برنامج / العلوم اللوجستٌة) الستكمال الجامعة تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصص 1/9/2015منح الجامعة األلمانٌة األردنٌة مهلة نهائٌة إلى موعد أقصاه "

."، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ القبول فً التخصص(البكالورٌوس

1025/03/2015127
وتعٌٌن عضو هٌئة  (برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة)لتصوٌب وضع تخصص  (2015/2016)منح الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا مهلة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً "

."تدرٌس رابع من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ القبول فً التخصص



1025/03/2015128

:طالباً، شرٌطة اآلتً (50)فً جامعة الزٌتونة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/ أدب- اللؽة اإلنجلٌزٌة)الموافقة على اعتماد تخصص "

.، وذلك فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص(األدب)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع من حملة درجة الدكتوراة فً تخصص - 1

."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

1025/03/2015129

:فً جامعة الزٌتونة األردنٌة لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج الماجستٌر/ البالؽٌن- التمرٌض السرٌري)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص "

.تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص- 1

."(2015/2016)تزوٌد هٌئة االعتماد بصورة عن عقد الدكتورة مها محمد حسن صبح حسب األصول، وذلك فً بداٌة الفصل األول من العام الدراسً - 2

1025/03/2015130

 والمتعلق بمباشرة أعضاء هٌئة التدرٌس الواردة 28/1/2015تارٌخ ( 43/2/2015)من قرار مجلس الهٌئة رقم ( 2)والبند ( 1)تعتبر جامعة عجلون الوطنٌة مستكملة للبند : (أوال"

.منها مدتها ثالث سنوات (%50)بحٌث تصبح  (برنامج الماجستٌر/ القانون)أسماإهم فً قرار المجلس، وتصوٌب عقود أعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصص 
فً القرار المشار إلٌه أعاله والمتعلق بتعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع برتبة أستاذ مشارك على األقل من حملة درجة ( 3)التؤكٌد على جامعة عجلون الوطنٌة على ما ورد فً البند : (ثانٌاً

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)الدكتوراة فً التخصص، وذلك فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص، حسب المادة 

." 15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

1025/03/2015131

طالباً، شرٌطة ( 294)فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها ( برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الطبٌة الحٌوٌة)الموافقة على استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص :(أوالً"

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة
.إعطاء وصؾ كامل وواضح لمحتوى المساقات العلمٌة فً الخطة الدراسٌة: (ثانٌاً

.إعادة دراسة الخطة الدراسٌة وصٌاؼتها بما ٌتناسب من حٌث الشكل مع المعاٌٌر المعتمدة فً هٌئة االعتماد: (ثالثاً
.توفٌر عضو هٌئة تدرٌس متفرغ أو ؼٌر متفرغ فً مجال علم التشرٌح والوظائؾ: (رابعاً

.تزوٌد هٌئة االعتماد بتجدٌد عقد الدكتور إٌاد محمد شكري حمد الذي تم احتسابه على الطاقة االستٌعابٌة: ًً(خامسا

."(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

1025/03/2015132

فً جامعة جرش، لحٌن قٌام الجامعة بتعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع تخصصه  (برنامج البكالورٌوس/ شبكات الحاسوب)تؤجٌل البت فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

.من حملة درجة الدكتوراة  (شبكات الحاسوب أو أمن وحماٌة الشبكات)الدقٌق 

."، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

1025/03/2015133

:فً جامعة عجلون الوطنٌة، شرٌطة اآلتً (برنامج البكالورٌوس/ نظم المعلومات اإلدارٌة)الموافقة على رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

.توفً مختبر وسائط متعددة فً القسم حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 1

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة بما ٌتناسب مع المجاالت المعرفٌة األساسٌة للتخصص الواردة فً معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 2

نظم الوسائط المتعددة والتجارة اإللكترونٌة ونظم الشبكات )بواقع ثالث ساعات معتمدة إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة ضمن المجال المعرفً  (الوسائط المتعددة)إضافة مادة - 

.(واالتصاالت

نظام دعم القرارات، النظم الخبٌرة، إدارة : نظم قواعد المعرفة)بواقع ثالث ساعات معتمدة إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة ضمن المجال المعرفً  (النظم الخبٌرة)إضافة مادة - 

.(المعرفة

.تعٌٌن رئٌس قسم للتخصص حسب اإلطار العام لتعلٌمات االعتماد الخاص- 3 

."(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

1025/03/2015134
فً جامعة الشرق األوسط، لحٌن قٌام الجامعة بتعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع من حملة  (برنامج الماجستٌر/ اللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابها)تؤجٌل البت فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

، أو تزوٌد هٌئة (2015/2016)بدالً من األستاذ الدكتور خالد ماهر، وذلك قبل بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً  (اللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابها)درجة الدكتوراة فً تخصص 

. "االعتماد بما ٌثبت توفر اإلنتاج العلمً لألستاذ الدكتور خالد ماهر فً آخر خمس سنوات

."إقرار التعدٌالت على تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، كما هً بالشكل المرفق" 1025/03/2015135



1025/03/2015136

."إقرار التعدٌالت على أسس وإجراءات تحدٌد المجال المعرفً ألعضاء هٌئة التدرٌس لؽاٌات التدرٌس فً الجامعات األردنٌة، كما هً بالشكل المرفق" 

."، كما هً بالشكل المرفق(برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا الوسائط المتعددة والجرافٌك)إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص " 1025/03/2015137

1025/03/2015138
، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل (برنامج الدبلوم المتوسط/الهندسة المدنٌة)منح كلٌة الخوارزمً مهلة نهائٌة لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص، وفرض ؼرامة مالٌة على التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة(2015/2016)الدراسً األول من العام الجامعً 

."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للكلٌة (154)فً كلٌة الخوارزمً عند  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المحاسبة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1025/03/2015139

."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للكلٌة (126)فً كلٌة الخوارزمً عند  (برنامج الدبلوم المتوسط/ إدارة األعمال)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1025/03/2015140

1025/03/2015141

.طالباً( 860)وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة العامة عند ( كلٌة مجتمع متوسطة/ الزرقاء األهلٌة)االستمرار فً االعتماد العام لكلٌة : (أوالً"
. م)، لحٌن تزوٌد هٌئة االعتماد بشهادة الماجستٌر لعضو هٌئة التدرٌس (2015/2016)منح كلٌة الزرقاء األهلٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً :(ثانٌاً

. "مسار تكنولوجٌا التصنٌع واإلنتاج والهندسة المٌكانٌكٌة/ ، أو تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس متفرغ من حملة درجة الماجستٌر على البرنامج الهندسً(مإمن قساٌمة

1101/04/2015142

طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة  (563)فً جامعة الزرقاء لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."للجامعة

."من ثانٌاً من التعلٌمات المالٌة لصرؾ مكافآت اللجان المشاركة فً امتحان الكفاءة الجامعٌة، كما هً بالشكل المرفق (و، ز)تعدٌل البندٌن "1101/04/2015143

."طالب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (200)فً جامعة الزرقاء بــ  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المٌكانٌكٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1101/04/2015144

1101/04/2015145

فً جامعة عمان العربٌة لحٌن استكمال النواقص اآلتٌة، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام  (برنامج البكالورٌوس/ الرٌاضٌات)تؤجٌل البت فً اعتماد تخصص "

:(2015/2016)الدراسً 

.تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة الدكتوراه فً تخصص الرٌاضٌات. 1

.إعادة هٌكلة الخطة الدراسٌة للتخصص بحٌث ٌتم وضع متطلبات الكلٌة فً الخطة الدراسٌة فً إطار متطلبات الكلٌات العلمٌة. 2

.إعادة ترمٌز المواد فً الخطة الدراسٌة بحٌث ٌكون الترمٌز واضح. 3

حٌث أنه تم تكرار بعض المواد فً الخطة الدراسٌة للتخصص بمسمٌات مختلفة مع  (الرٌاضٌات)إعادة النظر فً المواد الالزمة للتخصص وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص . 4

.أنها نفس المواد

.من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (5)توفٌر العدد الالزم للكتب والدورٌات الخاصة للتخصص وفقاً للمادة . 5

."وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص التخصص

1101/04/2015146

/ الصٌدلة) المتعلق باالعتماد الخاص لتخصص 21/5/2014تارٌخ  (176/13/2014)اعتبار جامعة الشرق األوسط مستكملة لكافة النواقص الواردة فً قرار مجلس الهٌئة رقم : أوالً"

.طالب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة( 200)بطاقة استٌعابٌة قدرها (برنامج البكالورٌوس
، وذلك بداٌة السنة (صٌدالنٌات متقدمة)الطلب إلى الجامعة تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة لتؽطٌة المجال الرابع من معاٌٌر االعتماد الخاص بالتخصص : ثانٌاً

.(2016/2017)الرابعة من اعتماد التخصص أي الفصل الثانً من العام الدراسً 

."15/3/2017وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 



1101/04/2015147

.عدم الموافقة على تنسٌبكم بتعٌٌن الدكتور أٌمن المقابلة رئٌساً لمجلس أمناء كلٌة الزرقاء األهلٌة بسبب االزدواجٌة بحكم منصبه كعمٌد لكلٌة القدس:(أوالً"
.بما أن األستاذ الدكتور سعدي عبدالجواد عضواً ؼٌر متفرغ فً مجلس هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً فال ٌجوز أن ٌكون أحد أعضاء مجلس أمناء الكلٌة: (ثانٌاً
.الجامعة األردنٌة كعضو فً مجلس أمناء كلٌة الزرقاء األهلٌة/ كلٌة العلوم التربوٌة / أوصى مجلس هٌئة االعتماد بتنسٌب تعٌٌن األستاذ الدكتور سالمة طناش : (ثالثاً

الموافقة على تنسٌبكم بتعٌٌن الدكتور أمجد صبحً الفاهوم كعضو لمجلس أمناء كلٌة الزرقاء األهلٌة وللمدة المتبقٌة من عمر المجلس، شرٌطة تزوٌد هٌئة االعتماد بالسٌرة الذاتٌة : (رابعاً

.له
."الطلب إلى رئٌس هٌئة المدٌرٌن فً كلٌة الزرقاء األهلٌة بتنسٌب رئٌس لمجلس أمناء الكلٌة: (خامساً

1101/04/2015148
.التعلٌم المفتوح، كما هً بالشكل المرفق/ إقرار تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا:أوالً"

."برنامج البكالورٌوس، كما هً بالشكل المرفق- التعلٌم المفتوح/ تعدٌل تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا: ثانٌاً

."إقرار دلٌل معاٌٌر ضمان الجودة لكلٌات الصٌدلة، كما هو بالشكل المرفق"1101/04/2015149

."إقرار دلٌل معاٌٌر ضمان الجودة لكلٌات العلوم التربوٌة، كما هو بالشكل المرفق"1101/04/2015150

1208/04/2015151

كلٌة مجتمع متوسطة، لحٌن استكمال الكلٌة للنواقص الواردة فً / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ اإلدارة السٌاحٌة)تؤجٌل تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

.24/9/2014تارٌخ  (391/25/2014)قرار مجلس الهٌئة رقم 

. سنوات فً المهنة فً المرفق التدرٌبً الخاص بتخصص السٌاحة7تعٌٌن مشرؾ متفرغ ٌحمل درجة البكالورٌوس فً التخصص أو الدبلوم المتوسط بخبرة - 

.استكمال تجهٌز نموذج وكالة السٌاحة والسفر بالمعدات الالزمة حسب ملحق التجهٌزات الخاص بتخصص السٌاحة فً معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 

.توفٌر دورٌة واحدة علمٌة متخصصة محكمة فً مجال التخصص- 

.حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص واعتمادها حسب األصول من قبل جامعة البلقاء التطبٌقٌة (برنامج الدبلوم المتوسط / اإلدارة السٌاحٌة  )تعدٌل الخطة الدراسٌة لتخصص -  

."(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

1208/04/2015152

كلٌة مجتمع متوسطة، لحٌن استكمال الكلٌة للنواقص الواردة فً قرار / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ اإلدارة الفندقٌة)تؤجٌل تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

.24/9/2014تارٌخ  (392/25/2014)مجلس الهٌئة رقم 

. سنوات فً المهنة فً المختبرات والمشاؼل الخاصة بتخصص الضٌافة7تعٌٌن مشرؾ متفرغ ٌحمل درجة البكالورٌوس فً التخصص أو الدبلوم المتوسط بخبرة - 

.استكمال تجهٌز كافة المرافق التدرٌبٌة بالمعدات الالزمة حسب ملحق تجهٌزات تخصص الضٌافة فً معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 

.توفٌر مستودعات ومخازن حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 

.حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص واعتمادها حسب األصول من قبل جامعة البلقاء التطبٌقٌة (برنامج الدبلوم المتوسط/ اإلدارة الفندقٌة)تعدٌل الخطة الدراسٌة لتخصص -  

."(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

."طالباً (112)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ التصمٌم الجرافٌكً)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015153

."طالباً (77)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ السٌنما والتلفزٌون)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015154

."طالباً (112)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ التصمٌم الداخلً)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015155

."طالباً (77)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ نظم المعلومات المحاسبٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015156

."طالباً (120)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ هندسة االتصاالت)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015157



."طالباً (112)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ الهندسة المعمارٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015158

."طالباً (112)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ هندسة المساحة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015159

."طالباً (84)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ نظم المعلومات اإلدارٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015160

."طالباً (112)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ نظم المعلومات الحاسوبٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015161

."طالباً (112)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ نظم القوى الكهربائٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015162

."طالباً (112)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ مٌكانٌك مركبات)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015163

."طالباً (84)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ العلوم المالٌة والمصرفٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015164

."طالباً (112)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ شبكات الحاسوب)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015165

."طالباً (42)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ األوتوترونكس)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015166

."طالباً (119)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ الصٌدلة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015167

."طالباً (42)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ التمرٌض المشارك)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015168

."طالباً (120)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ اللؽة اإلنجلٌزٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015169

."طالباً (48)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ تربٌة طفل)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015170

."طالباً (77)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/ التكٌٌؾ والتبرٌد والتدفئة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1208/04/2015171

1208/04/2015172

.طالباً (498)بطاقة استٌعابٌة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة/ تولٌدو)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة العامة لكلٌة : أوالً"
.تعتبر كلٌة تولٌدو مستكملة إلجراءات تعٌٌن عمٌد الكلٌة الدكتور بسام محمد محمود السعدي:  ثانٌاً

."لتوفٌر عضو هٌئة تدرٌس متفرغ من حملة درجة الدكتوراة أو الماجستٌر فً تخصص المساحة (2015/2016)منح كلٌة تولٌدو مهلة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً :  ثالثاً

."الموافقة على منح الجامعة األمٌركٌة فً مؤدبا استثناء بتعٌٌن الدكتور كرام النمري فً قسم التصمٌم الداخلً كؤستاذ ممارس، وذلك لندرة أعضاء هٌئة التدرٌس فً هذا التخصص" 1208/04/2015173

1208/04/2015174
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز  (454)فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الصناعٌة)الموافقة على استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص "

."الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة

1208/04/2015175

طالباً، شرٌطة  (191)طالباً بدالً من  (276)فً جامعة جرش على ما كانت علٌه سابقاً قبل التخفٌض لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ الحقوق)إعادة الطاقة االستٌعابٌة لتخصص : أوالً   "

. عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة
طالباً فعلٌها التقدم بطلب رفع طاقة جدٌد حسب األصول،  (276)أكثر من  (برنامج البكالورٌوس/ الحقوق)فً حال رؼبت الجامعة بزٌادة الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص :    ثانٌاً

."حٌث أن الطلب الذي تم تقدٌمه من قبل الجامعة تم بموجبه إعادة الطاقة االستٌعابٌة السابقة للتخصص

1208/04/2015176
طالب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة  (50)فً جامعة الزٌتونة األردنٌة الخاصة لتصبح  (برنامج الماجستٌر/ إدارة األعمال)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص   "

."االستٌعابٌة العامة للجامعة



1322/04/2015177

:فً جامعة الحسٌن بن طالل لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة  (برنامج البكالورٌوس / التصوٌر اإلشعاعً )تؤجٌل البت فً  االعتماد  الخاص لتخصص " 

.من التخصص، وتوفٌر جهاز أشعة تشخٌصٌة للتطبٌق العملً لعمل الوضعٌات الشعاعٌة (التصوٌر اإلشعاعً فً السنوات األولى والثانٌة)تجهٌز مختبرات لتدرٌس مواد - 1

.(ترصٌص)على الجامعة تزوٌد هٌئة االعتماد بما ٌثبت حصولها على أي نوع من التراخٌص اإلشعاعٌة من هٌئة تنظٌم العمل اإلشعاعً وتؤمٌن  الؽرؾ بوسائل السالمة اإلشعاعٌة - 2

.تزوٌد المكتبة بالكتب والدورٌات والمراجع الطبٌة والمجالت المتخصصة  فً تخصص التصوٌر الطبً واإلشعاعً- 3

:  لتؽطٌة المجاالت اآلتٌة فً التخصص 2015/2016تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص قبل بداٌة العام الدراسً - 4

الرنٌن المؽناطٌسً- 

تصوٌر طبقً- 

أشعة تشخٌصٌة- 

طب نووي- 

.تعٌٌن العدد الالزم من مشرفً المختبرات والكوادر المساعدة - 5

. "2015/2016وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من  العام الدراسً 

1322/04/2015178
طالب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة  (200)فً جامعة الحسٌن بن طالل بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ التحالٌل الطبٌة)الموافقة على اعتماد تخصص "

."للجامعة

1322/04/2015179

:فً جامعة الحسٌن بن طالل، لحٌن استكمال النواقص اآلتٌة  (برنامج البكالورٌوس / الهندسة المٌكانٌكٌة )تؤجٌل البت فً االعتماد  الخاص لتخصص " 

تصمٌم مٌكانٌكً، اهتزازات مٌكانٌكٌه، محركات احتراق : توفٌر خمسة عناوٌن بواقع نسختٌن من مادة نظرٌة اآلالت وتدفئه وتهوٌه وتكٌٌؾ وتوفٌر نسخة ثانٌة من الكتب التالٌة- 1

 عنوان و تزوٌد المكتبة 300داخلً، علم المواد، عملٌات إنتاج، آالت توربٌنه، عملٌات إنتاج، آالت توربٌنه، األذرع االلٌه، هندسة سٌارات وزٌادة عدد عناوٌن كتب التخصص إلى 

. من اإلطار العام للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة  (5)بدورٌات علمٌة بشكل ورقً،وذلك حسب المادة 

.2 وفنًٌ مختبرات عدد 2تعٌٌن مشرفً مختبرات عدد- 2

. تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع فً التخصص من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص- 3

:توطٌن أعضاء هٌئة التدرٌس التالٌة أسماإهم فً قسم هندسة المٌكانٌك وهم- 4

الدكتور أحمد أبو جري - 

الدكتور فراس فرٌج - 

الدكتور صالح الذٌابات - 

." 2015/2016وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من  العام الدراسً 

1322/04/2015180
طالب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة  (200)فً جامعة الحسٌن بن طالل بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الكهربائٌة)الموافقة على اعتماد تخصص "

."العامة للجامعة

1322/04/2015181

:طالباً، شرٌطة اآلتً (1117)فً الجامعة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/دكتور صٌدلة)الموافقة على االستمرار فً اعتماد تخصص : أوالً" 

.تفعٌل مختبر الكٌمٌاء الحٌوٌة بحٌث ٌصبح تحضٌر العٌنات داخل المختبر، إلتاحة المجال للطلبة للتعرؾ على خطوات التحضٌر العٌنات بدالً من إحضارها من بنك الدم- 1

.تفعٌل الصٌدلٌة االفتراضٌة بحٌث ٌتم تخصٌص أحد أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة الماجستٌر تخصصه دكتور صٌدلة للقٌام بؤعمال تدرٌب الطلبة بشكل مستمر ومتصل- 2

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 3
.طالباً، وذلك بالتقدم بطلب رفع طاقة استٌعابٌة (169)والبالػ قدره  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص : ثانٌاً

.طالباً، وذلك بالتقدم بطلب رفع طاقة استٌعابٌة (36)والبالػ قدره  (برنامج الماجستٌر/ الصٌدلة)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص : ثالثاً

."2015/2016وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من  العام الدراسً 



1322/04/2015182

:طالباً، شرٌطة األتً (708)فً الجامعة الهاشمٌة بطاقة استٌعابٌة  (برنامج البكالورٌوس/ اإلدارة والتدرٌب الرٌاضً)الموافقة على االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص "

.طالب (50)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المحسوبة والبالػ قدره : أوال 

:تعدٌل الخطة الدراسٌة وفق المجاالت المعرفٌة المطلوبة فً معاٌٌر اعتماد التخصص كما ٌلً: ثانٌا 

.ساعات معتمدة (3)فً مادة واحدة  (2إعداد بدنً )مع  (1إعداد بدنً )دمج مادتً - 1

.إلى قائمة المواد اإلجبارٌة (الفكر والممارسة/ الحركة األولٌمبٌة)إضافة مادة - 2

.اعتماد ساعتٌن معتمدتٌن للمواد العملٌة االختٌارٌة بدالً من الساعة الواحدة- 3

.ساعة معتمدة (11)ساعة معتمدة بدالً من  (12)إلى  (المجال التطبٌقً للمواد النظرٌة)زٌادة عدد الساعات المعتمدة فً الخطة الدراسٌة المقابلة للمجال المعرفً - 4

إلى قائمة مواد  (مسار اإلدارة)ساعة وذلك بنقل المواد اآلتٌة من مساقات القسم االختٌارٌة  (21)إلى  (علوم اإلدارة الرٌاضٌة)زٌادة عدد الساعات المعتمدة للمجال المعرفً - 5

.ساعات معتمدة (3)إلى  (اإلعالم الرٌاضً والعالقات العامة)التخصص اإلجبارٌة وبواقع ثالث ساعات معتمدة لكل منها وزٌادة عدد الساعات المعتمدة لمادة 

إدارة المنشآت الرٌاضٌة - 

التسوٌق الرٌاضً- 

إدارة الفئات الخاصة- 

:فصل المواد المساندة ضمن قائمة منفصلة وإضافة المادتٌن اآلتٌة- 6

 (مهارات حاسوبٌة)مادة - 

(أسس البحث العلمً فً المجال الرٌاضً)مادة - 

.ساعات معتمدة (6)تحدٌد ساعات التدرٌب المٌدانً بواقع - 7

."حذؾ المواد الؽٌر موجودة فً معاٌٌر اعتماد التخصص- 8

1322/04/2015183

:طالباً، شرٌطة األتً (247)فً الجامعة الهاشمٌة بطاقة استٌعابٌة  (برنامج البكالورٌوس/ التؤهٌل الرٌاضً)الموافقة على االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص "

.طالبا  ( 77 )تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المحسوبة والبالػ قدره : أوال

:تعدٌل الخطة الدراسٌة وفق المجاالت المعرفٌة المطلوبة فً معاٌٌر اعتماد التخصص كما ٌلً: ثانٌا

.ساعة معتمدة (12)زٌادة عدد ساعات المواد المساندة إلى - 1

.إلى قائمة المواد اإلجبارٌة (تؤهٌل األمراض المزمنة)إضافة مادة - 2

.ساعات معتمدة (3)بمادة واحدة  (تقٌٌم عالج إصابات الجزء السفلً)و (تقٌٌم عالج إصابات الجزء العلوي)دمج مادتً - 3

.ساعات معتمدة (3)بواقع  (مناهج وطرق التؤهٌل الرٌاضً)إضافة مادة - 4

.بواقع ثالث ساعات معتمدة (2تطبٌق مٌدانً )إضافة مادة - 5

.ساعات معتمدة (3)إلى  (علوم الحركة)تخفٌض عدد ساعات مادة - 6

.ساعات معتمدة (6)لٌصبح  (مجموعة األلعاب الرٌاضٌة الجماعٌة)زٌادة عدد ساعات المجال التطبٌقً - 7

."حذؾ المواد الؽٌر موجودة فً معاٌٌر اعتماد التخصص- 8

1322/04/2015184
طالب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة  (604)فً جامعة عمان األهلٌة لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

."العامة للجامعة

1322/04/2015185

طالباً ( 280)فرع األردن اعتماداً خاصاً بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً الجامعة العربٌة المفتوحة( برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا الوسائط المتعددة والجرافٌك)اعتماد تخصص  (أوال" 

:شرٌطة اآلتً

. تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس مشرؾ من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص برتبة أستاذ مشارك، بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد (أ

توفٌر أستودٌو ٌحتوي على كافة تجهٌزات اإلضاءة والمعدات من كامٌرات رقمٌة وكامٌرات فٌدٌو و (ب

Green Screen و  Data Showبداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد .
.طالباً( 420)طالباً لتصبح ( 560)من ( برنامج البكالورٌوس/ تقنٌات المعلومات والحوسبة)تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (ثانٌاً

1322/04/2015186
فً جامعة اإلسراء، لحٌن تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع ٌحمل درجة الدكتوراه فً  (برنامج الماجستٌر/ هندسة البرمجٌات)تؤجٌل تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص   "

."(2015/2016)التخصص برتبة أستاذ مشارك على األقل، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 



1322/04/2015187
جامعة مإتة، وذلك لحٌن تعٌٌن الحد األدنى من / فً كلٌة األمٌرة منى للتمرٌض والمهن الطبٌة المساندة  (برنامج الماجستٌر/ تمرٌض األطفال)إٌقاؾ قبـول طلبـة جـدد فـً تخصص " 

طالباً، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً  (30)أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص وتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة والبالػ قدره 

."(2015/2016)األول من العام الجامعً 

1322/04/2015188

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة الٌرموك            مقرراً                             / فقه وسٌاسة شرعٌة/األستاذ الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل. 1

جامعة الٌرموك                                 عضواً   / عقٌدة/ األستاذ الدكتور محمد أحمد عبدالقادر. 2

هٌئة االعتماد                                                      أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة سعاد النجار. 3

المقدم من الجامعة األردنٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن  (برنامج الدكتوراة/ العقٌدة اإلسالمٌة)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة ، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1322/04/2015189
 وبما أن الكلٌة مإسسة تعلٌمٌة ٌجب االلتزام بمعاٌٌر االعتماد العام والخاص، وتصوٌب الوضع فً موعد 25/2/2015تارٌخ  (96/6/2015)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم " 

."(2015/2016)أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

1322/04/2015190

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (13)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

  بمراجعة دلٌل ضمان الجودة 18/1/2015تارٌخ  (1/5/55)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

:لكلٌة الهندسة والتكنولوجٌا، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول  المبلػ المبٌن إزاء كل منهم

 دٌنار300جامعة األمٌرة سمٌة                           / د وجدان أبو الهٌجاء .أ. 1

 دٌنار250جامعة العلوم والتكنولوجٌا                           / د محمد الودٌان.أ. 2

 دٌنار250الجامعة األردنٌة                                     / خلدون طهبوب. د. 3

 دٌنار250الجامعة األردنٌة                                     / بشار الطراونة. د. 4

" دٌنار250الجامعة األردنٌة                                     / حاتم السٌوري. د. 5

1322/04/2015191

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (13)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

  بمراجعة دلٌل ضمان الجودة 18/1/2015تارٌخ  (1/5/54)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

:لكلٌة العلوم اإلدارٌة، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول  المبلػ المبٌن إزاء كل منهم

 دٌنار300جامعة الٌرموك                                    / د جمال أبو دولة .أ. 1

 دٌنار250الجامعة الهاشمٌة                                     / د حسام خداش.أ. 2

" دٌنار250الجامعة األردنٌة                                       / معتز الدبعً. د. 3

1322/04/2015192

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة الٌرموك                        مقرراً                             / صحافة وإعالم/األستاذ الدكتور علً عقلة نجادات. 1

معهد االعالم االردنً                              عضواً             / إعالم/ الدكتور باسم محمد الطوٌسً .2

هٌئة االعتماد                                                     أمٌن سر اللجنة                             / اآلنسة روال حداد.3

المقدم من جامعة البترا ، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج البكالورٌوس/ برنامج البكالورٌوس / الصحافة)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة وأمٌن السر، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1322/04/2015193

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة الشرق األوسط                       مقرراً                             / إذاعة وتلفزٌون / الدكتور رائد احمد البٌاتً. 1

جامعة الزرقاء                             عضواً             / إذاعة وتلفزٌون/ الدكتور أشرؾ فالح الزعبً. 2

هٌئة االعتماد                                                        أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة جهان جبر.3

المقدم من جامعة البترا ، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج البكالورٌوس/ اإلذاعة والتلفزٌون)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء اللجنة وأمٌن السر، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة



1322/04/2015194

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (13)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بمراجعة دلٌل ضمان الجودة 18/1/2015تارٌخ  (1/5/56)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

:لكلٌة طب األسنان، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول  المبلػ المبٌن إزاء كل منهم

 دٌنار300الجامعة األردنٌة                                 / د زٌد هانً بقاعٌن .أ. 1

" دٌنار250جامعة العلوم والتكنولوجٌا                     / د وائل موسى العمري.أ. 2

1322/04/2015195

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (13)من المادة  (ب)استناداً إلى البند " 

 بمراجعة دلٌل ضمان الجودة 18/1/2015تارٌخ  (1/5/53)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

:لكلٌة تكنولوجٌا المعلومات، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول  المبلػ المبٌن إزاء كل منهم

 دٌنار300الجامعة األردنٌة                           / د سامً إبراهٌم السرحان .أ. 1

" دٌنار250صندوق الحسٌن لإلبداع والتفوق              / علً عبد الؽنً ٌاؼً. د. 2

1322/04/2015196

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام  (2/ د/5)، والمادة 2010لسنة  (5)من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة رقم  (2/ب/4)تعدٌل المادة "

من  (2/ب/4)، والمادة 2010لسنة  (1)من تعلٌمات االعتماد العام للجامعات العاملة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة رقم  (2/ب/6)، والمادة 2010لسنة  (4)لبرامج الدراسات العلٌا رقم 

: ، بحٌث تصبح على النحو اآلت2010ًلسنة (7)اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات التطبٌقٌة رقم 

فً التخصص الواحد وفً حال وجود أكثر من % 50على األقل من أعضاء هٌئة التدرٌس  ممن ٌحملون الجنسٌة األردنٌة فً المإسسة على أن ال تقل عن % 75تعٌٌن ما نسبته " 

.برنامج فً التخصص ٌتم احتساب نفس النسبة ألعضاء الهٌئة فً جمٌع البرامج لنفس التخصص

".2015/2016وذلك اعتباراً من بداٌة العام الجامعً 

1429/04/2015197
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة  (170)فً جامعة جرش بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ شبكات الحاسوب)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."العامة للجامعة

1429/04/2015198

:طالباً، شرٌطة اآلتً (114)فً جامعة عمان األهلٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ علم البصرٌات)الموافقة على اعتماد تخصص "

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد أحدهما برتبة أستاذ مشارك. 1

.10/5/2015تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتور ٌزن سلطان قموه فً الجامعة، وذلك فً موعد أقصاه . 2

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة  (5)تجهٌز المكتبة بالكتب والمراجع والدورٌات والموسوعات الالزمة للتخصص حسب المادة . 3

. 10/5/2015للجامعات، وذلك فً موعد أقصاه 

:توفٌر المختبرات اآلتٌة فً التخصص وتجهٌزها باألجهزة والمعدات الالزمة، وذلك فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ الحصول على االعتماد الخاص للتخصص. 4

.مختبر فحص البصر والرإٌة المتدنٌة. (أ

.مختبر تجهٌز النظارات.(ب

.والكلٌات الجامعٌة وكما ورد فً كتب اإلحالة المرفقة. مختبر العدسات الالصقة. (ج

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة. 5

1429/04/2015199

:طالباً، شرٌطة اآلتً (137)فً جامعة عمان العربٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة وقانون األعمال)الموافقة على اعتماد تخصص "

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة. 1

.إلى قائمة المواد اإلجبارٌة (معاٌٌر التدقٌق الدولٌة)إضافة مادة - 

.إلى قائمة المواد االختٌارٌة ((البنوك والتؤمٌن)محاسبة منشآت مالٌة )نقل مادة - 

إلى قائمة مواد التخصص االختٌارٌة(تشرٌعات االستثمار)إضافة مادة - 

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة. 2

1429/04/2015200
إعطاء مهلة لجامعة عجلون الوطنٌة لتعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع من حملة درجة الدكتوراة فً تخصص التسوٌق بدالً من الدكتور محمد عبدالرزاق الجعبري، وذلك قبل بداٌة "

."(2015/2016)الفصل األول من العام الدراسً 

".، شرٌطة أن ٌتم استكمال إجراءات تجدٌد العقد حسب األصول7/5/2015الموافقة على تجدٌد عقد مدٌر الشإون المالٌة واإلدارٌة السٌد عبدهللا شبلً الشبلً الذي سٌنتهً عقده بتارٌخ "1429/04/2015201



1429/04/2015202
، شرٌطة أن ٌتم استكمال إجراءات تجدٌد العقد 24/5/2015الموافقة على تجدٌد عقد  المستشار القانونً لهٌئة االعتماد المحامً الدكتور احمد علً عوٌدي الذي سٌنتهً عقده بتارٌخ "

".حسب األصول

1429/04/2015203

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة الزرقاء                               مقرراً                             / محاسبة/األستاذ الدكتور علً عبدالقادر الذنٌبات. 1

جامعة البلقاء التطبٌقٌة                               عضواً   / التجارة/ الدكتور خلٌل محمود الرفاعً. 2

هٌئة االعتماد                                                     أمٌن سر اللجنة                             / السٌد أٌمن العموش. 3

المقدم من جامعة اإلسراء، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج الماجستٌر/ المحاسبة)         تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1429/04/2015204

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة الٌرموك                                  مقرراً                             / تصمٌم داخلً/الدكتور عاصم محمد عبٌدات. 1

جامعة البترا                               عضواً   / تصمٌم داخلً/ الدكتور واصؾ رضوان المومنً. 2

هٌئة االعتماد                                                      أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة نورا الناصر. 3

المقدم من جامعة فٌالدلفٌا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج البكالورٌوس/ التصمٌم الداخلً)         تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1429/04/2015205

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

الجامعة األردنٌة                 مقرراً                                              / هندسة مٌكانٌكٌة/األستاذ الدكتور علً عبدالحلٌم بدران. 1

جامعة مإتة                      عضواً                               / هندسة مٌكانٌكٌة/ األستاذ الدكتور زهٌر محمد الحمود. 2

هٌئة االعتماد                                                    أمٌن سر اللجنة                             / السٌد أٌمن العموش. 3

المقدم من جامعة فٌالدلفٌا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المٌكانٌكٌة)         تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1429/04/2015206

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

جامعة الٌرموك                    مقرراً                                              / إلكترونٌات/الصمادي" محمد خٌر"األستاذ الدكتور عدنان . 1

الجامعة األلمانٌة األردنٌة              عضواً                                          / هندسة كهربائٌة/ األستاذ الدكتور أحمد محمد حرب. 2

هٌئة االعتماد                                                      أمٌن سر اللجنة                             / السٌد محمد مقدادي. 3

المقدم من جامعة فٌالدلفٌا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الكهربائٌة)         تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1429/04/2015207

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع 31/3/2015تارٌخ  (1/5/725)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

كلٌة العقبة، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء / فرع العقبة، وجامعة البلقاء التطبٌقٌة /  فً الجامعة األردنٌة2007البرامج األكادٌمٌة المستحدثة بعد عام 

:كل منهم

 دٌنار500هٌئة االعتماد                                                  / قبالن المجالً. د. أ- 

 دٌنار450جامعة الحسٌن بن طالل                                 / مروان محمد بطٌحة. د. أ- 

 دٌنار200هٌئة االعتماد                                                     / خالد الدهٌسات.د- 



1429/04/2015208

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع 30/3/2015تارٌخ  (1/5/721)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

: فً جامعة الحسٌن بن طالل، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم2007البرامج األكادٌمٌة المستحدثة بعد عام 

 دٌنار                      250جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة                         / عامر فضٌل بدارنة. د-  

 دٌنار200جامعة الزٌتونة األردنٌة                              / جاسر عبدالرزاق النسور. د-  

 دٌنار20هٌئة االعتماد                                                   / السٌد محمد مقدادي- 

1429/04/2015209

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع 30/3/2015تارٌخ  (1/5/724)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

: فً جامعة الطفٌلة التقنٌة، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم2007البرامج األكادٌمٌة المستحدثة بعد عام 

 دٌنار                      250جامعة مإتة                                         / عبدالفتاح صالح خلٌفات. د. أ- 

 دٌنار200الجامعة األلمانٌة األردنٌة                           / ٌوسؾ عبدالحلٌم العبدالالت. د-  

 دٌنار15هٌئة االعتماد                                                   / السٌد أٌمن العموش- 

1429/04/2015210

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع 30/3/2015تارٌخ  (1/5/720)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

: فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم2007البرامج األكادٌمٌة المستحدثة بعد عام 

 دٌنار                      250الجامعة األردنٌة                                         / محمد أحمد الحٌاصات. د. أ- 

 دٌنار200الجامعة األردنٌة                                               / لإي مدحت النمر. د-  

 دٌنار15هٌئة االعتماد                                                     / السٌدة نورا الناصر- 

1429/04/2015211

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع 30/3/2015تارٌخ  (1/5/719)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

: فً جامعة آل البٌت، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم2007البرامج األكادٌمٌة المستحدثة بعد عام 

 دٌنار                      250جامعة الٌرموك                                      / عبدالرحمن شعبان عطٌات. د. أ- 

 دٌنار200الجامعة األردنٌة                                           / د سامً حسٌن محمود.أ-  

 دٌنار200جامعة البلقاء التطبٌقٌة                                    / د مصطفى محمد عٌروط-  

 دٌنار15هٌئة االعتماد                                                   / الدكتور جعفر العدوان- 



1429/04/2015212

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع 31/3/2015تارٌخ  (1/5/718)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

: فً الجامعة الهاشمٌة، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم2007البرامج األكادٌمٌة المستحدثة بعد عام 

 دٌنار                      250جامعة مإتة                                             / ظافر ٌوسؾ الصراٌرة. د. أ- 

 دٌنار200جامعة الحسٌن بن طالل                                     / د حسن محمد الشلبً.أ-  

 دٌنار15هٌئة االعتماد                                                       / السٌدة جهان جبر- 

1520/05/2015213

لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقات االستٌعابٌة المقرة للتخصصات ( 2015/2016)منح جامعة الحسٌن بن طالل مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (أوالً"

: اآلتٌة

.برنامج البكالورٌوس/ جؽرافٌا- 

.برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة- 

.برنامج البكالورٌوس/ هندسة االتصاالت- 

. وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً هذه التخصصات

فً جامعة الحسٌن بن طالل لقبول طلبة فً التخصص قبل الحصول على االعتماد الخاص، ولحٌن تقدم ( برنامج الماجستٌر/ اللؽة العربٌة)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص : (ثانٌاً

. وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌصه2015/ 7 /1: الجامعة بطلب اعتماد خاص للتخصص والحصول على االعتماد الخاص،  وذلك فً موعد أقصاه 
من المقبولٌن بتقدٌر مقبول وقبول %( 20)لتصوٌب التجاوز على نسبة ال ( 2015/2016)منح جامعة الحسٌن بن طالل مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (ثالثاً

. (برنامج الماجستٌر/ المناهج العامة وطرق التدرٌس) فً تخصص 2012طلبة ؼٌر أردنٌٌن دون اجتٌازهم االمتحان الوطنً للؽة اإلنجلٌزٌة أو التوفل منذ عام 

. وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً التخصص
 ، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب 1/7/2015، وذلك فً موعد أقصاه (برنامج البكالورٌوس/ إدارة سٌاحٌة، إرشاد سٌاحً)الطلب إلى الجامعة التقدم بطلبً اعتماد خاص لتخصصً : (رابعاً

.إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌصهما



1520/05/2015214

لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً ( 2015/2016)منح الجامعة الهاشمٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (أوالً"

:التخصص وتؽطٌة أعداد الطلبة الفعلٌٌن فً التخصصات اآلتٌة،  وذلك حسب معاٌٌر االعتماد

.برنامج الدكتوراه/ اللؽة العربٌة وآدابها- 

.برنامج الماجستٌر/ اللؽة اإلنجلٌزٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ أنظمة الطاقة/ الهندسة المٌكانٌكٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ العلوم الطبٌة المخبرٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ علوم البٌئة وإدارتها- 

.برنامج الماجستٌر/ التؽٌرات المناخٌة واستدامة األراضً الجافة- 

.برنامج الماجستٌر/ أنظمة المعلومات واإلبداع- 

.برنامج الماجستٌر/ هندسة البرمجٌات- 

.برنامج البكالورٌوس/ تربٌة خاصة- 

.برنامج الماجستٌر/ التمرٌض- 

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً هذه التخصصات
:لتصوٌب ما ٌلً( 2015/2016)منح الجامعة الهاشمٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (ثانٌاً

.(برنامج الماجستٌر/ أنظمة المعلومات واإلبداع، التؽٌرات المناخٌة واستدامة األراضً الجافة)من المقبولٌن بتقدٌر مقبول فً تخصصً  (%20)التجاوز على نسبة ال - 1

.قبول طلبة فً برامج الدراسات العلٌا دون التقٌد بالمدة الزمنٌة لصالحٌة االمتحان الوطنً للؽة اإلنجلٌزٌة أو التوفل- 2 

. وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً التخصص
،  فً الجامعة الهاشمٌة، ولحٌن تقدم الجامعة بطلب االعتماد الخاص حسب األصول (برنامج الماجستٌر/ دراسات السالم والنزاعات)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً  تخصص :  (ثالثاً

. ، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌصه2015/ 7 /1: للتخصص والحصول على االعتماد الخاص ،  وذلك فً موعد أقصاه

/ 1/7، وذلك فً موعد أقصاه (أرلنجتون)الطلب إلى الجامعة تزوٌد هٌئة االعتماد بكتاب ٌثبت مصادقة مجلس التعلٌم العالً على االتفاقٌة التً أبرمتها مع جامعة تكساس : (رابعاً

المتضمن عدم قبول طلبة جدد فً التخصصات  التً تم إبرام اتفاقٌات بموجبها عن 9/9/2014تارٌخ  (383)، مع التؤكٌد على الجامعة التقٌد بقرار مجلس التعلٌم العالً رقم 2015

."طرٌق وسطاء مثل المجموعة العربٌة للتعلٌم والتدرٌب ممثلة بؤكادٌمٌة الفٌصل العالمٌة او جامعة أوهاٌو األمٌركٌة او جامعة فلورٌدا اتالنتٌك او مجموعة كادر

1520/05/2015215

فً جامعة الطفٌلة التقنٌة ولحٌن تقدم الجامعة  بطلب اعتماد خاص للتخصص ( برنامج الماجستٌر/ هندسة القوى الكهربائٌة والتحكم)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص : (أوالً"

.، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌصه 1/7/2015والحصول على االعتماد الخاص ، وذلك فً موعد أقصاه 
من المقبولٌن بتقدٌر مقبول فً %( 20)لتصوٌب التجاوز على نسبة ال ( 2015/2016)منح جامعة الطفٌلة التقنٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (ثانٌاً

.، وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً التخصصٌن(برنامج الماجستٌر/ المناهج وطرق التدرٌس، علم النفس التربوي)تخصصً 
من تعلٌمات ( 4)، وذلك حسب المادة (برنامج الماجستٌر/ علم النفس التربوي)الطلب إلى جامعة الطفٌلة التقنٌة تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل برتبة أستاذ فً تخصص : (ثالثاً

".15/9/2015ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، فً موعد أقصاه 



1520/05/2015216

الطلب إلى جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة التقدم بطلبات رفع طاقة استٌعابٌة خاصة للتخصصات اآلتٌة، حسب األصول، وذلك لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقات : (أوالً"

:االستٌعابٌة المقرة لهذه التخصصات، علماً أنه ٌتوفر فً الجامعة العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس لتؽطٌة أعداد الطلبة الفعلٌٌن فً التخصص

.برنامج البكالورٌوس/ هندسة الطٌران- 

.برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المعمارٌة/ العمارة- 

.برنامج البكالورٌوس/ هندسة البرمجٌات- 

.برنامج البكالورٌوس/ هندسة أمن وشبكات الحاسوب- 

.برنامج البكالورٌوس/ تخطٌط حضري وتخطٌط المدن- 

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً هذه التخصصات
لتصوٌب أوضاع طلبة برامج الدراسات العلٌا الذٌن تم قبولهم ( 2015/2016)منح جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (ثانٌاً

.  دون التقٌد بفترة صالحٌة االمتحان الوطنً للؽة اإلنجلٌزٌة أو التوفل، مرفق جدول بؤسماء وتخصصات الطلبة

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً تلك البرامج
من المقبولٌن بتقدٌر %( 20)لتصوٌب التجاوز على نسبة ال ( 2015/2016)منح جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (ثالثاً

:مقبول فً التخصصات اآلتٌة

.برنامج الماجستٌر/ إنتاج حٌوانً- 

.برنامج الماجستٌر/ الموارد الطبٌعٌة والبٌئٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ الصحة العامة- 

.برنامج الماجستٌر/ العلوم الجنائٌة والسموم- 

.برنامج الماجستٌر/ الطب والجراحة البٌطرٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ الهندسة المعمارٌة/ العمارة- 

.برنامج الماجستٌر/ التخطٌط والدراسات الحضرٌة- 

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً تلك التخصصات



1520/05/2015217

لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص ( 2015/2016)منح جامعة مإتة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً :(أوالً"

:وتؽطٌة أعداد الطلبة الفعلٌٌن فً التخصصات اآلتٌة حسب معاٌٌر االعتماد

.برنامج البكالورٌوس/ علوم طبٌة مخبرٌة - 

.برنامج الماجستٌر/ علم الحاسوب - 

.برنامج الماجستٌر/ فقه وأصوله- 

.برنامج الماجستٌر/ نظم معلومات جؽرافٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ جؽرافٌا- 

برنامج الماجستٌر/ التربٌة الرٌاضٌة- 

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً هذه التخصصات
 بإٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصصات اآلتٌة، ولحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من 18/1/2015تارٌخ ( 15/1/2015)، (14/1/2015)التؤكٌد على قراري مجلس الهٌئة رقم : (ثانٌاً

:أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص وتوفٌر المختبرات الالزمة حسب معاٌٌر االعتماد

.برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة الصناعٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة اإلدارٌة - 

.برنامج الدكتوراه/ الفقه وأصوله - 

.برنامج الدكتوراه/ علم الجرٌمة/ علم اجتماع- 

.برنامج الماجستٌر/ علم الجرٌمة/ علم اجتماع- 

.برنامج البكالورٌوس/ علم اجتماع- 

. وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌصها
من المقبولٌن بتقدٌر مقبول فً تخصصً  %( 20)لتصوٌب التجاوز على نسبة ال ( 2015/2016)منح جامعة مإتة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (ثالثاً

من المقبولٌن بتقدٌر مقبول فً كافة برامج الدراسات العلٌا  (%20)، مع التؤكٌد على الجامعة عدم تجاوز نسبة ال (برنامج الماجستٌر/ أصول الدٌن، و نظم المعلومات الجؽرافٌة)

.المطروحة فً الجامعة

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً هذه التخصصات
المتضمن عدم قبول طلبة جدد فً التخصصات  التً تم إبرام اتفاقٌات بموجبها عن طرٌق 9/9/2014تارٌخ ( 383)الطلب إلى الجامعة التقٌد بقرار مجلس التعلٌم العالً رقم : (رابعاً

وسطاء مثل المجموعة العربٌة للتعلٌم والتدرٌب ممثلة بؤكادٌمٌة الفٌصل العالمٌة أو جامعة أوهاٌو األمٌركٌة أو جامعة فلورٌدا اتالنتٌك أو مجموعة كادر، وتزوٌد هٌئة االعتماد بكتب 
.تثبت موافقة مجلس التعلٌم العالً على هذه االتفاقٌات مسبقاً

إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصصات اآلتٌة، وذلك لقبول طلبة فً هذه التخصصات قبل الحصول على االعتماد الخاص ولعدم توفر العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس : ( خامساً

:فٌها، ولحٌن استكمال إجراءات االعتماد الخاص والحصول على االعتماد الخاص لهذه التخصصات والبرامج

برنامج الدكتوراه/ العلوم السٌاسٌة- 

برنامج الدكتوراه                     / اإلرشاد النفسً والتربوي- 

برنامج الماجستٌر/ صحة األم وحدٌثً الوالدة- 

.وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص هذه التخصصات



1520/05/2015218

فرع العقبة، /  بإٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصصات اآلتٌة فً الجامعة األردنٌة 18/1/2015تارٌخ ( 17/1/2015)، (16/1/2015)التؤكٌد على قراري مجلس الهٌئة رقم : (أوالً"

:ولحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد

.برنامج الماجستٌر/ العلوم البحرٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ إدارة األعمال - 

.برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة - 

.وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص هذه التخصصات
لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة ( 2015/2016)فرع العقبة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً / منح الجامعة األردنٌة : (ثانٌاً

:الدكتوراه فً التخصصات اآلتٌة، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد

.برنامج البكالورٌوس/ إدارة الطعام والشراب        - 

.برنامج البكالورٌوس/ إدارة الفنادق - 

.برنامج البكالورٌوس/ إدارة السٌاحة والسفر - 

.برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا معلومات األعمال - 

.برنامج البكالورٌوس/ أنظمة معلومات حاسوبٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ البٌئة الساحلٌة - 

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً هذه التخصصات
، ولحٌن استكمال إجراءات طلبات االعتماد الخاص لهذه ( برنامج البكالورٌوس/ اللؽة االنجلٌزٌة / اللؽة العربٌة آدابها، اللؽة الفرنسٌة) إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصصً : (ثالثاً

.التخصصات والحصول على االعتماد الخاص لهما، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌصهما
من المقبولٌن بتقدٌر مقبول فً %( 20)لتصوٌب التجاوز على نسبة ال ( 2015/2016)فرع العقبة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً / منح جامعة األردنٌة : (رابعاً

."، وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً التخصص(برنامج الماجستٌر/ البٌئة الساحلٌة  )تخصص 

1520/05/2015219

لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة ( 2015/2016)كلٌة العقبة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً / منح جامعة البلقاء التطبٌقٌة: (أوالً"

:الدكتوراه فً التخصصات اآلتٌة، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد

.برنامج البكالورٌوس/ نظم المعلومات اإلدارٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ إدارة فنادق - 

.وبخالؾ ذلك سٌتم  وقؾ قبول طلبة فً هذه التخصصات

ًً  المتعلق بإٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصصات اآلتٌة، ولحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء 18/1/2015تارٌخ ( 12/1/2015)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : (ثانٌاً

:هٌئة التدرٌس فً التخصص وذلك حسب معاٌٌر االعتماد

.برنامج البكالورٌوس/ علم الحاسوب - 

.برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا النقل البحري - 

.برنامج البكالورٌوس/ إدارة الشحن والتخلٌص - 

.برنامج البكالورٌوس/ محاسبة - 

. وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص تلك التخصصات

1520/05/2015220
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة  (73)فً جامعة عمان األهلٌة لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ علم الحاسوب)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."االستٌعابٌة العامة للجامعة



1520/05/2015221

ولحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة ( 2015/2016)منح جامعة الٌرموك مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (أوالً"

:الدكتوراه فً التخصص، وتؽطٌة أعداد الطلبة الفعلٌٌن فً التخصصات اآلتٌة، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد

.برنامج الماجستٌر/ اآلثار - 

.برنامج البكالورٌوس/ الترجمة - 

.برنامج البكالورٌوس/ الجؽرافٌا - 

.برنامج الماجستٌر/ الجؽرافٌا التطبٌقٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ هندسة القوى الكهربائٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ هندسة العمارة - 

.برنامج البكالورٌوس / (االدارٌة والصناعٌة)الصٌدلة - 

.برنامج البكالورٌوس/ الطب البشري - 

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً تلك التخصصات
:التؤكٌد على الجامعة بعدم قبول طلبة جدد فً التخصصات اآلتٌة، قبل استكمال إجراءات االعتماد الخاص والحصول على االعتماد الخاص لهذه التخصصات: (ثانٌاً

.برنامج البكالورٌوس/ االدارة السٌاحٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ االدارة الفندقٌة -  

.برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الصناعٌة - 

.برنامج الماجستٌر/ علم الحاسوب - 

.برنامج الماجستٌر/ نظم المعلومات االدارٌة- 

.برنامجً الماجستٌر والدكتوراه/ االقتصاد والمصارؾ االسالمٌة - 

.برنامجً الماجستٌر والدكتوراه/ التربٌة االسالمٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ هندسة مدنٌة - 

.وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم  بإلؽاء ترخٌص تلك التخصصات
فً  جامعة الٌرموك ولحٌن تقدم الجامعة بطلبً اعتماد خاص للتخصصٌن ( برنامج الماجستٌر/ هندسة القوى الكهربائٌة، القانون المدنً)وقؾ قبول طلبة جدد فً تخصصً : (ثالثاً

.، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌصهما 1/7/2015والحصول على االعتماد الخاص لهما ، وذلك فً موعد أقصاه 
:لتصوٌب ما ٌلً ( 2015/2016)منح جامعة الٌرموك مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : ( رابعاً

:من المقبولٌن بتقدٌر مقبول فً التخصصات اآلتٌة (%20)التجاوز على نسبة ال - 1

.برنامج الماجستٌر/ إدارة الخدمات الصحٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ تقنٌات التعلٌم- 

.برنامج الماجستٌر/ هندسة االتصاالت- 

.برنامج الماجستٌر/ هندسة األتمتة الصناعٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ النظم المضمنة/ هندسة الحاسوب - 

.برنامج الماجستٌر/ القانون اإلداري- 

:قبول طلبة أردنٌٌن دون اجتٌازهم االمتحان الوطنً للؽة االنجلٌزٌة أو التوفل فً التخصصات اآلتٌة- 2

.برنامج الماجستٌر/ االقتصاد - 

.برنامج الماجستٌر/ العلوم المالٌة والمصرفٌة - 

.برنامج الماجستٌر/ علم النفس التربوي - 

.برنامج الماجستٌر/ الفقه وأصوله - 

."وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً تلك التخصصات



1520/05/2015222

لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً ( 2015/2016)منح جامعة آل البٌت مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (أوالً" 

:التخصص وتؽطٌة أعداد الطلبة الفعلٌٌن فً التخصصات اآلتٌة حسب معاٌٌر االعتماد

.برنامج الماجستٌر/ تكنولوجٌا المعلومات واالتصاالت - 

.برنامج البكالورٌوس/ نظم معلومات محاسبٌة - 

.برنامج الدكتوراه/ الفقه وأصوله - 

.برنامج البكالورٌوس/ انجلٌزي - اٌطالً - 

.برنامج البكالورٌوس/ انجلٌزي - اسبانً - 

.برنامج الماجستٌر/ تعلٌم اللؽة االنجلٌزٌة بالحاسوب - 

.برنامج الماجستٌر/ اآلداب والنقد / اللؽة االنجلٌزٌة - 

.برنامج الماجستٌر/ اللؽوٌات/ اللؽة االنجلٌزٌة - 

.برنامج الماجستٌر/ االقتصاد والمصارؾ اإلسالمٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ محاسبة وقانون أعمال - 

.برنامج البكالورٌوس/ نظم المعلومات المالٌة والمصرفٌة - 

.برنامج الماجستٌر/ االقتصاد والتعاون الدولً- 

.برنامج البكالورٌوس/ هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة - 

.برنامج البكالورٌوس/ هندسة المساحة - 

.برنامج الماجستٌر/ جٌولوجٌا تطبٌقٌة- 

.برنامج البكالورٌوس/ التربٌة الخاصة - 

.برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ نظم المعلومات الجؽرافٌة واالستشعار عن بعد - 

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً تلك التخصصات
، قبل الحصول على االعتماد الخاص للبرنامج، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم (برنامج الدكتوراه/ اللؽة العربٌة )التؤكٌد على الجامعة بعدم قبول طلبة فً تخصص : (ثانٌاً

.العالً بإلؽاء ترخٌصه

  
) من المقبولٌن بتقدٌر مقبول فً تخصصً %( 20)لتصوٌب  التجاوز على نسبة ال ( 2015/2016)منح جامعة آل البٌت مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (ثالثاً

".، وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً التخصصٌن(برنامج الماجستٌر/ االقتصاد والتعاون الدولً، تعلٌم اللؽة االنجلٌزٌة بالحاسوب

1520/05/2015223

طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة  (66)فً جامعة جرش بـ  (برنامج الماجستٌر/ االقتصاد واإلرشاد الزراعً)الموافقة على تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

."للجامعة



1520/05/2015224

لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً ( 2015/2016)منح جامعة البلقاء التطبٌقٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (أوالً" 

:التخصص وتؽطٌة أعداد الطلبة الفعلٌٌن فً التخصصات اآلتٌة، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد

.المركز/ البلقاء/ برنامج البكالورٌوس/ اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها - 

.المركز/ البلقاء/برنامج البكالورٌوس/ هندسة الطاقة الكهربائٌة - 

.كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/ البلقاء/برنامج البكالورٌوس/  هندسة أنظمة الحاسبات والشبكات- 

.المركز/ البلقاء/برنامج البكالورٌوس/ الرٌاضٌات - 

.كلٌة األمٌرة عالٌة/ البلقاء/برنامج البكالورٌوس/ إدارة األعمال - 

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً تلك التخصصات
 المتعلقة بإٌقاؾ قبول طلبة جدد فً 11/2/2015تارٌخ ( 56/4/2015)، ورقم 18/1/2015تارٌخ ( 13/1/2015)، ورقم (12/1/2015)التؤكٌد على قرارات مجلس الهٌئة رقم : (ثانٌاً

:التخصصات اآلتٌة، ولحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص

.المركز/ البلقاء/برنامج البكالورٌوس/ التحالٌل الطبٌة- 

.المركز/ البلقاء/برنامج البكالورٌوس/ هندسة العمارة - 

.المركز/ البلقاء/برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة - 

.كلٌة الهندسة التكنولوجٌة/ البلقاء/برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المٌكانٌكٌة - 

.كلٌة عجلون الجامعٌة/ البلقاء/برنامج البكالورٌوس/ اإلدارة السٌاحٌة والفندقٌة - 

.كلٌة عجلون الجامعٌة/ البلقاء/برنامج البكالورٌوس/ اإلرشاد النفسً والتربوي - 

.المركز/ البلقاء/برنامج الماجستٌر/ إدارة األعمال- 

.المركز/ البلقاء/برنامج الماجستٌر/ إدارة الموارد البشرٌة- 

.كلٌة األمٌرة عالٌة/ البلقاء/برنامج الماجستٌر/ الموهبة واإلبداع- 

.  وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص تلك التخصصات

المركز، وذلك لقبول طلبة فً التخصص قبل الحصول على االعتماد الخاص ولعدم توفر العدد الالزم / البلقاء( برنامج الماجستٌر/ إدارة المشارٌع )إٌقاؾ قبول طلبة فً تخصص : (ثالثاً

. من أعضاء هٌئة التدرٌس، ولحٌن استكمال إجراءات االعتماد الخاص والحصول على االعتماد الخاص للبرنامج، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌصه
:لتصوٌب ما ٌلً ( 2015/2016)منح جامعة البلقاء التطبٌقٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (رابعاً

:من المقبولٌن بتقدٌر مقبول فً التخصصات اآلتٌة (%20)التجاوز على نسبة ال - 1

.المركز/ البلقاء/برنامج الماجستٌر/ علم الحاسوب- 

.المركز/ البلقاء/برنامج الماجستٌر/ التقنٌات الحٌوٌة- 

.المركز/ البلقاء/برنامج الماجستٌر/ كٌمٌاء تطبٌقٌة- 

.كلٌة األمٌرة عالٌة/ البلقاء/برنامج الماجستٌر/ علم النفس التربوي- 

.، البلقاء المركز(برنامج الماجستٌر/ التخطٌط اإلقلٌمً، إدارة المشارٌع )قبول طلبة قبل اجتٌازهم االمتحان الوطنً للؽة االنجلٌزٌة أو التوفل فً تخصصً- 2

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً التخصصٌن
:15/9/2015الطلب إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة استكمال النواقص المتعلقة باالعتماد الخاص للتخصصات اآلتٌة، وذلك فً موعد أقصاه : (خامساً

.كلٌة عجلون الجامعٌة/ البلقاء / برنامج البكالورٌوس/ اللؽة العربٌة وآدابها- 

.كلٌة عجلون الجامعٌة/ البلقاء / برنامج البكالورٌوس / علم االنحراؾ والجرٌمة - 

.كلٌة الشوبك الجامعٌة/ البلقاء / برنامج البكالورٌوس / إنتاج ووقاٌة النبات - 

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً هذه التخصصات
المتضمن عدم قبول طلبة جدد فً التخصصات  التً تم إبرام اتفاقٌات 9/9/2014تارٌخ ( 383)الطلب إلى جامعة البلقاء التطبٌقٌة التقٌد بقرار مجلس التعلٌم العالً رقم : (سادساً

بموجبها عن طرٌق وسطاء مثل المجموعة العربٌة للتعلٌم والتدرٌب ممثلة بؤكادٌمٌة الفٌصل العالمٌة أو جامعة أوهاٌو األمٌركٌة او جامعة فلورٌدا اتالنتٌك أو مجموعة كادر، وتزوٌد 
."هٌئة االعتماد بكتب تثبت موافقة مجلس التعلٌم العالً على هذه االتفاقٌات مسبقاً



1520/05/2015225

لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه (  2015/2016)منح الجامعة األلمانٌة األردنٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (أوالً"

.، وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً التخصص(برنامج الماجستٌر/ هندسة الحاسوب)فً التخصص وتؽطٌة أعداد الطلبة الفعلٌٌن فً تخصص 
:التؤكٌد على الجامعة االلتزام بما ٌلً: (ثانٌاً

من حٌث توفٌر العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس ، وذلك حسب تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام  (برنامج الماجستٌر/ الحفاظ المعماري )تحقٌق معاٌٌر االعتماد فً تخصص - 1

.لبرامج الدراسات العلٌا، ومخاطبة مجلس التعلٌم العالً بشؤن تجمٌد التخصص

.(برنامج الماجستٌر/ إعادة التؤهٌل البصري )عدم السماح للمدرسة لوزان صبري والتً تحمل درجة البكالورٌوس التدرٌس فً تخصص - 2

.وبخالؾ ذلك سٌتم اتخاذ اإلجراء المناسب من قبل المجلس بهذا الشؤن
من المقبولٌن بتقدٌر مقبول فً %( 20)لتصوٌب التجاوز على نسبة ال ( 2015/2016)منح  الجامعة األلمانٌة األردنٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (ثالثاً

."، وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً التخصص(برنامج الماجستٌر/ التخطٌط المكانً)تخصص 



1520/05/2015226

لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً ( 2015/2016)منح الجامعة األردنٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (أوالً" 

:التخصص وتؽطٌة أعداد الطلبة الفعلٌٌن فً التخصصات اآلتٌة، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد

.برنامج الماجستٌر/ المالٌة - 

.برنامج الماجستٌر/ المنافسة والتنظٌم- 

.برنامج البكالورٌوس/ اإلدارة السٌاحٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ اللؽة التركٌة االنجلٌزٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ اللؽة الصٌنٌة االنجلٌزٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ إدارة المصادر التراثٌة - 

.برنامج البكالورٌوس/ اإلدارة السٌاحٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ ترجمة فرنسً عربً- 

.برنامج الماجستٌر/ هندسة الطاقة المتجددة- 

.برنامج الماجستٌر/ هندسة الصٌانة وإدارة الجودة- 

.برنامج الماجستٌر/ دراسات المرأة- 

.برنامج الماجستٌر/ حقوق اإلنسان والتنمٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ القٌادة والتحدٌات العالمٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ الدراسات الشرق أوسطٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ هندسة الحاسوب والشبكات- 

.برنامج الماجستٌر/ ذكاء الشبكة- 

.برنامج الماجستٌر/ هندسة إدارة المشارٌع- 

.برنامج الماجستٌر/ طب أسنان األطفال- 

برنامج الدكتوراه / اللؽوٌات - 

.برنامج الدكتوراه/ علم الحاسوب- 

.وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ قبول طلبة جدد فً هذه التخصصات
وذلك لقبول طلبة فً البرنامج قبل الحصول على االعتماد الخاص للبرنامج، ولحٌن استكمال إجراءات ( برنامج الدكتوراه/ العقٌدة اإلسالمٌة)اٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص : (ثانٌاً

.االعتماد والحصول على االعتماد الخاص للبرنامج، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌصه
من المقبولٌن بتقدٌر مقبول فً التخصصات %( 20)لتصوٌب التجاوز على نسبة ال ( 2015/2016)منح الجامعة األردنٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام الدراسً : (ثالثاً

:اآلتٌة

.برنامج الماجستٌر/ األعمال الدولٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ اإلدارة العامة- 

.برنامج الماجستٌر/ تسوٌق/ إدارة األعمال- 

.برنامج الماجستٌر/ تموٌل/ إدارة األعمال- 

.برنامج الماجستٌر/ العلوم السٌاسٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ حقوق اإلنسان والتنمٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ التربٌة الرٌاضٌة- 

.برنامج الماجستٌر/ القانون- 

.برنامج الماجستٌر/ اإلرشاد النفسً والتربوي- 

.برنامج الماجستٌر/ أسالٌب تدرٌس رٌاضٌات- 

.برنامج الماجستٌر/ أسالٌب تدرٌس علوم- 

.برنامج الماجستٌر/ المناهج العامة- 

.برنامج الماجستٌر/ تكنولوجٌا التعلٌم- 
."إقرار دلٌل معاٌٌر ضمان الجودة لكلٌات الطب، كما هو بالشكل المرفق"1520/05/2015227

1520/05/2015228
حجب شهادة ضمان الجودة عن جامعة الزٌتونة األردنٌة الخاصة، لعدم حصول الجامعة على الحد األدنى من التقدٌرات المطلوب الحصول علٌها فً معاٌٌر ضمان الجودة اإلثنى عشر "

".الصادرة عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً

."طالب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (210)فً جامعة اإلسراء بــ (برنامج البكالورٌوس/ تربٌة الطفل)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "1520/05/2015229



1520/05/2015230

:طالباً، شرٌطة اآلتً (150)كلٌة مجتمع متوسطة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً كلٌة الخوارزمً (برنامج الدبلوم المتوسط/الهندسة المدنٌة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص"

.تعٌٌن فنً مختبر مساحة فً المختبرات الخاصة بالتخصص- 1

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للكلٌة- 2

."(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الدراسً 

1520/05/2015231

من  (7)من المادة  (أ، ك) وتعدٌالته، الصادرة باالستناد إلى الفقرتٌن 2010لسنة  (2)من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لكلٌات المجتمع المتوسطة رقم  (4،5)استناداً إلى المادتٌن "

ٌُشّكل مجلس أمناء كلٌة الزرقاء األهلٌة اعتباراً من تارٌخ هذا القرار وللمدة المتبقٌة من عمر المجلس على 2007لسنة  ( 20)قانون هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً رقم   وتعدٌالته، 

:النحو اآلتً

.رئٌساً/ الدكتور أمجد صبحً الفاهوم - 

عضواً/ األستاذ الدكتور ٌوسؾ محمود العلٌمات- 

عضواً/ األستاذ الدكتور سالمة طناش- 

ًً/ السٌدة أرٌج إسحاق الصفدي -  عضواً

عضواً/ عمٌد الكلٌة بحكم منصبه         - 

1520/05/2015232

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع البرامج 30/3/2015تارٌخ  (1/5/722)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة 

: فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم2007األكادٌمٌة المستحدثة بعد عام 

 دٌنار                      250جامعة الٌرموك                                            /د عدنان ٌوسؾ العتوم.أ-  

 دٌنار200الجامعة الهاشمٌة                                 / د حسام الدٌن مصطفى خداش.أ-  

 دٌنار200جامعة مإتة                                       / الدكتور محمد شراري الكساسبة- 

 دٌنار200هٌئة االعتماد                                        / الدكتور محمد محمود الداللعة- 

 دٌنار15هٌئة االعتماد                                                  / السٌدة فاطمة النوبانً- 

1520/05/2015233

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع البرامج 15/4/2015تارٌخ  (1/5/821)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة 

: فً الجامعة األردنٌة، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم2007األكادٌمٌة المستحدثة بعد عام 

 دٌنار                      250جامعة الٌرموك                                                      /د زٌاد السعد.أ-  

 دٌنار200جامعة مإتة                                                   / د نضال الحوامدة.أ-  

 دٌنار200جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة                               / د محمد الودٌان.أ- 

 دٌنار15هٌئة االعتماد                                                   / السٌدة جٌهان جبر- 

1520/05/2015234

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع البرامج 30/3/2015تارٌخ  (1/5/717)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة 

: فً جامعة الٌرموك، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم2007األكادٌمٌة المستحدثة بعد عام 

 دٌنار                      250جامعة البلقاء التطبٌقٌة                               / د ماجد عبدالكرٌم أبو جابر.أ-  

 دٌنار200الجامعة األردنٌة                                           / إسالم محمد مساد. د. أ- 

 دٌنار200جامعة الزرقاء                                           / نضال محمد الرمحً. د. أ- 

 دٌنار200جامعة العلوم والتكنولوجٌا                             / رامً جوزٌؾ عوٌس. د. أ- 

 دٌنار15هٌئة االعتماد                                                      / اآلنسة روال حداد- 



1520/05/2015235

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع البرامج 30/3/2015تارٌخ  (1/5/693)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة 

: فً جامعة مإتة، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم2007األكادٌمٌة المستحدثة بعد عام 

 دٌنار                      250الجامعة الهاشمٌة                                        / سعدي عبدالجواد. د. أ-  

 دٌنار200وزارة التعلٌم العالً والبحث العلمً                            / تٌسٌر عفٌشات. د-  

 دٌنار200جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة                             / وائل الهٌاجنة. د-  

 دٌنار200هٌئة االعتماد                                                  / محمد الداللعة. د-  

 دٌنار15هٌئة االعتماد                                             / الدكتور خالد الدهٌسات-  

."من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، كما هً بالشكل المرفق (4)إلى المادة  (هـ)إضافة البند "1520/05/2015236

1627/05/2015237

 والمتضمنة ما 29/10/2014تارٌخ  (438/29/2014)من قرار مجلس الهٌئة رقم  (2،3)منح جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة مهلة نهائٌة الستكمال النواقص الواردة فً البندٌن "

:ٌلً

.توفٌر مختبر حاسوب خاص بكلٌة الصٌدلة وتزوٌده بالبرامج الخاصة بالتخصص وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات- 1

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتورة لٌندا الطحاٌنة والدكتور ساٌر العزام- 2

."(الصٌدلة، دكتور صٌدلً)، وبخالؾ ذلك سٌتم إعادة النظر فً االعتماد الخاص لتخصصً 15/7/2015وذلك فً موعد أقصاه 

1627/05/2015238

:المقدم من جامعة آل البٌت، لحٌن استكمال الجامعة النواقص اآلتٌة( برنامج الدكتوراة/ اللؽة العربٌة)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص : ًً(أوال"

، إذ أن العدد المتوفر من أعضاء هٌئة التدرٌس ٌؽطً  (93)والبالػ  (برنامج البكالورٌوس/ اللؽة العربٌة وآدابها)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص - 1 ًً طالباَ

.طالباً (634)طالباً، فٌما بلػ عدد الطلبة  (541)

مع مراعاة الرتب األكادٌمٌة واإلنتاج العلمً لهم، وذلك حسب تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد  (اللؽة العربٌة)تعٌٌن الحد األدنى من أعضاء هٌئة التدرٌس لبرنامج الدكتوراة فً تخصص - 2

.العام لبرامج الدراسات العلٌا
.طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة( 66)فً جامعة آل البٌت بــ ( برنامج الماجستٌر/ اللؽة العربٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص: (ثانٌاً

قبل اعتماد التخصص، وعلى الجامعة استكمال النواقص الواردة أعاله فً  موعد أقصاه ( برنامج الدكتوراة/ اللؽة العربٌة)التؤكٌد على عدم قبول طلبة جدد فً تخصص : (ثالثاً

15/9/2015".

1627/05/2015239

:فً جامعة عمان العربٌة، لحٌن استكمال الجامعة النواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ هندسة البرمجٌات)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص "

.(هندسة البرمجٌات)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس فً تخصص -  1

.تزوٌد المكتبة بالكتب والمراجع الحدٌثة المتخصصة فً مجال هندسة البرمجٌات- 2

"اشتراك المكتبة بدورٌات ورقٌة حدٌثة فً مجال هندسة البرمجٌات- 3

:تزوٌد أجهزة الحاسوب فً المختبر ببرمجٌات حدٌثة متخصصة فً مجال هندسة البرمجٌات مثل- 4

(Rational Rose) 15/9/2015، وذلك فً موعد أقصاه.

:إمكانٌة أخذ الجامعة بمالحظات اللجنة اآلتٌة فٌما ٌتعلق بالخطة الدراسٌة- 5

.المساندتٌن فً قسم الرٌاضٌات فً حال اعتماده أو أي قسم آخر أقرب للتخصص (اإلحصاء، والتحلٌل العددي)توطٌن مادتً - 

."أن تكون الخطة الدراسٌة باللؽتٌن العربٌة واإلنجلٌزٌة، حٌث أنه ورد فً الخطة اسم المادة وترجمتها وأحٌاناً لم ترد ترجمة اسم المادة باللؽة اإلنجلٌزٌة- 

1627/05/2015240
أمٌن سر اللجنة تكون مهمتها زٌارة جامعة عمان / هٌئة االعتماد/مساعد الرئٌس لشإون االعتماد، والسٌد أٌمن العموش/ الموافقة على تشكٌل لجنة برئاسة األستاذ الدكتور قبالن المجالً"

العربٌة وتدقٌق جداول الساعات التدرٌسٌة ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة الذٌن تم توزٌع األعباء التدرٌسٌة لهم بعد استقالة عضوي هٌئة التدرٌس، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد 

."أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه

."، كما هً بالشكل المرفق، وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها(برنامج الدبلوم المتوسط/ هندسة صٌانة الطائرات)إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص " 1627/05/2015241

."من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان جودتها ومتابعتها، كما هما بالشكل المرفق (4، 2)تعدٌل المادتٌن "1627/05/2015242



1627/05/2015243

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

الجامعة األردنٌة                     مقرراً                                              / الفقه وأصوله/األستاذ الدكتور عبدهللا إبراهٌم الكٌالنً. 1

جامعة الٌرموك                        عضواً                                          / الفقه وأصوله/ األستاذ الدكتور أسامة علً الربابعة. 2

هٌئة االعتماد                                                   أمٌن سر اللجنة                             / الدكتور خالد الدهٌسات. 3

المقدم من جامعة مإتة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً  (برنامج الدكتوراة/ الفقه وأصوله)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1627/05/2015244

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

الجامعة األردنٌة                        مقرراً                                              / العلوم السٌاسٌة/األستاذ الدكتور سعد سالم أبو دٌة. 1

جامعة آل البٌت                        عضواً                                          / علوم سٌاسٌة/ األستاذ الدكتور محمد أحمد المقداد. 2

هٌئة االعتماد                                                   أمٌن سر اللجنة                             / الدكتور خالد الدهٌسات. 3

المقدم من جامعة مإتة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً  (برنامج الدكتوراة/ العلوم السٌاسٌة)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1627/05/2015245

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

الجامعة األردنٌة                     مقرراً                                              / صحة األم والطفل/األستاذ الدكتورة إنعام عبدهللا خلؾ. 1

جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة        عضواً                                          / صحة األم والطفل/ الدكتورة هدى فالح ؼراٌبة. 2

هٌئة االعتماد                                                   أمٌن سر اللجنة                             / السٌد أٌمن العموش. 3

المقدم من جامعة مإتة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج الماجستٌر/ صحة األم وحدٌثً الوالدة)         تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة



1703/06/2015246

:تؤجٌل البت فً الموافقة على االعتماد العام لجامعة العقبة للتكنولوجٌا، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة" 

موزعة على مختلؾ % 30تضمن التزام الجامعة المشاركة بتوفٌر أعضاء هٌئة تدرٌس متفرؼٌن أو معارٌن بنسبة ال تقل عن  (مرموقة)عمل اتفاقٌات مع جامعات أجنبٌة - 1

.التخصصات وبتفرغ كامل ولمدة محدودة

.إنشاء صندوق ابتعاث للحصول على الدرجات العلمٌة التً تحتاجها الجامعة بالتعاون مع وزارة التعلٌم العالً- 2

.توفٌر العدد الكافً من الكتب حسب التخصصات المنوي طرحها فً الجامعة وترتٌبها على الرفوؾ فً المكتبة- 3

.تورٌد الدورٌات الورقٌة ووضعها على الرفوؾ وتفعٌل الدورٌات االلكترونٌة- 4

.استكمال إجراءات حوسبة المكتبة- 5

.توفٌر أجهزة الحاسوب الشخصٌة والشاشات المكتبٌة الستخدامها كفهارس آلٌة من قبل الطلبة والباحثٌن- 6

.تجهٌز مكاتب العاملٌن فً المكتبة- 7

تؤهٌل ممرات ورفوؾ الكتب والطاوالت الستعمال ذوي االحتٌاجات الخاصة وتوفٌر ؼرفة خاصة لألشخاص المصابٌن بإعاقة فً البصر أو فً السمع وجهازي حاسوب خاصٌن -  8

.بالطلبة ذوي االحتٌاجات الخاصة

.استكمال إجراءات حوسبة دائرة القبول والتسجٌل- 9

.العٌادة الصحٌة/ تعٌٌن طبٌب آخر للمركز الصحً -  10

:استكمال تجهٌز العٌادة الصحٌة بجمٌع مرافقها من حٌث-  11

.األثاث والتجهٌزات الصحٌة- 

.توفٌرؼرفة عٌادة صحٌة عامة إضافٌة - 

.توفٌر سٌارة إسعاؾ حدٌثة و مزودة باألجهزة الطبٌة الالزمة والحدٌثة، وٌخصص لها سائق ومسعؾ- 

.تجهٌز الصٌدلٌة باألثاث واألدوٌة الالزمة - 

.تجهٌز قاعة االنتظار- 

.توفٌر وتجهٌز ؼرفة لإلدارة ومستودع- 

.استكمال تجهٌز المالعب من حٌث العوارض والتخطٌط-  12

.شخص فؤكثر (200)توفٌر مدرج ثابت أو متحرك ومنصة رئٌسٌة ٌتسعان إلى -  13

.توفٌر مدرب رٌاضً مإهل عند قبول الطلبة-  14

الموسٌقى والتمثٌل والصحافة والنحت والفنون الٌدوٌة والتصوٌرٌة األخرى و : توفٌر المصلٌات وقاعات التوضٌح السمعً والبصري وقاعات الترفٌه واألنشطة الخاصة مثل-  15

.القاعات المخصصة التحادات الطلبة والجمعٌات واألندٌة الطالبٌة

.استكمال  تجهٌز المرافق الصحٌة بدورات خاصة لذوي االحتٌاجات الخاصة،  دورة واحدة لكل من الجنسٌن مع المتكآت الضرورٌة وأجهزة طلب المساعدة-  16

.من مساحة ارض الحرم الجامعً% 25استكمال زراعة المساحات الخضراء المزروعة بما ال ٌقل عن -  17

.استكمال تخطٌط ووضع آرمات وشاخصات تنظٌمٌة لمواقؾ السٌارات للعاملٌن والطلبة وذوي االحتٌاجات الخاصة-  18

.إنشاء محطة تنقٌة خاصة بالجامعة-  19

.استكمال تعٌٌن عمداء الكلٌات ونوابهم ومساعدٌهم وعمٌد البحث العلمً وعمٌد شإون الطلبة ورإساء األقسام األكادٌمٌة ومدٌر وحدة االعتماد وضمان الجودة-  20

.تشكٌل مجلس للجامعة ومجلس العمداء ومجالس الكلٌات واألقسام-  21

.استكمال تجهٌز سجالت وملفات الدائرة المالٌة وشإون العاملٌن وإدارة الجامعة-  22

.وجود حساب خاص بالجامعة على أن ٌكون الرئٌس هو آمر الصرؾ-  23

.وجود محاسب قانونً خارجً لتدقٌق حسابات الجامعة-  24

.استكمال تجهٌز المختبرات من حٌث األجهزة االلكترونٌة مثل الوحدات التعلٌمٌة وأجهزة الكمبٌوتر والطابعات-  25

.توفٌر خدمة االنترنت فً الجامعة-  26

.تزوٌد مكاتب أعضاء هٌئة التدرٌس بالحواسٌب وخدمة االنترنت-  27

.توفٌر آالت لتصوٌر األوراق وطابعات وأجهزة حاسوب لكل قسم أو وحدة إدارٌة- 28

.توفٌر ألواح للقاعات التدرٌسٌة-  29

.توفٌر عدد مناسب من أجهزة عرض البٌانات لكل قسم-  30
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علم )، لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس المتفرؼٌن من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص 1/9/2015منح الجامعة األلمانٌة األردنٌة مهلة نهائٌة إلى موعد أقصاه "

".تؽطٌة عدد الطلبة الفعلً فً التخصص، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص (برنامج البكالورٌوس/ الحاسوب 
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طالباً، شرٌطة ( 50)فً جامعة الزٌتونة األردنٌة الخاصة بطاقة استٌعابٌة قدرها ( برنامج الماجستٌر/ البالؽٌن -التمرٌض السرٌري)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص  (أوال" 

:اآلتً

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع فً التخصص من حملة درجة الدكتوراه برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى، وذلك فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد-  أ

:إمكانٌة اخذ الجامعة بالمالحظات اآلتٌة على الخطة الدراسٌة- ب

.إحداث توازن فً الخطة الدراسٌة بحٌث ٌعاد النظر فً مواد االختصاص المكملة للتخصص والتً وردت فً قائمة المواد االختٌارٌة- 

تحدٌد مسار تخصص دقٌق فً الخطة حٌث أن صحة البالؽٌن هً مجال كبٌر وال ٌركز على موضوع اختصاص ومسار للتخصص والذي ٌجب أن ٌظهر على الشهادة لٌتم منح إجازة - 

.االختصاص لحامل هذه الشهادة
.1/7/2015 وذلك فً موعد أقصاه 31/8/2015والتً تنتهً بتارٌخ ( برنامج البكالورٌوس/ التمرٌض )تزوٌد الهٌئة بعقود مجدده ألعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصص  (ثانٌاً

."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (ثالثاً

1703/06/2015249
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز  (341)فً جامعة عمان األهلٌة الخاصة لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة العمارة )الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة

1703/06/2015250

:فً جامعة عمان األهلٌة لحٌن استكمال النواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)تؤجٌل رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص " 

.31/8/2015والتً تنتهً بتارٌخ  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)تزوٌد الهٌئة بعقود مجددة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصص - 1

.منها لمدة ثالث سنوات (%50)بحٌث تكون نسبة  (برنامج الماجستٌر/ الصٌدلة)تزوٌد الهٌئة بعقود مجددة ألعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصص - 2

."15/9/2015وذلك فً موعد أقصاه 

1703/06/2015251

:فً جامعة عمان األهلٌة لحٌن قٌام الجامعة باستكمال النواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الطبٌة )تؤجٌل البت فً رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص " 

:تجهٌز المختبرات التالٌة باألجهزة والمعدات األساسٌة الالزمة (أوال

.ٌوجد نواقص فً المعدات والتجهٌزات األساسٌة الالزمة إلجراء التجارب المتعلقة بوصؾ المساق فً الخطة الدراسٌة: مختبر المجسات الطبٌة والقٌاس الحٌوي عن بعد. 1

، Vibration  Analysis, Body limb Motion)المعدات والتجهٌزات ؼٌر متوفرة بشكل كامل مثل                           :  مختبر المٌكانٌكا الحٌوٌة والتؤهٌل الطبً. 2

Functional Electrical Stimulator).

، وتجهٌزات ومعدات مختبر األنظمة المضمنة Microprocessorالتجهٌزات الالزمة لمختبر المعالجات الدقٌقة متوفرة ولكن لٌس فً مختبر منفصل لكن تم دمجه مع مختبر ال . 3

. ؼٌر متوفرة مع العلم أن هذا المختبر ؼٌر وارد فً معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص ولكن الجامعة أوردته فً خطتها الدراسٌة ووصؾ المواد نظرٌاً وعملٌاً ؼٌر موجود
.من عقود أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه لمدة سنتٌن%( 50)تجدٌد عقود أعضاء هٌئة التدرٌس بحٌث تكون  (ثانٌاً

." وبخالؾ ذلك سٌتم الؽاء االعتماد الخاص للتخصص15/9/2015 وذلك فً موعد أقصاه 

1703/06/2015252

منها %( 50)فً جامعة عمان العربٌة لحٌن تجدٌد عقود أعضاء هٌئة التدرٌس بحٌث تصبح ( برنامج البكالورٌوس/ القانون)تؤجٌل البت فً رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (أوال" 

.لمدة سنتٌن
.منها لمدة ثالث سنوات%( 50)فً الجامعة لحٌن تجدٌد عقود أعضاء هٌئة التدرٌس بحٌث تصبح ( برنامج الماجستٌر/ القانون العام)تؤجٌل تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (ثانٌاً

.تزوٌد هٌئة االعتماد بشهادة مصدقة من وزارة التعلٌم العالً للدكتور عماد عبٌد (ثالثاً
."، وذلك لحٌن تعٌٌن الحد األدنى من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص(برنامج الماجستٌر/ القانون الخاص)إٌقاؾ قبـول طلبـة جـدد فـً تخصص  (رابعاً
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، وفً حال قبول أي طالب سٌتم التنسٌب 28/1/2015تارٌخ ( 44/2/2015)التؤكٌد على وقؾ القبول فً جمٌع التخصصات والبرامج الموقوفة بموجب قرار مجلس الهٌئة  رقم  (أوال" 

.إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء الترخٌص للتخصصات والبرامج المذكورة بقرار مجلس الهٌئة المشار إلٌه أعاله
:الطلب إلى الجامعة االلتزام بما ٌلً (ثانٌاً

.عدم قبول أي طالب ٌحمل الجنسٌة األردنٌة فً برامج الدراسات العلٌا دون حصوله على االختبار الوطنً للؽة االنجلٌزٌة أو ما ٌعادله - 

.من الطلبة المقبولٌن بتقدٌر مقبول فً كافة تخصصات وبرامج الدراسات العلٌا (%20)عدم تجاوز نسبة ال - 

.االلتزام بتعلٌمات الدراسات العلٌا من حٌث شروط اإلشراؾ على طلبة الدراسات العلٌا من حٌث العدد المسموح به لعضو هٌئة التدرٌس الواحد ووفق رتبته األكادٌمٌة- 

.االلتزام بتحقٌق شرط اإلنتاج العلمً ألعضاء هٌئة التدرٌس لإلشراؾ والتدرٌس فً برامج الدراسات العلٌا كّل حسب رتبته - 

.وبخالؾ ذلك سٌتم اتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس بهذا الشؤن
، 28/1/2015تارٌخ ( 44/2/2015) لتصوٌب جمٌع النواقص والتجاوزات المذكورة فً قرار مجلس الهٌئة رقم  1/9/2015منح جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة مهلة حتى  (ثالثاً

.3/6/2015تارٌخ  (253/17/2015)وقرار رقم 
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:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا                            عضواً                                          / الكٌمٌاء/ الدكتور بكر سلٌم الحورانً. 1

هٌئة االعتماد                                                    أمٌن سر اللجنة       / السٌد أٌمن العموش . 2

                      

المقدم من جامعة البترا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن  (برنامج البكالورٌوس/ الكٌمٌاء)  تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1703/06/2015255

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

الجامعة الهاشمٌة                 عضواً                                          / تؽذٌة وتصنٌع ؼذائً/ الدكتورة رٌما فاٌز عبد الفتاح تٌم. 1

هٌئة االعتماد                                                          أمٌن سر اللجنة                             / اآلنسة روال حداد. 2

المقدم من جامعة البترا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً  (برنامج البكالورٌوس/ التؽذٌة السرٌرٌة والحمٌات)   تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1703/06/2015256

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

                                           

الجامعة األردنٌة                             عضواً                                          / أقتصاد/ المحتسب " محمد علً"الدكتورة بثٌنة . 1

هٌئة االعتماد                                                   أمٌن سر اللجنة    / الدكتور جعفر العدوان. 2

                         

المقدم من جامعة آل البٌت، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج الماجستٌر/ االقتصاد والمصارؾ اإلسالمٌة)   تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص 

".أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1703/06/2015257

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

جامعة آل البٌت           عضواً                                          / تخطٌط حضري واسكان/ الدكتور عبد المجٌدعبد الرإوؾ الرجوب. 1

هٌئة االعتماد                                                   أمٌن سر اللجنة           / الدكتور خالد الدهٌسات . 2

المقدم من جامعة الزٌتونة األردنٌة الخاصة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة العمارة)  تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة
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:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

الجامعة األردنٌة                   عضواً                                                                      / إنشاءات- هندسة مدنٌة/ الدكتور أنٌس سلٌمان شطناوي. 1

هٌئة االعتماد                                                        أمٌن سر اللجنة      / السٌدة جهان جبر. 2

                       

المقدم من جامعة الزٌتونة األردنٌة الخاصة، على أن تقدم  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة والبنٌة التحتٌة)  تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة
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:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

                                             

الجامعة األردنٌة                            عضواً                                          / حرارٌات/ األستاذ الدكتور احمد سعٌد السالٌمة. 1

هٌئة االعتماد                                                      أمٌن سر اللجنة   / اآلنسة روال حداد .  2

المقدم من جامعة الزٌتونة األردنٌة الخاصة،  (برنامج البكالورٌوس/ أنظمة التكٌؾ والتبرٌد- الهندسة المٌكانٌكٌة)   تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1703/06/2015260

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

                         

جامعة مإتة                                عضواً   / هندسة مدنٌة/ الدكتور شاكر عطا هللا المحادٌن. 1

هٌئة االعتماد                                                     أمٌن سر اللجنة                             / السٌد أٌمن العموش. 2

المقدم من الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)          تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1703/06/2015261

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

جامعة آل البٌت                                   عضواً   / إدارة إنتاج وعملٌات/بهجت عٌد الجوازنة. 1

هٌئة االعتماد                                                     أمٌن سر اللجنة                             / السٌد علً أبو ؼزلة. 2

                          

المقدم من الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج البكالورٌوس/ أدارة األعمال)تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1703/06/2015262

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

         

الجامعة األردنٌة                                     عضواً   / تسوٌق/ الدكتور محمد تركً الشرٌدة. 1

هٌئة االعتماد                                                      أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة جهان جبر. 2

المقدم من الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج البكالورٌوس/ التسوٌق)تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة



1703/06/2015263

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

 

جامعة الٌرموك                           عضواً   / محاسبة/ االستاذ الدكتور مٌشٌل سعٌد سوٌدان. 1

هٌئة االعتماد                                                أمٌن سر اللجنة                             / الدكتور خالد الدهٌسات. 2

المقدم من الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة)تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1703/06/2015264

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

جامعة الحسٌن بن طالل                      عضواً   / ادارة المخاطر/ الدكتور محمود ابراهٌم الرواد. 1

هٌئة االعتماد                                                 أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة فاطمة النوبانً. 2

المقدم من الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج البكالورٌوس/ أدارة المخاطر)تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1703/06/2015265

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

الجامعة االردنٌة                                             عضواً   / اقتصاد/ الدكتور ؼازي العساؾ. 1

جامعة العلوم والتكنولوجٌا االردنٌة                عضواً   / تكنولوجٌا معلومات/ الدكتور عامر بدارنة. 2

جامعة البلقاء التطبٌقٌة                                      عضواً   / مكتبات/ الدكتور امٌن النجداوي. 3

الجامعة الهاشمٌة                                              عضواً   / صٌدلة/ الدكتور نزار مهٌدات. 4

هٌئة االعتماد                                                  أمٌن سر اللجنة                             /  السٌدة فاطمة النوبانً . 5

تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة العامة المقدم من الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل 

".مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1703/06/2015266

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (13)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بمراجعة دلٌل ضمان الجودة 18/1/2015تارٌخ  (1/5/52)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم 

:لكلٌة العلوم التربوٌة، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم

 دٌنار300جامعة الٌرموك                              / د ٌوسؾ محمد السوالمة.أ- 

"  دٌنار250الجامعة األردنٌة                                 / د سالمة محمد طناش.أ- 

1703/06/2015267

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع البرامج 30/3/2015تارٌخ  (1/5/723)اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة 

: فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم2007األكادٌمٌة المستحدثة بعد عام 

 دٌنار                      250جامعة الٌرموك                                            / د زٌاد دروٌش الكري.أ-  

 دٌنار200الجامعة األردنٌة                                          / طالب محمد عوض. د. أ- 

" دٌنار15هٌئة االعتماد                                                      / جعفر العدوان. د- 



1810/06/2015268

:طالباً، شرٌطة اآلتً (86)فً جامعة الزٌتونة األردنٌة الخاصة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا الطاقة البدٌلة )الموافقة على اعتماد تخصص " 

.توفٌر عضو هٌئة تدرٌس متفرغ من حمله درجة الدكتوراه فً التخصص برتبة مشارك على األقل وذلك بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص- 1

برنامج / تكنولوجٌا الطاقة البدٌلة )توفٌر المختبرات والمشاؼل التالٌة، الخاصة بالتخصص وتجهٌزها باألجهزة والمعدات الالزمة وفقا لمعاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص - 2

:فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص (البكالورٌوس 

.مختبر االحتراق- 

.مختبر أنظمة القوى الكهربائٌة- 

.مختبر القٌاسات الكهربائٌة- 

.تزوٌد مختبر النمذجة والمحاكاة بالبرمجٌات المناسبة- 

.مشاؼل أنظمة الطاقة المختلفة- 

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 3

."15/3/2017وسٌتم النظر تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

1810/06/2015269

:فً جامعة فٌالدلفٌا، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة( برنامج البكالورٌوس/ التصمٌم الداخلً)تؤجٌل النظر فً رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (أوالً" 

:تعدٌل الخطة الدراسٌة لتتناسب مع معاٌٌر االعتماد الخاص وفقاً لما ٌلً- 1

:إضافة المساقات الدراسٌة اآلتٌة إلى المجاالت المعرفٌة اإلجبارٌة للتخصص- أ

.تصمٌم األثاث- 

.تارٌخ التصمٌم ونظرٌاته/ أساسٌات التصمٌم - 

.، من متطلبات التخصص االختٌارٌة إلى المتطلبات اإلجبارٌة(العمارة وإنشاء المبانً)و  (تارٌخ الفن)و  (ثقافة جمالٌة / علم الجمال): نقل المساقات الدراسٌة اآلتٌة- ب

.مع مراعاة حذؾ المساقات التً لٌست ضمن معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص

.احدهما برتبة أستاذ مشارك على األقل (التصمٌم الداخلً  )تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص - 2
) فً جامعة فٌالدلفٌا لحٌن تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص ( برنامج البكالورٌوس/ التصمٌم الداخلً)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص  (ثانٌاً

.15/9/2015احدهما برتبة أستاذ مشارك على األقل، وذلك فً موعد أقصاه  (التصمٌم الداخلً 

."وبخالؾ ذلك سٌتم النظر فً االعتماد الخاص للتخصص

1810/06/2015270
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة  (169)فً جامعة عجلون الوطنٌة لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ التربٌة الخاصة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."االستٌعابٌة العامة للجامعة

1810/06/2015271
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز  (164)فً جامعة عجلون الوطنٌة لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ العلوم المالٌة والمصرفٌة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة

1810/06/2015272
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة  (250)فً جامعة عجلون الوطنٌة لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ إدارة األعمال)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."االستٌعابٌة العامة للجامعة

1810/06/2015273

:طالباً، شرٌطة اآلتً (250)فً جامعة عجلون الوطنٌة عند  (برنامج البكالورٌوس/ نظم المعلومات اإلدارٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر ( 8)وذلك حسب المادة ( برنامج البكالورٌوس/ نظم المعلومات اإلدارٌة)تزوٌد هٌئة االعتماد بكتاب ٌثبت تعٌٌن رئٌس قسم أصٌل لتخصص  (أوال" 

.(2015/2016)االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة للجامعات، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الدراسً 
."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (ثانٌاً



1810/06/2015274

:طالباً، شرٌطة اآلتً (863)فً جامعة العلوم التطبٌقٌة لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)الموافقة على رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

(:2015/2016)تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرات عمل أعضاء هٌئة التدرٌس اآلتٌة أسماإهم، والذٌن تم توقٌع عقودهم ابتداًء من الفصل األول من العام الدراسً  (أوال

.الدكتور باسم احمد- 1

.الدكتور سامً محمد عٌاد- 2

.الدكتور حسن حجة- 3

.الدكتور محمد إبراهٌم مذٌب الرجوب- 4

.15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 
."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (ثانٌاً

1810/06/2015275
طالب، شرٌطة عدم  (200)فً جامعة العلوم التطبٌقٌة لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة )الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة

1810/06/2015276

:فً جامعة الٌرموك لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/اإلدارة الفندقٌة)تؤجٌل البت فً اعتماد تخصص " 

.طالبا (57)تصوٌب التجاوز على الطاقة االستٌعابٌة المحسوبة للتخصص والبالػ قدره - 1

من مجموع الساعات المعتمدة لمواد  (%50)تعدٌل الخطة الدراسٌة للتخصص بحٌث تطابق اإلطار العام العتماد التخصصات التطبٌقٌة بحٌث تكون نسبة الساعات المعتمدة العملٌة - 2

.التخصص

.توطٌن أعضاء هٌئة التدرٌس فً قسم اإلدارة الفندقٌة حٌث إن الدكتور خالد مقابلة والدكتور احمد مخادمة ال ٌوجد لدٌهم قرارات تعٌٌن فً قسم اإلدارة الفندقٌة- 3

.تخصٌص مرافق تدرٌبٌة لطلبة اإلدارة الفندقٌة حٌث أن بعض المرافق هً مرافق عامة للجامعة مثل المطعم ومطعم الحلوٌات- 4

."، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص15/9/2015وذلك فً موعد أقصاه 

1810/06/2015277

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

جامعة مإتة                         عضواً   / حقوق/ األستاذ الدكتور مصلح ممدوح الصراٌرة. 1

جامعة البلقاء التطبٌقٌة          عضواً               / إدارة إعمال/ األستاذ الدكتور مروان محمد النسور. 2

الجامعة األردنٌة                       عضواً                                    / صٌدلة/ األستاذ الدكتور ٌوسؾ محمد الحٌاري. 3

هٌئة االعتماد                                                 أمٌن سر اللجنة                                                  / السٌد محمد مقدادي. 4

  تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة العامة المقدم من جامعة عمان األهلٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة 

".مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1810/06/2015278

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

جامعة العلوم والتكنولوجٌا االردنٌة          عضواً                                          / اتصاالت/ األستاذ الدكتور محمد احمد الخصاونة. 1

هٌئة االعتماد                                                          أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة نورا الناصر. 2

المقدم من جامعة جرش األهلٌة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة االتصاالت وااللكترونٌات)   تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص 

".موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

1810/06/2015279

تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة                             

المقدم من جامعة جرش األهلٌة، على أن  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)أمٌن سر اللجنة، تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص / الدكتور جعفر العدوان 

".تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة
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:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

الجامعة الهاشمٌة                       عضواً                                          / تصمٌم معماري/ الدكتور احمد عبد ربه الحسبان. 1

هٌئة االعتماد                                                   أمٌن سر اللجنة   / السٌد علً أبو ؼزلة . 2

المقدم من الجامعة األلمانٌة األردنٌة، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة العمارة)     تكون مهمتها دراسة طلب تحدٌد الطاقة االستٌعابٌة لتخصص 

".وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة
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 2007لسنة  (27)من نظام الخدمة المدنٌة رقم  (68)من المادة  (ز)، والذي ٌنص على باإلشارة إلى البند 14/12/2014تارٌخ  (1/2292)التؤكٌد على كتاب رئٌس الهٌئة رقم "

: وتعدٌالته، المتضمن ما ٌلً

ٌحظر على موظفً الدائرة الحكومٌة العمل خارج أوقات الدوام الرسمً دون إذن مسبق من رئٌس الوزراء أو من ٌفوضه بناًء على تنسٌب الوزٌر فٌما ٌتعلق بموظفً الفئة العلٌا، " 

وبتصرٌح من الوزٌر للموظفٌن من الفئات األخرى، وذلك تحت طائلة المسائلة بما فً ذلك استرداد أي مبلػ حصل علٌه الموظؾ لمصلحة الخزٌنة، وٌشترط فً تطبٌق هذه الفقرة أن 

ٌقوم بذلك العمل خارج أوقات الدوام الرسمً الذي تحدده الدائرة وأن ال ٌنشؤ عن ذلك العمل إعاقة ألعمالها الرسمٌة، وأن ال ٌكون العمل اإلضافً لدى الجهات التً لها عالقة أو 

".مصلحة بعمل الدائرة

لذا أرجو التكرم بالعلم بؤنه لن ٌتم احتساب أي عضو هٌئة تدرٌس أو محاضر متفرغ إذا كان ٌعمل فً دائرة حكومٌة أو فً القطاع الخاص ما لم ٌحصل على موافقة للتفرغ الكامل للعمل 

."فً الجامعة أو الكلٌة أو تقدٌم استقالته
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.طالب( 200)فً جامعة عمان العربٌة لتصبح ( برنامج البكالورٌوس/ القانون)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص  (أوالً" 
طالباً( 66)عند ( برنامج الماجستٌر/ القانون العام)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص  (ثانٌاً

.طالباً وفتح باب قبول طلبة جدد فً التخصص( 66)عند( برنامج الماجستٌر/ القانون الخاص)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص  (ثالثاً

:شرٌطة اآلتً

.(2015/2016)تزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل أعضاء هٌئة التدرٌس فً كلٌة القانون فً بداٌة الفصل األول من العام الدراسً- 1

"عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة-2
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فً جامعة مإتة، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة ( برنامج الدكتوراه/ اإلرشاد النفسً والتربوي)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً"

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)درجة الدكتوراه فً التخصص، وفقاً للمادة 
اعتباراً من بداٌة الفصل األول من العام ( برنامج الماجستٌر/ اإلرشاد النفسً والتربوي)و( برنامج البكالورٌوس/ اإلرشاد والصحة النفسٌة)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصصً  (ثانٌاً

من اإلطار العام لتعلٌمات  (4)، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص، وذلك حسب المادة (2015/2016)الدراسً 

.ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة، وفً حال قبول أي طالب فً أي من التخصصٌٌن سٌتم مخاطبة مجلس التعلٌم العالً إللؽاء ترخٌص التخصص
ضمن قائمة القبول الموحد، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من (  برنامج البكالورٌوس/ اإلرشاد والصحة النفسٌة)التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج تخصص : (    ثالثاً

.من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (4)أعضاء هٌئة التدرٌس، وذلك حسب المادة 
برنامج / اإلرشاد النفسً والتربوي)المتضمن إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص ( 20/5/2015)تارٌخ ( 217/15/2015)التؤكٌد على قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم  (رابعاً

. ، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص(الدكتوراه
وذلك لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة ( برنامج البكالورٌوس/ اإلرشاد والصحة النفسٌة)الطلب إلى الجامعة التقدم بطلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص  (خامساً

.طالباً (163)االستٌعابٌة الخاصة للتخصص والبالػ قدره 

اإلرشاد )، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص تخصص (1/9/2015)وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله فً موعد أقصاه 

."  (برنامج الدكتوراه/ النفسً والتربوي
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.فً جامعة مإتة، لعدم توفر أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص( برنامج الدكتوراه/ العلوم السٌاسٌة)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً
اعتباراً من بداٌة الفصل األول من العام الدراسً ( برنامج الماجستٌر/ العالقات الدولٌة)و( برنامج البكالورٌوس/ العلوم السٌاسٌة)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصصً  (ثانٌاً

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر  (4)، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص، وذلك حسب المادة (2015/2016)

.االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة، وفً حال قبول أي طالب فً أي من التخصصٌٌن سٌتم مخاطبة مجلس التعلٌم العالً إللؽاء ترخٌص التخصص
ضمن قائمة القبول الموحد، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة (  برنامج البكالورٌوس/ العلوم السٌاسٌة)التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج تخصص : (    ثالثاً

.من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (4)التدرٌس، وذلك حسب المادة 
لحٌٌن ( برنامج الدكتوراه/ العلوم السٌاسٌة)المتضمن إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص ( 20/5/2015)تارٌخ ( 217/15/2015)التؤكٌد على قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم  (رابعاً

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص، وفقاً للمادة 
( .برنامج الدكتوراة/ العلوم السٌاسٌة)التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً باتخاذ ما ٌراه مناسباً بخصوص ترخٌص تخصص : (    خامساً

. الطلب إلى الجامعة تزوٌد الهٌئة بمعادلة شهادة الدكتوراه للدكتور حمود علً أبو سلٌم (سادساً
وذلك لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة ( برنامج البكالورٌوس/ العلوم السٌاسٌة)الطلب إلى الجامعة التقدم بطلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص  (سابعاً

.طالباً (67)الخاصة للتخصص والبالػ قدره 

.(1/9/2015)وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله فً موعد أقصاه 
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فً جامعة مإتة، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة ( برنامج الدكتوراه/ الفقه وأصوله)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)الدكتوراه فً التخصص، وفقاً للمادة 
، (2015/2016)اعتباراً من بداٌة الفصل األول من العام الدراسً ( برنامج الماجستٌر/ الفقه وأصوله)و( برنامج البكالورٌوس/ الفقه وأصوله)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصصً  (ثانٌاً

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص  (4)لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص، وذلك حسب المادة 

.للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة، وفً حال قبول أي طالب فً أي من التخصصٌٌن سٌتم مخاطبة مجلس التعلٌم العالً إللؽاء ترخٌص التخصص
ضمن قائمة القبول الموحد، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة (  برنامج البكالورٌوس/ الفقه وأصوله)التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج تخصص : (    ثالثاً

.من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (4)التدرٌس، وذلك حسب المادة 
، لحٌن تعٌٌن (برنامج الدكتوراه/ الفقه وأصوله)المتضمن إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص ( 15/1/2015)تارٌخ ( 14/1/2015)التؤكٌد على قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم  (رابعاً

. الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص
وذلك لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة ( برنامج البكالورٌوس/ الفقه وأصوله)الطلب إلى الجامعة التقدم بطلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص  (خامساً

.طالباً (438)الخاصة للتخصص والبالػ قدره 

الفقه وأصوله )، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص تخصص (1/9/2015)وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله فً موعد أقصاه 

.(برنامج الدكتوراه/ 
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فً جامعة ( برنامج الماجستٌر/ صحة األم وحدٌثً الوالدة)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً" 

:مإتة لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، حٌث أنه ال ٌوجد  (4)توفٌر الحد األدنى من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، وفقاً للمادة  -  1

.فً التخصص سوى عضوي هٌئة تدرٌس برتبة أستاذ مساعد وال ٌوجد لدٌهم أي أبحاث منشورة أو مقبولة للنشر فً آخر ثالث سنوات

.توفٌر العدد الالزم من الكتب والدورٌات الحدٌثة الخاصة للتخصص – 2

:إمكانٌة األخذ بالتعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة للتخصص  -  3

.إضافة مادة التقٌٌم الصحً النظري والعملً لألم والطفل الى مواد التخصص اإلجبارٌة- 

. إلى مواد التخصص اإلجبارٌة ضمن مسار الرسالة (1402702)إضافة مادة النظرٌات التمرٌضٌة - 

.إعادة النظر فً المواد االختٌارٌة للتخصص بحٌث تكون متعمقة ومتقدمة وتناسب درجة الماجستٌر- 
، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من (2015/2016)اعتباراً من بداٌة الفصل األول من العام الدراسً ( برنامج البكالورٌوس/ التمرٌض)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص  (ثانٌاً

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة، وفً حال  (4)أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص، وذلك حسب المادة 

.قبول أي طالب سٌتم مخاطبة مجلس التعلٌم العالً إللؽاء ترخٌص التخصص
ضمن قائمة القبول الموحد، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة (  برنامج البكالورٌوس/ التمرٌض)التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج تخصص : (    ثالثاً

.من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (4)التدرٌس، وذلك حسب المادة 
برنامج / تمرٌض صحة األم وحدٌثً الوالدة)المتضمن إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص ( 20/5/2015)تارٌخ ( 217/15/2015)التؤكٌد على قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم  (رابعاً

.قبل الحصول على االعتماد الخاص (الماجستٌر

ًً ، وذلك لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة (برنامج البكالورٌوس/ التمرٌض)الطلب إلى الجامعة التقدم بطلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص  (خامساً

.طالباً (197)للتخصص والبالػ قدره 

تمرٌض )، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص تخصص (1/9/2015)وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله فً موعد أقصاه 

.(برنامج الماجستٌر/ صحة األم وحدٌثً الوالدة
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طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة  (66)فً جامعة اإلسراء المقرة سابقاً والبالػ قدرها  (برنامج الماجستٌر/ المحاسبة)الموافقة على إعادة الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."االستٌعابٌة العامة للجامعة
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فً جامعة فٌالدلفٌا، لحٌن تزوٌد هٌئة االعتماد بعقود أعضاء هٌئة التدرٌس مجددة  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المٌكانٌكٌة)تؤجٌل البت فً رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

. 31/8/2015منهم لمدة سنتٌن على األقل، حٌث أن العقود الحالٌة تنتهً بتارٌخ  (%50)مع مراعاة تطبٌق نسبة  (2015/2016)للعام الدراسً 

:إمكانٌة األخذ بمالحظات اللجنة اآلتٌة على الخطة الدراسٌة

.من متطلبات التخصص اإلجبارٌة إلى متطلبات التخصص االختٌارٌة (آالت هٌدرولٌكٌة)نقل مادة - 

.من متطلبات التخصص االختٌارٌة إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة (قوى هٌدرولٌكٌة)نقل مادة - 

.ساعة معتمدة (120)ساعة معتمدة الى  (100)تعدٌل عدد الساعات الدراسٌة المعتمدة التً ٌجب أن ٌكملها الطالب كمتطلب سابق قبل البدء بمشروع التخرج من - 

."15/9/2015وذلك فً موعد أقصاه 
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:طالباً، شرٌطة اآلتً (1094)فً جامعة العلوم التطبٌقٌة الخاصة لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

.15/9/2015تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة عمل كٍل من الدكتور حاتم سمٌر الخطٌب، واألستاذ الدكتورة أنعام أٌوب سعٌد، وذلك فً موعد أقصاه - 1

."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

1917/06/2015290
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة  (446)فً جامعة جرش لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ معلم صؾ)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

."للجامعة



1917/06/2015291

:طالباً، شرٌطة اآلتً (50)فً جامعة الزٌتونة األردنٌة الخاصة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/ الحقوق)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 

من تعلٌمات ومعاٌٌر  (4)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع من حملة الدكتوراه فً التخصص وذلك بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص، وذلك حسب المادة - 1

.االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2
."طالباً (349)طالباً لتصبح  (352)فً جامعة الزٌتونة األردنٌة الخاصة من  (برنامج البكالورٌوس/ الحقوق)تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص : ثانٌاً

1917/06/2015292

بطاقة استٌعابٌة خاصة قدرها  (كلٌة مجتمع متوسطة / الملكة نور الفنٌة للطٌران المدنً  )فً كلٌة  (دبلوم متوسط / هندسة صٌانة الطائرات )الموافقة على االعتمـاد الخاص لتخصص "

:طالباً، شرٌطة اآلتً (119 )

.وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص واعتمادها حسب األصول من قبل جامعة البلقاء التطبٌقٌة (برنامج الدبلوم/ هندسة صٌانة الطائرات )تعدٌل الخطة الدراسٌة لتخصص . أ

.توفٌر مختبر الدٌنامٌكا الهوائٌة وتجهٌزه بالمعدات الالزمة حسب المعاٌٌر. ب

:إمكانٌة أخذ الكلٌة بمالحظات اللجنة اآلتٌة

.بٌان أهداؾ التخصص ومخرجات التعلم للبرنامج. 1

.التوسع فً الكتب والمراجع الحدٌثة الداعمة للتخصص وأرشفتها وتطوٌر المكتبة االلكترونٌة وزٌادة الربط مع المكتبات والمواقع االلكترونٌة ذات العالقة المحلٌة منها والعالمٌة. 2

.التؤكد من وجود المساحات والتهوٌة واإلضاءة والمعدات واللوحات الكافٌة وضمان المواصفات المناسبة للجدران واألرضٌات داخل الؽرؾ الصفٌة والمرافق. 3

.المختبرات والمشاؼل الهندسٌة العامة بحاجة الى تطوٌر من حٌث المساحات واإلمكانٌات وإدراج التجارب ضمن كتٌبات مناسبة وحسب المعاٌٌر األكادٌمٌة الدولٌة. 4

. مختبرات ومشاؼل الطٌران تعتبر متمٌزة اال ان المشؽل الرئٌسً بحاجة الى مكان أوسع ٌضمن اعلً معاٌٌر السالمة واألداء األكادٌمً. 5

. وذلك لدراسة خصائص الدٌنامٌكا الهوائٌة على أسطح الطائرةAcademic Wind Tunnelإضافة جهاز الـ . 6

بخصوص أسماء ووصؾ المحتوى للمساقات ، وفً حال تعارض ذلك مع متطلبات سلطة الطٌران ٌتم أعداد جدول اسماء مكافئة بحٌث  (4)اعتماد المقترحات المبٌنة فً المرفق رقم . 7

.حسب المعاٌٌر" هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً"  المعتمدة من قبل السلطة وٌندرج تحت كل منها أسماء المساقات ذات العالقة والتً ستعتمد من قبل  Modulesٌشمل أسماء الـ  

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة الممنوحة للكلٌة . ج

15/10/2015وسٌتم تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة للتخصص فً موعد أقصاه 

."، كما هً بالشكل المرفق، وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها(برنامج البكالورٌوس/ الحوسبة النقالة)إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص " 1917/06/2015293

 ".(30/6/2015)إلى موعد أقصاه  (30/5)تمدٌد الفترة الزمنٌة المحددة لتقدم الجامعات األردنٌة بطلبات االعتماد ورفع الطاقات االستٌعابٌة والتً تنتهً بتارٌخ "1917/06/2015294

."، كما هً بالشكل المرفق، وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها(برنامج الدبلوم المتوسط/ هندسة صٌانة الطائرات)إقرار التعدٌالت على معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص " 1917/06/2015295

2024/6/2015296

:طالباً، شرٌطة اآلتً (60)فرع العقبة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً الجامعة األردنٌة  (برنامج البكالورٌوس/ اللؽة العربٌة وآدابها)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس فً التخصص احدهم برتبة أستاذ مشارك على األقل، وذلك فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص- 1

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة-  2

.نقل مادة األدب المقارن من متطلبات التخصص االختٌارٌة إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة ضمن المجال المعرفً الدراسات األدبٌة- 

.نقل مادة البٌان القرآنً من متطلبات التخصص اإلجبارٌة لتكون ضمن متطلبات التخصص االختٌارٌة ضمن المجال المعرفً الدراسات النقدٌة والبالؼٌة- 

.تؽٌٌر مسمى مادة تارٌخ النقد األدبً عند العرب لتصبح النقد األدبً القدٌم، إضافة مادة منهج بحث إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة ضمن المجال المعرفً الدراسات المشتركة- 

.ونقل مادة المكتبة العربٌة من متطلبات التخصص االختٌارٌة إلى قائمة المتطلبات اإلجبارٌة ضمن المجال المعرفً الدراسات المشتركة- 

.(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه  بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الدراسً 

."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة-  3



2024/6/2015297

:طالباً، شرٌطة اآلتً (238)فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا األشعة)االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص " 

.، وتزوٌد الهٌئة بما ٌثبت ذلك(برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا األشعة)توطٌن األستاذ الدكتور خلؾ عبد العزٌز الخلٌؾ فً تخصص - 1

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

."15/11/2015وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

2024/6/2015298

طالب، شرٌطة عدم ( 200)كلٌة األمٌرة رحمة الجامعٌة بـ/ فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة ( برنامج البكالورٌوس/ علم االنحراؾ والجرٌمة )تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (أوالً" 

.تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة
وذلك من خالل التقدم بطلب لرفع الطاقة االستٌعابٌة للتخصص (  برنامج البكالورٌوس/ علم االنحراؾ والجرٌمة )تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (ثانٌاً

."حسب األصول، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

2024/6/2015299
شرٌطة عدم تجاوز الطاقة  (230)فً جامعة الطفٌلة التقنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها)الموافقة على استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص " 

."االستٌعابٌة العامة للجامعة

2024/6/2015300

:طالباً، شرٌطة اآلتً (200)فرع العقبة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً الجامعة األردنٌة  (برنامج البكالورٌوس/ اللؽة الفرنسٌة واللؽة االنجلٌزٌة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص"" 

.(برنامج البكالورٌوس/ اللؽة الفرنسٌة واللؽة االنجلٌزٌة)على تخصص  (اللؽة االنجلٌزٌة)توطٌن عضو هٌئة تدرٌس فً تخصص . 1

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة. 2

.إضافة مادة القواعد االنجلٌزٌة إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة ضمن المجال المعرفً المهارات اللؽوٌة باللؽتٌن- 

.إضافة مادة نحو وصوتٌات إلى قائمة المواد اإلجبارٌة ضمن المجال المعرفً الدراسات اللؽوٌة- 

.إضافة مادة مقدمة فً األدب إلى قائمة المواد اإلجبارٌة ضمن المجال المعرفً الدراسات األدبٌة باللؽة الفرنسٌة     - 

. حذؾ المواد التً لٌس لها عالقة بمعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص     - 

.توفٌر مختبر لؽوي خاص لتدرٌس اللؽات و تعٌٌن مشرؾ أخصائً مختبر لؽوي. 3

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة. 4

."15/11/2015وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله للتخصص فً موعد أقصاه 

2024/6/2015301

المركز، لحٌن قٌام الجامعة بتوطٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة / فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة( برنامج الماجستٌر/ إدارة مشارٌع)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً"

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا،  (4)على التخصص المشار إلٌه أعاله، وذلك حسب المادة  (إدارة مشارٌع )التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص 

."15/9/2015وذلك فً موعد أقصاه 
لحٌن اعتماد ( برنامج الماجستٌر/ إدارة مشارٌع)، المتعلق بإٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص 20/5/2015تارٌخ ( 224/15/2015)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم  (ثانٌاً

."التخصص

."، كما هً بالشكل المرفق، وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها(برنامج الدبلوم متوسط/ أنظمة المعلومات الجؽرافٌة واالستشعار عن بعد)إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص "2024/6/2015302

2024/6/2015303

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

جامعة الٌرموك                        عضواً                                          / اقتصادٌات / الدكتور عبد الباسط عبد هللا عثامنة. 1

هٌئة االعتماد                                                    أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة نورا ٌوسؾ. 2

                      

المقدم من جامعة الزرقاء الخاصة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج البكالورٌوس/ االقتصاد)         تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

.أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة



2024/6/2015304

:                                                تشكٌل لجنة برئاستكم وعضوٌة كٍل من

الجامعة األردنٌة                            عضواً                                          / هندسة مدنٌة /الدكتور باسل جمٌل حناٌنه . 1

هٌئة االعتماد                                              أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة ضحى الطروانة. 2

المقدم من جامعة الشرق األوسط، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)           تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

.موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

2024/6/2015305

من تعلٌمات بدالت  (ج/7)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (11)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

 بدراسة واقع برامج 10/5/2015تارٌخ  (1/5/1004))اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، ٌصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة 

:الدراسات العلٌا فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة، حٌث أنهت اللجنة أعمالها حسب األصول المبلػ المبٌن إزاء كل منهم

 دٌنار                      250الجامعة الهاشمٌة                                  / د سعدي محمود عبد الجواد.أ-  

" دٌنار200الجامعة العربٌة المفتوحة                                  / جهاد احمد السعدي. د-  

2108/07/2015306
 بخصوص استمرارٌة االعتماد الخاص 27/5/2015تارٌخ  (237/16/2015)تعتبر جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة مستكملة للنواقص الواردة بقرار مجلس الهٌئة رقم  " 

".طالباً (1242)بالطاقة االستٌعابٌة المحددة سابقاً والبالػ قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ دكتور صٌدلً)لتخصص 

2108/07/2015307

:كلٌة المركز، لحٌن تصوٌب واستكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة- فً جامعة البلقاء (برنامج البكالورٌوس/ هندسة الطاقة الكهربائٌة )تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص " 

بحٌث تكون مجهزة بكافة  (مختبر القٌاسات الكهربائٌة، مختبر التحكم اآللً، مختبر اآلالت الكهربائٌة، مختبر حماٌة أنظمة القدرة الكهربائٌة والجهد العالً ):توفٌر المختبرات اآلتٌة. 1

.التجهٌزات حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص، حٌث أن المختبرات المتوفرة مدمجة مع بعضها البعض وبمساحة ؼٌر مطابقة للمعاٌٌر

:إجراء التعدٌالت التالٌة على الخطة الدراسٌة للتخصص، وذلك وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص. 2

لتصبح مطابقة للحد األدنى المطلوب فً معاٌٌر االعتماد الخاص  (اآلالت والطاقة، اإللكترونٌات والحاسوب )تعدٌل عدد ساعات المجاالت المعرفٌة اآلتٌة فً الخطة الدراسٌة- 

.للتخصص

.إضافة  ساعات عملً لمادة الجهد العالً، ضمن متطلبات التخصص اإلجباري- 

.اضافة مادة االحتماالت، ضمن متطلبات التخصص المساندة- 

.(تحوٌل الطاقة، األنظمة المتجددة، واألنظمة المضمنة): اضافة كل من المواد اآلتٌة ضمن متطلبات التخصص اإلجباري- 

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (8)تعٌٌن رئٌس قسم متخصص فً هندسة الطاقة الكهربائٌة، وذلك حسب المادة . 3

.تعٌٌن العدد الالزم من مشرفً وفنًٌ المختبرات للتخصص. 4

.من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (5)توفٌر الكتب والدورٌات والمراجع الالزمة للتخصص وذلك حسب المادة . 5

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة. 6

."15/9/2015وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله فً موعد أقصاه 

2108/07/2015308

طالباً وتنسب بفتح باب القبول فً البرنامج شرٌطة  (66)فرع العقبة بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً الجامعة األردنٌة (برنامج الماجستٌر/ العلوم البحرٌة)الموافقة على اعتماد تخصص " 

:اآلتً

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة لشهادة الدكتوراه للدكتور علً السوالمة. 1

.(برنامج البكالورٌوس/ األحٌاء البحرٌة)تزوٌد هٌئة االعتماد بقرار مجلس التعلٌم العالً بالموافقة على تجمٌد تخصص . 2

."2015/2016وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الدراسً 



2108/07/2015309

كلٌة األمٌرة عالٌة الجامعٌة لحٌن قٌام الجامعة باستكمال / فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة  (برنامج الماجستٌر/ االدارة التربوٌة )تؤجٌل البت فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص " 

:للنواقص اآلتٌة

من  (ج)منهم خرٌجٌن دول أجنبٌة ناطقة باللؽة االنجلٌزٌة، وذلك حسب البند  (%25)االلتزام بالتنوٌع فً مصادر شهادات الدكتوراه ألعضاء الهٌئة التدرٌسٌة بحٌث ٌكون ما نسبته - 1

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (5)المادة 

.زٌادة عدد الكتب والمراجع الحدٌثة باللؽتٌن العربٌة واالجنبٌة الخاصة بالتخصص- 2

."2015/2016وذلك فً موعد أقصاه قبل بداٌة الفصل الدراسً االول من العام الدراسً 

2108/07/2015310

تعتبر جامعة عمان األهلٌة مستكمله للبند الثانً والثالث الواردة فً قرار مجلس الهٌئة رقم" 

:  والمتعلق باالعتماد الخاص لتخصص علم البصرٌات، وعلى الجامعة استكمال ما ٌل29/4/2015ًتارٌخ  (198/14/2015)

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد أحدهما برتبة أستاذ مشارك- 1

:توفٌر المختبرات اآلتٌة فً التخصص وتجهٌزها باألجهزة والمعدات الالزمة، وذلك فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ الحصول على االعتماد الخاص للتخصص- 2

.مختبر فحص البصر والرإٌة المتدنٌة. (أ

.مختبر تجهٌز النظارات.(ب

."مختبر العدسات الالصقة. (ج

   

2108/07/2015311
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة  (1189)فً جامعة عمان األهلٌة لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

."العامة للجامعة

2108/07/2015312

:طالباً، شرٌطة اآلتً( 90)فً جامعة البترا بطاقة استٌعابٌة خاصة قدرها ( برنامج البكالورٌوس/ الصحافة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص أحدهما برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى، وذلك بداٌة الثالثة من تارٌخ االعتماد (ا

.ساعات معتمدة( 9)زٌادة عدد ساعات المواد المساندة فً الخطة الدراسٌة إلى  (2

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (3

.بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد (برنامج البكالورٌوس/ الصحافة)وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 
طالباً، وعلى الجامعة تزوٌد الهٌئة بعقود مجددة ألعضاء هٌئة ( 432)طالباً لتصبح ( 522)من ( برنامج البكالورٌوس/ الصحافة واإلعالم)خفض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (ثانٌاً

." (15/9/2015)فً موعد أقصاه  (برنامجً البكالورٌوس والماجستٌر/ الصحافة واإلعالم)التدرٌس فً تخصص 

2108/07/2015313

:طالباً، شرٌطة اآلتً (163)فً جامعة البترا بطاقة استٌعابٌة خاصة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ اإلذاعة والتلفزٌون)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع أردنً الجنسٌة من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص اإلذاعة والتلفزٌون، بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد (ا

.15/9/2015تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه للدكتورة مارٌانا تادرس فً موعد أقصاه  (2

.ساعات معتمدة( 9)التقٌد بالمواد الواردة ضمن بند المجاالت المساندة فً معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص وبواقع  (3

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (4

."بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد (برنامج البكالورٌوس/ اإلذاعة والتلفزٌون)وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

2108/07/2015314
تجاوز الطاقة طالباً، شرٌطة عدم  (131)فً جامعة جدارا بالطاقة االستٌعابٌة المقرة سابقاً والبالػ قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ القانون)استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص 

."االستيعابية العامة لمجامعة

".، كما هً بالشكل المرفق ورفعها إلى مجلس الوزراء إلقرارها2016الموافقة على مشروع الموازنة لهٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً لسنة  "2108/07/2015315



2108/07/2015316
 بخصوص االعتماد الخاص 29/10/2014تارٌخ  (445/29/2014) الستكمال النواقص الواردة قرار مجلس الهٌئة رقم 20/7/2015منح جامعة الشرق األوسط مهلة لؽاٌة "

." وبخالؼ ذلؾ سيتـ التنسيب الى مجمس التعميـ العالي بإلغاء الترخيص لمتخصص،(برنامج البكالوريوس/ االتصاؿ والعالقات الدولية)لتخصص 

2108/07/2015317
 بخصوص االعتماد الخاص لتخصص 3/12/2014تارٌخ  (507/32/2014) الستكمال النواقص الواردة قرار مجلس الهٌئة رقم 20/7/2015منح جامعة الشرق األوسط مهلة لؽاٌة 

." وبخالؼ ذلؾ سيتـ التنسيب الى مجمس التعميـ العالي بإلغاء الترخيص لمتخصص،(برنامج البكالوريوس/ التكنولوجيا المساندة لذوي االحتياجات الخاصة)

2108/07/2015318
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة  (414)فً جامعة فٌالدلفٌا لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الكهربائٌة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

."االستٌعابٌة العامة للجامعة

2108/07/2015319
طالبًا، شريطة عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية  (427)في جامعة جرش لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ اليندسة المدنية )الموافقة عمى رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص 

."العامة لمجامعة

2108/07/2015320
طالبًا لبرامج الدراسات  (325)طالبًا لبرامج البكالوريوس و  (4753)طالبًا بحيث تصبح  (5078)الموافقة عمى إعادة توزيع الطاقة االستيعابية العامة لجامعة جرش األىمية والبالغ قدرىا " 

."العميا، بناًء عمى طمب الجامعة

2108/07/2015321

:طالباً، شرٌطة اآلتً (189)فً جامعة جرش لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة االتصاالت وااللكترونٌات )الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص " 

.(2015/2016)تزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل األستاذ الدكتور اجرٌد ذٌب الخوالدة، وذلك قبل بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً - 1

."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة- 2

2108/07/2015322
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة  (66)فً جامعة جرش بـ  (برنامج الماجستٌر/ المناهج العامة والتدرٌس)الموافقة على تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

."للجامعة

2108/07/2015323

:طالباً، شرٌطة اآلتً (137)فً جامعة عمان العربٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة البرمجٌات )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس فً التخصص احدهم برتبة أستاذ مشارك على األقل، وذلك فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص- 1

."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة- 2

2108/07/2015324
 وبخالؼ ذلؾ سيتـ ايقاؼ قبوؿ طمبة جدد ،(برنامج الماجستير/ MBAادارة االعماؿ )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص  للتقدم 15/9/2015منح كلٌة طالل أبو ؼزالة مهلة لؽاٌة "

.."في التخصص

."، كما ىو بالشكؿ المرفؽالييكؿ التنظيمي الجديد الذي تـ دراستو مع وزارة تطوير القطاع العاـإقرار 2108/07/2015325

2108/07/2015326
دينار، شريطة  (2100)دينار الى  (1900)، وزيادة الراتب مف 31/8/2015عقد مدير المركز الوطني لالختبارات الدكتور محمد محمود الداللعة الذي ينتيي بتاريخ الموافقة عمى تجديد "

".أف يتـ استكماؿ إجراءات تجديد العقد حسب األصوؿ



2108/07/2015327

طالبًا، شريطة استكماؿ الكمية  ( 546 )اعتمادًا عامًا وألوؿ مرة بطاقة استيعابية عامة قدرىا  (كمية مجتمع متوسطة / كمية المركز الجغرافي الممكي األردني  )الموافقة عمى اعتماد "
:لمنواقص اآلتية

.تشكيؿ مجمس أمناء لمكمية بحسب تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لكميات المجتمع المتوسطة-  
( 2013)لسنة  (2)مف تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لكميات المجتمع المتوسطة المعدلة رقـ  (7/3)التنسيب بتعييف عميد الكمية بموجب المادة رقـ -  

المساحة ، أنظمة المعمومات  )زيادة عدد الكتب والمراجع الحديثة المتخصصة في المكتبة واالشتراؾ بمجمة إلكترونية عممية محكمة في مجاؿ التخصصيف المطروحيف في الكمية - 
.(الجغرافية واالستشعار عف بعد 

.حوسبة أعماؿ دائرة القبوؿ والتسجيؿ حسب تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لكميات المجتمع المتوسطة-  
."15/11/2015وسيتـ تثبيت الطاقة االستيعابية العامة والتأكد مف استكماؿ الكمية لمنواقص أعاله في 

2108/07/2015328

 (120)بطاقة استيعابية خاصة قدرىا  (كمية مجتمع متوسطة / المركز الجغرافي الممكي األردني )في كمية  (برنامج الدبمـو المتوسط / المساحة )الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص "
:طالبًا، شريطة اآلتي

.إثراء المكتبة بعدد مف الكتب المتخصصة الحديثة واالشتراؾ بمجمة إلكترونية عممية متخصصة ومحكمة - 1
.حسب معايير االعتماد الخاص لمتخصص واعتمادىا حسب األصوؿ مف قبؿ جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج الدبمـو المتوسط / المساحة )تعديؿ الخطة الدراسية لتخصص - 2

.15/11/2015وسيتـ التأكد مف استكماؿ النواقص وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لمتخصص في موعد أقصاه 

2108/07/2015329

كمية مجتمع متوسطة / المركز الجغرافي الممكي األردني )في كمية  (برنامج الدبمـو المتوسط / أنظمة المعمومات الجغرافية واالستشعار عف بعد  )الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص "
:طالبًا، شريطة اآلتي( 120)بطاقة استيعابية خاصة قدرىا  (

.إثراء المكتبة بعدد مف الكتب المتخصصة الحديثة واالشتراؾ بمجمة إلكترونية عممية متخصصة ومحكمة - 1
حسب معايير االعتماد الخاص لمتخصص واعتمادىا حسب األصوؿ  (برنامج الدبمـو المتوسط / أنظمة المعمومات الجغرافية واالستشعار عف بعد )تعديؿ الخطة الدراسية لتخصص - 2

.مف قبؿ جامعة البمقاء التطبيقية
."15/11/2015وسيتـ التأكد مف استكماؿ النواقص وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لمتخصص في موعد أقصاه 



2108/07/2015330
كمية مجتمع متوسطة بطاقة استيعابية قدرىا / في كمية الممكة نور الفنية لمطيراف المدني (برنامج الدبمـو المتوسط/ ىندسة الميكاترونيكس)تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص 

."طالبًا (112)

2108/07/2015331

:الموافقة عمى تشكيؿ لجنة مف اآلتية أسمائيـ"
جامعة العمـو والتكنولوجيا األردنية     مقررًا                                              / اتصاالت واإللكترونيات الضوئية/ األستاذ الدكتور منصور ابراىيـ العبادي . 1

جامعة العمـو والتكنولوجيا االردنية             عضوًا                                          / اتصاالت/ األستاذ الدكتور محمد احمد الخصاونة. 2
ىيئة االعتماد                                                          أميف سر المجنة                             / السيدة نورا الناصر. 3

المقدـ مف الجامعة الياشمية، عمى أف تقدـ المجنة تقريرىا في  (برنامج الماجستير/ تكنولوجيا التعميـ والتعميـ االلكتروني)         تكوف ميمتيا دراسة طمب االعتماد الخاص لتخصص 
".موعد أقصاه أسبوعيف اعتبارًا مف تاريخو، وذلؾ مقابؿ مكافأة مالية تصرؼ ألعضاء وأميف سر المجنة، وفؽ التعميمات المالية المعموؿ بيا في الييئة

2108/07/2015332

:الموافقة عمى تشكيؿ لجنة مف اآلتية أسمائيـ"
الجامعة األمريكية في مأدبا        مقررًا/ تخطيط عمراني /األستاذ الدكتور مجدي توفيؽ بطرس سعد. 1

جامعة العمـو والتكنولوجيا األردنية        عضوًا         / تكنولوجيا البناء / الدكتور حكمت حماد مطمؽ عمي . 2
ىيئة االعتماد                                                          أميف سر المجنة                                                                         / السيد أيمف العموش . 3

المقدـ مف جامعة جرش، عمى أف تقدـ المجنة تقريرىا في موعد أقصاه أسبوعيف  (برنامج البكالوريوس/ ىندسة العمارة)            تكوف ميمتيا دراسة طمب االعتماد الخاص لتخصص 
".اعتبارًا مف تاريخو، وذلؾ مقابؿ مكافأة مالية تصرؼ ألعضاء وأميف سر المجنة، وفؽ التعميمات المالية المعموؿ بيا في الييئة

2108/07/2015333

مف تعميمات بدالت  (ج/7)مف أسس تحديد مكافآت لجاف االعتماد العاـ والخاص وضماف الجودة ومتابعتيا، الصادرة باالستناد إلى أحكاـ المادة  (11)مف المادة  (ب)استنادًا إلى البند "
 بالتأكد مف استكماؿ جامعة 15/6/2015تاريخ  (1/5/1316)اعتماد مؤسسات التعميـ العالي وضماف جودتيا وتعديالتو، يصرؼ ألعضاء المجنة المكمفة بموجب كتاب رئيس الييئة 

 بخصوص االعتماد العاـ لمجامعة، وذلؾ بعد إنياء المجنة أعماليا حسب األصوؿ المبمغ 3/6/2015تاريخ  (246/17/2015)العقبة لمتكنولوجيا لمنواقص الواردة بقرار مجمس الييئة رقـ 
:المبيف إزاء كؿ منيـ

 دينار                      200ىيئة االعتماد                                       / الدكتور خالد خجيؿ الدىيسات-  
"        دينار200ىيئة االعتماد                                            / السيد محمد حيدر مقدادي- 

              

2215/07/2015334

:طالبًا، شريطة اآلتي (250)في الجامعة األمريكية في مأدبا لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ إدارة المخاطر)الموافقة عمى رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص "
.15/9/2015تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ الدكتور أسامة الفندي والذي يبدأ سرياف عقده في - 1

."عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 2



2215/07/2015335

:في جامعة عماف العربية لحيف استكماؿ النواقص اآلتية (برنامج البكالوريوس/ الحوسبة النقالة)تأجيؿ البت في االعتماد الخاص لتخصص "
."(الحوسبة النقالة/ الحوسبة النقالة أو الشبكات)تعييف عضو ىيئة تدريس واحد عمى األقؿ مف حممة درجة الدكتوراة في تخصص - 1

."تجييز المختبرات بالتطبيقات األساسية لمحوسبة النقالة والشبكات- 2

2215/07/2015336

:طالبًا، شريطة اآلتي (87)في جامعة عماف العربية بطاقة استيعابية قدرىا  (برنامج البكالوريوس/ الرياضيات)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص "
.2015/2016تزويد الييئة بمباشرة عمؿ الدكتور محمد الموسى في بداية الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي - 1

تعييف عضوي ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراة في تخصص الرياضيات في بداية السنة الثالثة مف اعتماد التخصص، وذلؾ حسب تعميمات ومعايير االعتماد الخاص - 2
.لمتخصصات اإلنسانية والعممية

."عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 3

2215/07/2015337

:في الجامعة األردنية لحيف استكماؿ الجامعة النواقص اآلتية (برنامج الدكتوراه/ العقيدة اإلسالمية)تأجيؿ البت في االعتماد الخاص لتخصص : أواًل"
تعييف أعضاء ىيئة تدريس مف حممة الدكتوراه في التخصص، الحتساب أعضاء ىيئة التدريس عمى برامج وتخصصات أخرى، وذلؾ حسب تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج - 1

.الدراسات العميا
 (476)طالبًا، حيث بمغت الطاقة االستيعابية المحسوبة لمتخصص  (55)والبالغ قدره  (برنامج البكالوريوس/ أصوؿ الديف)تصويب التجاوز الحاصؿ عمى الطاقة االستيعابية لتخصص - 2

.طالبًا، وذلؾ بتعييف أعضاء ىيئة تدريس مف حممة الدكتوراه في التخصص لتغطية عدد الطمبة الفعمي في التخصص
. إعادة النظر في وصؼ المواد لمتخصص بما يتناسب مع برنامج الدكتوراه- 3

 .2015/2016وذلؾ في موعد أقصاه بداية الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 
ذلؾ لقبوؿ  (برنامج الدكتوراه/ العقيدة اإلسالمية) بإيقاؼ قبوؿ طمبة في تخصص 20/5/2015تاريخ  (226)مف قرار مجمس ىيئة االعتماد رقـ  (ثانيًا)التأكيد عمى ما ورد في البند : ثانيًا

.طمبة في البرنامج قبؿ الحصوؿ عمى االعتماد الخاص لمبرنامج
:تثبيت الطاقات االستيعابية لمتخصصات اآلتية كما يمي: ثانيًا
.طالبًا (66)عند  (ماجستير/ حديث/ أصوؿ الديف)تخصص - 
.طالبًا (66)عند  (دكتوراه/ حديث/ أصوؿ الديف)تخصص - 
.طالبًا (66)عند  (ماجستير/ تفسير وعمـو القرآف)تخصص - 
.طالبًا (66)عند  (دكتوراه/ تفسير وعمـو القرآف)تخصص - 
."طالبًا (66)عند  (ماجستير/ القراءات القرآنية)تخصص - 



2215/07/2015338

.طالبًا (573)في جامعة العمـو التطبيقية الخاصة لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ ىندسة العمارة)الموافقة عمى رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص "
:إمكانية أخذ الجامعة بمالحظات المجنة اآلتية: ثانيًا

:نقؿ إحدى المواد التالية مف قائمة التخصص االختيارية إلى قائمة التخصص اإلجبارية- 1
.اإلدراؾ البصري/ نظريات العمارة- 

.العمارة المحمية- 
.النقد والتحميؿ المعماري- 

.لتحقيؽ الحد األدنى مف الساعات المعتمدة في ىذه المجاؿ (تاريخ ونظريات العمارة)ضمف المجاؿ المعرفي 
."تزويد المكتبة بدوريتيف ورقيتيف متخصصتيف إضافيتيف عمى األقؿ في مجاؿ ىندسة العمارة- 2

2215/07/2015339
طالبًا، شريطة عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة  (161)في جامعة الزرقاء لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ االقتصاد)الموافقة عمى رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص 

."لمجامعة

2215/07/2015340

:طالبًا، شريطة استكمػاؿ الجامعة لمنواقص اآلتية (630)الموافقة عمى االعتماد العاـ لجامعة العقبة لمتكنولوجيا بطاقة استيعابية قدرىا "
.تعييف رئيس أصيؿ لمجامعة. 1

الموسيقى والتمثيؿ والصحافة والنحت والفنوف اليدوية والتصويرية األخرى و القاعات : استكماؿ تجييز قاعات التوضيح السمعي والبصري وقاعات الترفيو واألنشطة الخاصة مثؿ. 2
.المخصصة التحادات الطمبة والجمعيات واألندية الطالبية

.مف مساحة ارض الحـر الجامعي% 25استكماؿ زراعة المساحات الخضراء المزروعة بما ال يقؿ عف . 3
.استكماؿ إنشاء محطة تنقية خاصة بالجامعة. 4

.توفير ألواح لبقية القاعات التدريسية. 5
".15/9/2015وسيتـ النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة والتأكد مف استكماؿ النواقص المذكورة أعاله في موعد أقصاه 

."(31/8/2015)تمديد الفترة الزمنية المحددة لتقدـ الجامعات األردنية بطمبات االعتماد ورفع الطاقات االستيعابية لغاية "2215/07/2015341



2215/07/2015342

مف تعميمات بدالت  (ج/7)مف أسس تحديد مكافآت لجاف االعتماد العاـ والخاص وضماف الجودة ومتابعتيا، الصادرة باالستناد إلى أحكاـ المادة  (11)مف المادة  (ب)استنادًا إلى البند "
 بالتأكد مف استكماؿ جامعة 12/7/2015تاريخ  (1/5/1578)اعتماد مؤسسات التعميـ العالي وضماف جودتيا وتعديالتو، يصرؼ ألعضاء المجنة المكمفة بموجب كتاب رئيس الييئة 

 بخصوص االعتماد العاـ لمجامعة، وذلؾ بعد إنياء المجنة أعماليا حسب األصوؿ المبمغ 3/6/2015تاريخ  (246/17/2015)العقبة لمتكنولوجيا لمنواقص الواردة بقرار مجمس الييئة رقـ 
:المبيف إزاء كؿ منيـ

 دينار                      500الجامعة الياشمية                        / األستاذ الدكتور سعدي محمود عبدالجواد-  
"        دينار200ىيئة االعتماد                                            / السيد محمد حيدر مقدادي- 

2215/07/2015343

:                                الموافقة عمى تشكيؿ لجنة مف التالية اسمائيـ
مساعد الرئيس لشؤوف ضماف الجودة والتطوير       مقررًا   / األستاذ الدكتور خالد محمد الفوارس . 1
الجامعة األردنية              عضوًا   / صيدلة سريريو/ األستاذ الدكتور معتصـ عبد المطيؼ الغزاوي. 2

ىيئة االعتماد                                                     أميف سر المجنة                             / السيد أيمف العموش. 3

المقدـ مف جامعة جدارا، عمى أف تقدـ المجنة تقريرىا في موعد أقصاه أسبوعيف اعتبارًا مف  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)         تكوف ميمتيا دراسة طمب االعتماد الخاص لتخصص 
.تاريخو، وذلؾ مقابؿ مكافأة مالية تصرؼ ألعضاء وأميف سر المجنة ، وفؽ التعميمات المالية المعموؿ بيا في الييئة

2215/07/2015344
 وبنفس الشروط واألسعار الواردة في 15/7/2016 وتنتيي بػ 16/7/2015الموافقة عمى تمديد العطاء المحاؿ عمى شركة نور القموب لخدمات التنظيؼ لسنة ميالدية أخرى تبدأ مف "

."عمى أف تقـو المؤسسة المذكورة بااللتزاـ ببالغ رئاسة الوزراء بعدـ تشغيؿ العمالة الوافدة (1/2012)العطاء المذكور رقـ 

2329/07/2015345
حجب شيادة ضماف الجودة عف جامعة الزيتونة األردنية الخاصة، لعدـ حصوؿ الجامعة "  الذي ينص عمى 20/5/2015 تاريخ 227/15/2015التأكيد عمى قرار مجمس الييئة رقـ "

".عمى الحد األدنى مف التقديرات المطموب الحصوؿ عمييا في معايير ضماف الجودة اإلثنى عشر الصادرة عف ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ العالي



2329/07/2015346

:في جامعة اليرموؾ، لحيف استكماؿ الجامعة( برنامج الماجستير/نظـ المعمومات اإلدارية)تأجيؿ البت في اعتماد تخصص : (أواًل" 
.تعييف عضوي ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراه في التخصص احدىـ برتبة أستاذ، وذلؾ حسب اإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا. 1

.(برنامج البكالوريوس/نظـ المعمومات اإلدارية)التقدـ بطمب لتحديد الطاقة االستيعابية لتخصص . 2
.30/8/2015وذلؾ في موعد أقصاه 

(.برنامج الماجستير/نظـ المعمومات اإلدارية)، المتعمؽ بعدـ قبوؿ طمبة جدد في تخصص 20/5/2015تاريخ ( 221/15/2015)التأكيد قرار مجمس الييئة رقـ  (ثانيًا

2329/07/2015347

:شريطة اآلتي (200)في جامعة العمـو والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرىا  (برنامج البكالوريوس/ اإلدارة والسياسات الصحية)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "
.تزويد ىيئة االعتماد بقرار تعييف األستاذ الدكتور فريد نصيرات أو تعييف عضو ىيئة تدريس بديؿ برتبة أستاذ مشارؾ عمى األقؿ. 1

.تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ أعضاء ىيئة التدريس في التخصص. 2
.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة. 3

.2016/ 2015وذلؾ في موعد أقصاه بداية الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 

2329/07/2015348

طالب، شريطة  (50)في معيد اإلعالـ األردني بالتعاوف مع الجامعة األردنية بطاقة استيعابية قدرىا  (برنامج الماجستير/ الصحافة واإلعالـ الحديث)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "
:اآلتي

مف األعضاء خريجيف % 25تعييف عضوي ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراة متخصصيف في الصحافة واإلعالـ مع مراعاة الرتب األكاديمية ألعضاء ىيئة التدريس، وأف يكوف - 1
.2015/2016دوؿ أجنبية ناطقة بالمغة اإلنجميزية، وذلؾ حسب تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا، وذلؾ في موعد أقصاه بداية الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي 

."عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لممعيد- 2



2329/07/2015349

:طالب، شريطة اآلتي (200)في الجامعة الياشمية بطاقة استيعابية قدرىا  (برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا معمومات األعماؿ)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص "
وذلؾ بداية  (تطبيقات تكنولوجيا معمومات األعماؿ)و (أساسيات األعماؿ ونمذجتيا)تعييف عضوي ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراه في التخصص لتغطية المجاليف المعرفييف - 1

. السنة الثالثة مف تاريخ االعتماد
.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 2

."17/9/2017وسيتـ النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لمتخصص، وذلؾ في موعد أقصاه 

2329/07/2015350

:طالب، شريطة اآلتي (200)المركز بطاقة استيعابية قدرىا / في جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج البكالوريوس/ ىندسة العمارة)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص : أواًل"
.طالبًا (56)تصويب التجاوز الحاصؿ عمى الطاقة االستيعابية المحسوبة ومقداره - 1

.تزويد ىيئة االعتماد بمعادلة شيادة الدكتوراة لكؿ مف الدكتور سعد النعيمي والدكتور أحمد أبو اليزيد- 2
.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 3

دينار  (3000)، شريطة دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا (برنامج البكالوريوس/ ىندسة العمارة)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : ثانيًا
.أردني ال غير
، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى 15/9/2015وسيتـ التأكد مف استكماؿ الجامعة لمنواقص وتثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه 

.مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراج ىذا التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد
."التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج ىذه التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثالثًا



2329/07/2015351

:طالب، شريطة اآلتي (200)المركز بطاقة استيعابية قدرىا / في جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج البكالوريوس/ ىندسة الطاقة الكيربائية)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص : أواًل"
.8/7/2015تاريخ  (307/21/2015)استكماؿ النواقص الواردة بقرار مجمس الييئة رقـ - 1

.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة-  2
 (3000)، شريطة دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد، والبالغ قدرىا (برنامج البكالوريوس/ ىندسة الطاقة الكيربائية)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : ثانيًا

.دينار أردني ال غير
، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى 15/9/2015وسيتـ التأكد مف استكماؿ الجامعة لمنواقص وتثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه 

."مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراج ىذا التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد
 

2329/07/2015352

:، شريطة اآلتي(برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا النقؿ البحري)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : أواًل"
.دينار أردني ال غير (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد، والبالغ قدرىا - 1

مف اإلطار العاـ لتعميمات  (4)أحدىما برتبة أستاذ مشارؾ عمى األقؿ، وذلؾ حسب المادة  (تكنولوجيا النقؿ البحري)توفير عضوي ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراه في تخصص - 2
. ومعايير االعتماد الخاص لمتخصصات التطبيقية

مف اإلطار العاـ  (5)، وذلؾ حسب المادة (برنامج البكالوريوس/تكنولوجيا النقؿ البحري )تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات واالشتراؾ بالدوريات اإللكترونية الخاصة بتخصص- 3
.لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص لمتخصصات اإلنسانية والعممية لمجامعات والكميات الجامعية

.توفير العدد الالـز مف أجيزة العرض في المختبرات- 4
.، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراجو ضمف قائمة القبوؿ الموحد15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 

."التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج ىذه التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثانيًا

."، كما ىي بالشكؿ المرفؽ، ويعمؿ بيا مف تاريخ إقرارىا(برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا أمف المعمومات)إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص " 2329/07/2015353



2329/07/2015354

.األنروا/ إزالة اإلنذار الموجو لكمية العمـو التربوية واآلداب: أواًل"
.دينار أردني ال غير (2000)فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد شريطة دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا : ثانيًا

.دينار أردني ال غير، أو تسوية موضوع الغرامة مع وزارة المالية (36120) لدفع الغرامة المالية المترتبة عمييا وقدرىا 15/10/2015منح كمية العمـو التربوية ميمة لغاية : ثالثًا
.طالب (200)إلى ما كانت عميو سابقًا قبؿ قرار التخفيض والبالغة  (برنامج البكالوريوس/ المغة اإلنجميزية)إعادة الطاقة االستيعابية الممنوحة لتخصص : رابعًا

2329/07/2015355
في جامعة عماف األىمية لحيف استكماؿ توريد بقية األجيزة لممختبرات، عممًا بأنو سيتـ  (برنامج البكالوريوس/ اليندسة الطبية)تأجيؿ البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "

."15/9/2015التأكد مف استكماؿ تجييزىا في موعد أقصاه 

2329/07/2015356

:طالبًا، شريطة اآلتي (30)في جامعة الزرقاء الخاصة بطاقة استيعابية قدرىا  (برنامج الماجستير/ إدارة األعماؿ)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص "
.برتبة أستاذ مشارؾ كحد أدنى بداية السنة الثانية مف االعتماد (إدارة األعماؿ)تعييف عضو ىيئة تدريس رابع مف حممة درجة الدكتوراة في تخصص - 1

.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 2



2329/07/2015357

.إزالة عقوبة اإلنذار الموجو إلى جامعة جدارا: أواًل"
:فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد في التخصصات اآلتية: ثانيًا

برنامج البكالوريوس/المغة العربية وآدابيا- 1
برنامج البكالوريوس/المغة االنجميزية وآدابيا- 2

برنامج البكالوريوس/ التربية الخاصة- 3
برنامج البكالوريوس/ عمـ الحاسوب- 4

برنامج البكالوريوس/ رياضيات- 5
برنامج البكالوريوس/ العمـو المالية والمصرفية- 6

برنامج البكالوريوس/ المحاسبة- 7
برنامج البكالوريوس/ اليندسة المدنية- 8
برنامج الماجستير/ إدارة الموارد البشرية- 9
برنامج البكالوريوس/شبكات الحاسوب-  10

برنامج البكالوريوس/ ترجمة/ المغة االنجميزية-  11
برنامج البكالوريوس/إدارة األعماؿ-  12

.دينار أردني ال غير عف كؿ تخصص، وبخالؼ ذلؾ سيتـ وقؼ القبوؿ في التخصص (3000)   شريطة دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا 
:إعادة الطاقات االستيعابية لمتخصصات المذكورة أعاله إلى ما كانت عميو سابقًا قبؿ التخفيض، حسب الجدوؿ اآلتي: الثًا

زالة العقوبة التخصص البرنامج الطاقة االستيعابية بعد قرار التخفيض الطاقة االستيعابية المعتمدة بعد استكماؿ الجامعة لمنواقص وا 
 طالبًا376 طالبًا 120المغة العربية وآدابيا  بكالوريوس 

 طالبًا277 طالبًا 24المغة االنجميزية وآدابيا  بكالوريوس 
 طالبًا66 طالبًا 66المغة االنجميزية وآدابيا ماجستير  

 طالبًا170 طالبًا 135اإلعالـ  وتكنولوجيا االتصاؿ  بكالوريوس 
 طالبًا66 طالبًا 66قانوف ماجستير  

 طالبًا251 طالبًا 152تربية خاصة  بكالوريوس 
 طالبًا224عمـ الحاسوب  بكالوريوس صفر طالبًا 

 طالبًا157 طالبًا 119شبكات الحاسوب  بكالوريوس  

2329/07/2015358

:طالبًا، شريطة اآلتي (250)في الجامعة األمريكية في مأدبا لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ إدارة األعماؿ)الموافقة عمى رفع الطاقة االستيعابية لتخصص "
.تعديؿ متطمبات الجامعة وفقًا لقرار مجمس التعميـ العالي الجديد- 1

."عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 2



2329/07/2015359

:طالبًا، شريطة اآلتي (243)في جامعة البترا لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ التغذية السريرية والحميات)الموافقة عمى رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "
.(برنامج البكالوريوس/ التغذية السريرية والحميات)تعييف مشرؼ مختبر في تخصص . 1

.حامد التكروري . د.تزويد ىيئة االعتماد بمابشرة عمؿ أ. 2
:تزويد المكتبة بمجموعة مف الكتب المتخصصة في طرؽ تحميؿ األغذية وميكروبولوجيا األغذية خاصة الكتب الثالثة التالية أو ما يعادليا. 3

 -Ronald S. Kirk, Ronald Sawyer, Pearson's Composition and Analysis of Foods
 -Marvin L. Speck. Compendium of Methods for the Microbiological Examination of Foods 

 -Official Methods of Analysis of AOAC INTERNATIONAL, 19th Edition (2012)
:تزويد مختبر تحميؿ األغذية  ومختبر األحياء الدقيقة لألغذية باألجيزة التالية. 4

- -Spectrophotometer (single beam)/  1عدد
 -Autoclave (Large capacity)/ 1عدد

 -Vortex/ 2عدد
."15/9/2015وسيتـ التأكد مف استكماؿ النواقص وتثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص، وذلؾ في موعد أقصاه 

."طالبًا، شريطة عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة (66)في جامعة اإلسراء بطاقة استيعابية قدرىا  (برنامج الماجستير/ ىندسة البرمجيات)تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص "2329/07/2015360



2329/07/2015361

:طالبًا شريطة اآلتي (30)في جامعة الزرقاء بطاقة استيعابية قدرىا  (برنامج الماجستير/ ىندسة البرمجيات)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص : أواًل"
.في البرنامج في بداية السنة الثانية مف تاريخ االعتماد( ىندسة البرمجيات)توفير عضو ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراه في تخصص  (أ

:إمكانية اخذ الجامعة بمالحظات المجنة اآلتية فيما يتعمؽ بالخطة الدراسية (ب
. الموجودة في مجموعة المتطمبات االختيارية  (ىندسة المتطمبات)في مجموعة المتطمبات اإلجبارية بمساؽ  (الخوارزميات التطبيقية)استبداؿ مساؽ - 

لتكوف ضمف مجموعة المواد االختيارية، وتوجيو الطمبة لضرورة تسجيميا ضمف المواد المدروسة في خطة برنامج   (research methodology) (منيجية البحث)إضافة مساؽ - 
.الماجستير، في المساريف الشامؿ والرسالة 

: إضافة المساقات التالية لبرنامج الماجستير لتكوف ضمف المواد االختيارية وىي -  
 .(cloud computing)الحوسبة السحابية . 1

 .(data mining)تنقيب البيانات . 2
 .(big data curation)إدارة البيانات الكبيرة . 3

."15/10/2016وسيتـ النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه 

2329/07/2015362

:طالب، شريطة اآلتي (200)في جامعة عماف العربية بطاقة استيعابية قدرىا  (برنامج البكالوريوس/ المغة اإلنجميزية والترجمة)تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص "
.2015/2016تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ أعضاء ىيئة التدريس الجدد في قسـ المغة اإلنجميزية والترجمة في بداية الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي - 1

."عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة-2



2329/07/2015363

:فرع العقبة، شريطة اآلتي/ في الجامعة األردنية (برنامج البكالوريوس/ إدارة األعماؿ)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : أواًل"
.دينار أردني ال غير (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد، والبالغ قدرىا - 1

. برتبة أستاذ مشارؾ عمى األقؿ (إدارة األعماؿ)تعييف عضو ىيئة تدريس رابع في تخصص - 2
:تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ كٍؿ مف- 3

.الدكتور خمؼ الطراونة- 
.الدكتورة إلياـ الفاعوري- 

مف اإلطار العاـ لتعميمات  (5)، وذلؾ حسب المادة (برنامج البكالوريوس/إدارة األعماؿ )تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات واالشتراؾ بالدوريات اإللكترونية الخاصة بتخصص- 4
.ومعايير االعتماد الخاص لمتخصصات اإلنسانية والعممية لمجامعات والكميات الجامعية

.، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراجو ضمف قائمة القبوؿ الموحد15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 
."التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج ىذه التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثانيًا

2329/07/2015364

:فرع العقبة، شريطة اآلتي/ في الجامعة األردنية (برنامج البكالوريوس/ المحاسبة)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : أواًل"
.دينار أردني ال غير (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد، والبالغ قدرىا - 1

. برتبة أستاذ مشارؾ عمى األقؿ (المحاسبة)تعييف عضو ىيئة تدريس رابع في تخصص - 2
:تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ كٍؿ مف- 3

.الدكتور عبداهلل محمد الزعبي- 
.الدكتور محمد سميماف العدواف- 

مف اإلطار العاـ لتعميمات  (5)، وذلؾ حسب المادة (برنامج البكالوريوس/ المحاسبة )تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات واالشتراؾ بالدوريات اإللكترونية الخاصة بتخصص- 4
.ومعايير االعتماد الخاص لمتخصصات اإلنسانية والعممية لمجامعات والكميات الجامعية

.، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراجو ضمف قائمة القبوؿ الموحد15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 
."التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج ىذه التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثانيًا



2329/07/2015365

 بخصوص االعتماد الخاص لتخصص 3/6/2015تاريخ  (248/17/2015)والبند الثاني مف قرار مجمس الييئة رقـ  (ب/ األوؿ)تعتبر جامعة الزيتونة األردنية قد استكممت البند "
مف قرار الييئة والمتعمؽ بتعييف عضو ىيئة تدريس رابع في التخصص مف حممة درجة الدكتوراة  (أ/ األوؿ)، وعمى الجامعة استكماؿ البند (برنامج الماجستير/ البالغيف- التمريض السريري)

."برتبة أستاذ مشارؾ كحد أدنى، وذلؾ في بداية السنة الثانية مف تاريخ االعتماد

2329/07/2015366

طالبا شريطة  (320)طالبًا لتصبح  (256)في جامعة الزيتونة األردنية الخاصة مف  (برنامج البكالوريوس/ ىندسة العمارة)الموافقة عمى رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "
:اآلتي

.15/9/2015تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة العمؿ لكؿ مف الدكتور فراس شرؼ والسيد عيسى البزلميط في موعد أقصاه - 1 
."عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة-  2

2329/07/2015367

:في جامعة الزيتونة األردنية، لحيف استكماؿ الجامعة لمنواقص اآلتية (برنامج البكالوريوس/ التكييؼ والتبريد-اليندسة الميكانيكية) تأجيؿ البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص 
.تثبيت كؿ مف الدكتور نبيؿ أبو شعباف والدكتور مالؾ العمايرة في قسـ اليندسة الميكانيكية حيث أنيما يغطياف معًا مجاؿ الحراريات والتكييؼ والتبريد- 1

.(2014/2015)تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ الدكتور جميؿ جودت األصفر بداية الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي - 2
.إنشاء مختبر كامؿ  لعمميات اإلنتاج وفقًا لمعايير االعتماد الخاص لمتخصص - 3

.وفقًا لمعايير االعتماد الخاص لمتخصص (االىتزازات الميكانيكية والديناميكا)إنشاء مختبر - 4
:إجراء التعديالت اآلتية عمى الخطة الدراسية- 5

إجبارية كما ىو ( ـ.س18)في الخطة الدراسية لتصبح ( نظرية آالت، رسـ ميكانيكي، تصميـ آالت، تصميـ باستخداـ الحاسوب، ديناميكا آالت)تعديؿ عدد ساعات المجاؿ المعرفي : (أ
.(اليندسة الميكانيكية)في معايير االعتماد الخاص لتخصص 

: في الخطة الدراسية لمتخصص( المختبرات)إدراج المواد العممية التالية : (ب
عمميات اإلنتاج - 
.االىتزازات الميكانيكية- 

."15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 



2329/07/2015368

:طالبًا، شريطة اآلتي (648)في جامعة الشرؽ األوسط لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ اليندسة المدنية)الموافقة عمى رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص  "
.1/9/2015تزويد ىيئة االعتماد بمباشرات عمؿ أعضاء ىيئة التدريس الجدد الذيف وقعوا عقود مع الجامعة في - 1

.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 2
."15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 

."(31/8/2015)تمديد الفترة الزمنية المحددة لتقدـ كميات المجتمع المتوسطة بطمبات االعتماد ورفع الطاقات االستيعابية لغاية    "2329/07/2015369

2329/07/2015370
التصوير الطبي واإلشعاعي، التغذية السريرية والحميات،الفيزياء التطبيقية، إدارة المياه والبيئة، ىندسة التعديف، ): إقرار التعديالت المقترحة عمى المجاالت المعرفية لمتخصصات اآلتية" 

"، كما ىي بالشكؿ المرفؽ، ويعمؿ بيا مف تاريخ إقرارىا (الكيمياء التطبيقية، اليندسة الطبية المعموماتية، األنثروبولوجيا، الجيولوجيا البيئية والتطبيقية، المغة الفرنسية وآدابيا



2329/07/2015371

كمية عجموف الجامعية، والواردة في قرار مجمس / (برنامج البكالوريوس/ اإلرشاد النفسي والتربوي )تعتبر جامعة البمقاء التطبيقية غير مستكممة لنواقص االعتماد الخاص لتخصص : أواًل"
.، وذلؾ فيما يتعمؽ بتعييف الحد األدنى مف أعضاء ىيئة التدريس في التخصص28/1/2015، تاريخ (30/2/2015)الييئة قرار رقـ

.التأكيد عمى قرار مجمس ىيئة االعتماد بالتنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراج ىذا التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثانيًا
: فيما يتعمؽ باستكماؿ النواقص اآلتية11/3/2015، تاريخ (106/8/2015)التأكيد عمى ما ورد في قرار مجمس الييئة رقـ: ثالثًا

.توفير مختبر خاص باإلرشاد النفسي يتوفر بو كافة المستمزمات الضرورية. 1
.توفير التجييزات واألدوات والوسائؿ التعميمية الالزمة كما ىي مذكورة في معايير التخصص. 2

.توفير االختبارات والمقاييس النفسية بكافة أشكاليا المتعمقة بالتخصص. 3
.توفير العدد الالـز مف الكتب والمراجع والدوريات وقواعد البيانات، بالمغتيف العربية واالنجميزية. 4

.توفير جياز حاسوب لكؿ عضو ىيئة تدريس في التخصص. 5
:إجراء التعديالت اآلتية عمى الخطة الدراسية. 6

(األسس النظرية، ومبادئ اإلرشاد النفسي والتربوي ومجاالتو)ساعات معتمدة إلى الخطة الدراسية ضمف المجاؿ المعرفي  (3)إضافة - 
(إرشاد الفئات الخاصة)ساعات معتمدة إلى الخطة الدراسية ضمف المجاؿ المعرفي (3)إضافة - 

(االختبارات والتقييـ والتشخيص في اإلرشاد)ساعات معتمدة إلى الخطة الدراسية ضمف المجاؿ المعرفي  (6)إضافة - 
.ساعات كحدًا أدنى كما ىو مطموب في معايير التخصص (9)ساعات ضمف عدد ساعات التدريب الميداني بحيث يصبح المجموع  (6)إضافة - 

.إعادة النظر في وصؼ المواد في الخطة الدراسية حيث أف الوصؼ الحالي غير دقيؽ، كما يجب كتابة ىذا الوصؼ بالمغة االنجميزية- 
.تعييف عضو ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراة برتبة أستاذ مشارؾ في التخصص. 7

.إمكانية األخذ بمالحظة المجنة عمى الخطة الدراسية مف حيث حاجة الخطة إلى حذؼ بعض المواد كميًا، باعتبارىا ليست ذات عالقة بالتخصص* 



2329/07/2015372

:كمية العقبة، شريطة اآلتي/ في جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج البكالوريوس/ المحاسبة)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : أواًل"
.دينار أردني ال غير (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد، والبالغ قدرىا - 1

:تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ كٍؿ مف- 2
.الدكتور اشرؼ بطاينة- 
.الدكتور لؤي ودياف- 
.الدكتور موسى صالح- 
.الدكتور عبدالقادر ربابعة- 

.(المحاسبة)مع التأكيد عمى تعييف عضو ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراة برتبة أستاذ مشارؾ عمى األقؿ في تخصص 
.نقؿ مادة معايير التدقيؽ الدولية مف قائمة المواد االختيارية إلى قائمة المواد اإلجبارية لمتخصص في الخطة الدراسية- 2

مف اإلطار العاـ لتعميمات  (5)، وذلؾ حسب المادة (برنامج البكالوريوس/ المحاسبة )تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات واالشتراؾ بالدوريات اإللكترونية الخاصة بتخصص- 3
.ومعايير االعتماد الخاص لمتخصصات اإلنسانية والعممية لمجامعات والكميات الجامعية

.، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراجو ضمف قائمة القبوؿ الموحد15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 
."التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج ىذه التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثانيًا



2329/07/2015373

:كمية عجموف الجامعية، شريطة اآلتي/ في جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج البكالوريوس/ اإلدارة السياحية)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : أواًل"
.دينار أردني ال غير (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد، والبالغ قدرىا - 1

.(اإلدارة السياحية)تعييف عضو ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراة برتبة أستاذ مشارؾ عمى األقؿ في تخصص - 2
:إجراء التعديالت اآلتية عمى متطمبات التخصص اإلجبارية في الخطة الدراسية مع حذؼ المواد التي ليست ليا عالقة بالمجاالت المعرفية الخاصة بمعايير االعتماد الخاص لمتخصص- 3

 ساعات معتمدة حدًا 9وذلؾ بواقع  (إدارة الخدمات السياحية)ضمف المجاؿ المعرفي  (إدارة النقؿ السياحي، البرنامج السياحي،ادارة المنشئات السياحية ): إضافة المواد الدراسية اآلتية- 
.أدنى

.(البيئة المحمية والتشريعات السياحية)بواقع ثالث ساعات معتمدة ضمف المجاؿ المعرفي  (التشريعات السياحية)إضافة مادة - 
.تصويب جميع مسميات المواد الواردة في الخطة الدراسية حسب ما ىو مذكور في معايير االعتماد الخاص لمتخصص- 

.(الوظائؼ اإلدارية والسياحية)بواقع ثالث ساعات معتمدة في الخطة الدراسية وذلؾ ضمف المجاؿ المعرفي  (اإلدارة المالية السياحية)إضافة مادة - 
.(الميارات العامة والتخصصية)إدراج جميع المواد المطموبة ضمف مجاؿ - 

.(اقتصاديات السياحة، إحصاء سياحي، اإلدارة الفندقية، إدارة المواقع التراثية والثقافية):إضافة المواد الدراسية اآلتية والمذكورة في المجاؿ المساند لمتخصص- 
.تزويد ىيئة االعتماد بوصؼ مواد التخصص في الخطة الدراسية- 

.مف مواد التخصص في الخطة الدراسية بالمغة االنجميزية (%30)االلتزاـ بتدريس ما نسبتو - 
.(اإلدارة السياحية)توفير مختبر تدريبي مجيزًا باألثاث واألجيزة الالزمة الخاصة بتخصص - 4

مف اإلطار العاـ  (5)وذلؾ حسب معايير االعتماد الخاص والمادة  (اإلدارة السياحية)توفير العدد الالـز مف الكتب والمراجع والدوريات وقواعد البيانات الخاصة بتخصص - 5
.لمتخصصات اإلنسانية والعممية لبرنامج البكالوريوس

.، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراجو ضمف قائمة القبوؿ الموحد15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 
."التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج ىذه التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثانيًا



2329/07/2015374

:كمية العقبة الجامعية، شريطة اآلتي/ في جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج البكالوريوس/ عمـ الحاسوب)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : أواًل"
.دينار أردني ال غير (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد، والبالغ قدرىا - 1

.(عمـ الحاسوب)تعييف عضوي ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراة أحدىما برتبة أستاذ مشارؾ عمى األقؿ في تخصص - 2
.تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ الدكتور حاتـ أبو حتمة- 3

:إجراء التعديالت التالية عمى الخطة الدراسية- 4
. (الشبكات، مكونات الحاسوب الرئيسية)إضافة ساعتيف معتمدتيف إجباريتيف لممواد الدراسية التي ىي مف ضمف المجاليف المعرفييف - 

مف اإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص  (5)استكماؿ توفير العدد الالـز مف الكتب والمراجع والدوريات وقواعد البيانات الخاصة بالتخصص وذلؾ حسب المادة - 5
.لمتخصصات اإلنسانية والعممية

.، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراجو ضمف قائمة القبوؿ الموحد15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 
."التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج ىذه التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثانيًا



2329/07/2015375

:شريطة اآلتي (كمية اليندسة التكنولوجية/ البمقاء التطبيقية)في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ اليندسة الميكانيكية)فتح باب القبوؿ في تخصص : أواًل"
.دينار أردني ال غير (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد، والبالغ قدرىا - 1

:تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ كٍؿ مف- 2
الدكتور يحيى مقابمة- 

.الميندس حساف الديف نمر بني عيسى- 
.الميندس حسف درويش قنديؿ- 
الميندس إسماعيؿ المصالحة- 

: فيما يتعمؽ باستكماؿ النواقص اآلتية3/12/2014تاريخ  (494/32/2014)التأكيد عمى قرار مجمس الييئة رقـ - 3
.طالبًا (392)تصويب التجاوز الحاصؿ عمى الطاقة االستيعابية المحسوبة لمتخصص والبالغ - 

.تعديؿ الخطة الدراسية لمتخصص وذلؾ حسب معايير االعتماد الخاص لمتخصص الصادرة عف ىيئة االعتماد- 
المختبرات، والقاعات الصفية، ومكاتب أعضاء الييئة التدريسية، والممرات، والمرافؽ )توفير الشروط الصحية والبيئية المالئمة لمعممية التعميمية في القسـ والمرافؽ العامة الخاصة بالقسـ - 

.(الصحية
 عمى أال يزيد عدد أعضاء ىيئة التدريس في المكتب الواحد عف اثنيف، وتوفير جياز حاسوب 2ـ7,5توفير مكتب منفرد لكؿ عضو ىيئة تدريس أو تخصيص مكتب مشترؾ بمساحة - 

.منفرد لكؿ عضو ىيئة تدريس في التخصص، وذلؾ حسب معايير االعتماد
.توفير قاعة لعقد اجتماعات القسـ بمساحة مناسبة، وتجييز القسـ بالتجييزات الالزمة- 

. تزويد الييئة بكتب تكميؼ رئيس قسـ ىندسة ميكانيكية والسكرتيرة- 
.تحديث وزيادة األجيزة الالزمة لممختبرات الخاصة بالتخصص، وتوفير شروط الصحة والسالمة فييا- 

مف اإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص  (5)استكماؿ توفير العدد الالـز مف الكتب والمراجع والدوريات وتوفير قواعد البيانات الخاصة بالتخصص، وذلؾ حسب المادة - 
.لمتخصصات اإلنسانية والعممية

.تزويد ىيئة االعتماد بشيادة الدكتوراة ومعادلتيا لمدكتور يحيى مقابمة- 4
.، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراجو ضمف قائمة القبوؿ الموحد15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 

التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج ىذه التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثانيًا



2329/07/2015376

:طالب، شريطة اآلتي (200)المركز بطاقة استيعابية قدرىا / في جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج البكالوريوس/ التحاليؿ الطبية)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص : أواًل"
:إجراء التعديالت اآلتية عمى الخطة الدراسية لمتخصص، وذلؾ حسب معايير االعتماد الخاص لمتخصص المرفقة- 1

عمـ التشريح واألنسجة واألمراض، عمـ وظائؼ األعضاء والغدد الصماء، عمـ  ): تحقيؽ العدد المطموب مف الساعات المعتمدة لممجاالت المعرفية اآلتية في الخطة الدراسية لمتخصص- 
.(الدـ وبنؾ الدـ والمناعة

.ضمف متطمبات التخصص اإلجبارية في الخطة الدراسية (لغدد الصماء)إدراج مادة ا- 
.، بواقع ثالث ساعات معتمدة لكؿ منيما(مادة عمـ األنسجة، ومادة التحضيرات المجيرية)إلى  (عمـ األنسجة والتحضيرات المجيرية )فصؿ مادة - 

.(المحتوى العممي لكؿ منيا، والمختبرات المراد التدريب فييا)مف حيث  (2، 1)توضيح التدريب الميداني - 
.تحديد عدد الساعات النظري والعممي لكؿ مادة في الخطة الدراسية - 

:إعالـ الجامعة بإمكانية األخذ بمالحظات المجنة اآلتية عمى الخطة الدراسية.  2
: تعديؿ مسمى المواد اآلتية- 

. (الفيروسات الطبية)لتصبح  (عمـ الفيروسات والفيروسات الطبية)مادة - 
.  (الطفيميات الطبية)لتصبح  (عمـ الطفيميات والطفيميات الطبية)مادة - 

.(الفطريات الطبية)لتصبح  (عمـ الفطريات والفطريات الطبية)مادة - 
.توفير المختبرات الخاصة بالتخصص والمتعمقة بمستوى طمبة السنة الثالثة والرابعة، وتجييزىا باألجيزة الالزمة وذلؾ حسب معايير االعتماد الخاص لمتخصص. 3

استكماؿ توفير العدد الالـز مف الكتب والمراجع الحديثة الخاصة بالتخصص، وذلؾ حسب اإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص لمتخصصات اإلنسانية والعممية لبرنامج . 4
.البكالوريوس في الجامعات والكميات الجامعية

شريطة، دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد،  (المركز/ البمقاء التطبيقية)في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ التحاليؿ الطبية)فتح باب القبوؿ في تخصص : ثانيًا
. دينار أردني ال غير (3000)والبالغ قدرىا 

.، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراجو ضمف قائمة القبوؿ الموحد15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 
."التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج ىذه التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثالثًا



2329/07/2015377

طالبًا،  (200)كمية العقبة الجامعية بطاقة استيعابية قدرىا / في جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج البكالوريوس/ إدارة الشحف والتخميص)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص : أواًل"
:شريطة اآلتي

:تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ كٍؿ مف- 1
.الدكتور فراس محمد سميماف منيزؿ- 
.الدكتور يوسؼ عبدالرازؽ أبو حجر- 

.(بري، بحري، جوي )ليتضمف النقؿ متعدد الوسائط (إدارة الشحف)تزويد ىيئة االعتماد بوصؼ دقيؽ لمواد التخصص في الخطة الدراسية وتغيير وصؼ مادة - 2
.تزويد ىيئة االعتماد بآلية ضبط عممية التدريب الميداني لطمبة التخصص- 3

مف اإلطار العاـ  (5)، وذلؾ حسب المادة (برنامج البكالوريوس/إدارة الشحف والتخميص )تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات واالشتراؾ بالدوريات اإللكترونية الخاصة بتخصص- 4
.لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص لمتخصصات اإلنسانية والعممية لمجامعات والكميات الجامعية

شريطة، دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ  (كمية العقبة/ البمقاء التطبيقية)في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ إدارة الشحف والتخميص)فتح باب القبوؿ في تخصص : ثانيًا
. دينار أردني ال غير (3000)لمطمبة الجدد، والبالغ قدرىا 
، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى مجمس 15/9/2015وسيتـ التأكد مف استكماؿ النواقص وتثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه 

.التعميـ العالي بعدـ إدراجو ضمف قائمة القبوؿ الموحد
."التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج ىذه التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثالثًا



2329/07/2015378

:طالبًا، شريطة اآلتي (200)المركز بطاقة استيعابية قدرىا / في جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج البكالوريوس/ اليندسة المدنية)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص : أواًل"
:تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ كٍؿ مف- 1

.الدكتورة أميمة عبدالحميد األقطش- 
.الدكتور جعفر عمي الثوابية- 

.الدكتور ميند محمد- 
.تصويب التجاوز الحاصؿ عمى الطاقة االستيعابية المحسوبة بتعييف العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس في التخصص- 2

:توفير األجيزة  واألدوات اآلتية في مختبر المواد-  3
 -Universal Compression Machine
 -Lose Angeles Abrasion Machine

 -Cylinders and Cubes
 -Sieves and Shaker

 -Mixer.
.تزويد ىيئة االعتماد بما يثبت مصادقة الخطة الدراسية لمتخصص مف قبؿ مجمس العمداء-  4

شريطة، دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد،  (المركز/ البمقاء التطبيقية)في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ اليندسة المدنية)فتح باب القبوؿ في تخصص : ثانيًا
. دينار أردني ال غير (3000)والبالغ قدرىا 

، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى مجمس 15/9/2015وسيتـ التأكد مف استكماؿ النواقص وتثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه 
.التعميـ العالي بعدـ إدراجو ضمف قائمة القبوؿ الموحد

."التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج ىذه التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد: ثالثًا



2329/07/2015379

التأكيد عمى ضرورة التزاـ كميات المجتمع المتوسطة بمعايير االعتماد الخاص لمتخصصات المطروحة، وبخالؼ ذلؾ سيتـ التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإلغاء ترخيص تمؾ : أواًل"
.التخصصات

:  والذي ينص عمى ما يمي3/12/2014تاريخ  (509/32/2014)التأكيد عمى قرار مجمس ىيئة االعتماد رقـ : ثانيًا
.في كافة كميات المجتمع المتوسطة المطروحة فييا ىذه التخصصات (برنامج الدبمـو المتوسط/ تربية الطفؿ، التربية الخاصة )إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في تخصصي - 

.في كميات المجتمع المتوسطة (برنامج الدبمـو المتوسط/ تربية الطفؿ، التربية الخاصة )الطمب مف جامعة البمقاء التطبيقية عدـ استحداث تخصصي - 
.(برنامج الدبمـو المتوسط/ المغة العربية، المغة االنجميزية )الطمب مف جامعة البمقاء التطبيقية التخفيض التدريجي لقبوؿ طمبة جدد في تخصصي - 

."2015/2016وذلؾ اعتبارًا مف بداية العاـ الجامعي - 

2405/08/2015380

:طالبًا، شريطة اآلتي (200)في جامعة اليرموؾ، بطاقة استيعابية قدرىا  (برنامج البكالوريوس/ اإلدارة السياحية)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص : أواًل"
.توفير عضو ىيئة تدريس برتبة أستاذ مشارؾ حدًا أدنى وذلؾ حسب اإلطار العاـ لتعميمات االعتماد الخاص- 1

مف مجموع ساعات الخطة الدراسية، وذلؾ حسب اإلطار العاـ لتعميمات االعتماد الخاص  (%15)ساعات ضمف متطمبات الكمية لتحقيؽ نسبة  (3)إضافة مادة واحدة بواقع - 2
.لمتخصصات اإلنسانية والعممية

.15/9/2015وسيتـ التأكد مف استكماؿ النواقص والنظر في تثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه 
.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 3

دينار  (3000)، شريطة دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا (برنامج البكالوريوس/ اإلدارة السياحية)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : ثانيًا
.أردني ال غير
، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص، والتنسيب إلى 15/9/2015وسيتـ التأكد مف استكماؿ الجامعة لمنواقص وتثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه 

."مجمس التعميـ العالي بعدـ إدراج ىذا التخصص ضمف قائمة القبوؿ الموحد



2405/08/2015381

:في جامعة اليرموؾ، شريطة اآلتي (برنامج الدكتوراة/ االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : أواًل"
دينار أردني ال غير (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا - 1

تعييف العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراه في تخصص االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية وذلؾ حسب اإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج - 2
.الدراسات العميا

. (برنامج البكالوريوس/ االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية )التقدـ بطمب استمرارية اعتماد خاص لتخصص - 3
.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 4

في جامعة اليرموؾ، لحيف استكماؿ النواقص الواردة أعاله، وذلؾ في موعد أقصاه  (برنامج الدكتوراة/ االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية)تأجيؿ استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيًا
.، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص(52015/2016)بداية الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

2405/08/2015382

:في جامعة اليرموؾ، شريطة اآلتي (برنامج الماجستير/ االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : أواًل"
دينار أردني ال غير (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا - 1

تعييف العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراه في تخصص االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية وذلؾ حسب اإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج - 2
الدراسات العميا

.(برنامج البكالوريوس/ االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية )التقدـ بطمب استمرارية اعتماد خاص لتخصص -  3
.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة-  4

في جامعة اليرموؾ، لحيف استكماؿ النواقص الواردة أعاله، وذلؾ في موعد أقصاه  (برنامج الماجستير/ االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية)تأجيؿ استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيًا
.، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص(52015/2016)بداية الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 
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فيما يتعمؽ بمنح جامعة اليرموؾ ميمة نيائية حتى بداية الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي ( 20/5/2015)تاريخ ( 220)التأكيد عمى قرار مجمس ىيئة االعتماد السابؽ رقـ  (أواًل
ولحيف تعييف الجامعة لمعدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراه في التخصص، وتغطية أعداد الطمبة الفعمييف حسب معايير االعتماد بالتخصصات  (2015/2016)

: اآلتية2007المستحدثة بعد عاـ 
(برنامجي البكالوريوس و الماجستير/ الجغرافيا التطبقية)تخصص - 

(برنامج البكالوريوس/ القانوف المدني)تخصص - 
في جامعة اليرموؾ، شريطة دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ ( برنامجي الماجستير والدكتوراه/ االقتصاد والمصارؼ اإلسالمية)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص  (ثانيًا

.دينار أردني ال غير عف كؿ برنامج (3000)لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا 
: عدـ السماح لمجامعة بقبوؿ طمبة جدد في التخصصات اآلتية، لحيف تعييف العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس في ىذه البرامج وفقًا لمتطمبات االعتماد الخاص ليا (ثالثًا

(برنامج الماجستير/ عمـ الحاسوب)تخصص - 
(برنامجي الماجستير والدكتوراه/ التربية اإلسالمية)تخصص - 

الطمب إلى الجامعة مخاطبة مجمس التعميـ العالي لتجميد البرامج التي قامت بتجميد قبوؿ الطمبة فييا بقرارات داخمية، حيث أف مجمس التعميـ العالي ىو الجية المسؤولة عف ذلؾ   (رابعًا
.وأي قرار داخمي مف قبؿ الجامعة ال يعتبر قرار ممـز 

:فيما يتعمؽ بقبوؿ طمبة دوف اجتياز االمتحاف الوطني لمغة االنجميزية او امتحاف التوفؿ (خامسًا
الطمب الى الجامعة تزويد ىيئة االعتماد بتقارير طبية رسمية صادرة عف مستشفى الجامعة األردنية او مستشفى الممؾ عبد اهلل المؤسس لمطمبة ذوي االحتياجات الخاصة العفائيـ مف -  أ

.16/8/2012االمتحاف، وفقًا لقرار مجمس التعميـ العالي في جمستو الثامنة عشر المنعقدة بتاريخ 
.لبعض الطمبة تثبت عدـ نجاحيـ حسب ما ىو مرفؽ (English TOEFL)قامت الجامعة بتزويد المجنة بكشؼ عالمات -   ب

مف المقبوليف بتقدير مقبوؿ في بعض التخصصات قامت الجامعة باحتساب ىذه النسبة مف عدد الشواغر المخصصة لكؿ %( 20)فيما يتعمؽ بتجاوز الجامعة عمى نسبة اؿ  (سادسًا
.(2014/2015)برنامج وليس مف عدد الطمبة المقبوليف عمى الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 

. وما بعده2007تزويد ىيئة االعتماد بجميع قرارات استحداث التخصصات والبرامج فييا ما قبؿ عاـ  (سابعًا
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طالب، شريطة  (200)كمية عجموف الجامعية بطاقة استيعابية قدرىا / في جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج البكالوريوس/ عمـ االنحراؼ والجريمة)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص "
:اآلتي

.(2016/ 2015)تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ الدكتور رامي عبدالحميد الجبور في بداية الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي - 1 
.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 2

. "15/9/2015وسيتـ التأكد مف استكماؿ النواقص وتثبيت الطاقة االستيعابية في موعد أقصاه 

2405/08/2015385

:طالبًا، شريطة اآلتي (390)في الجامعة األلمانية األردنية بػ  (برنامج البكالوريوس/ ىندسة العمارة)الموافقة عمى تحديد الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "
.مف معايير االعتماد الخاص (5)تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات الالزمة لمتخصص وفقًا لممادة رقـ - 1

.تعديؿ عدد الساعات المعتمدة لمتطمبات الجامعة، وذلؾ حسب قرار مجمس التعميـ العالي الجديد-2
.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 3

."15/9/2015وسيتـ التأكد مف استكماؿ الجامعة لمنواقص الواردة أعاله وتثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه 



2405/08/2015386

:في جامعة عماف العربية، لحيف استكماؿ النواقص اآلتية( برنامج الماجستير/ الموارد البشرية)تأجيؿ البت في االعتماد الخاص لتخصص : (أواًل"
.(إدارة الموارد البشرية)تعييف عضو ىيئة تدريس متخصص في . 1

.ليتوافؽ البرنامج مع الخطة الدراسية (إدارة الموارد البشرية)الى  (موارد بشرية)تغيير مسمى البرنامج مف . 2
:إمكانية أخذ الجامعة بمالحظات المجنة عمى الخطة الدراسية. 3

.(منيجية البحث العممي)ليصبح  (أساسيات البحث العممي)تعديؿ مسمى مادة - 
.مف متطمبات التخصص اإلجبارية الى متطمبات التخصص االختيارية (السموؾ التنظيمي)نقؿ مادة - 

.(تخطيط وتطوير الموارد البشرية)ليصبح  (تطوير الموارد البشرية)تعديؿ مسمى مادة - 
.ونقميا الى متطمبات التخصص االختيارية (إدارة العالقات الصناعية وعالقات العمؿ)ليصبح  (إدارة عالقات العامميف)تعديؿ مسمى مادة - 

.مف متطمبات التخصص اإلجبارية الى متطمبات التخصص االختيارية (نظرية المنظمة المتقدمة)نقؿ مادة - 
.الى متطمبات التخصص اإلجبارية (االستقطاب واالختيار والتعييف)إضافة مادة - 
.إلى متطمبات التخصص اإلجبارية (أساسيات إدارة الموارد البشرية)اضافة مادة - 

براـ العقود)إلغاء مادة -  .في متطمبات التخصص االختيارية (إدارة التفاوض وا 
.في متطمبات التخصص االختيارية (قانوف العمؿ)إلغاء مادة - 

."15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 
."ما لـ يتـ استكماؿ إجراءات اعتماد التخصص في الجامعة( الموارد البشرية)عدـ قبوؿ أي طالب في تخصص : (ثانيًا

2405/08/2015387

الحوسبة النقالة أو )في جامعة عماف العربية، لحيف تعييف عضو ىيئة تدريس مف حممة الدكتوراه في تخصص  (برنامج البكالوريوس/ الحوسبة النقالة)تأجيؿ البت في اعتماد تخصص "
".15/9/2015، وذلؾ في موعد أقصاه (حوسبة نقالة/ الشبكات

2405/08/2015388

:في جامعة الشرؽ األوسط، لحيف استكماؿ الجامعة لمنواقص اآلتية (برنامج البكالوريوس/ التصميـ الداخمي)تأجيؿ البت في االعتماد الخاص لتخصص "
مف اإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص  (أ/1)في البند (4)تعييف عضو ىيئة تدريس واحد عمى األقؿ  مف حممة درجة الدكتوراه في التخصص، وذلؾ حسب المادة - 1

.برنامج البكالوريوس/ لمتخصصات التطبيقية
مف عقود أعضاء ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراه لمدة سنتيف عمى األقؿ  (%50)تحقيؽ نسبة - 2

."15/10/2015وذلؾ في موعد أقصاه  
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طالبًا، شريطة تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة العمؿ ألعضاء ىيئة التدريس الذيف تـ التعاقد معيـ  (2184)الموافقة عمى رفع الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة األمريكية في مأدبا لتصبح "

."(2015/2016)في بداية الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الجامعي 

2405/08/2015390

:طالبًا، شريطة اآلتي (250)في الجامعة األمريكية في مأدبا لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ اليندسة المدنية)الموافقة عمى رفع الطاقة االستيعابية لتخصص "
:تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ أعضاء ىيئة التدريس اآلتية أسماؤىـ - 1

مصعب حواري. د- 
حمداهلل البعيجات. د- 
منذر عبد اليادي. د- 

تامر الجفوت. ـ- 
.تعديؿ عدد ساعات متطمبات الجامعة وفؽ قرار مجمس التعميـ العالي الجديد- 2

.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 3
."15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 

2405/08/2015391

:طالبًا، شريطة اآلتي (248)في الجامعة األمريكية في مأدبا لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ التسويؽ)الموافقة عمى رفع الطاقة االستيعابية لتخصص "
.15/9/2015تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ أعضاء ىيئة التدريس الجدد الذيف يبدأ سرياف عقودىـ في . 1

.تعديؿ عدد ساعات متطمبات الجامعة وفؽ قرار مجمس التعميـ العالي الجديد. 2
.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة. 3

."15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 

2405/08/2015392
طالبًا، شريطة عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة  (416)في جامعة إربد األىمية لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ القانوف)الموافقة عمى رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "

."لمجامعة
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:في جامعة البترا، لحيف استكماؿ الجامعة لمنواقص اآلتية (برنامج البكالوريوس/ الكيمياء)تأجيؿ البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "
معادلة شيادة الدكتوراه لمدكتور ىاجـ فوزي البطاينة مف وزارة التعميـ العالي والبحث العممي. 1

صيانة أجيزة األفراف المخبرية في مختبر الكيمياء العضوية وغير العضوية. 2
(2)عدد  (Water Suction pump)تزويد مختبر الكيمياء العضوية بجياز . 3

(مرفؽ فواتير الشراء)مف اإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص لمتخصصات اإلنسانية والعممية  (أ)البند  (5)استكماؿ تزويد المكتبة بالكتب الحديثة وفقًا لممادة . 4
.تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة العمؿ لكؿ مف الدكتور ىاجـ فوزي البطاينة والمدرسة أمؿ محمود المعاريؼ. 5

."15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 
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منح شيادة ضماف الجودة لجامعة البترا عمى أف تقـو الجامعة بمعالجة مجاالت التحسيف الواردة في تقرير لجنة الخبراء وتزويد الييئة بخطة التحسيف التنفيذية الخاصة بذلؾ سنويًا أخذيف "

."بعيف االعتبار أف الجامعة ستخضع لممتابعة لمدة خمس سنوات

2405/08/2015395

:في الجامعة األردنية، شريطة اآلتي (برنامج الدكتوراة/ العقيدة اإلسالمية)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : أواًل"
دينار أردني ال غير (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا - 1

.تعييف العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراه في تخصص العقيدة اإلسالمية وذلؾ حسب اإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا- 2
.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 3

في الجامعة األردنية، لحيف استكماؿ النواقص الواردة أعاله، وذلؾ في موعد أقصاه بداية الفصؿ الثاني مف  (برنامج الدكتوراة/ العقيدة اإلسالمية)تأجيؿ االعتماد الخاص لتخصص : ثانيًا
.، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص(52015/2016)العاـ الدراسي 

."، كما ىي بالشكؿ المرفؽ، ويعمؿ بيا مف تاريخ إقرارىا(برنامج البكالوريوس/ لمتخصصات التطبيقية)إقرار التعديالت المقترحة عمى اإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص " 2405/08/2015396

."، كما ىي بالشكؿ المرفؽ، ويعمؿ بيا مف تاريخ إقرارىا(برنامج البكالوريوس/ الصحافة واإلعالـ)إقرار التعديالت عمى معايير االعتماد الخاص لتخصصات " 2405/08/2015397

جراءات العمؿ في مديرية اعتماد الجامعات ، كما ىو بالشكؿ المرفؽ، ويعمؿ بو مف تاريخ إقراره" 2405/08/2015398 ."إقرار دليؿ منيجيات وا 



2405/08/2015399

:، بحيث يصبح عمى النحو اآلتي11/2/2015تاريخ  (65/4/2015)تعديؿ القرار رقـ " 

:يمكف لمجامعة العودة إلى الطاقة االستيعابية السابقة لمتخصص والتي تـ تخفيضيا بسبب عدـ توفر العدد الكافي مف أعضاء ىيئة التدريس شريطة اآلتي:    أواًل
.تعييف العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس- 

.إزالة المخالفات- 
في حاؿ رغبت الجامعة بزيادة الطاقة االستيعابية لمتخصص زيادة عف ما ىو مشار إليو أعاله يسمح ليا بالتقدـ بطمب رفع طاقة جديدة في نفس الوقت حسب األصوؿ ويتـ رفع :    ثانيًا

."الطاقة ليا حسب األسس المنصوص عمييا في تعميمات الييئة

2405/08/2015400

:طالبًا، شريطة اآلتي (15)في جامعة األميرة سمية لمتكنولوجيا بطاقة استيعابية قدرىا  (برنامج الدكتوراه/ عمـ الحاسوب)الموافقة عمى اعتماد تخصص "
.تعييف عضو ىيئة تدريس رابع في بداية السنة الثانية مف تاريخ االعتماد الخاص - 1

مف تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا، بحيث ال تقؿ مدة عقود  (4)، حسب المادة (برنامج الماجستير/عمـ الحاسوب)تعديؿ عقود أعضاء ىيئة التدريس لتخصص - 2
.15/10/2015منيـ عمى األقؿ عف ثالث سنوات، وذلؾ في موعد أقصاه  (50%)

.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 3
."15/9/2016وسيتـ النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه 



2405/08/2015401

برنامج / العمـو السياسية) والمتضمف تأجيؿ البت في االعتماد الخاص لتخصص 17/6/2015تاريخ ( 284/19/2015)التأكيد عمى قرار مجمس الييئة رقـ  (أواًل"
مف تعميمات ومعايير ( 4)في جامعة مؤتة، لحيف تعييف العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراه في التخصص، وفقًا لممادة  (الدكتوراه

.االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا
برنامج / العمـو السياسية)المتضمف إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في تخصص ( 20/5/2015)تاريخ ( 217/15/2015)التأكيد عمى قرار مجمس ىيئة االعتماد رقـ  (ثانيًا

.مف تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا( 4)لحيف تعييف الجامعة لمعدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس في التخصص، وفقًا لممادة  (الدكتوراه
:في جامعة مؤتة، شريطة اآلتي( برنامجي البكالوريوس والماجستير/ العمـو السياسية)فتح باب القبوؿ في تخصص  (ثالثًا

.طالبًا (239)والبالغة  (برنامج البكالوريوس/ العمـو السياسية)عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية لتخصص - 1
.طالبًا (66)والبالغة  (برنامج الماجستير/ العمـو السياسية)عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية لتخصص - 2 

دينار أردني ال غير، عف كؿ تخصص، وذلؾ في موعد أقصاه بداية الفصؿ  (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا - 3
. ، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص(52015/2016)الثاني مف العاـ الدراسي 

."ضمف قائمة القبوؿ الموحد( برنامج البكالوريوس/ العمـو السياسية)التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج تخصص  (رابعا

2405/08/2015402

عمـ )وتخصص ( برنامج الدكتوراه/ عمـ جريمة-عمـ االجتماع) والمتضمف إيقاؼ القبوؿ في تخصص 20/5/2015تاريخ ( 217/15/2015)التأكيد عمى قرار مجمس الييئة رقـ  (أواًل"
مف تعميمات ومعايير االعتماد العاـ ( 4)في جامعة مؤتة، لحيف تعييف العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراه في التخصص، وفقًا لممادة  (عمـ الجريمة- االجتماع

.لبرامج الدراسات العميا
:في جامعة مؤتة شريطة اآلتي( برنامج البكالوريوس/ عمـ االجتماع)فتح باب القبوؿ في تخصص  (ثانيًا

.طالبًا (406)عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية المحسوبة لمتخصص والبالغة - 1
دينار أردني ال غير، وذلؾ في موعد أقصاه بداية الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا - 2

. ، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص(52015/2016)
."ضمف قائمة القبوؿ الموحد( برنامج البكالوريوس/ عمـ االجتماع)التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج تخصص  (ثالثًا



2405/08/2015403

في جامعة  (برنامج الدكتوراة/ الفقو وأصولو) والمتضمف تأجيؿ البت في االعتماد الخاص لتخصص 17/6/2015تاريخ  (285/19/2015)التأكيد عمى قرار مجمس الييئة رقـ : أواًل"
.مف تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا (4)مؤتة، لحيف تعييف العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراة في التخصص، وفقًا لممادة 

في جامعة مؤتة،  (برنامج الماجستير/ الفقو وأصولو) والمتضمف إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في تخصص 17/6/2015تاريخ  (285/19/2015)التأكيد عمى قرار مجمس الييئة رقـ : ثانيًا
.مف تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا (4)لحيف تعييف العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراة في التخصص، وفقًا لممادة 

:في جامعة مؤتة شريطة اآلتي (برنامج البكالوريوس/ الفقو وأصولو)فتح باب القبوؿ في تخصص : ثالثًا
.تعييف العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة درجة الدكتوراة في التخصص- 1

دينار أردني ال غير، وذلؾ في موعد أقصاه بداية الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي  (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا - 2
. ، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص(52015/2016)

."ضمف قائمة القبوؿ الموحد (برنامج البكالوريوس/ الفقو وأصولو)التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج تخصص : رابعًا

2405/08/2015404

:، شريطة اآلتي(برنامج البكالوريوس/ اإلرشاد والصحة النفسية)فتح باب قبوؿ طمبة جدد في تخصص : أواًل"
.طالبًا (163)، لتصويب التجاوز الحاصؿ عمى الطاقة االستيعابية والبالغ قدره (برنامج البكالوريوس/ اإلرشاد والصحة النفسية)التقدـ بطمب رفع طاقة استيعابية خاصة لتخصص - 1

.استكماؿ إجراءات تعييف أعضاء ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراة التي تـ تعيينيـ كما ىو مرفؽ في كتاب الجامعة- 2
.دينار أردني ال غير (3000)دفع الرسـو المترتبة عمى إعادة فتح باب القبوؿ لمطمبة الجدد والبالغ قدرىا - 3

. ، وبخالؼ ذلؾ سيتـ إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في التخصص(52015/2016)وذلؾ في موعد أقصاه بداية الفصؿ الثاني مف العاـ الدراسي 
، لحيف تعييف الجامعة لمعدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس مف حممة (برنامجي الماجستير والدكتوراة/ اإلرشاد النفسي والتربوي)التأكيد عمى إيقاؼ قبوؿ طمبة جدد في تخصص : ثانيًا

.درجة الدكتوراة في التخصص
."ضمف قائمة القبوؿ الموحد (برنامج البكالوريوس/ اإلرشاد والصحة النفسية)التنسيب إلى مجمس التعميـ العالي بإدراج تخصص : ثالثًا



2512/08/2015405

:طالبًا، شريطة اآلتي (704)في جامعة الزيتونة األردنية لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ اليندسة المدنية والبنية التحتية)الموافقة عمى رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 
.(2015/2016)تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة العمؿ ألعضاء ىيئة التدريس، وذلؾ في موعد أقصاه بداية الفصؿ األوؿ مف العاـ الدراسي -  1

."عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة-  2

2512/08/2015406

في جامعة آؿ البيت، لحيف قياـ الجامعة بتعييف أعضاء ىيئة تدريس مف حممة ( برنامج الماجستير/ األقتصاد والمصارؼ اإلسالمية)تأجيؿ البت في االعتماد الخاص لتخصص  (اواًل" 
.درجة الدكتوراه في التخصص وذلؾ حسب تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا

.يقترح لمجامعة أف تقـو بنقؿ البرنامج الى قسـ الفقة واصولة أو قسـ التمويؿ والمصارؼ (ثانيًا
، وبخالؼ ذلؾ سيتـ ايقاؼ القبوؿ في التخصص والتنسيب الى مجمس التعميـ العالي بالغاء (2015/2016)وذلؾ في موعد أقصاه بداية الفصؿ الدراسي الثاني مف العاـ الدراسي 

."ترخبصو

2512/08/2015407

:طالبًا، شريطة اآلتي (250)في الجامعة األمريكية في مأدبا لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ المحاسبة)الموافقة عمى رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 
: وىـ15/9/2015تزويد ىيئة االعتماد بمباشرة عمؿ أعضاء ىيئة التدريس الجدد الذيف يبدأ سرياف عقودىـ في - 1

.الدكتور مصطفى القضاة- 
.الدكتور سميماف سميماف- 

.السيد نمر سميرات- 
.تعديؿ عدد ساعات متطمبات الجامعة وفؽ قرار مجمس التعميـ العالي الجديد- 2

.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 3
 "15/9/2015وذلؾ في موعد أقصاه 

."طالبًا، شريطة عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة (200)في جامعة البمقاء التطبيقية عند  (برنامج البكالوريوس/ القانوف)تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "2512/08/2015408



2512/08/2015409

:في الجامعة الياشمية، لحيف استكماؿ الجامعة لمنواقص اآلتية( برنامج الماجستير/ تكنولوجيا التعميـ والتعميـ اإللكتروني)تأجيؿ البت في االعتماد الخاص لتخصص  (أواًل" 
توفير ثالثة أعضاء ىيئة تدريس مف حممة درجة الدكتوراه في التخصص، محققيف شرط اإلنتاج العممي وفقًا  لتعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا وموطنيف في - 1

.برنامج تكنولوجيا التعميـ والتعميـ اإللكتروني
تزويد ىيئة االعتماد بخطة دراسية جديدة لمبرنامج بمسارية الرسالة والشامؿ تحتوي عمى مواد ذات عالقة بمسمى وأىداؼ البرنامج، عمى اف يتـ تقديـ وصؼ دقيؽ وحديث لمحتوى ىذه - 2

.المواد
.(تكنولوجيا التعميـ والتعميـ اإللكتروني)تزويد ىيئة االعتماد بقائمة الكتب والمراجع والدوريات في مجاؿ تخصص - 3

.تزويد ىيئة االعتماد بقائمة البرمجيات المرخصة والتي تخدـ المواد التي سيطرحيا برنامج تكنولوجيا التعميـ والتعميـ اإللكتروني- 4
.15/10/2015وذلؾ في موعد أقصاه 

."عدـ قبوؿ أي طالب في البرنامج قبؿ اعتماد التخصص، وبخالؼ ذلؾ سيتـ التنسيب الى مجمس التعميـ العالي بالغاء الترخيص لمتخصص (ثانيًا

2512/08/2015410
طالبًا، شريطة عدـ تجاوز الطاقة  (413)في جامعة اربد األىمية لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ االرشاد النفسي والتربوي)الموافقة عمى رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

."االستيعابية العامة لمجامعة

2512/08/2015411

:طالبًا، شريطة استكماؿ النواقص اآلتية (196)المركز، عند / كمية العمـو / في جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج البكالوريوس/ الفيزياء)تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 
ساعة اختيارية، وذلؾ وفقًا لقرار مجمس التعميـ العالي رقـ  (15)ساعة اجباري و  (12)تعديؿ الساعات المعتمدة لمتطمبات الجامعة في الخطة الدراسية بحيث تصبح - 1

.20/7/2008تاريخ  (217/9/2008)
.تزويد الييئة ما يثبت اشترؾ المكتبة بدوريات ورقية في مجاؿ التخصص، وذلؾ حسب اإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص لمتخصصات اإلنسانية والعممية- 2

."(2015/2016)وذلؾ في موعد أقصاه قبؿ بداية الفصؿ األوؿ مف العاـ الجامعي 



2512/08/2015412

:طالبًا، شريطة اآلتي (373)في جامعة مؤتة لتصبح  (برنامج البكالوريوس/ التمريض)الموافقة عمى رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 
.طالبًا (25)تصويب التجاوز الحاصؿ عمى الطاقة االستيعابية المستحقة ومقداره - 1

.مف االطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص لمتخصصات اإلنسانية والعممية (5)استكماؿ توفير العدد الالـز مف الكتب والدوريات الورقية لمتخصص، وذلؾ حسب المادة - 3
.عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 3

."(2015/2016)وسيتـ التأكد مف استكماؿ النواقص والنظر في تثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه قبؿ بداية الفصؿ األوؿ مف العاـ الجامعي 

2512/08/2015413
طالبًا، شريطة عدـ تجاوز الطاقة االستيعابية العامة  (336)في كمية الدفاع المدني عند  (برنامج الدبمـو المتوسط/ تقنيات اإلطفاء واإلنقاذ )تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "

."لمكمية

2512/08/2015414

مف تعميمات بدالت اعتماد مؤسسات  (ج/6)مف أسس تحديد مكافآت لجاف االعتماد العاـ والخاص وضماف الجودة ومتابعتيا، الصادرة باالستناد إلى أحكاـ المادة  (6)استنادًا إلى المادة "
  بمراجعة تقرير التقييـ الذاتي والوثائؽ 20/11/2014تاريخ  (1/5/2157)التعميـ العالي وضماف جودتيا وتعديالتو، يصرؼ ألعضاء المجنة المكمفة بموجب كتاب رئيس الييئة رقـ 

:والمالحؽ المرفقة بو المقدـ مف جامعة الزيتونة األردنية، وذلؾ بعد إنياء المجنة أعماليا حسب األصوؿ المبمغ المبيف إزاء كؿ منيـ
 دينار1800الجامعة األردنية                               / د أنعاـ عبد اهلل خمؼ .أ. 1
 دينار1600جامعة اليرموؾ                               / د جماؿ داود أبو دولة.أ. 2
 دينار1600الجامعة األردنية                            / د ياسر خميؿ البستنجي .أ. 3
 دينار1600الجامعة الياشمية                       / د عبد الباسط محمد الزيود .أ. 4
" دينار1600جامعة البمقاء التطبيقية                           / د زيد أحمد العنبر .أ. 5



2512/08/2015415

مف تعميمات بدالت اعتماد مؤسسات  (ج/6)مف أسس تحديد مكافآت لجاف االعتماد العاـ والخاص وضماف الجودة ومتابعتيا، الصادرة باالستناد إلى أحكاـ المادة  (6)استنادًا إلى المادة "
  بمراجعة تقرير التقييـ الذاتي والوثائؽ 23/9/2014تاريخ  (1/5/1728)التعميـ العالي وضماف جودتيا وتعديالتو، يصرؼ ألعضاء المجنة المكمفة بموجب كتاب رئيس الييئة رقـ 

:والمالحؽ المرفقة بو المقدـ مف جامعة البترا، وذلؾ بعد إنياء المجنة أعماليا حسب األصوؿ المبمغ المبيف إزاء كؿ منيـ
 دينار1800الجامعة األردنية                      / د أنمار مصطفى زيد الكيالني .أ. 1
 دينار1600الجامعة األردنية                            / د سامي ابراىيـ سرحاف.أ. 2
 دينار1600الجامعة األردنية                           / د يوسؼ محمد الحياري .أ. 3
 دينار1600جامعة مؤتة                               / د نضاؿ صالح الحوامدة .أ. 4
 دينار1600الجامعة األردنية                             / د فلاير محمد أبو عواد . 5
" دينار 1600الجامعة األردنية                             / د عباس محمد الرفاعي . 6

2512/08/2015416

مف تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا عمى التخصصات المستحدثة اعتبارًا مف تاريخ اقرارىا، واعتبارًا مف بداية الفصؿ الدراسي األوؿ مف ( 5)تطبؽ المادة  (اواًل" 
.لمتخصصات المستحدثة والمعتمدة سابقًا عمى أف ال تتجاوز الطاقة االستيعابية التي تـ تحديدىا في المادة المذكوره أعاله (2017/2018)العاـ الجامعي 

(."2015/2016)مف تعميمات ومعايير االعتماد العاـ لبرامج الدراسات العميا اعتبارًا مف بداية الفصؿ الدراسي األوؿ مف العاـ الدراسي ( 4)مف المادة ( ىػ)يطبؽ البند  (ثانيًا

."إقرار دلٌل معاٌٌر ضمان الجودة لبرنامج التمرٌض، كما هو بالشكل المرفق "2619/08/2015417

."إقرار دلٌل معاٌٌر ضمان الجودة لبرنامج طب االسنان، كما هو بالشكل المرفق"2619/08/2015418

."إقرار دلٌل معاٌٌر ضمان الجودة لبرنامج الهندسة، كما هو بالشكل المرفق"2619/08/2015419

."إقرار دلٌل معاٌٌر ضمان الجودة لبرنامج تكنولوجٌا المعلومات، كما هو بالشكل المرفق"2619/08/2015420



2619/08/2015421

طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة  (200)فً جامعة عجلون الوطنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة البرمجٌات )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

: للنواقص اآلتٌة

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص، وذلك قبل بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص- 1

:اجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص الخاصة للتخصص- 2

:تؽٌٌر مسمى المساقات الدراسٌة اآلتٌة- أ

.ونقلها من متطلبات التخصص االختٌاري إلى متطلبات التخصص االجباري (رٌاضٌات متقطعه)إلى  (هٌاكل متقطعة)- 

.(البرمجة المرئٌة )إلى  ((1)لؽة البرمجه )تؽٌٌر مسمى مساق - 

.إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة (تصمٌم البرمجٌات)إضافة المساق  الدراسً - ب

.فً الخطة الدراسٌة (تطبٌقات وعلوم المعلومات )و (البرمجة)تثبٌت الساعات العملٌة للمساقات الدراسٌة - ج

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة، وتحدٌث الدورٌات الورقٌة   (5)استكمال توفٌر الكتب الالزمة للتخصص وذلك حسب المادة - 3

.المتعلقة بالتخصص

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر  (4)من عقود أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراة لمدة سنتٌن حسب المادة  (%50)تجدٌد عقود أعضاء هٌئة التدرٌس بحٌث تكون - 4

االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة 

.تخصٌص مختبرات لتخصص هندسة البرمجٌات وتجهٌزها بالبرمجٌات الالزمة للتخصص- 5

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 6

.15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 

 ."2017/2018وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

2619/08/2015422

:طالباً، شرٌطة اآلتً (148)فً جامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا معلومات األعمال)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

. تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص وذلك قبل بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد- 1

.منها لمدة سنتٌن (%50)تجدٌد عقود أعضاء هٌئة التدرٌس بحٌث تكون - 2

.معادلة شهادة الدكتوراه للدكتور مجدي الرواشدة وتزوٌد هٌئة االعتماد بها- 3

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 4

(تقنٌات نظم معلومات األعمال)من قائمة التخصص االختٌارٌة إلى قائمة التخصص اإلجبارٌة ضمن المجال المعرفً  (الحوسبة السحابٌة)نقل مادة - 

. (األساسٌات الحاسوبٌة)ساعات معتمدة إجبارٌة للمجال المعرفً  (3)بواقع  (نظم التشؽٌل)إضافة مادة -  

لٌصبح عدد ساعات هذا   (أساسٌات األعمال ونمذجتها)من قائمة التخصص االختٌارٌة إلى قائمة التخصص اإلجبارٌة ضمن المجال المعرفً  (نمذجة عملٌات األعمال)نقل مادة -  

م إجبارٌة.س (15)المجال 

.(تقنٌات معلومات األعمال)ضمن المجال المعرفً  (أمنٌة الشبكات والمعلومات)بحٌث ٌتناسب محتوى الوصؾ مع محتوى مادة  (أمنٌة المعلومات)تعدٌل وصؾ مادة -  

نقل التخصص إلى كلٌة الملك حسٌن لعلوم الحوسبة حٌث أن التخصص علمً وٌتبع لتخصصات تكنولوجٌا المعلومات ومختبرات الحاسوب فً الجامعة تقع فً مبنى كلٌة الملك -  5

.حسٌن لعلوم الحوسبة

.2015/2016تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرات العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس فً البرنامج وذلك فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً -  6

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 7

.15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 

 ."2017/2018وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 



2619/08/2015423

:طالباً، شرٌطة اآلتً (61)بطاقة استٌعابٌة قدرها  (البلقاء التطبٌقٌة)فً جامعة  (برنامج البكالورٌوس/ الطب)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

(.2015/2016)بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً ( العلوم الحٌاتٌة)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص  (1

.قبل بداٌة الفصل الدراسً الثانً من السنة األولى لطلبة كلٌة الطب( علم األنسجة)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص  (2

.قبل بداٌة الفصل الدراسً الثانً من السنة األولى لطلبة كلٌة الطب( علم وظائؾ األعضاء)تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص  (3

:تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل من حملة درجة الدكتوراه فً التخصصات التالٌة قبل بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد (4

علم التشرٌح- 

علم األدوٌة- 

علم الجراثٌم- 

علم الوراثة- 

علم األمراض- 

طب المجتمع- 

الصحة العامة واإلحصاء الطبً- 

.15/10/2015تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه للدكتور أحمد نواؾ الخصاونة فً موعد أقصاه  (5

.ٌجب توفٌر مختبر التشرٌح وتجهٌزه باألجهزة والمعدات الالزمة وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص قبل بداٌة الفصل الدراسً الثانً من السنة األولى لطلبة كلٌة الطب (6

:توفٌر المختبرات اآلتٌة وتجهٌزها باألجهزة والمعدات الالزمة وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص فً موعد أقصاه بداٌة السنة الدراسٌة الثانٌة للتخصص (7

مختبر المهارات السرٌرٌة- 

مختبر القلب الدورانً- 

مختبر البولً والتناسلً- 

مختبر الجهاز الهضمً- 

مختبر الدم والمناعة- 

مختبر الهٌكل العظمً والعضالت واألعصاب والدماغ- 

مختبر علم األمراض- 

مختبر األحٌاء الدقٌقة- 

مختبر العلوم الطبٌة األساسٌة - 

مختبر الوراثة والبٌولوجٌا الجزٌئٌة- 

إجراء صٌانة عامة لمختبرات كلٌة العلوم وتؤمٌن وسائل السالمة العامة لمختبر الكٌمٌاء العامة والتحلٌلٌة (8

.من حملة درجة البكالورٌوس لمختبر التشرٌح عند تجهٌزه ( 2)تعٌٌن مشرؾ مختبر عدد  (9

.سرٌر فً موعد أقصاه بداٌة السنة الدراسٌة الرابعة للتخصص( 200)العمل على توفٌر المستشفى الذي تملكه الجامعة بسعة ال تقل  عن  (10

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص (11

.ساعات (3)ساعات معتمدة بدالً من  (6)زٌادة عدد الساعات المعتمدة لمشروع التخرج لتصبح - 

حٌث انها ال تنسجم مع العدد اإلجمالً .مع المجاالت المعرفٌة لمعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص (2جدول رقم )مطابقة عدد الساعات المعتمدة العملٌة والنظرٌة فً الخطة الدراسٌة- 

.للساعات المعتمدة للخطة الدراسٌة

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد ( 5)تزوٌد المكتبة بالكتب والمراجع والدورٌات المتخصصة فً مجال الطب بواقع خمسة عناوٌن لكل مادة من مواد الخطة الدراسٌة وذلك وفقاً للمادة  (12

. الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة

. فً السنوات السرٌرٌة للتخصص1:8سرٌر عن : أن ال تزٌد نسبة طالب (13

."عدم تجاوز الطاقة اإلستٌعابٌة العامة للجامعة (14ً



2619/08/2015424

:طالباً، شرٌطة اآلتً (61)فً جامعة اإلسراء بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الفٌزٌاء)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

من االطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص  (6)، حسب المطلوب فً المادة 2م (60)بحٌث ٌكون الحد األدنى للمساحة  (2)و (1)زٌادة مساحة مختبر فٌزٌاء عملٌة عامة : أوالً 

.للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة للجامعات والكلٌات
.توفٌر العدد الكافً من التجارب فً المختبرات حسب معاٌٌر االعتماد : ثانٌاً

.2015/2016تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرات العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس فً البرنامج فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً : ثالثاً
:توفٌر المختبرات اآلتٌة وتجهٌزها باألدوات واألجهزة الالزمة: رابعاً

.مختبر تطبٌقات فً الفٌزٌاء وذلك بداٌة السنة الثانٌة - 

.مختبر فٌزٌاء عملٌة متوسطة، وذلك بداٌة السنة الثانٌة - 

.مختبر الكترونٌات عملٌة عند بداٌة السنة الثانٌة - 

.مختبر فٌزٌاء عملٌة متقدمة عند بداٌة السنة الثالثة والرابعة - 
.تعٌٌن مشرفً مختبر ٌحمالن درجة البكالورٌوس فً تخصص الفٌزٌاء: خامساً

 ."2017/2018 وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الدراسً 

2619/08/2015425

:طالباً، شرٌطة اآلتً (40)فً جامعة اإلسراء بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الكٌمٌاء)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 
.2015/2016تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرات العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس فً البرنامج فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً : أوالً

، على (الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة، الكٌمٌاء العضوٌة والحٌوٌٌة، والكٌمٌاء ؼٌر العضوٌة)تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس على األقل من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص لتؽطٌة مجاالت : ثانٌاً

.أن ٌكون أحدهم برتبة أستاذ مشارك على األقل، وذلك فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد  
: فٌما ٌتعلق بالخطة الدراسٌة : ثالثاً

.تزوٌد هٌئة االعتماد بالخطة االسترشادٌة ووصؾ تفصٌلً لمساقات للتخصص - 

 .2015/2016وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً االول من العام الجامعً 
.توفٌر مختبري الكٌمٌاء ؼٌر العضوٌة والكٌمٌاء الفٌزٌائٌة المجهزٌن بالتجهٌزات الالزمة إلجراء التجارب المتخصصة  فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد : رابعاً

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة والتً تنص أن  (8)الطلب الى الجامعة االلتزام بشروط تعٌٌن رئٌس القسم فً التخصص الواردة فً المادة : خامساً

.(رئٌس قسم فً مجال التخصص بخبرة ال تقل عن ثالث  سنوات فً مجال التدرٌس )ٌكون

."2017/2018وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

2619/08/2015426
.طالب (207)طالباً لتصبح  (260)فً جامعة عجلون الوطنٌة من  (برنامج البكالورٌوس/ التسوٌق)تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص : أوالً"

."(2015/2016)تزوٌد الهٌئة بمباشرة العمل للدكتور اسامة زهدي الشهابً، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الدراسً : ثانٌاً

2619/08/2015427

فً جامعة الٌرموك، لحٌن تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء  (برنامج الماجستٌر/علوم الحاسوب)تؤجٌل البت فً استمرارٌة االعتماد وتحدٌد الطاقة االستٌعابٌة الخاصة  لتخصص : اوالً" 

.هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه لتؽطٌة العدد الفعلً من الطلبة، وذلك حسب اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا
، وتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس لتؽطٌة عدد الطلبة الفعلً فً (برنامج البكالورٌوس/علوم الحاسوب )التقدم بطلب لتحدٌد الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص : ثانٌاً

.طالباً (120)التخصص، لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المحسوبه للتخصص والبالػ قدره 
. تزوٌد المكتبه بنسخ حدٌثه من الكتب المقرره والمراجع لبرنامج الماجستٌر: ثالثاً

.توفٌر مكٌفات للهواء فً المختبرات: رابعاً

."(2015/2016)وذلك فً موعد اقصاه بداٌة الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً 

2619/08/2015428
فً جامعة جدارا لحٌن قٌام الجامعة بتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من  (برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة)تؤجٌل البت فً رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص " "

."15/10/2015حملة درجة الدكتوراة فً التخصص، وذلك فً موعد اقصاه 



2619/08/2015429

:طالباً، شرٌطة اآلتً (126)فً جامعة الشرق األوسط بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الكهربائٌة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 
.2015/2016تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرات العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس فً البرنامج فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً : أوالً

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد على ان ٌكون احدهما برتبة أستاذ مشارك على األقل : ثانٌاً
: توفٌر المختبرات التالٌة فً الكلٌة وتجهٌزها باألدوات والتجهٌزات الالزمة: ثالثاً

.مختبر المنطق الرقمً والمعالجات الدقٌقة بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد-  أ

مختبر القوى الكهربائٌة واآلالت بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد -  ب

.مختبر اإللكترونٌات الكهربائٌة بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد -   ج

.مختبر انظمة القوى والكترونٌات القوى بداٌة السنة الرابعة من تارٌخ االعتماد-   د

.مختبر اتصاالت بداٌة السنة الرابعة من تارٌخ االعتماد-   ه

.مختبر التحكم اآللً بداٌة السنة الخامسة من تارٌخ االعتماد-  و
. فً االطار الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة  (5)توفٌر العدد الالزم من الكتب والمراجع والدورٌات فً مجال التخصص وفقاً للمادة : رابعاً

.تعٌٌن مشرفٌن وفنًٌ مختبر فً التخصص : خامساً
.توفٌر آلة تصوٌر مع بداٌة العام الدراسً : سادساً

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة: سابعاً

.2015/2016وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الدراسً 

 ."2017/2018وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

2619/08/2015430

طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة للنواقص  (165)فً جامعة عجلون الوطنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ االدارة السٌاحٌة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

: اآلتٌة

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص، وذلك قبل بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص- 1

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة-  2

:اضافة المواد االتٌة الى متطلبات التخصص االجبارٌة -  أ

مادة ادارة الفعالٌات- مادة التخطٌط السٌاحً     –  مادة البرامج السٌاحٌة     - 

.من متطلبات التخصص االختٌارٌة الى متطلبات التخصص االجبارٌة (قضاٌا معاصرة فً السٌاحة)نقل مادة -   ب

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص لتخصصات االدارة  (3/ج)ساعات معتمدة الى متطلبات التخصص االجباري حداً أدنى حسب المادة  (6)اضافة التدرٌب المٌدانً بواقع -  ج

.الفندقٌة واالدارة السٌاحٌة وادارة الفعالٌات لبرنامج البكالورٌوس

.تزوٌد مختبر الحاسوب الخاص بالتخصص بالبرمجٌات المتخصصة الالزمة - 3

.من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة   (5)استكمال توفٌر الكتب الالزمة للتخصص وذلك حسب المادة - 4

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر  (4)من عقود أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراة لمدة سنتٌن حسب المادة  (%50)تجدٌد عقود أعضاء هٌئة التدرٌس بحٌث تكون - 5

االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة 

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس- 6

عدم تجاوز الطاقة اإلستٌعابٌة العامة للجامعة- 7

.15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 

 ."2017/2018وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

2619/08/2015431

:طالباً، شرٌطة اآلتً  (102)فً جامعة الشرق األوسط بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ التصمٌم الداخلً)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

.2015/2016تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرات العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس فً البرنامج فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً - 1

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس ثالث من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد - 2

."2017/2018 وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 



2619/08/2015432

:الموافقة على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسمائهم"

مساعد الرئٌس لشإون ضمان الجودة والتطوٌر        مقرراً                                              / األستاذ الدكتور خالد محمد الفوارس. 1

الجامعة األردنٌة                                        عضواً                                          / صٌدلة/ الدكتور حاتم سمٌر الخطٌب. 2

هٌئة االعتماد                                                       أمٌن سر اللجنة                             / السٌدة جهان جبر . 3

المقدم من جامعة البترا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)         تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

".أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

."إقرار التعدٌالت على أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، كما هً بالشكل المرفق2619/08/2015433

2702/09/2015434

: طالباً، شرٌطة اآلتً (33)فً جامعة الٌرموك عند  (برنامج الماجستٌر/ التربٌة االسالمٌة )الموافقة على استمرارٌة االعتماد وتحدٌد الطاقة االستٌعابٌة الخاصة  لتخصص  "

طالبـاً وذلك بالتقدم بطلب لرفع الطاقة  (142)والبالػ قـدره  (برنامج البكالورٌوس/ دراسات اسالمٌة  )تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المقرة سابقاً  لتخصص - 1

.االستٌعابٌة للتخصص

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

."15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 

2702/09/2015435

فً جامعة الٌرموك، لحٌن تعٌٌن العدد الالزم من  (برنامج الدكتوراه/ التربٌة االسالمٌة )تؤجٌل البت فً استمرارٌة االعتماد وتحدٌد الطاقة االستٌعابٌة الخاصة  لتخصص : اوالً " 

.أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه، وذلك حسب اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا
طالبـاً وذلك بالتقدم بطلب لرفع الطاقة  (142)والبالػ قـدره  (برنامج البكالورٌوس/ دراسات اسالمٌة  )تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المقرة سابقاً  لتخصص : ثانٌاً

.االستٌعابٌة للتخصص
:امكانٌة االخذ بمالحظات اللجنة على الخطة الدراسٌة: ثالثاً

.من متطلبات التخصص االجبارٌة الى متطلبات التخصص االختٌارٌة (نظرٌات النمو)نقل مادة -  

.ووضعها ورمزها ورقمها (دراسات فً التفسٌر الموضوعً)اعادة النظر بمسمى مادة - 

."15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 

2702/09/2015436

:منح جامعة الٌرموك مهلة الستكمال النواقص اآلتٌة، كالً حسب وقته" 

.(2015/2016)تجهٌز الصٌدلٌة االفتراضٌة، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً . 1

:تجهٌز المختبرات اآلتٌة الخاصة بالتخصص، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص الصٌدلة وحسب الجدول الزمنً المبٌن فً الجدول أدناه. 2

المختبر السنة الدراسٌة

الصٌدلة الصناعٌة بداٌة السنة الثالثة

أحٌاء دقٌقة صٌدالنٌة بداٌة السنة الثالثة

العقاقٌر وكٌمٌاء العقاقٌر بداٌة السنة الثالثة

علم حرائك األدوٌة الصٌدلة السرٌرٌة والعناٌة الصٌدالنٌة بداٌة السنة الرابعة

."تجهٌز مختبر الكٌمٌاء الصٌدالنٌة والتقنٌة الحٌوٌة حسب معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص الصٌدلة بداٌة السنة الرابعة من تارٌخ االعتماد للتخصص.  3

2702/09/2015437
لتعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه برتبة استاذ فً تخصص  (2015/2016)منح جامعة الطفٌلة التقنٌة مهلة حتى بداٌة بداٌة الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً "

."، وبخالؾ ذلك سٌتم وقؾ القبول فً التخصص(برنامج الماجستٌر/ علم النفس التربوي)



2702/09/2015438

:طالباً، شرٌطة اآلتً (108)فً جامعة الطفٌلة التقنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها (برنامج البكالورٌوس/ العلوم الحٌاتٌة التطبٌقٌة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص" 

.اقرار التعدٌالت التً تم إجرائها على الخطة الدراسٌة  للتخصص وذلك حسب األصول- 1

. تجهٌز مختبر األحٌاء العامة باألجهزة الالزمة- 2

.(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الدراسً 

:توفٌر المختبرات اآلتٌة- 3

مختبر علم النبات عند بداٌة السنة الثانٌة- 

مختبر علم الحٌوان عند بداٌة السنة الثانٌة- 

.عند بداٌة السنة الثالثة- مختبر األحٌاء الدقٌقة- 

.عند بداٌة السنة الثالثة- مختبر البٌولوجٌا الجزٌئٌة والوراثة- 

.حداً أدنى من درجة الماجستٌر فً التخصص عند بداٌة السنة الثانٌة من اعتماد التخصص (2)تعٌٌن مشرفً مختبرات عدد - 4

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (5)تزوٌد المكتبة بالكتب والمراجع المتعلقة بالتخصص وذلك وفقاً للمادة - 5

.(2017/2018)تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص، وذلك عند بداٌة السنة الثالثة من اعتماد التخصص - 6

."عدم تجاوز الطاقة اإلستٌعابٌة العامة للجامعة- 7

2702/09/2015439

:فً جامعة لحٌن استكمال النواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)تاجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 

. (الصٌدلة السرٌرٌة/ علم األدوٌة):تعٌٌن أعضاء هٌئة تدرٌس من حملة الدكتوراه لتؽطٌة المجاالت المعرفٌة. 1

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة لشهادة الدكتور مروان البحتري. 2

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هٌئة التدرٌس الجدد. 3

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة. 4
.دٌنار أردنً (3000)فً جامعة مإتة، شرٌطة دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح القبول والبالػ قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص : ثانٌاً

." وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص2015/2016 وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 

2702/09/2015440

 (برنامج الدكتوراه/ االرشاد النفسً والتربوي) والمتضمن تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص 17/6/2015تارٌخ  (283/19/2015)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : أوالً" 

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)فً جامعة مإتة، لحٌن تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، وفقاً للمادة 
:فً جامعة مإتة، شرٌطة اآلتً (برنامج الماجستٌر/ االرشاد النفسً والتربوي)فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص : ثانٌاً

دٌنار أردنً ال ؼٌر، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً  (3000)دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب القبول للطلبة الجدد والبالػ قدرها - 1

.  ، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص(52015/2016)

.طالباً (66)والبالػ قدرها  (برنامج الماجستٌر/ االرشاد النفسً والتربوي)االلتزام بالطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص - 2
طالباً،  (63)، لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة والبالػ قدره (برنامج البكالورٌوس/ االرشاد والصحة النفسٌة)التقدم بطلب رفع طاقة استٌعابٌة خاصة لتخصص : ثالثاً

.(52015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 
:(2015/2016)تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هٌئة التدرٌس التالٌة أسماإهم بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً : رابعاً

.ارشاد نفسً وتربوي/ فاطمة النواٌسة.د- 

.ارشاد نفسً وتربوي/ باسم الدحادحة. د- 

.ارشاد نفسً وتربوي/ صهٌب التخاٌنة. د- 

.ارشاد نفسً وتربوي/ انس الضالعٌن. د- 

."عدم قبول أي طالب فً البرنامج قبل اعتماد التخصص، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب الى مجلس التعلٌم العالً بالؽاء الترخٌص للتخصص: خامساً



2702/09/2015441

برنامج / علم الجرٌمة-علم االجتماع)المتضمن إٌقاؾ القبول فً تخصص ( 5/8/2015)تارٌخ ( 402/24/2015)التؤكٌد على قرار مجلس هٌئة االعتماد السابق قرار رقم  (أوالً" 

فً جامعة مإتة لحٌن تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، وفقاً ( برنامج الماجستٌر/ علم الجرٌمة-علم االجتماع)وتخصص  (الدكتوراه

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)للمادة 
."طالباً( 208)لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة والبالػ قدره ( برنامج البكالورٌوس/ علم االجتماع)التقدم بطلب رفع طاقة استٌعابٌة خاصة لتخصص  (ثانٌاً

2702/09/2015442

:طالباً، شرٌطة اآلتً( 66)فً جامعة مإتة بطاقة إستٌعابٌة قدرها( برنامج الماجستٌر/ علم الحاسوب)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص  (اوالً"

.من قائمة التخصص االختٌارٌة إلى قائمة التخصص اإلجبارٌة (تركٌب لؽات البرمجة  )نقل مادة - 1

:تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة عمل كل من أعضاء هٌئة التدرٌس التالٌة أسماإهم- 2

األستاذ الدكتور حامد البدور- 

الدكتور محمد النبهان- 

الدكتور بسام محادٌن- 

الدكتور محمد الطراونة- 

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 3

.(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الدراسً 
طالباً، وذلك فً موعد ( 73)لتؽطٌة التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة والبالػ قدره ( برنامج البكالورٌوس/ علم الحاسوب)التقدم بطلب رفع طاقة استٌعابٌة خاصة لتخصص  (ثانٌاً

.(52015/2016)أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 
فً جامعة مإتة، شرٌطة دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب القبول للطلبة الجدد والبالػ قدرها ( برنامج الماجستٌر/ علم الحاسوب)فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص  (ثالثاً

."  ، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص(52015/2016)دٌنار أردنً ال ؼٌر، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً  (3000)

2702/09/2015443

:طالباً، شرٌطة اآلتً( 66)فً جامعة مإتة بطاقة إستٌعابٌة قدرها( برنامج الماجستٌر/ التربٌة الرٌاضٌة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص  (اوالً"

:تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة عمل كل من أعضاء هٌئة التدرٌس التالٌة أسماإهم- 1

مقداد الطراونة.د- 

عمر الجعافرة.د- 

مإٌد الطراونة.د- 

ابتهال الخوالدة.د- 

صالح قوقزة.د- 

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

.(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الدراسً 
طالباً، وذلك فً ( 361)لتؽطٌة التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة والبالػ قدره ( برنامج البكالورٌوس/ التربٌة الرٌاضٌة)التقدم بطلب رفع طاقة استٌعابٌة خاصة لتخصص  (ثانٌاً

.(52015/2016)موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 
فً جامعة مإتة، شرٌطة دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب القبول للطلبة الجدد والبالػ قدرها ( برنامج الماجستٌر/ التربٌة الرٌاضٌة)فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص  (ثالثاً

." ، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص(52015/2016)دٌنار أردنً ال ؼٌر، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً  (3000)



2702/09/2015444

:المتضمن (12/8/2015)تارٌخ  (409/25/2015)التؤكٌد على  قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم " 
:فً الجامعة الهاشمٌة، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة( برنامج الماجستٌر/ تكنولوجٌا التعلٌم والتعلٌم اإللكترونً)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً

توفٌر ثالثة أعضاء هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، محققٌن شرط اإلنتاج العلمً وفقاً  لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا وموطنٌن فً - 1

.برنامج تكنولوجٌا التعلٌم والتعلٌم اإللكترونً

تزوٌد هٌئة االعتماد بخطة دراسٌة جدٌدة للبرنامج بمسارٌة الرسالة والشامل تحتوي على مواد ذات عالقة بمسمى وأهداؾ البرنامج، على ان ٌتم تقدٌم وصؾ دقٌق وحدٌث لمحتوى - 2

.هذه المواد

.(تكنولوجٌا التعلٌم والتعلٌم اإللكترونً)تزوٌد هٌئة االعتماد بقائمة الكتب والمراجع والدورٌات فً مجال تخصص - 3

.تزوٌد هٌئة االعتماد بقائمة البرمجٌات المرخصة والتً تخدم المواد التً سٌطرحها برنامج تكنولوجٌا التعلٌم والتعلٌم اإللكترونً- 4

.(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 
."عدم قبول أي طالب فً البرنامج قبل اعتماد التخصص، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب الى مجلس التعلٌم العالً بالؽاء الترخٌص للتخصص (ثانٌاً

2702/09/2015445
فً جامعة عمان العربٌة لحٌن تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة الدكتوراه برتبة مشارك  (برنامج الماجستٌر/ إدارة الموارد البشرٌة)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص " 

."(إدارة الموارد البشرٌة)على االقل فً تخصص 

2702/09/2015446

:طالباً شرٌطة اآلتً (370)طالباً إلى  (296)فً جامعة فٌالدلفٌا من  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المٌكانٌكٌة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص " 

: تزوٌد الهٌئة بماشرة عمل كل من- 1

.ممدوح عبدالعزٌز البصول. د- 

.محمد عٌسى احمد. د- 

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

."15/9/2015وذلك فً موعد أقصاه 

2702/09/2015447

طالباً شرٌطة اآلتً  (452)طالبا الى  (386)فً جامعة جدارا من  (برنامج البكالورٌوس / العلوم المالٌة والمصرفٌة  )الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص " 

:

 .(2015/2016)تزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص بداٌة الفصل الدراسً االول من العام الجامعً _1

." عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة_2

2702/09/2015448

:فً جامعة جدارا لحٌن استكمال الجامعة للنواقص التالٌة  (برنامج البكالورٌوس / الصٌدلة )تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص " 

.توفٌر مختبر الكٌمٌاء العامة ومختبر العلوم الحٌاتٌة – 1

.استكمال توفٌر الكتب الالزمة للتخصص وفقاً للمادة الخامسة من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة- 2

.تجهٌز القاعات الصفٌة ومكاتب أعضاء هٌئة التدرٌس وحسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص - 3

. (2015/2016)وذلك فً موعد اقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 

توفٌر مختبر الصٌدالنٌات، مختبر الصٌدلة الصناعٌة، مختبر التحالٌل الصٌدالنٌة، مختبر الكٌمٌاء العضوٌة الصٌدالنٌة والكٌمٌاء الدوائٌة، مختبر األحٌاء الدقٌقة الصٌدالنٌة، مختبر - 4

، مختبر الكٌمٌاء الحٌوٌة الصٌدالنٌة والتقنٌة الحٌوٌة، مختبر علم حرائك (علم وظائؾ األعضاء، مختبر التشرٌح، األمراض)العقاقٌر وكٌمٌاء العقاقٌر، مختبر العلوم الطبٌة األساسٌة 

. جهاز حاسوب شخصً مزّودة بحزم برامجٌة تطبٌقٌة، مختبر علم األدوٌة والسموم قبل بداٌة السنة الثالثة للتخصص20األدوٌة والصٌدلة السرٌرٌة والعناٌة الصٌدالنٌة مجّهز بـ 

."توفٌر صٌدلٌة افتراضٌة للتخصص على بداٌة السنة الثالثة للتخصص– 5



2702/09/2015449

:لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (جدارا)فً جامعة  (برنامج البكالورٌوس/ القانون)تؤجٌل البت فً رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص " 

الواردٌن فً معاٌٌر االعتماد الخاصة فً  (القانون الجزائً، والقانون الدولً العام)تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص لتؽطٌة المجالٌن المعرفٌٌن - 1

.، حٌث ال ٌمكن تؽطٌة هذٌن المجالٌن من قبل عضوي هٌئة التدرٌس األستاذ الدكتور علً الحسٌناوي والدكتور عمران محافظة المحسوبٌن على برنامج الماجستٌر(القانون)تخصص 

.1/3/2016تزوٌد هٌئة االعتماد بماٌثبت تجدٌد عقد الدكتور محمد محمود الكركً الذي ٌنتهً عقده بتارٌخ - 2

."(2015/2016)وذلك فً موعد اقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 

2702/09/2015450

:طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة  (88)فً جامعة عجلون الوطنٌة  بطاقة إستٌعابٌة قدرها (برنامج البكالورٌوس/ الرٌاضٌات)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

:اجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 1

.بحٌث ٌتم اضافة أكثر لعدد طرق البرهان (نظرٌة المجموعات)اعادة النظر فً وصؾ مادة - 

.((3)التفاضل والتكامل)مع مادة  (التفاضل والتكامل المتقدم)دمج مادة - 

(التحلٌل الرٌاضً )اضافة موضوع تكامل رٌمان لمادة - 

.(االحتماالت)تحت مسمى  (االحتماالت)و  (النظرٌة الموثوقٌة)دمج مادتً - 

التحلٌل )، ونقل موضوعات تحلٌل االقترانات المتجهه ذات المتؽٌرات المتعددة إلى مادة ((1)التحلٌل الرٌاضً)مع موضوعات مادة  ((2)التحلٌل الرٌاضً)دمج موضوعات مادة - 

.، واضافة موضوع تكامل االقترانات ذات القٌم الحقٌقٌة بعدة متؽٌرات((2)الرٌاضً

.(الهندسة الالقلٌدٌة)لتصبح تحت مسمى  ((2)التبولوجٌا العامة )تؽٌٌر مسمى مادة - 

.(الرزم الحاسوبٌة فً الرٌاضٌات)و (الرزم البرمجٌة فً الرٌاضٌات)دمج مادتً- 

. متطلب تخصص اختٌاري/ ((2)التحلٌل العددي)متطلب تخصص اجباري، و/ ((1)التحلٌل العددي)بمادتً  (الطرق العددٌة)استبدال مادة - 

.(تنوٌع المواد فً المجاالت االختٌارٌة، بحٌث تشمل مواد أخرى ؼٌر مواد الرٌاضٌات ):امكانٌة اخذ الجامعة بمالحظة اللجنة اآلتٌة على الخطة الدراسٌة- 

.من االطار العام للتخصصات االنسانٌة والعلمٌة لبرنامج البكالورٌوس (5)زٌادة عدد الكتب والمراجع فً التخصص فً المكتبة، وذلك حسب المادة - 2

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص أحدهما برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى، وذلك عند بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ اعتماد التخصص- 3

."عدم تجاوز الطاقة اإلستٌعابٌة العامة للجامعة- 4

2702/09/2015451

:طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (82)فً جامعة جرش  بطاقة إستٌعابٌة قدرها (برنامج البكالورٌوس/ هندسة العمارة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات االنسانٌة والعلمٌة، وذلك قبل بداٌة الفصل  (5)استكمال توفٌر الكتب والدورٌات الخاصة بالتخصص وفقاً للمادة - 1

.(2015/2016)الدراسً األول من العام الجامعً 

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس ثالث من حملة درجة الدكتوراة فً التخصص، وذلك عند بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص- 2

."عدم تجاوز الطاقة اإلستٌعابٌة العامة للجامعة- 3

2702/09/2015452
فً جامعة عمان العربٌة،  (برنامج البكالورٌوس/ الحوسبة النقالة) المتضمن تؤجٌل البت فً اعتماد تخصص 5/8/2015تارٌخ  (386/24/2015)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم " 

، وذلك فً موعد اقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً (حوسبة نقالة/ الحوسبة النقالة او الشبكات)لحٌن تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص 

(2015/2016)".

2702/09/2015453

:لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة   (الشرق األوسط)فً جامعة  (برنامج الماجستٌر/ التصمٌم الجرافٌكً)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص " 

وذلك لتحقٌق كافة الرتب األكادٌمٌة ألعضاء هٌئة التدرٌس المنصوص علٌها فً برامج الدراسات العلٌا وفقاً  (التصمٌم الجرافٌكً)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس برتبة أستاذ فً تخصص - 1

.(3/ه/4)للمادة 

كحد أدنى، حٌث أن عضوي هٌئة التدرٌس المتوفرٌن برتبة أستاذ مشارك ؼٌر متخصصٌن فً  (التصمٌم الجرافٌكً)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس برتبة أستاذ مشارك فً تخصص - 2

.مجال التصمٌم الجرافٌكً 

."(2015/2016)وذلك فً موعد اقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 



2702/09/2015454

:طالباً، شرٌطة  اآلتً (95)فً جامعة الزٌتونة االردنٌة الخاصة، بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا أمن المعلومات )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

.عند بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد وبرتبة أستاذ مشارك حداً أدنى (تكنولوجٌا أمن المعلومات )تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل ٌحمل درجة الدكتوراة فً تخصص - 1

.تخصٌص مختبرات مجهزة بكافة البرمجٌات والتطبٌقات الالزمة للتخصص عند بداٌة السنة الثانٌة تارٌخ االعتماد- 2

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 3

2702/09/2015455
وتصوٌب اوضاع التخصصات فٌها،  (برنامج الماجستٌر/ MBAادارة االعمال ) للتقدم بطلب استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص 1/6/2016منح كلٌة طالل أبو ؼزالة مهلة لؽاٌة "

."وبخالؾ ذلك سٌتم اٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

2702/09/2015456
طالباً شرٌطة عدم تجاوز الطاقة  (250)طالباً إلى  (199)فً جامعة عمان األهلٌة من  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الطبٌة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص " 

."االستٌعابٌة العامة للجامعة

."، كما هً بالشكل المرفق(برنامج البكالورٌوس/ التربٌة البدنٌة)إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص "2702/09/2015457

2702/09/2015458
طالباً، شرٌطة عدم  (160)فـً كلٌــة األردن الجامعٌة التطبٌقٌة للتعلٌم الفندقً والسٌاحً عند  (برنـامج الدبـلوم المتوسط / إدارة الفنادق )تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص " "

."تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للكلٌة

2702/09/2015459
بخصوص استمرارٌة  ( 25/3/2015 )تارٌــخ  (141/10/2015)مستكملة للنقص الوارد فـً قـرار مجـلس الهٌئـة رقـم     (كلٌـة مجتمع متوسطة / الزرقـاء األهلٌـة  )تعتبر كلٌـة " 

".طالباً (860)االعتماد العام بالطاقة االستٌعابٌة المحددة والبالػ قدرها 

2702/09/2015460

من  (7)من المادة  (أ، ك) وتعدٌالته، الصادرة باالستناد إلى الفقرتٌن 2010لسنة  (2)من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لكلٌات المجتمع المتوسطة رقم  (4،5)استناداً إلى المادتٌن "

ٌُشّكل مجلس أمناء كلٌة الزرقاء األهلٌة اعتباراً من تارٌخ هذا القرار وللمدة المتبقٌة من عمر المجلس على 2007لسنة  ( 20)قانون هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً رقم   وتعدٌالته، 

:النحو اآلتً

.رئٌساً/ الدكتور أمجد صبحً الفاهوم - 

عضواً/ األستاذ الدكتور وائل ناجً صالح- 

عضواً/ األستاذ الدكتور سالمة طناش- 

عضواً/ السٌدة أرٌج إسحاق الصفدي - 

"عضواً/ عمٌد الكلٌة بحكم منصبه - 

2702/09/2015461

لبرامج الدراسات العلٌا،   (475)لبرامج البكالورٌوس و (4325)طالباً، منها  (4000)طالباً بدالً من  (4800)الموافقة على رفع الطاقة االستٌعابٌة العامة لجامعة جدارا لتصبح " 

:شرٌطة اآلتً

.إعداد خطة إٌفاد واضحة ومجدولة زمنٌاً للحصول على درجتً الماجستٌر والدكتوراه وذلك حسب احتٌاجات الجامعة الفعلٌة المطلوبة. 1

إعداد خططاً مستقبلٌة لتوفٌر أعضاء الهٌئة التدرٌسٌة وضمان وجود العدد الكافً منهم فً كل تخصص حسب معاٌٌر االعتماد الخاص لكل تخصص وخطط وآلٌة واضحة فً مجال . 2

.خدمة المجتمع  المحلً والبٌئة

.اإللتزام بسٌاسة ثابتة لالبتعاث لجامعات مرموقة وبؤعداد محدودة ومجدولة زمنٌاً. 3

.العمل على تهٌئة جمٌع مرافق الجامعة من مبانً ومكتبة ومصاؾ سٌارات الستخدامات ذوي االحتٌاجات الخاصة. 4

.نشر رإٌة الجامعة ورسالتها وأهدافها فً اماكن مختلفة فً الجامعة بحٌث تكون معلنة للطلبة والزوار. 5

.تزوٌد هٌئة االعتماد  بمباشرة عمل أعضاء هٌئة التدرٌس الجدد. 6

"15/10/2015وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة العامة والتاكد من استكمال النواقص فً موعد اقصاه 



2702/09/2015462

:طالباً شرٌطة اآلتً (30)فً جامعة العلوم التطبٌقٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/ المالٌة وادارة المخاطر)الموافقة على اعتماد تخصص : اوالً" 

من المتطلبات  (اسواق ومإسسات مالٌة)من المتطلبات االختٌارٌة للمتطلبات االجبارٌة، ونقل مساق  (المشتقات وادارة المخاطر)تعدٌل الخطة الدراسٌة مسار الرسالة بنقل مساق - 1

.االجبارٌة الى المتطلبات االختٌارٌة

.منٌر الحكٌم. تزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل د- 2

.1/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراة فً تخصص ادارة المخاطر عند بداٌة السنة الثانٌة- 3

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 4
."طالباً (488)طالباً إلى  (732)من  (برنامج البكالورٌوس/ االدارة المالٌة والمصرفٌة)تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص :ثانٌاً

2702/09/2015463
لحٌن الحصول  (برنامج الدكتوراه/ العلوم السٌاسٌة)المتضمن إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص  (5/8/2015)تارٌخ  (401/24/2015)التؤكٌد على قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم " 

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، وبخالؾ ذلك سٌتم  (4)على االعتماد الخاص وتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص، وفقاً للمادة 

."التنسٌب الى مجلس التعلٌم العالً بالؽاء الترخٌص للتخصص

2702/09/2015464

فً جامعة  (برنامج الدكتوراه/ الفقه وأصوله) والمتضمن تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص 17/6/2015تارٌخ  (285/19/2015)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم : أوالً" 

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)مإتة، لحٌن تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، وفقاً للمادة 
فً جامعة مإتة، شرٌطة دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب القبول للطلبة الجدد والبالػ قدرها  (برنامج الماجستٌر/ الفقه وأصوله)فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص : ثانٌاً

.  ، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص(52015/2016)دٌنار أردنً ال ؼٌر، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً  (3000)
. طالباً (66)طالباً إلى  (96)فً جامعة مإتة من  (برنامج الماجستٌر/ الفقه وأصوله)خفض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص : ثالثاً

طالباً، وذلك فً  (280)، لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة والبالػ قدره (برنامج البكالورٌوس/ الفقه وأصوله)التقدم بطلب رفع طاقة استٌعابٌة خاصة لتخصص : رابعاً

.(52015/2016)موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 
:(2015/2016)تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هٌئة التدرٌس التالٌة أسماإهم بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً : خامساً

دكتوراه فً تخصص القضاء الشرعً/ عبد الناصر محمد جابر.د- 

ماجستٌر فً الفقه وأصوله/ السٌد أسامة سالم الصراٌرة- 

.ماجستٌر فً الفقه وأصوله/ السٌدة زٌنب صالح الكساسبة- 

."عدم قبول أي طالب فً البرنامج قبل اعتماد التخصص، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب الى مجلس التعلٌم العالً بالؽاء الترخٌص للتخصص: سادساً

2702/09/2015465

:فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا لحٌن استكمال الجامعة النواقص التالٌة (برنامج البكالورٌوس/هندسة البرمجٌات)تؤجٌل البت باالعتماد الخاص لتخصص : اوالً" 

: لتدرٌس المواد التالٌة (الرٌاضٌات)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل فً تخصص - 1

.، االحصاء واالحتماالت، تحلٌل عددي(2)، التفاضل والتكامل(1)التفاضل والتكامل 

.استكمال توفٌر الكتب الالزمة والحدٌثة للتخصص وفقا للمادة الخامسة من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة - 2

.منها لمدة سنتٌن (%50)تجدٌد عقود أعضاء هٌئة التدرٌس بحٌث تكون نسبة - 3

.15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 

.توفٌر وتجهٌز مختبر البرمجة فً بداٌة السنة الثانٌة للتخصص - 4
."عدم قبول طلبة فً التخصص قبل تحقٌق معاٌٌر االعتماد الخاص واستكمال النواقص: ثانٌاً



2702/09/2015466

:فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا لحٌن استكمال الجامعة النواقص التالٌة (برنامج البكالورٌوس/التموٌل)تؤجٌل البت باالعتماد الخاص لتخصص : اوالً"

.لطلبة كلٌة العلوم االدارٌة  (االقتصاد الجزئً واالقتصاد الكلً ومبادى االقتصاد  )لتدرٌس مواد  (االقتصاد)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل فً تخصص - 1

.االقتصاد الكلً، االقتصاد الجزئً، مبادئ التسوٌق، اتخاذ القرارات : توطٌن المواد التالٌة فً األقسام المناسبة لها علماً بؤن هذه المواد تحمل أرقام ال تنتمً ألي قسم- 2

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص  (ب /3 )على األقل من أعضاء هٌئة التدرٌس بعقود التقل مدتها عن سنتٌن وفقاً للمادة الرابعة البند % 50تعٌٌن ما نسبته - 3

.للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة

.15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 
."عدم قبول طلبة فً التخصص قبل تحقٌق معاٌٌر االعتماد الخاص واستكمال النواقص: ثانٌاً

2702/09/2015467

:فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا لحٌن استكمال الجامعة النواقص التالٌة (برنامج البكالورٌوس/المحاسبة)تؤجٌل البت باالعتماد الخاص لتخصص " 

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل تخصصه اقتصاد لتدرٌس مادتً االقتصاد الجزئً واالقتصاد الكلً- 1

.االقتصاد الكلً، االقتصاد الجزئً، مبادئ التسوٌق، اتخاذ القرارات:توطٌن المواد التالٌة فً األقسام المناسبة لها علماً بؤن هذه المواد تحمل أرقام وهمٌة - 2

.استكمال توفٌر الكتب الالزمة والحدٌثة للتخصص وفقا للمادة الخامسة من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة - 3

.15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 
."عدم قبول طلبة فً التخصص قبل تحقٌق معاٌٌر االعتماد الخاص واستكمال النواقص: ثانٌاً

2702/09/2015468

:فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا لحٌن استكمال الجامعة النواقص التالٌة (برنامج البكالورٌوس/ ادارة األعمال)تؤجٌل البت باالعتماد الخاص لتخصص " 

.لطلبة كلٌة العلوم االدارٌة (االقتصاد الجزئً واالقتصاد الكلً ومبادى االقتصاد  )لتدرٌس مواد  (االقتصاد)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل فً تخصص - 1

.لتدرٌس مادتً القانون االداري والقانون التجاري قبل بداٌة السنة الثانٌة للتخصص  (القانون)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل فً تخصص - 2

االقتصاد الكلً، االقتصاد الجزئً، مبادئ التسوٌق، االتصال فً األعمال، إدارة عالقات العمالء، )تعدٌل الخطة الدراسٌة بحٌث ٌتم توطٌن المواد التالٌة وفقاً لالقسام التابعة لها - 3

.علماً أنها تحمل أرقام ال تمثل اي قسم (التفكٌر االبداعً، حل المشكالت للمدراء، إتخاذ القرارات، إدارة التؽٌٌر واإلبداع

.15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 
."عدم قبول طلبة فً التخصص قبل تحقٌق معاٌٌر االعتماد الخاص واستكمال النواقص: ثانٌاً

2702/09/2015469

:فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا لحٌن استكمال الجامعة النواقص التالٌة  (برنامج البكالورٌوس/الحاسوب)تاجٌل البت باالعتماد الخاص لتخصص " 

لتدرٌس المواد التالٌة  (الرٌاضٌات)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل فً تخصص - 1

.، االحصاء واالحتماالت، جبر خطً، تحلٌل عددي(2)، التفاضل والتكامل (1)التفاضل والتكامل 

فً وحدة المساقات الخدمٌة لتؽطٌة متطلبات الجامعة والكلٌة حٌث ان العدد المتوفر من اعضاء هٌئة  (علم الحاسوب)تعٌٌن العدد الالزم من اعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصص -  2

التدرٌس ال ٌكفً لتؽطٌة متطلبات الجامعة والكلٌة ومواد قسم هندسة البرمجٌات

.استكمال توفٌر الكتب الالزمة والحدٌثة للتخصص وفقا للمادة الخامسة من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة - 3

.15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 

.توفٌر وتجهٌز مختبر التطبٌقات وعلوم المعلومات فً بداٌة السنة الثانٌة للتخصص - 4
."عدم قبول طلبة فً التخصص قبل تحقٌق معاٌٌر االعتماد الخاص واستكمال النواقص: ثانٌاً

."إقرار التعدٌالت على التعلٌمات المالٌة لمكافآت اللجان المشاركة فً امتحان الكفاءة الجامعٌة، كما هً بالشكل المرفق2702/09/2015470

2809/09/2015471

:طالباً، شرٌطة اآلتً (534)فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ العلوم اإلدارٌة)الموافقة على استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص "

، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة 15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه  (2015/2016)تزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص للعام الدراسً - 1 

.فً التخصص

."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2



2810/09/2015472

:طالباً، شرٌطة اآلتً (464)فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة الدولٌة )تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

.(2015/2016)مباشرة عمل جمٌع أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص للعام الدراسً - 1

.إرفاق الشهادات العلمٌة لألستاذ الدكتور رٌاض العبدهللا، مع قرار ترقٌته إلى رتبة أستاذ- 2

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 3

."، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة فً التخصص15/10/2015 وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله فً موعد أقصاه 

2811/09/2015473
برنامج / العلوم اللوجستٌة ) لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراة  فً تخصص 15/10/2015منح الجامعة األلمانٌة األردنٌة مهلة لؽاٌة "

."، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة فً التخصص(البكالورٌوس

2812/09/2015474

:طالباً، شرٌطة اآلتً (149)فً جامعة جرش بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.15/10/2015تزوٌد الهٌئة بمباشرة العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس وذلك فً موعد أقصاه - 1

:تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس لتؽطٌة المجاالت اآلتٌة - 2

. كٌمٌاء دوائٌة وتصمٌم الدواء فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد - 

. صٌدلة صناعٌة أو تكنولوجٌا األدوٌة، حركٌة الدواء فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد- 

.علم األحٌاء الدقٌقة، صٌدلة سرٌرٌة فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد- 

.كٌمٌاء العقاقٌر فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد - 

. توفٌر المختبرات وتجهٌزها باألجهزة والمعدات الالزمة حسب الفترة الزمنٌة المبٌنة أعاله -  3

.مختبر الصٌدالنٌات فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد - 

.مختبر الصٌدلة الصناعٌة فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد - 

.مختبر العقاقٌر وكٌمٌاء العقاقٌر فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد - 

.مختبر الكٌمٌاء الحٌوٌة الصٌدالنٌة فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد - 

.مختبر علم حرائك األدوٌة والصٌدلة السرٌرٌة  والعناٌة الصٌدالنٌة فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد- 

.مختبر علم االدوٌة والسموم فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد- 

."2016/2017وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

2813/09/2015475

برنامج / الصحافة)والمتعلق باالعتماد الخاص لتخصص  (8/7/2015)تارٌخ  (313/21/2015)تعتبر جامعة البترا مستكملة للنواقص الواردة فً قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم "

أحدهما برتبة أستاذ مشارك كحد أدنى، وذلك بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ ( الصحافة)، وعلى الجامعة تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص (البكالورٌوس

.االعتماد

."بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد (برنامج البكالورٌوس/ الصحافة)وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

2814/09/2015476

/ اإلذاعة والتلفزٌون)والمتعلق باالعتماد الخاص لتخصص  (8/7/2015)تارٌخ  (313/21/2015)تعتبر جامعة البترا مستكملة للنواقص الواردة فً قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم "

.، بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد(اإلذاعة والتلفزٌون)، شرٌطة تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع أردنً الجنسٌة من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص (برنامج البكالورٌوس

."بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد (برنامج البكالورٌوس/ اإلذاعة والتلفزٌون)وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص 

2815/09/2015477

: طالباً شرٌطة اآلتً (1142)طالباً لتصبح  (1058)فً جامعة البترا من  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

.(2015/2016)تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً - 1

."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

2816/09/2015478
، كما هً بالشكل المرفق، (برنامج البكالورٌوس/ الفنون األدائٌة والرقمٌة)إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص " 

." والتً تم اعتمادها من قبل مجلس هٌئة االعتماد، وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها



2817/09/2015479
طالب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة  (200)فً جامعة جدارا لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ القانون)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص "

."للجامعة

2818/09/2015480

:طالباً للبكالورٌوس، شرٌطة اآلتً (7544)طالباً للدراسات العلٌا و  (314)طالباً، منهم  (7858)الموافقة على رفع الطاقة االستٌعابٌة العامة لجامعة عمان األهلٌة لتصبح "

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس كافة فً الجامعة- 1 

:تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة شهادات كل من- 2 

.الدكتور مهند الفا- 

.الدكتور ٌاسر قندٌل- 

.تزوٌد هٌئة االعتماد بشهادات ومعادلة شهادات الدكتور ٌاسر عبد الجواد-  3

."1/10/2015وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة العامة، والتؤكد من استكمال النواقص فً موعد أقصاه 

2819/09/2015481

:طالباً، شرٌطة استكمال النواقص اآلتٌة (81)فً جامعة الشرق األوسط بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الفنون األدائٌة والرقمٌة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

توفٌر أعضاء هٌئة تدرٌس متخصصون فً الفنون الرقمٌة والمسرح الرقمً والوسائط المتعددة وذلك ألن أعضاء هٌئة التدرٌس الحالٌٌن تتركز تخصصاتهم فً مجال المسرح . 1

.التقلٌدي فقط، فً بداٌة السنة الثالثة

.توفٌر كادر فنً متخصص فً المجاالت المعرفٌة األساسٌة للتخصص. 2

:، مع مراعاة اآلتً(الفنون األدائٌة والرقمٌة)إعادة النظر فً الخطة الدراسٌة للتخصص وفق معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص . 3

.تحدٌد مساقات ذات صلة بتخصص الفنون األدائٌة والرقمٌة ضمن مساقات الكلٌة اإلجبارٌة. 4

تعدٌل مسمٌات بعض المساقات بحٌث ٌوحً مسماها إلى المحتوى بشكل دقٌق، حٌث وجدت اللجنة أن مسمٌات بعض التخصصات الدقٌقة المقترحة واسعة جداً مثل تخصص . 5

.سٌنوؼرافٌا المسرح والسٌنما والتلفزٌون األمر الذي ٌإدي إلى الخلط  بٌن كل من سٌونوؼرافٌا المسرح وسٌنوؼرافٌا التلفزٌون وسٌنوؼرافٌا السٌنما

، على أن تكون التجهٌزات والمختبرات خاصة (الفنون األدائٌة والرقمٌة)توفٌر المختبرات والتجهٌزات والبرمجٌات الالزمة للتخصص حسب معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص . 6

.بالتخصص

.توفٌر العدد الالزم من الكتب والدورٌات والمراجع الالزمة للتخصص حسب معاٌٌر االعتماد الخاص، مع مراعاة أن تؽطً الكتب جمٌع المجاالت المعرفٌة للتخصص. 7

.تحدٌد رئٌس قسم بمسمى رسمً. 8

."15/11/2015وذلك فً موعد أقصاه 

2820/09/2015482
، كما هً بالشكل المرفق، والتً تم اعتمادها من قبل مجلس هٌئة االعتماد، وٌعمل بها من (برنامج البكالورٌوس/ عسكري- علوم الطٌران)إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص " 

."تارٌخ إقرارها

2821/09/2015483

 بخصوص رفع الطاقة االستٌعابٌة 10/6/2015تارٌخ ( 269/18/2015) الستكمال النواقص الواردة فً قرار مجلس الهٌئة رقم 15/10/2015منح جامعة فٌالدلفٌا مهلة لؽاٌة : (أوال"

.(برنامج البكالورٌوس/ التصمٌم الداخلً)لتخصص 
.فً جامعة فٌالدلفٌا لحٌن استكمال النواقص( برنامج البكالورٌوس/ التصمٌم الداخلً)التؤكٌد على إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص :(ثانٌاً

."وبخالؾ ذلك سٌتم إعادة النظر فً االعتماد الخاص للتخصص

2822/09/2015484

:على جامعة فٌالدلفٌا

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام التً ُتوجب تعٌٌن نواب للرئٌس (3)من المادة  (ج)االلتزام بالنقطة .1

.االلتزام بتطبٌق القرارات الصادرة عن مجلس التعلٌم العالً والتً ُتوجب عدم استالم من تجاوزت أعمارهم سن السبعٌن للمناصب اإلدارٌة. 2

.التقدم بطلبات رفع الطاقة االستٌعابٌة للتخصصات التً ٌوجد إقبال للطلبة علٌها، فً المدة المسموح بها للتقدم لذلك. 3

.تزوٌد هٌئة االعتماد بملفات أعضاء هٌئة التدرٌس فً جمٌع التخصصات وفً أي قسم موطن كل منهم. 4

."2016/2017وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الدراسً 



2823/09/2015485

:طالباً، شرٌطة استكمال النواقص اآلتٌة (80)فً جامعة عجلون الوطنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد  (8)إنشاء كلٌة هندسة وتجهٌز قسم الهندسة المدنٌة بالتجهٌزات اإلدارٌة المطلوبة من خالل تحقٌق متطلبات اإلدارة الواردة فً المادة - 1

.الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة للجامعات والكلٌات الجامعٌة

.تجهٌز المختبرات الالزمة للتخصص للسنة األولى مختبرات الفٌزٌاء والكٌمٌاء والمشاؼل الهندسٌة والمراسم قبل بداٌة العام الدراسً- 2

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة للجامعات والكلٌات  (5)توفٌر الكتب والمراجع والدورٌات الالزمة للتخصص وذلك حسب المادة - 3

.الجامعٌة

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة- 4

.فً الخطة الدراسٌة (المساندة)إضافة وصؾ للمساقات ؼٌر الهندسٌة - 

.ترتٌب المساقات فً الخطة االسترشادٌة بحٌث ٌتم تقدٌم مواد مثل الفٌزٌاء والكٌمٌاء وتؤخٌر بعض المواد مثل االقتصاد الهندسً واإلدارة الهندسٌة لسنوات الحقة- 

.من متطلبات التخصص االختٌارٌة الى متطلبات التخصص اإلجبارٌة (التحلٌل العددي)نقل مادة - 

.بحٌث تتناسب مع معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص (إضافة أو حذؾ)إعادة توزٌع المساقات - 

.إمكانٌة أخذ الجامعة بالمالحظة اآلتٌة على الخطة الدراسٌة تقلٌل عدد المساقات االختٌارٌة بحٌث ٌتم حذؾ المواد التً تصلح أن تكون لطلبة الدراسات العلٌا

."(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً الثانً من العام الدراسً 

2824/09/2015486

:طالباً، شرٌطة اآلتً (155)فً جامعة عمان العربٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الحوسبة النقالة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.(حوسبة نقالة/ الحوسبة النقالة أو شبكات)تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة الدكتوراه فً السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد فً تخصص - 1

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

."وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة للتخصص فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص

2825/09/2015487

:طالباً، شرٌطة اآلتً (128)فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/هندسة البرمجٌات)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ اعتماد التخصص- 1

استكمال توفٌر الكتب الالزمة والحدٌثة للتخصص وفقا للمادة الخامسة من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة، وذلك فً موعد أقصاه - 2

15/10/2015.

.توفٌر وتجهٌز مختبر البرمجة فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد الخاص- 3

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 4

."(2017/2018)وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة للتخصص فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الجامعً 

2826/09/2015488

:طالباً، شرٌطة اآلتً (89)فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/التموٌل)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس أحدهما برتبة أستاذ مشارك على األقل فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ اعتماد التخصص- 1

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص  (ب /3 )على األقل من أعضاء هٌئة التدرٌس بعقود ال تقل مدتها عن سنتٌن وفقاً للمادة الرابعة البند  (% 50)تعٌٌن ما نسبته - 2

.للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة، وذلك بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 3

."(2017/2018)وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة للتخصص فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الجامعً 

2827/09/2015489

:طالباً، شرٌطة اآلتً (84)فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/المحاسبة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس أحدهما برتبة أستاذ مشارك على األقل فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ اعتماد التخصص- 1

استكمال توفٌر الكتب الالزمة والحدٌثة للتخصص وفقا للمادة الخامسة من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة، وذلك فً موعد أقصاه - 2

15/10/2015.

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 3

."(2017/2018)وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة للتخصص فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الجامعً 



2828/09/2015490

:طالباً، شرٌطة اآلتً (73)فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ إدارة األعمال)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

.لتدرٌس مادتً القانون اإلداري والقانون التجاري قبل بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ اعتماد التخصص (القانون)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل فً تخصص - 1

.15/10/2015لتؤخذ رقم قسم الخدمات فً متطلبات الجامعة اإلجبارٌة فً موعد أقصاه  (مهارات حاسوبٌة)تؽٌٌر رقم مادة - 2

.15/10/2015من مجموع ساعات التخصص فً موعد أقصاه  (%15)إضافة مادة إلى متطلبات الكلٌة اإلجبارٌة بحٌث ال تقل مجموع عدد ساعات متطلبات الكلٌة عن - 3

."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 4

."(2017/2018)وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة للتخصص فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الجامعً 

2829/09/2015491

، شرٌطة اآلتً (53)فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/علم الحاسوب)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "  ًً :طالباَ

. تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ اعتماد التخصص- 1

استكمال توفٌر الكتب الالزمة والحدٌثة للتخصص وفقا للمادة الخامسة من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة، وذلك فً موعد أقصاه - 2

15/10/2015.

.توفٌر وتجهٌز مختبر التطبٌقات وعلوم المعلومات فً بداٌة السنة الثانٌة للتخصص- 3

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 4

."(2017/2018)وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة الخاصة للتخصص فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الجامعً 

2830/09/2015492
، كما هً بالشكل المرفق، والتً تم اعتمادها من قبل مجلس هٌئة االعتماد، (برنامج البكالورٌوس/ الموارد الطبٌعٌة فً األراضً الجافة )إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص " 

."وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها

2801/10/2015493

 )فً أكادٌمٌة األراضً الجافة فً الجامعة الهاشمٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الموارد الطبٌعٌة فً األراضً الجافة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

:طالب، شرٌطة اآلتً (200

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس- 1

.تزوٌد هٌئة االعتماد بقرار ترخٌص تخصص الموارد الطبٌعٌة فً األراضً الجافة من مجلس التعلٌم العالً- 2

.طرح عطاء المبنى والمختبرات الالزمة حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 3

.توفٌر العدد الالزم من الكتب والدورٌات والموسوعات المتعلقة بالتخصص حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 4

."15/10/2015وذلك فً موعد أقصاه 

."من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، كما هً بالشكل المرفق (13)تعدٌل المادة     "2802/10/2015494



2916/09/2015495

طالبًا  (192)في جامعة آل البيت بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج البكالوريوس / عموم الطيران )الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص   "
:شريطة اآلتي

:إجراء التعديالت اآلتية عمى الخطة الدراسية. 1
.إضافة وصف  لمواد الخطة الدراسية لمتخصص بالمغة االنجميزية- 

.ساعات معتمدة (6)بحيث تصبح  (الديناميكا الهوائية  )زيادة عدد ساعات مادة - 
.ساعات معتمدة (3)بحيث تصبح  (السالمة الجوية )زيادة عدد ساعات مادة - 

.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة. 2
".15/11/2015و سيتم  النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه  

2916/09/2015496

دارة الجودة ) الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص  (  أواًل في الجامعة األردنية بطاقة استيعابية (  برنامج الماجستير / هندسة الصيانة وا 
.طالبًا (20)قدرها 

.طالبًا( 20)طالبًا، لتصبح ( 33)من  ( برنامج الماجستير/ إدارة تصميم وتصنيع/الهندسة الصناعية)تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص  (ثانيًا
:الطمب إلى الجامعة تصويب ما يمي (ثالثًا

.طالبًا (29)والبالغ قدره  (برنامج الماجستير/ إدارة تصميم وتصنيع/الهندسة الصناعية  )التجاوز الحاصل عمى الطاقة االستيعابية لتخصص- 
.طالبًا (383)والبالغ قدره (برنامج البكالوريوس/ الهندسة الصناعية)التجاوز الحاصل عمى الطاقة االستيعابية لتخصص- 

. عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة  (رابعًا
".15/11/2016 وسيتم النظر في تثبيت الطاقات االستيعابية لمتخصصات المذكورة أعاله في موعد أقصاه  

 



2916/09/2015497

طالبًا  (198)في جامعة آل البيت بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج البكالوريوس/ التربية البدنية)الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص  "  "
:شريطة استكمال الجامعة لمنواقص اآلتية

.توطين الدكتور حسام الدين خريسات في قسم التربية البدنية. 1
.استكمال تجهيز الصالة الرياضية والمسابح الخاصة بالتخصص. 2

:إجراء التعديالت  اآلتية عمى الخطة الدراسية لمتخصص. 3
 ساعات وتعديل عدد 8ساعات بداًل من 9إضافة ساعة معتمدة إجبارية في مجال عموم اإلدارة الرياضية واالجتماعية والنفسية لتصبح -  أ

 ساعات بداًل من ساعتين، وتخفيض عدد الساعات المعتمدة في مجال المياقة البدنية 3الساعات المعتمدة لمادة عمم االجتماع الرياضي لتصبح 
.  ( ساعات3 ساعات، وتعديل عدد ساعات مادة التمرينات واإلعداد البدني لتصبح ساعتان بداًل من 3لتصبح ساعتان بداًل من 

.تعديل اسم  مادة استراتيجيات التدريس في التربية البدنية ليصبح طرق وأساليب تدريس التربية البدنية-  ب
.تعديل اسم مادة القياس والبحث العممي في التربية البدنية ليصبح القياس والتقويم في التربية البدنية-  ج

.تعديل اسم  مادة رياضة األشخاص ذوي اإلعاقة ليصبح تربية بدنية معدلة-  د
.ترجمة أسماء المساقات بالمغة اإلنجميزية لتتطابق مع أسماء المساقات بالمغة العربية-   ه

كون أن مادة طرق وأساليب ، تغيير رقم  مادة مناهج التربية البدنية ليصبح أعمى من رقم  مادة طرق وأساليب تدريس التربية البدنية-  و
.تدريس في التربية البدنية متطمب سابق لمادة مناهج التربية البدنية

.تعديل اسم مادة التعمم والتطور الحركي ليصبح التعمم الحركي-  ي

:إمكانية األخذ بما يمي في المواد االختيارية لمخطة الدراسية - ك
: ساعات من كل مجموعة من المجموعات اآلتية3 ساعات بحيث يختار الطمبة 6 ساعات بداًل من 9المواد العممية ويخصص لها -  

.(تخصص/كرة يد ، تخصص /كرة طائرة ، تخصص /كرة سمة ،تخصص/كرة قدم )األلعاب الجماعية - 
إيقاع ، الدفاع عن النفس، سكواش+ تنس أرضي /العاب مضرب، تخصص/جمباز، تخصص/سباحة، تخصص/العاب قوى)األلعاب الفردية - 

.(حركي



2916/09/2015498

 (30)في جامعة عمان العربية بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج الماجستير/ إدارة الموارد البشرية )الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص     "
: طالب، شريطة اآلتي 

تعيين عضو هيئة التدريس رابع من حممة درجة الدكتوراه في التخصص برتبة أستاذ مشارك في السنة الثانية من تاريخ االعتماد وذلك - 1
.من تعميمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العميا (4)حسب المادة 
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة - 2

".15/11/2016 وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه 

2916/09/2015499

في جامعة جدارا( برنامج البكالوريوس / الهندسة المدنية)تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص  (أواًل
.طالٍب، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة (200) بـ 

."15/10/2015الطمب إلى الجامعة تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه لمدكتور محمد ماهر الجودي في موعد أقصاه  (ثانيًا

2916/09/2015500

المركز بطاقة استيعابية قدرها / في جامعة البمقاء التطبيقية( برنامج الماجستير / إدارة المشاريع) الموافقة عمى االعتماد الخاص لتخصص  (أوال"
.طالبًا (30)

.المركز/ في جامعة البمقاء التطبيقية( برنامج الماجستير/ إدارة المشاريع) فتح باب قبول طمبة جدد في تخصص (ثانيًا
:شريطة اآلتي

برتبة أستاذ بداية الفصل الثاني من العام  (إدارة المشاريع )تعيين عضو هيئة تدريس من حممة درجة الدكتوراه في تخصص-  1
(2015/2016)  .

.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لمجامعة- 2
".15/3/2016وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية لمتخصص في موعد أقصاه 

2916/09/2015501" طالبًا (66)المركز لحين تصويب الجامعة لمتجاوز الحاصل عمى الطاقة االستيعابية لمتخصص البالغ قدرها / جامعة البمقاء التطبيقية (برنامج الماجستير / إدارة الموارد البشرية  ) المتضمن إيقاف قبول طمبة جدد في تخصص 2/11/2015تاريخ  (56/4/2015)التأكيد عمى قرار مجمس الهيئة رقم  ".



2916/09/2015502

برنامج الدبلوم / تربٌة طفل، والتربٌة الخاصة) المتضمن إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصصً 3/12/2014تارٌخ ( 509/32/2014) التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة رقم  (أوالً"

.فً كلٌات المجتمع المتوسطة (المتوسط
للطلبة اللذٌن تم تسجٌلهم فً العام ( برنامج الدبلوم المتوسط/ تربٌة طفل، التربٌة الخاصة ) مخاطبة مجلس التعلٌم العالً بعدم تصدٌق شهادات الدبلوم المتوسط لتخصصً  (ثانٌاً

." 3/12/2014تارٌخ  (509/32/2014 )، فً التخصصٌن المذكورٌن أعاله، حٌث أن التخصصٌن قد تم إٌقاؾ القبول فٌهما بموجب قرار مجلس الهٌئة رقم 2015/2016الدراسً 

2916/09/2015503

.إقرار التعدٌالت على تعلٌمات منح المكافآت والحوافز لموظفً الهٌئة كما هً بالشكل المرفق (أوال  "
.1/1/2016دٌناراً مكافؤة شهرٌة لموظفً الهٌئة بعقود شاملة  ابتداء من ( 50)ٌصرؾ مبلػ  (    ثانٌاً

ًً .دٌناراً مكافؤة شهرٌة لسائق الرئٌس ابتداء من تارٌخ تكلٌفه( 300)ٌصرؾ مبلػ  (   ثالثاً

 2016لعام % 30الموافقة على إضافة المكافؤة الشهرٌة لموظفً هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً االعتماد إلى الضمان االجتماعً فً  مإسسة الضمان االجتماعً بنسبة  (    رابعاً 

". 1/1/2016دٌناراً شهرٌاً ابتداء من  (385)  حٌث تبلػ مساهمة الهٌئة فٌه مبلػ 2018لعام  % 40 و2017لعام % 30و

2916/09/2015504
كما هً بالشكل  (برنامج البكالورٌوس/ نظم المعلومات المالٌة والمصرفٌة )إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص "

".المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها 

2916/09/2015505

كما هً بالشكل المرفق  (برنامج البكالورٌوس / اإلمامة والوعظ واإلرشاد )إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص  "

" .وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها

2916/09/2015506

أمٌنة سر اللجنة   / الجامعة األردنٌة والسٌدة جٌهان جبر/ الموافقة على تشكٌل لجنة برئاسة الدكتورعدنان عمر الصمادي-  أ

فً ضوء اقتراحات  كلٌة االنروا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد  (برنامج البكالورٌوس / اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها  ) تكون مهمتها مراجعة معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص 

.أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة ، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

 

أمٌن سر اللجنة   /  الموافقة على تشكٌل لجنة برئاسة الدكتور عبد الكرٌم سلٌم ابراهٌم والسٌد اٌمن العموش-  ب

االنروا، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد / فً ضوء اقتراحات كلٌة العلوم التربوٌة (برنامج البكالورٌوس / معلم صؾ) تكون مهمتها مراجعة معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص 

.أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

3021/09/2015507

طالباً، شرٌطة  ( 268)فً الجامعة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس / إدارة المصادر التراثٌة وصٌانتها  )الموافقة على استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص  "

: استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة

.تجهٌز لمختبر الصٌانة والترمٌم- 1

.تعٌٌن مشرؾ لمختبر الكٌمٌاء ومشرؾ لمختبر العمارة- 2

." 15/11/2015وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص فً موعد أقصاه 

3021/09/2015508

:طالباً شرٌطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (30)فً جامعة الشرق األوسط بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/ التصمٌم الجرافٌكً)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه لكل من األستاذ الدكتور احمد حسٌن إبراهٌم واألستاذ الدكتور متولً محمد علً عصب- 1

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرات العمل ألعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص- 2

." وبخالؾ ذلك ٌعتبر االعتماد الخاص للتخصص الؼٌا15/10/2015ًوذلك فً موعد أقصاه 



3021/09/2015509

:الموافقة على إعادة تشكٌل مجلس أمناء كلٌة المفرق األهلٌة  للمدة المتبقٌة من عمر المجلس بحٌث ٌصبح من النحو األتً" 

معالً الدكتور إبراهٌم صاٌل الحسبان                        رئٌساً- 

المهندس بركات إبراهٌم التل                                 عضواً- 

عمٌد الكلٌة بحكم منصبه                                     عضواً- 

الهاشمٌة                      عضواً/ الدكتور حسٌن محمد القدرة - 

آل البٌت                 عضواً/ الدكتور نائل علً حمد المساعدة - 

."كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها (برنامج البكالورٌوس / التارٌخ والحضارة اإلسالمٌة )إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص 3021/09/2015510

3021/09/2015511

.طالباً( 3364)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة العربٌة المفتوحة لتصبح  (أوالً "

:تخفٌض الطاقات االستٌعابٌة للتخصصات اآلتٌة (ثانٌاً 

.طالباً (808)لتصبح  (916 )برنامج البكالورٌوس من / إدارة األعمال - 

.طالباً (404)لتصبح  (560 )برنامج البكالورٌوس من / تقنٌات المعلومات والحوسبة-  

."طالباً (680 )لتصبح  ( 910 )برنامج البكالورٌوس من / التعلٌم االبتدائً- 

."طالٍب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (200)فً جامعة البترا بـ  (برنامج البكالورٌوس / الكٌمٌاء  )الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص " 3021/09/2015512

3021/09/2015513

 )األنروا من الؽرامات المالٌة المترتبة علٌها لصالح هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً والبالػ قٌمتها / التوصٌة إلى رئاسة الوزراء بالموافقة على  إعفاء كلٌة العلوم التربوٌة واآلداب

".  دٌناراً (36120

3130/09/2015514

:طالباً، شرٌطة اآلتً (444)فً الجامعة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس / اإلدارة السٌاحٌة  )الموافقة على االعتماد الحاص لتخصص             " 
.طالباً( 44)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المقرة للتخصص والبالػ قدره  ( أوالً

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة  (ثانٌاً

.توفٌر نموذج وكالة سٌاحة وسفر وفقاً لمعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 

. تعٌٌن مشرؾ مختبر متخصص فً حجوزات البرامج السٌاحٌة- 

.توفٌر الخرائط والنماذج والرسومات والمجسمات والبروشورات والبرامج االحصائٌة  المتعلقة بالتخصص- 

.استكمال إجراءات االتفاقٌة مع محمٌة األزرق المائٌة- 

من اإلطار العام لمعاٌٌر االعتماد الخاص  للتخصصات العلمٌة  (5)توفٌر العدد الكافً من الكتب  الحدٌثة والمعاجم والمجالت العلمٌة الخاصة بالتخصص وذلك حسب المادة - 

.  واإلنسانٌة

."15/11/2015  وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3130/09/2015515

طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة  (30)فً الجامعة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر / ذكاء الشبكة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.للجامعة

." 15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3130/09/2015516

: فً جامعة آل البٌت ، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة  (برنامج الماجستٌر/ تعلٌم اللؽة اإلنجلٌزٌة بالحاسوب)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص             " 

(.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا( 4)توفٌر العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص وذلك حسب المادة  (    أوال
تحت مسمى واحد بمسارٌن نظراً لوجود مساقات دراسٌة مشتركة ( أسالٌب تدرٌس لؽة انجلٌزٌة)و( تعلٌم اللؽة االنجلٌزٌة بالحاسوب)دمج برنامجً الماجستٌر فً تخصصً  (     ثانٌاً

. فً خطة كال التخصصٌن

."15/11/2015 وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله فً موعد أقصاه 



3130/09/2015517
فً جامعة الزٌتونة األردنٌة لحٌن استكمال تجهٌز مختبر عملٌات  (برنامج البكالورٌوس / تكٌٌؾ وتبرٌد – الهندسة المٌكانٌكٌة  )تؤجٌل البت فً رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

."اإلنتاج ومختبر االهتزازات المٌكانٌكٌة والدٌنامٌكا

3130/09/2015518

) ، والمتعلقة باالعتماد الخاص لتخصص 23/7/2015تارٌخ ( 272/19/2014)األنروا مستكملة للنواقص الواردة فً قرار مجلس الهٌئة / تعتبر كلٌة العلوم التربوٌة واآلداب  (أوالً"

.(برنامج البكالورٌوس / الجؽرافٌا 
.األنروا  تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع من حملة درجة دكتوراه فً تخصص الجؽرافٌا/ الطلب إلى كلٌة العلوم التربوٌة واآلداب  (ثانٌاً

"15/11/2016 وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3130/09/2015519

:الموافقة على إعادة تشكٌل مجلس أمناء كلٌة القادسٌة للمدة المتبقٌة من عمر المجلس بحٌث ٌصبح من النحو األتً" 

المهندس عبد اللطٌؾ عطا هلل المجالً                         رئٌساً- 1

الدكتور سمٌر عبدهللا مسعود أبو مؽلً                        عضواً- 2

عمٌد الكلٌة بحكم منصبه                                      عضواً- 3

الدكتور ناصر ٌوسؾ عبدهللا الكلوب                          عضواً- 4

الدكتورة خوله علً سبتان                                    عضواً - 5

3130/09/2015520

مخاطبة الجامعة األردنٌة لتحدٌد قٌمة مكافؤة نهاٌة الخدمة المستحقة على هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً لصالح السٌد موفق نائل العساؾ، الذي كان ٌعمل بمهنة سائق لرئٌس -  1 "

.الهٌئة، لٌتسنى  للمجلس اتخاذ اإلجراء المناسب بهذا الشؤن

مخاطبة رئاسة الوزراء لعمل مقاصة بٌن الدٌوان المترتبة على الجامعة االردنٌة لهٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وبٌن مكافؤة نهاٌة الخدمة لصالح السٌد موفق نائل العساؾ، -  2

." بحٌث تدفع الجامعة األردنٌة قٌمة مكافؤة  نهاٌة الخدمة  للسٌد موفق نائل العساؾ وٌتم اقتطاعها من دٌون الجامعة المستحقة للهٌئة

3130/09/2015521

: بحٌث ٌصبح على النحو اآلت16/9/2015ًتارٌخ  (495/29/2015 )الموافقة على تعدٌل قرار مجلس الهٌئة رقم 

طالباً  (192)فً جامعة آل البٌت بالتعاون مع سالح الجو الملكً األردنً  بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس / علوم الطٌران )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص 

:  شرٌطة اآلتً

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة. 1

.إضافة وصؾ  لمواد الخطة الدراسٌة للتخصص باللؽة االنجلٌزٌة- 

.ساعات معتمدة (6)بحٌث تصبح  (الدٌنامٌكا الهوائٌة  )زٌادة عدد ساعات مادة - 

.ساعات معتمدة (3)بحٌث تصبح  (السالمة الجوٌة )زٌادة عدد ساعات مادة - 

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة. 2

".15/11/2015و سٌتم  النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه  

3207/10/2015522

 "ًً فً الجامعة األردنٌة ، لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من  أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة ( برنامج الماجستٌر/ مقارنة األدٌان) تؤجٌل البت  فً االعتماد الخاص لتخصص  (أوالٍ

.(2015/2016)درجة الدكتوراه فً التخصص، وذلك فً موعد أقصاه قبل بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 
، لحٌن تعٌٌن الجامعة أعضاء هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، قبل قبول طلبة فً (برنامج الماجستٌر/ القراءات القرآنٌة)إٌقاؾ قبول طلبة فً تخصص  (ثانٌاً

.  التخصص

. "وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص التخصصٌن

3207/10/2015523

طالب، شرٌطة عدم تجاوز  (200)فرع العقبة، بطاقة استٌعابٌة قدرها / فً الجامعة األردنٌة  (برنامج البكالورٌوس/ إدارة المخاطر والتؤمٌن)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

.الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة

."15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص، فً موعد أقصاه 



3207/10/2015524

طالباً، شرٌطة عدم ( 529)فً جامعة الٌرموك، بطاقة استٌعابٌة قدرها ( برنامج البكالورٌوس / نظم المعلومات اإلدارٌة) الموافقة على استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص (أوالً"

.تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة

لحٌن تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه برتبة أستاذ، (   برنامج الماجستٌر /نظم المعلومات اإلدارٌة) التؤكٌد  على الجامعة بعدم قبول طلبة جدد فً تخصص (ثانٌاً

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد  العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)وذلك حسب المادة 

".  15/11/2015فً موعد أقصاه  (برنامج البكالورٌوس / نظم المعلومات اإلدارٌة )وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص 

3207/10/2015525

:فً جامعة الطفٌلة التقنٌة، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة  (برنامج الماجستٌر/هندسة القوى الكهربائٌة والتحكم)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص "

من تعلٌمات ومعاٌٌر  (4)تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص احدهما برتبة أستاذ  واألخر برتبة أستاذ مشارك على األقل ، وذلك حسب المادة -  1

.االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا

.استكمال توفٌر الكتب والدورٌات الحدٌثة الخاصة بالتخصص- 2

."(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه قبل بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 

3207/10/2015526

:طالباً شرٌطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة  (170)فً جامعة جدارا، بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص الصٌدلة، وذلك   قبل  بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد   الخاص للتخصص – 1

توفٌر مختبر الصٌدالنٌات، مختبر الصٌدلة الصناعٌة، مختبر التحالٌل الصٌدالنٌة، مختبر الكٌمٌاء العضوٌة الصٌدالنٌة والكٌمٌاء الدوائٌة، مختبر األحٌاء الدقٌقة الصٌدالنٌة، مختبر  - 2

، مختبر الكٌمٌاء الحٌوٌة الصٌدالنٌة والتقنٌة الحٌوٌة، مختبر علم حرائك (علم وظائؾ األعضاء، مختبر التشرٌح، األمراض)العقاقٌر وكٌمٌاء العقاقٌر، مختبر العلوم الطبٌة األساسٌة 

 جهاز حاسوب شخصً مزّودة بحزم برمجٌة تطبٌقٌة، مختبر علم األدوٌة والسموم قبل بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد 20األدوٌة والصٌدلة السرٌرٌة والعناٌة الصٌدالنٌة مجّهز بـ 

.الخاص للتخصص

.توفٌر صٌدلٌة افتراضٌة للتخصص بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص - 3

.10/2015/ 20تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هٌئة التدرٌس،  وذلك فً موعد أقصاه  – 4

 ."15/10/2017وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3207/10/2015527

، تارٌخ (451/27/2015)الواردة فً قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم (برنامج البكالورٌوس/هندسة العمارة)تعتبر جامعة جرش مستكملة لنواقص االعتماد الخاص لتخصص : أوالً "

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة  (5)، فٌما ٌتعلق بالبند األول باستكمال توفٌر الكتب والدورٌات الخاصة بالتخصص وفقاً للمادة 2/9/2015

.والعلمٌة
 4)الطلب إلى الجامعة تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس ثالث من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، وذلك بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص، وذلك حسب المادة : ثانٌاً

.  من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات  التطبٌقٌة (

."2017/ 15/10وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3207/10/2015528

أمٌنة سر اللجنة، تكون مهمتها التؤكد من استكمال كلٌة الخوارزمً / جامعة البلقاء التطبٌقٌة والسٌدة ضحى الطراونة/ الموافقة على تشكٌل لجنة برئاسة الدكتور علً سالم حٌاصات"

برنامج / اإلدارة الفندقٌة ، اإلدارة السٌاحٌة )، المتعلقان باالعتماد الخاص لتخصص8/4/201515ً تارٌخ 2015/ 152/12، 151)للنواقص الواردة فً قراري مجلس الهٌئة  رقم 

، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌنة سر اللجنة ، وفق التعلٌمات المالٌة (الدبلوم المتوسط

."المعمول بها فً الهٌئة



3207/10/2015529

: من  تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، لٌصبح على النحو اآلتً (10) استناداً إلى المادة 29/7/2015تارٌخ  (348/23/2015)تعدٌل قرار مجلس الهٌئة رقم "  

".طالٍب (50)فً معهد اإلعالم األردنً بالتعاون مع الجامعة األردنٌة، بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/ الصحافة واإلعالم الحدٌث)  استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص 

" .كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها (برنامج البكالورٌوس / المراقبة والمالحة الجوٌة)إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص "3207/10/2015530

3207/10/2015531

:فً الجامعة األردنٌة لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج الدكتوراه/ العلوم السٌاسٌة)تؤجٌل البت فً االعتماد  الخاص  لتخصص      "

.طالباً (65)والبالػ قدره  (برنامج البكالورٌوس/العلوم السٌاسٌة  )تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المحسوبة لتخصص. 1

، وذلك حسب تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام (برنامجً الماجستٌر والدكتوراه/ العلوم السٌاسٌة)تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص . 2

.(2015/2016)لبرامج الدراسات العلٌا، قبل بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً  

.  االلتزام بالطاقات االستٌعابٌة القصوى لبرامج الدراسات العلٌا، وذلك حسب تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا. 3

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة. 4

 .(مناهج البحث العلمً فً العلوم السٌاسٌة)لتصبح  (مناهج البحث العلمً)تعدٌل مسمى مادة -  

 .(القانون الدولً العام)واستبدالها بمادة   (2)مناهج البحث العلمً)حذؾ مادة -  

 .(نظم وحكومات سٌاسٌة مقارنة)واستبدالها بمادة  (حلقة بحث فً السٌاسة المقارنة)حذؾ مادة -  

.من متطلبات التخصص اإلجبارٌة إلى متطلبات التخصص االختٌارٌة (حلقة بحث فً النظرٌة السٌاسٌة)نقل مادة -  

.من متطلبات التخصص االختٌارٌة إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة  (الفكر السٌاسً العربً اإلسالمً)نقل مادة -  

. (منظمات دولٌة وإقلٌمٌة)فً متطلبات التخصص االختٌارٌة واستبدالها بمادة  (األخالق والسٌاسة)حذؾ مادة -  

 .(التحلٌل الكمً فً العلوم السٌاسٌة)لتصبح  (الرٌاضٌات فً العلوم السٌاسٌة)تعدٌل مسمى مادة -  

 .(حلقة بحث فً السٌاسة األردنٌة)واستبدالها بمادة  (حلقة بحث العالقات الدولٌة)حذؾ مادة -  

."وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس  التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص التخصص (2015/2016 ) وذلك فً موعد أقصاه قبل بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً

3207/10/2015532

:طالب، شرٌطة اآلتً (200)فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة، بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ التارٌخ والحضارة اإلسالمٌة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

رفد مكتبة الجامعة بإصدارات حدٌثة للكتب والدورٌات الالزمة للتخصص والخاصة بكتب التارٌخ العام وكتب البلدان وكتب الحضارة بشكل عام، وذلك فً موعٍد أقصاه . 1

15/3/2016.

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة. 2

 ."15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبت  الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3320/10/2015533

.فً جامعة آل البٌت( برنامج البكالورٌوس / نظم المعلومات المالٌة والمصرفٌة ) تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً"
:فً جامعة آل البٌت، وذلك لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة( برنامج البكالورٌوس / نظم المعلومات المالٌة والمصرفٌة) إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص  (ثانٌاً

.تعٌٌن  العدد الالزم من أعضاء من هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه لتؽطٌة مجال النظم المالٌة والمصرفٌة وتوطٌنهم فً التخصص. 1

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة للتخصص. 2

التحلٌل المالً، االستثمار والمحافظ االستثمارٌة، نظم النمذجة والمحاكاة المالٌة، نظم دعم القرارات المالٌة والمصرفٌة، الذكاء ):إضافة المواد اآلتٌة إلى متطلبات التخصص اإلجبارٌة. أ

.مع حذؾ المواد التً لٌس لها عالقة بمعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص (التنافسً

.نقل مادة المحاسبة فً المإسسات المالٌة من متطلبات التخصص االختٌارٌة إلى المتطلبات اإلجبارٌة. ب

.، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص التخصص2015/2016وذلك فً موعد أقصاه نهاٌة الفصل األول من العام الدراسً 



3320/10/2015534

.طالب( 10)فً الجامعة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها ( برنامج الدكتوراه / العقٌدة اإلسالمٌة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً" 
فً الجامعة األردنٌة، شرٌطة دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب القبول للطلبة الجدد والبالػ ( برنامج الدكتوراه / العقٌدة اإلسالمٌة )فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص  (ثانٌاً

.دٌنار أردنً ال ؼٌر (3000)قدرها 
.طالباً( 496)لتصبح ( برنامج البكالورٌوس/ أصول الدٌن)تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (ثالثاً

.  طالباً(35)والبالػ قدره ( برنامج البكالورٌوس / أصول الدٌن ) الطلب إلى الجامعة تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (رابعاً
.على الجامعة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (خامساً

."15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3320/10/2015535
طالٍب، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة  (200)، فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة بـ (برنامج البكالورٌوس/ اإلدارة والسٌاسات الصحٌة )تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص"

."العامة للجامعة

3320/10/2015536
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة  (370)، فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة بـ (برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا األشعة  )تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص"

."للجامعة

3320/10/2015537

.فً جامعة الٌرموك( برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الصناعٌة)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً"
:فً جامعة الٌرموك، وذلك لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة( برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الصناعٌة) إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص  (      ثانٌاً

.لتؽطٌة المجاالت المعرفٌة للتخصص (الهندسة الصناعٌة)تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص . 1

.استكمال توفٌر المختبرات وتجهٌزها باألجهزة والمعدات الخاصة بالتخصص، حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص. 2

.من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة (4)توفٌر العدد الكافً من الكتب والدورٌات والمعاجم الخاصة بالتخصص وذلك حسب المادة . 3

.،  وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص التخصص2015/2016 وذلك فً موعد أقصاه نهاٌة الفصل األول من العام الدراسً 

3320/10/2015538
، وبخالؾ (برنامج البكالورٌوس / اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها  ) لتوفٌر عضو هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص 1/2/2016منح جامعة عجلون الوطنٌة مهلة لؽاٌة  "

."ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

3320/10/2015539
 (برنامج البكالورٌوس / إدارة األعمال  ) لتوفٌر عضو هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه برتبة أستاذ مشارك فً تخصص 1/2/2016منح جامعة عجلون الوطنٌة مهلة لؽاٌة "

."وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

3320/10/2015540
فً جامعة عجلون الوطنٌة، على إن  (برنامج البكالورٌوس / الهندسة المدنٌة  )الموافقة على تعٌٌن األستاذ الدكتور احمد شالش العالونة بدالً من الدكتور عصام موسى فً تخصص " 

."15/9/2016ٌتم تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس ثابت فً التخصص فً موعد أقصاه 

."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (66)فً جامعة العلوم التطبٌقٌة، بـ  (برنامج الماجستٌر/ التمرٌض )تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص"3320/10/2015541

3320/10/2015542

بخصوص تعدٌل الخطة الدراسٌة للتخصص (برنامج الماجستٌر/ المالٌة و إدارة المخاطر )تعتبر جامعة العلوم التطبٌقٌة مستكملة للنواقص المتعلقة باالعتماد الخاص لتخصص  (أوالً"

. وتزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل الدكتور منٌر الحكٌم
.طالباً( 30)الطلب إلى الجامعة تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع من حملة درجة دكتوراه فً التخصص فً حال رؼبت الجامعة بزٌادة الطاقة االستٌعابٌة للتخصص عن  (ثانٌاً

." 15/10/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3320/10/2015543

 والمتعلقة بتزوٌد الهٌئة بمباشرات عمل أعضاء هٌئة 12/8/2015تارٌخ  (407/25/2015)تعتبر الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا مستكملة للنواقص الواردة قرار فً مجلس الهٌئة رقم " 

." طالباً (250)والمحددة طاقته االستٌعابٌة بـ  (برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة  )التدرٌس وتعدٌل متطلبات الجامعة فً الخطة الدراسٌة  لتخصص 

3320/10/2015544
 والمتعلقة بتزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل الدكتور أسامة 15/7/2015تارٌخ  (334/22/2015)تعتبر الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا مستكملة للنواقص الواردة قرار فً مجلس الهٌئة رقم " 

."طالباً (250)والمحددة طاقته االستٌعابٌة بـ  (برنامج البكالورٌوس/ إدارة المخاطر  )الفندي فً تخصص 



3320/10/2015545
."طالباً شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة للجامعة (250)فً الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا بـ (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة  )تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص " 

".كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها (برنامج البكالورٌوس/ نظم المعلومات الجؽرافٌة واالستشعار عن بعد )إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص "3320/10/2015546

".كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها (برنامج البكالورٌوس/ فٌزٌاء طبٌة حٌوٌة )إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص "3320/10/2015547

".كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها(برنامج البكالورٌوس/ معلم صؾ )إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص "3320/10/2015548

3320/10/2015549

:فً  جامعة آل البٌت لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص هندسة الطاقة المتجددة والمستدامة" 

.تعٌٌن عضوي هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص. 1

:توفٌر المختبرات اآلتٌة وتجهٌزها باألجهزة والمعدات الالزمة وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص. 2

.(مختبر انتقال الحرارة، مختبر اآلالت الكهربائٌة، مختبر الدوائر الكهربائٌة، مختبر الطاقة الشمسٌة، مختبر طاقة الرٌاح ومختبر أجهزة القٌاس )

.إضافة مادتٌن لمتطلبات التخصص اإلجبارٌة فً مجال االستدامة أو تؽٌٌر مسمى التخصص لٌصبح هندسة الطاقة المتجددة. 3

.  وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ طلبة جدد فً التخصص2015/2016وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 

."طالباً شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة للجامعة (863)فً جامعة العلوم التطبٌقٌة بـ (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة )تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص " 3320/10/2015550

3320/10/2015551

والمتعلق بتزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل أعضاء هٌئة التدرٌس، 12/9/2015تارٌخ ( 474/28/2015)تعتبر جامعة جرش مستكملة للبند األول الوارد فً قرار مجلس الهٌئة رقم  (أوال" 

.(برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)فً تخصص 
: المجاالت اآلتٌة حسب المدة الزمنٌة المحددة فً القرار(. برنامج البكالورٌوس/ الصٌدلة)التؤكٌد على الجامعة بتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس لتؽطٌة فً تخصص  (ثانٌاً

. كٌمٌاء دوائٌة وتصمٌم الدواء فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد - 

. صٌدلة صناعٌة أو تكنولوجٌا األدوٌة، حركٌة الدواء فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد- 

.علم األحٌاء الدقٌقة، صٌدلة سرٌرٌة فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد- 

.كٌمٌاء العقاقٌر فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد - 

. توفٌر المختبرات وتجهٌزها باألجهزة والمعدات الالزمة حسب الفترة الزمنٌة المبٌنة أدناه   -  

.15/10/2016مختبر الصٌدالنٌات فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد فً موعد أقصاه - 

.مختبر الصٌدلة الصناعٌة فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد - 

.مختبر العقاقٌر وكٌمٌاء العقاقٌر فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد- 

.15/10/2016مختبر الكٌمٌاء الحٌوٌة الصٌدالنٌة فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد فً موعد أقصاه - 

.مختبر علم حرائك األدوٌة والصٌدلة السرٌرٌة  والعناٌة الصٌدالنٌة فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد- 

.مختبر علم األدوٌة والسموم فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد- 

."2017/2018وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً بداٌة الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

3320/10/2015552
 ) والمتعلقة بتزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل األستاذ الدكتور اجرٌد ذٌب الخوالدة فً تخصص 8/7/2015تارٌخ  (321/21/2015)تعتبر جامعة جرش مستكملة للنواقص الوارد قرار " 

."طالباً( 189)والمحددة طاقته االستٌعابٌة بـ  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة االتصاالت وااللكترونٌات 

3320/10/2015553

.فً جامعة الشرق األوسط( برنامج الماجستٌر / التصمٌم الجرافٌكً )تؤجٌل البت فً اعتماد الدكتورة جوخرشا على تخصص  (أوالً" 
: الطلب إلى جامعة الشرق األوسط تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة شهادات الدكتوراه ومباشرات العمل لكل من (  ثانٌاً

.األستاذ الدكتور احمد حسٌن إبراهٌم وصٌؾ والدكتور متولً محمد علً عصب

." وبخالؾ ذلك سٌتم إلؽاء االعتماد الخاص للتخصص1/11/2015وذلك فً موعد أقصاه 



3320/10/2015554

الطلب إلى جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة االلتزام باإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات التطبٌقٌة فٌما ٌخص تخصصات برنامج البكالورٌوس فً معهد " 

." الفنون والعمارة اإلسالمٌة وااللتزام بمعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا فٌما ٌخص تخصصات برنامج الماجستٌر فً معهد الفنون والعمارة اإلسالمٌة

3320/10/2015555
."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للكلٌة (55)فً كلٌة الخوارزمً بـ (برنامج الدبلوم المتوسط/ اإلدارة الفندقٌة  )تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للكلٌة (55)فً كلٌة الخوارزمً بـ (برنامج الدبلوم المتوسط/ اإلدارة السٌاحٌة  )تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "3320/10/2015556

."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للكلٌة (150)فً كلٌة الخوارزمً بـ (برنامج الدبلوم المتوسط/ الهندسة المدنٌة  )تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "3320/10/2015557

3428/10/2015558

فً جامعة آل البٌت لحٌن تعٌٌن أو توطٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة تدرٌس  (برنامج البكالورٌوس/ اإلمامة والوعظ واإلرشاد)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص "

.من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة  (4)فً التخصص بحد أدنى أربع أعضاء هٌئة تدرٌس وذلك حسب المادة 

."وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب لمجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص التخصص



3428/10/2015559

طالباً، شرٌطة استكمال  (192)فً جامعة آل البٌت بطاقة استٌعابٌة (برنامج البكالورٌوس/ نظم المعلومات الجؽرافٌة واالستشعار عن بعد)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص ""

:الجامعة للنواقص اآلتٌة

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة  ، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 1

، وذلك ضمن متطلبات (0802110)إضافة مادة مبادئ  الكارتوؼرافٌا ومادة تصمٌم الخرائط الموضوعٌة بحٌث تكونا متطلبٌن سابقٌن لمادة الكارتوؼرافٌا الرقمٌة والتً تحمل رقم - 

.التخصص اإلجبارٌة

.، وذلك ضمن متطلبات التخصص اإلجبارٌة(المساحة المستوٌة)مع مادة  (نظام تحدٌد المواقع)دمج مادة - 

.إضافة مادة التحلٌل البصري للصور والمرئٌات، وجعل مادة المساحة التصوٌرٌة متطلب سابق لها، وذلك ضمن متطلبات التخصص اإلجبارٌة-  

.(التخطٌط اإلقلٌمً والحضري)نقل مادة أساسٌات التخطٌط اإلقلٌمً من متطلبات التخصص اإلجبارٌة إلى متطلبات التخصص االختٌارٌة، وتؽٌٌر مسماها بحٌث تصبح - 

إضافة مادة تطبٌقات نظم المعلومات الجؽرافٌة فً الجٌولوجٌا والمخاطر الجٌولوجٌة، ومادة تطبٌقات نظم المعلومات الجؽرافٌة فً الدراسات البٌئٌة، ومادة تطبٌقات نظم المعلومات -

الجؽرافٌة فً دراسة الموارد الطبٌعٌة، ومادة تطبٌقات نظما لمعلومات الجؽرافٌة فً االنترنت، ومادة مبادئ البرمجة فً نظم المعلومات الجؽرافٌة، و مادة االستشعار عن بعد 

.، وذلك ضمن متطلبات التخصص اإلجبارٌة(، ومادة تحلٌل األراضً، وإضافة التدرٌب العملً(2)، ومادة االستشعار عن بعد التطبٌقً(1)التطبٌقً

:حذؾ المواد التالٌة من ضمن متطلبات التخصص اإلجبارٌة- 

مادة نظم المعلومات الجؽرافٌة إلدارة المرافق العامة، ومادة نظم المعلومات الجؽرافٌة واإلدارة البٌئٌة، ومادة نظم المعلومات الجؽرافٌة والتخطٌط الحضري، ومادة االستشعار عن بعد )

.(والدراسات المائٌة، ومادة االستشعار عن بعد والبٌئة، ومادة االستشعار عن بعد وعلوم األرض، ومادة االستشعار عن بعد فً الموجات الدقٌقة

:حذؾ المواد التالٌة من ضمن متطلبات التخصص االختٌارٌة- 

مادة الجٌولوجٌا التركٌبٌة، ومادة الجٌولوجٌا التركٌبٌة العملً، ومادة الجٌوفٌزٌاء البٌئٌة والهندسٌة، ومادة الجٌوفٌزٌاء البٌئٌة والهندسٌة العملً، ومادة قراءات مختارة فً علوم األرض  )

(والبٌئة، ومادة علوم األرض وتكنولوجٌا المعلومات

.، وذلك ضمن متطلبات التخصص االختٌارٌة(الجٌومورفولوجٌا التطبٌقٌة)بمادة  (الجٌولوجٌا البٌئٌة )استبدال مادة - 

تخطٌط استعماالت األراضً فً المناطق )، ومادة(GISإدارة مشارٌع )، ومادة (إدارة الكوارث الطبٌعٌة )ومادة  (مراقبة التؽٌرات البٌئٌة والؽطاءات األرضٌة )إضافة كل من مادة - 

.، وذلك ضمن متطلبات التخصص االختٌارٌة(إدارة الموارد المائٌة فً المناطق الجافة)الجافة، ومادة 

ساعة،   (15)ساعة معتمدة بدالً من  (18)ساعة، بحٌث ٌخصص للمساقات االختٌارٌة  (69)ساعة بدالً، من  (66)تعدٌل مجموع ساعات متطلبات التخصص اإلجباري - 2

(تصمٌم قواعد البٌانات الجؽرافٌة )، بمادة واحدة تحت مسمى(تصمٌم قواعد البٌانات الجؽرافٌة )، ومادة(إدارة قواعد البٌانات لعلوم األرض )دمج كل من مادة - 

."15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص والتؤكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله فً موعد أقصاه 

3428/10/2015560

تكنولوجٌا )  بخصوص االعتماد الخاص لتخصص19/8/2015تارٌخ ( 422/26/2015)تعتبر جامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا مستكملة للنواقص الواردة بقرار مجلس رقم  (أوالً" 

منها لمدة سنتٌن وإجراء التعدٌالت على الخطة الدراسٌة % 50والمتعلقة بتجدٌد عقود أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص، بحٌث ٌصبح  (برنامج البكالورٌوس/ معلومات األعمال 

.حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص
، وبخالؾ ذلك سٌتم 15/11/2015الطلب إلى جامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه للدكتور مجدي إبراهٌم الرواشدة، فً موعد أقصاه  (ثانٌاً

.إعادة النظر فً االعتماد الخاص للتخصص
.التؤكٌد على الجامعة تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه بالتخصص، وذلك قبل بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص (ثالثاً

."15/10/2017وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3428/10/2015561

 والمتعلقة بتزوٌد الهٌئة بمباشرات عمل أعضاء هٌئة التدرٌس 2/9/2015تارٌخ  (362/23/2105)تعتبر جامعة عمان العربٌة مستكملة للنواقص الواردة قرار فً مجلس الهٌئة رقم " 

." طالٍب (200)والمحددة طاقته االستٌعابٌة بـ  (برنامج البكالورٌوس/ اللؽة االنجلٌزٌة والترجمة)فً  تخصص 



3428/10/2015562

 بخصوص تزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل الدكتور محمد الموسى 15/7/2015تارٌخ  (336/22/2105)تعتبر جامعة عمان العربٌة مستكملة للبند األول الوارد فً قرار مجلس الهٌئة رقم 

.(برنامج البكالورٌوس/ الرٌاضٌات )فً تخصص 
الطلب إلى الجامعة تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، وذلك فً  (ثانٌاً

.موعد أقصاه بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص

."15/10/2017وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3428/10/2015563
من  (4)وذلك حسب المادة  (برنامج الماجستٌر/ هندسة البرمجٌات  ) لتوفٌر عضو هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص 1/2/2016منح جامعة اإلسراء مهلة لؽاٌة "

."تعلٌمات ومعاٌٌر برامج الدراسات العلٌا، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

3428/10/2015564

أمٌنة سر اللجنة تكون مهمتها مراجعة ملفات أعضاء هٌئة /  الجامعة األردنٌة  والسٌدة  فاطمة النوبانً / لؽة انجلٌزٌة / الموافقة على تشكٌل لجنة برئاسة األستاذ الدكتور حسٌن ٌاؼً" 

برنامج / اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها  )فً جامعة الشرق األوسط وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (برنامجً البكالورٌوس والماجستٌر / اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها  )التدرٌس فً تخصص 

على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها  (الماجستٌر 

."فً الهٌئة

3428/10/2015565

: طالباً شرٌطة  األخذ بالتوصٌات آالتٌة (1780 )االستمرار فً االعتماد الخاص وضمان الجودة لكلٌة الطب فً جامعة مإتة بطاقة استٌعابٌة قدرها "

.إعداد خطة حوافز واضحة وموثقة من الكلٌة والجامعة لزٌادة استقطاب واستقرار أعضاء هٌئة التدرٌس- 1

.إعداد خطة واضحة من الجامعة والمجتمع المحلً لتحسٌن البٌئة المحٌطة فً الجامعة واستقطاب مزٌد من الطلبة والكفاءات- 2

. إعداد خطة واضحة سنوٌة لعقد ورشات تدرٌبٌة متخصصة لمدربً السنوات السرٌرٌة- 3

على الرؼم من رؼبة الجامعة بتحوٌل مستشفى الكرك الحكومً فً المنظور القرٌب إلى مستشفى تعلٌمً، إال أن إنشاء مستشفى جامعً تابع بشكل كامل لجامعة مإتة سٌعمل على - 4

تالفً الكثٌر من السلبٌات الخاصة بالتدرٌب السرٌري للطلبة، كما أنه سٌتٌح المجال لألخصائٌٌن لممارسة تخصصاتهم الدقٌقة بالشكل الصحٌح، وسٌعمل المستشفى أٌضاً على رفع 

.مستوى البحث العلمً والخدمات الصحٌة المقدمة للمجتمع المحلً فً جنوب األردن

.إعداد خطة واضحة للتعامل مع خرٌجً كلٌة الطب فً جامعة مإتة لٌشكل رافداً فً التحسٌن فً أداء الكلٌة- 5

."وسٌتم النظر فً متابعة االعتماد الخاص وضمان الجودة لكلٌة الطب فً الجامعة فً السنة الرابعة من تارٌخ االعتماد الخاص وضمان الجودة للكلٌة

3428/10/2015566

." الموافقة على تزوٌد جامعة البترا بنسخة الكترونٌة من شعار الجودة، لٌتم إضافته على مطبوعات الجامعة ومنشوراتها"

 

3428/10/2015567
التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بربط الدعم المالً الحكومً للجامعات الحكومٌة بمدى تحقٌق الجامعات الحكومٌة لمعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات المطروحة فٌها بالتنسٌق مع "

."هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً

3511/11/2015568

:فً جامعة آل البٌت، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج الماجستٌر/ الجٌولوجٌا التطبٌقٌة  )تؤجٌل البت باالعتماد الخاص لتخصص "

.تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، وذلك حسب تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا. 1

طالباً حٌث بلؽت الطاقة االستٌعابٌة المحسوبة  (408)والبالػ قدره  (برنامج البكالورٌوس / علوم األرض والبٌئة  )تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص . 2

.طالباً (221)للتخصص 

.استكمال توفٌر العدد الالزم من الكتب والدورٌات بإصدارات حدٌثة.  3

."وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص التخصص (2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 



3511/11/2015569

وتجدٌد  (برنامج البكالورٌوس/ السٌاحة) لتعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص 15/2/2016منح جامعة عجلون الوطنٌة مهلة نهائٌة لؽاٌة "

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة  (4)منها لمدة سنتٌن، وذلك حسب المادة  (%50)عقود أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص بحٌث تكون 

.والعلمٌة

."وبخالؾ ذلك سٌتم إعادة النظر فً االعتماد الخاص للتخصص

3511/11/2015570
، بخصوص تزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل الدكتور أسامة 19/8/2015تارٌخ  (2015/  426/26)تعتبر جامعة عجلون الوطنٌة مستكملة للنواقص الواردة فً قرار مجلس الهٌئة رقم "

."طالب (207)والمحددة طاقته االستٌعابٌة بـ (برنامج البكالورٌوس/ التسوٌق )زهدي الشهابً فً تخصص 

3511/11/2015571
، وذلك الستكمال إجراءات رفع الطاقة (برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة) لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصص 15/2/2016منح جامعة جدارا مهلة نهائٌة لؽاٌة "

."الؼٌاً (برنامج البكالورٌوس / المحاسبة)،المقدم من الجامعة وبخالؾ ذلك سٌتم اعتبار طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص (برنامج البكالورٌوس / المحاسبة  )االستٌعابٌة لتخصص 

3511/11/2015572
والمتعلقة بتزوٌد الهٌئة بمباشرات عمل أعضاء هٌئة التدرٌس فً 2/9/2015تارٌخ  (2015/ 447/27)تعتبر جامعة جدارا مستكملة للنواقص الواردة فً قرار مجلس الهٌئة رقم " 

."طالباً (419)والمحددة طاقته االستٌعابٌة بـ  (برنامج البكالورٌوس/ العلوم المالٌة والمصرفٌة)تخصص 

."، ولمدة ثالث سنوات وذلك حسب معاٌٌر االعتماد العام لكلٌات المجتمع المتوسطة1/11/2015الموافقة على تعٌٌن الدكتورة ناهده محسن عمٌداً لكلٌة األمٌرة ثروت اعتباراً من "3511/11/2015573

".فً كلٌة الفنون فً الجامعات األردنٌة، كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها (الفنون والتصمٌم)إقرار معاٌٌر ضمان الجودة لبرنامج "3511/11/2015574

".فً كلٌة الرٌاضة فً الجامعات األردنٌة، كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها (التربٌة الرٌاضٌة)إقرار معاٌٌر ضمان الجودة لبرنامج 3511/11/2015575

".فً كلٌة القانون فً الجامعات األردنٌة، كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها (الحقوق)إقرار معاٌٌر ضمان الجودة لبرنامج "35576

".فً كلٌة اللؽات فً الجامعات األردنٌة، كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها (اللؽات)إقرار معاٌٌر ضمان الجودة لبرنامج "3511/11/2015577

".كلٌة الشرٌعة فً الجامعات األردنٌة كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها (علوم الشرٌعة والدراسات اإلسالمٌة)إقرار معاٌٌر ضمان الجودة لبرنامج "3511/11/2015578

".كلٌة اإلعالم فً الجامعات األردنٌة كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها (اإلعالم)إقرار معاٌٌر ضمان الجودة لبرنامج "3511/11/2015579

3511/11/2015580

كلٌة التربٌة الرٌاضٌة فً  (التربٌة الرٌاضٌة) بمراجعة دلٌل ضمان الجودة لبرنامج 13/7/2015تارٌخ  (1584/ 1/5)ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم "

."من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها (5)الجامعات األردنٌة، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب  المادة 

3511/11/2015581
كلٌة الفنون فً  (لبرنامج الفنون والتصمٌم ) بمراجعة دلٌل معاٌٌر ضمان الجودة 13/7/2015تارٌخ  (1585/ 1/5)ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم " 

."من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها (5)الجامعات األردنٌة ، وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب  المادة 

3511/11/2015582

عدم السماح للمإسسات التعلٌمٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة بالتقدم بطلبات اعتماد أو ضمان جودة : " الذي ٌنص على ما ٌل18/1/2015ًتارٌخ  (11/1/2015)تعدٌل القرار رقم 

."لمإسسات إقلٌمٌة أو عالمٌة إال بعد الحصول على االعتماد العام والخاص وضمان الجودة من هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً

:بحٌث ٌصبح على النحو األتً

عدم السماح للمإسسات التعلٌمٌة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة بالتقدم بطلبات اعتماد أو ضمان جودة لمإسسات إقلٌمٌة أو عالمٌة إال بعد الحصول على االعتماد العام والخاص من هٌئة "

."اعتماد مإسسات التعلٌم العالً

3511/11/2015583

فً جامعة الحسٌن بن طالل لحٌن قٌام الجامعة بتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة  (برنامج البكالورٌوس / التصوٌر اإلشعاعً)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص "

، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب (205/206)درجة الدكتوراه فً التخصص وتوفٌر المختبرات واألجهزة الالزمة للتخصص، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 

."إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص التخصص



3618/11/2015584

المتعلق بمدة عقود أعضاء هٌئة  (5/8/2015)تارٌخ  (400/24/2015)تعتبر جامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا مستكملة للنقص الوارد فً البند الثانً من قرار مجلس الهٌئة رقم "

.(برنامج الماجستٌر/ علم الحاسوب)التدرٌس فً تخصص 

."15/9/2016فً موعد أقصاه  (برنامج الدكتوراه/ علم الحاسوب )وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص 

3618/11/2015585
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة  (66)فً جامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا بـ  (برنامج الماجستٌر/ هندسة نظم المإسسات)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

 بخصوص أعداد الطلبة المقبولٌن فً 12/8/2015تارٌخ  (416/25/2015)والتقٌد بمعاٌٌر وتعلٌمات االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا المعدلة بموجب قرار مجلس الهٌئة رقم 

 ."(   2018 /2017)برامج الدراسات العلٌا، وذلك اعتباراً من العام الدراسً 

3618/11/2015586

 (19/8/2015)تارٌخ  (429/26/2015)من قرار مجلس الهٌئة رقم  (األول والرابع والخامس والسادس)تعتبر جامعة الشرق األوسط مستكملة للنواقص الواردة فً البنود : أوالً"

 .(برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الكهربائٌة)المتعلقة بمباشرتً العمل لعضوي هٌئة التدرٌس، وتوفٌر العدد الالزم من الكتب، وتعٌٌن مشرؾ مختبر، وتوفٌر آلة تصوٌر، فً تخصص 

:المتعلقٌن بما ٌلً (19/8/2015)تارٌخ  (429/26/2015)من قرار مجلس الهٌئة رقم  (الثانً والثالث)التؤكٌد على الجامعة بالتقٌد بالبندٌن : ثانٌاً

.(برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الكهربائٌة)تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، وذلك فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص لتخصص - 1

:وتجهٌزها باألدوات والتجهٌزات الالزمة حسب التسلسل الزمنً الموضح أدناه (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة الكهربائٌة)توفٌر المختبرات اآلتٌة فً تخصص - 2

.مختبر المنطق الرقمً والمعالجات الدقٌقة بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد-  أ

. مختبر القوى الكهربائٌة واآلالت بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد-  ب

.مختبر اإللكترونٌات الكهربائٌة بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد -  ت

.مختبر أنظمة القوى والكترونٌات القوى بداٌة السنة الرابعة من تارٌخ االعتماد-  ث

.مختبر اتصاالت بداٌة السنة الرابعة من تارٌخ االعتماد-  ج

.مختبر التحكم اآللً بداٌة السنة الخامسة من تارٌخ االعتماد-  ح

."( 15/10/2017 ) وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً  موعد أقصاه 

3618/11/2015587

 والمتعلقٌن بتعدٌل الخطة الدراسٌة حسب 2/9/2015تارٌخ  (450/27/2015)من قرار مجلس هٌئة االعتماد رقم  (األول والثانً)تعتبر جامعة عجلون الوطنٌة مستكملة للبندٌن : أوال" 

.، وزٌادة عدد الكتب والمراجع فً التخصص(برنامج البكالورٌوس/ الرٌاضٌات)معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص
أحدهما برتبة أستاذ مشارك حد أدنى،  (برنامج البكالورٌوس/ الرٌاضٌات)التؤكٌد على جامعة عجلون الوطنٌة بتعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص : ثانٌاً

.وذلك بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص

."15/10/2017وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3618/11/2015588
من أعضاء مجلس العمداء برتبة أستاذ، وبخالؾ ذلك سٌتم  (%50)لتحقٌق نسبة  (2015/2016)منح جامعة عجلون الوطنٌة مهلة نهائٌة حتى نهاٌة الفصل األول من العام الدراسً "

."إعادة النظر فً رفع الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة



3618/11/2015589

تارٌخ  (485/28/2015)الواردة فً قرار مجلس الهٌئة رقم  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)تعتبر جامعة عجلون الوطنٌة ؼٌر مستكملة لنواقص االعتماد الخاص لتخصص"

:، وعلى الجامعة استكمال النواقص اآلتٌة23/9/2015

. تزوٌد الهٌئة بقرار مجلس التعلٌم العالً الخاص بالموافقة على إنشاء كلٌة هندسة (1

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات ( 8)توفٌر المتطلبات اإلدارٌة المطلوبة فً قسم الهندسة المدنٌة، وذلك  حسب  متطلبات اإلدارة الواردة فً المادة  (2

. اإلنسانٌة والعلمٌة للجامعات والكلٌات الجامعٌة

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر ( 6)استكمال تجهٌز مختبرات الفٌزٌاء والكٌمٌاء والمشاؼل بشكل نهائً، وتخصٌص مواقع لها ضمن المساحة المنصوص علٌها فً المادة   (3

.االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة للجامعات والكلٌات الجامعٌة

.توفٌر المختبرات الالزمة للتخصص حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص (4

من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة ( 5)استكمال توفٌر العدد المطلوب من الكتب والمراجع والدورٌات للتخصص، وذلك حسب المادة  (5

. للجامعات والكلٌات الجامعٌة

.إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة للتخصص (6

.إعادة ترتٌب مادة الكٌمٌاء العامة ومختبرها فً الخطة الدراسٌة للتخصص، بحٌث ٌتم تقدٌمها إلى مستوى السنة األولى فً الخطة االسترشادٌة للتخصص (7

.(2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الدراسً الثانً من العام الجامعً 

".وبخالؾ ذلك سٌتم إعادة النظر فً االعتماد الخاص للتخصص ووقؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

".وبخالؾ ذلك سٌتم إعادة النظر فً االعتماد الخاص للتخصص ووقؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

3618/11/2015590
نظم المعلومات )بخصوص تعٌٌن رئٌس قسم لتخصص 10/6/2015تارٌخ  (273/18/2015)تعتبر جامعة عجلون الوطنٌة مستكملة للنقص الوارد فً قرار مجلس الهٌئة رقم "

."طالباً( 250)والمحددة طاقته االستٌعابٌة  (برنامج البكالورٌوس/ اإلدارٌة

3618/11/2015591

هندسة )لتجدٌد عقود أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص  (2015/2016)منح جامعة عجلون الوطنٌة مهلة نهائٌة حتى نهاٌة الفصل األول من العام الدراسً "

.من العقود لمدة سنتٌن وتجهٌز مختبر هندسة البرمجٌات بالبرمجٌات الالزمة للتخصص%( 50)بحٌث تكون نسبة  (برنامج البكالورٌوس/ البرمجٌات

."وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

3618/11/2015592

فً جامعة عجلون الوطنٌة والمحددة طاقته  (برنامج البكالورٌوس/ العلوم المالٌة والمصرفٌة)الموافقة على تعٌٌن الدكتورة شٌرٌن العلً بدل من الدكتور موفق الربابعة فً تخصص "

."طالباً (164)االستٌعابٌة بـ 

3618/11/2015593

/ برنامج الماجستٌر)فً  (األعمال االلكترونٌة)لتعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس فً تخصص (2015/2016 )منح جامعة جدارا مهلة نهائٌة حتى نهاٌة الفصل األول من العام الدراسً"

.وذلك حسب معاٌٌر وتعلٌمات  االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا  (األعمال االلكترونٌة

."وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ طلبة جدد فً التخصص

3618/11/2015594

لتعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص  (2015/2016 )فرع العقبة مهلة نهائٌة حتى نهاٌة الفصل األول من العام الدراسً/ منح الجامعة األردنٌة"

.(برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا معلومات األعمال)

."وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص



3618/11/2015595

طالباً، شرٌطة التزام الجامعة بتعلٌمات ومعاٌٌر  (66)فً الجامعة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/ دراسات المرأة)استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص        "

 من حٌث أعداد الطلبة  المقبولٌن فً التخصص اعتباراً من الفصل 12/8/2015تارٌخ  (416/25/2015)االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا المعدلة بموجب قرار مجلس الهٌئة رقم 

."(2017/2018)األول من العام 

."15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3618/11/2015596

. رئٌس مجلس أمناء كلٌة الزرقاء األهلٌة، بالقٌام بؤعمال   عمٌد الكلٌة/ عدم الموافقة على تكلٌؾ الدكتور امجد الفاهوم (1"

الطلب إلى مجلس أمناء كلٌة الزرقاء األهلٌة تكلٌؾ نائب عمٌد الكلٌة بالقٌام بؤعمال عمٌد الكلٌة المستقٌل على إن ٌتم تعٌٌن عمٌد للكلٌة خالل شهر من تارٌخ  تكلٌؾ نائب العمٌد،  (2

."من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لكلٌات المجتمع المتوسطة (8)من المادة  (ب)وذلك حسب الفقرة 

3618/11/2015597

أمٌنة سر اللجنة   تكون مهمتها التؤكد من استكمال كلٌة الملكة نور / جامعة مإتة والسٌدة ضحى الطراونة/ هندسة / الموافقة على تشكٌل لجنة برئاسة الدكتور عزٌز عبدهللا المحادٌن"

برنامج / هندسة صٌانة الطائرات ) والمتعلقة باالعتماد الخاص لتخصص 17/6/2015تارٌخ  (292/19/2015)الفنٌة للطٌران المدنً للنواقص الواردة فً قرار مجلس الهٌئة رقم 

، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة ، وفق التعلٌمات المالٌة (الدبلوم المتوسط

."المعمول بها فً الهٌئة

3618/11/2015598

:الطلب إلى جامعة عمان األهلٌة التقٌد بما ٌلً  وتزوٌد الهٌئة بما ٌثبت ذلك (أوالً" 

إلزام الطلبة األردنٌٌن وؼٌر األردنٌٌن فً تخصصات برنامج الماجستٌر الحاصلٌن على شهادة امتحان اللؽة اإلنجلٌزٌة ؼٌر األردنً بالتقدم لهٌئة االعتماد للحصول على وثٌقة  (1

.معادلة لالمتحان

متابعة الطلبة ؼٌر األردنٌٌن فً تخصصات برنامج الماجستٌر الذٌن لم ٌحصلوا على االمتحان الوطنً األردنً للؽة اإلنجلٌزٌة أو ما ٌعادله خالل العام الدراسً األول من تارٌخ  (2

االلتحاق ببرنامج الدراسات العلٌا، وكذلك الطلبة ؼٌر األردنٌٌن الذٌن تقدموا لالمتحان الوطنً للؽة االنجلٌزٌة ولم ٌنجحوا فً االمتحان، للحصول على شهادة االمتحان الوطنً باللؽة 

.  االنجلٌزٌة أو ما ٌعادله

من الطلبة المقبولٌن فً برامج الدراسات العلٌا بتقدٌر مقبول حسب عدد الطلبة المقبولٌن  فً كل فصل دراسً ولٌس حسب الطاقة االستٌعابٌة المقرة للتخصص % 20التقٌد بنسبة  (3

."  فً برامج الدراسات العلٌا

3618/11/2015599

:الطلب إلى جامعة الزرقاء التقٌد بما ٌلً  وتزوٌد الهٌئة بما ٌثبت ذلك" 

إلزام الطلبة األردنٌٌن  وؼٌر األردنٌٌن  فً تخصصات برنامج الماجستٌر الحاصلٌن على شهادة امتحان اللؽة اإلنجلٌزٌة ؼٌر األردنً بالتقدم لهٌئة االعتماد للحصول على وثٌقة  (1

.معادلة لالمتحان

متابعة الطلبة ؼٌر األردنٌٌن  فً تخصصات  برنامج الماجستٌر الذٌن لم ٌحصلوا على االمتحان الوطنً األردنً للؽة اإلنجلٌزٌة أو ما ٌعادله خالل العام الدراسً األول من تارٌخ   (2

االلتحاق ببرنامج الدراسات العلٌا، وكذلك الطلبة ؼٌر األردنٌٌن الذٌن تقدموا لالمتحان الوطنً للؽة االنجلٌزٌة ولم ٌنجحوا فً االمتحان للحصول على شهادة االمتحان الوطنً باللؽة 

. االنجلٌزٌة أو ما ٌعادله

من الطلبة المقبولٌن فً برامج الدراسات العلٌا بتقدٌر مقبول حسب عدد الطلبة المقبولٌن  فً كل فصل دراسً ولٌس حسب الطاقة االستٌعابٌة المقرة للتخصص % 20التقٌد بنسبة  (3

."  فً برامج الدراسات العلٌا



3618/11/2015600

، للتؤكد  من مدى التزام جامعة العلوم التطبٌقٌة بقرارات مجلس 21/10/2015تارٌخ  (1/5/2596 )إعادة المذكرة  المتعلقة بتقرٌر اللجنة المكلفة  بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم   "

التعلٌم العالً  المتعلقة بقبول الطلبة فً برامج الدراسات العلٌا وأٌة أمور أخرى تتعلق بقبول الطلبة الجدد و الخرٌجٌن ؼٌر األردنٌٌن إلى مدٌرٌة اعتماد الجامعات لمزٌد من الدراسة 

."والتدقٌق، لٌتسنى للمجلس اتخاذ  ما ٌراه مناسباً بهذا الشؤن

 

 

، للتؤكد  من مدى التزام جامعة العلوم التطبٌقٌة بقرارات مجلس 21/10/2015تارٌخ  (1/5/2596 )إعادة المذكرة  المتعلقة بتقرٌر اللجنة المكلفة  بموجب كتاب رئٌس الهٌئة رقم   "

التعلٌم العالً  المتعلقة بقبول الطلبة فً برامج الدراسات العلٌا وأٌة أمور أخرى تتعلق بقبول الطلبة الجدد و الخرٌجٌن ؼٌر األردنٌٌن إلى مدٌرٌة اعتماد الجامعات لمزٌد من الدراسة 

."والتدقٌق، لٌتسنى للمجلس اتخاذ  ما ٌراه مناسباً بهذا الشؤن

 

 

3618/11/2015601

:الموافقة  على تشكٌل لجنة من اآلتٌة أسماإهم" 

جامعة  البلقاء التطبٌقٌة                  مقرراً     / األستاذ الدكتور محمود الحبٌس - 1

هٌئة االعتماد                                   عضواً       /     السٌد عمر سعافنه2

هٌئة االعتماد                             أمٌنة سر اللجنة/ السٌدة ضحى الطراونة- 2

تكون مهمتها التؤكد من مدى التزام كلٌة الزرقاء األهلٌة  بتعلٌمات االعتمادٌن العام والخاص وبقرارات مجلس هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً  ومجلس التعلٌم العالً،  وأٌة أمور 

أخرى تتعلق بمهمة اللجنة،  على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات 

."المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

3725/11/2015602

.طالباً( 391)فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة لتصبح ( برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة الدولٌة)تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (1" 

لتعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس تخصص محاسبة من حملة درجة الدكتوراه برتبة ( 2015/2016)منح الجامعة األلمانٌة األردنٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً  (2

.(برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة الدولٌة )أستاذ مشارك على األقل فً تخصص 

."  وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

3725/11/2015603

.طالباً( 458)فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة لتصبح ( برنامج البكالورٌوس/ العلوم اإلدارٌة)تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص (1

لتعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس تخصص علوم إدارٌة من حملة درجة الدكتوراه ( 2015/2016)منح الجامعة األلمانٌة األردنٌة مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً  (2

.(برنامج البكالورٌوس/ العلوم اإلدارٌة)برتبة أستاذ مشارك على األقل فً تخصص 

."وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (122)فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة بــ (برنامج البكالورٌوس/علم الحاسوب)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص"3725/11/2015604

3725/11/2015605

:فً جامعة آل البٌت لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ إنجلٌزي-إٌطالً)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص "

توفٌر الحد األدنى من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة  الدكتوراه فً التخصص، وذلك حسب اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة، - 1

، (2015/2016)وذلك فً موعد أقصاه بداٌة  الفصل الثانً من العام الدراسً 

.وبخالؾ ذلك سٌتم  إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة للتخصص- 2

.إلى قائمة متطلبات التخصص اإلجبارٌة وإضافة مادة أخرى فً األدب اإلٌطالً إلى المواد االختٌارٌة (مختارات من األدب االٌطالً)نقل مادة   - 

.لٌتطابق مع مسمى المادة فً خطة تخصص اللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابها (مدخل إلى اللؽة)تعدٌل مسمى مادة - 

  (الدراسات اللؽوٌة باللؽتٌن)الصوتٌات، وعلم النحو بواقع ثالث ساعات معتمدة ضمن المجال المعرفً : إضافة المواد اآلتٌة   -  

.تعدٌل وصؾ مادة األدب األمرٌكً لتشمل الرواٌة والدراما          - 

." تعدٌل وصؾ مادة األدب االنجلٌزي لتشمل الشعر والقصة القصٌرة                    - 

 



3725/11/2015606
 والمتعلق بتزوٌد الهٌئة بمعادلة شهادة الدكتوراه للدكتور محمد ماهر 16/9/2015تارٌخ  (2015/   499/24)تعتبر جامعة جدارا مستكملة للنقص الوارد فً قرار مجلس الهٌئة رقم " 

."طالٍب (200)والمحددة طاقته االستٌعابٌة بــ (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)فً تخصص 

3725/11/2015607
 والمتعلق بتزوٌد الهٌئة بمباشرة عمل أعضاء هٌئة التدرٌس 29/7/2015تارٌخ    (2015/ 368/23)تعتبر جامعة الشرق األوسط مستكملة للنقص الوارد فً قرار مجلس الهٌئة رقم  " 

."طالباً (648)والمحددة طاقته االستٌعابٌة بـــ (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة)فً تخصص 

3725/11/2015608

 والمتعلق بتزوٌد الهٌئة بمباشرات عمل ومعادلة 21/9/2015تارٌخ     (508/30/2015)تعتبر جامعة الشرق األوسط مستكملة للنواقص الواردة فً قرار مجلس الهٌئة رقم   " 

.طالب (30)، والمحددة طاقته االستٌعابٌة بــ  (برنامج الماجستٌر/ التصمٌم الجرافٌكً)شهادات الدكتوراه ألعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصص 

."  15/3/2016فً موعد أقصاه  (برنامج الماجستٌر/ التصمٌم الجرافٌكً) وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص 

3725/11/2015609

لتعٌٌن عضو    هٌئة تدرٌس تخصص التصمٌم الداخلً من حملة درجة الدكتوراه  (2015/2016)منح جامعة الشرق األوسط مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً "

.(برنامج البكالورٌوس/التصمٌم الداخلً)فً تخصص

."وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

3725/11/2015610

 والمتعلق بتزوٌد الهٌئة بمعادلة شهادة الدكتوراه 28/10/2015تارٌخ  (650/34/2015)تعتبر جامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا مستكملة للنقص الوارد فً قرار مجلس الهٌئة رقم -1"

.طالباً (148)والمحددة طاقته االستٌعابٌة  (برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا معلومات األعمال)للدكتور مجدي توفٌق فً تخصص 

، وذلك قبل بداٌة (برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا معلومات األعمال)التؤكٌد على جامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص-2 

.السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص

."15/10/2017  وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3725/11/2015611

:الطلب إلى جامعة العلوم التطبٌقٌة  التقٌد بما ٌلً وتزوٌد الهٌئة بما ٌثبت ذلك"

برنامج الماجستٌر الذٌن لم ٌحصلوا على االمتحان الوطنً األردنً للؽة اإلنجلٌزٌة أو ما ٌعادله خالل العام الدراسً األول من تارٌخ /  إلزام الطلبة ؼٌر األردنٌٌن فً تخصصات- 1

اللؽة )االلتحاق ببرنامج الدراسات العلٌا، وكذلك الطلبة ؼٌر األردنٌٌن الذٌن تقدموا لالمتحان الوطنً للؽة االنجلٌزٌة ولم ٌنجحوا فً االمتحان للحصول على االمتحان الوطنً 

.  أو ما ٌعادله (االنجلٌزٌة

من الطلبة المقبولٌن فً برامج الدراسات العلٌا بتقدٌر مقبول حسب عدد الطلبة  المقبولٌن  فً كل فصل دراسً ولٌس حسب الطاقة االستٌعابٌة المقرة للتخصص % 20التقٌد بنسبة - 2

."  فً برامج الدراسات العلٌا

3725/11/2015612
طالباً، شرٌطة التزام المعهد بتعلٌمات ومعاٌٌر  (268)التابع للخدمات الطبٌة الملكٌة بــ  (كلٌة مجتمع متوسطة/ تكنولوجٌا األجهزة الطبٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة العامة لمعهد     " 

."االعتماد العام لكلٌات المجتمع المتوسطة

3725/11/2015613

التابع للخدمات الطبٌة الملكٌة بــ  (كلٌة مجتمع متوسطة/ معهد تكنولوجٌا األجهزة الطبٌة)فً  (برنامج الدبلوم  المتوسط/ تكنولوجٌا األجهزة الطبٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  " 

:طالباً، شرٌطة اآلتً (120)

.بعد تعدٌلها من قِبل جامعة البلقاء التطبٌقٌة (برنامج الدبلوم  المتوسط/  تكنولوجٌا األجهزة الطبٌة)تعدٌل الخطة الدراسٌة لتخصص - 1

."   عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للمعهد- 2



3725/11/2015614

من تعلٌمات بدالت اعتماد مإسسات  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (5 )تعدٌل  المادة " 

: ٌصرؾ ألعضاء اللجنة التً تكلؾ بوضع معاٌٌر ضمان الجودة للبرامج مكافؤة مالٌة وفقاً لما ٌلً: التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته، التً تنص على  ما ٌلً

. دٌناراً بحد أعلى( 200)رئٌس اللجنة مبلػ  (1

دٌناراً بحد أعلى ( 150)لعضو اللجنة مبلػ  (2

.مع إعادة تحدٌد وتقدٌر المكافؤة حسب مقتضى الحال (3

:  بحٌث تصبح على النحو اآلتً

: ٌصرؾ ألعضاء اللجنة التً تكلؾ بوضع معاٌٌر ضمان الجودة للبرامج ومراجعة وتحدٌث وتطوٌر المعاٌٌر مكافؤة مالٌة وفقاً لما ٌلً

. دٌناراً بحد أعلى( 200)رئٌس اللجنة مبلػ  (1

دٌناراً بحد أعلى ( 150)لعضو اللجنة مبلػ  (2

."مع إعادة تحدٌد وتقدٌر المكافؤة حسب مقتضى الحال -(3

 

"، كما هً بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها(برنامج البكالورٌوس/ اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها  )إقرار معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص "3725/11/2015615

3725/11/2015616
من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (14)من المادة  (ب)استناداً إلى البند " 

الدكتور  (برنامج البكالورٌوس/ اللؽة االنجلٌزٌة)ٌصرؾ لعضو اللجنة المكلفة بمراجعة معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص ."  اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته

."دٌنار فقط ال ؼٌر وذلك بعد أن أنهت اللجنة أعمالها (100)الجامعة األردنٌة مبلػ وقدره / اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها /عدنان الصمادي

3825/11/2015617

:طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة  (66)فً جامعة مإتة، بطاقة استٌعابٌة  قدرها  (برنامج الماجستٌر/ التربٌة الرٌاضٌة )االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص" 

.فً جامعة مإتة لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة  للتخصص (برنامج البكالورٌوس / التربٌة الرٌاضٌة )التقدم بطلب رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص-  1

.دٌنار (3000)والبالػ قدرها  (برنامج  الماجستٌر / التربٌة الرٌاضٌة )دفع البدالت المالٌة  المترتبة على فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص-  2

."  وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً البرنامجٌن30/12/2015وذلك  فً موعد أقصاه  

3825/11/2015618

من ( 4)فً جامعة مإتة لحٌن تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس حسب المادة ( برنامج الدكتوراه/ اإلرشاد النفسً والتربوي)إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص  (أوالً

، وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس  (2015/2016)تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، وذلك فً موعد أقصاه  قبل بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 

. التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص  التخصص
طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة للنواقص ( 66)فً جامعة مإتة، بطاقة استٌعابٌة  قدرها ( برنامج الماجستٌر/ اإلرشاد النفسً والتربوي)االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص (ثانٌاً

:اآلتٌة 

.دٌنار (3000)والبالػ قدرها  (برنامج  الماجستٌر / اإلرشاد النفسً والتربوي  )دفع البدالت المالٌة  المترتبة على فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص - 1   

.طالباً (66)والمحددة بـ  (برنامج  الماجستٌر / اإلرشاد النفسً والتربوي)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص - 2 

.لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة  للتخصص (برنامج البكالورٌوس / اإلرشاد والصحة النفسٌة  )التقدم بطلب رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص -3

."    وبخالؾ ذلك سٌتم  إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً برنامجً البكالورٌوس والماجستٌر15/12/2015وذلك فً موعد أقصاه  

3825/11/2015619

:فً جامعة آل البٌت لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ انجلٌزي–اسبانً)تؤجٌل البت فً االعتماد  الخاص لتخصص " 

.(برنامج البكالورٌوس/ انجلٌزي–اسبانً)فً تخصص (اللؽة االنجلٌزٌة )تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه تخصصهما -1

.تزوٌد هٌئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه للدكتور عدنان كاظم ، وبخالؾ ذلك لن ٌتم احتسابه على الطاقة االستٌعابٌة للتخصص- 2

النقد )باللؽة االسبانٌة وفً المجاالت اآلتٌة  (الكتابة ،علم الترجمة، المحادثة والحضارة االسبانٌة، القراءة وعلم الصرؾ )توفٌر العدد الالزم من الكتب المكتبٌة فً المجاالت اآلتٌة -3   

.باللؽة اإلنجلٌزٌة (األدبً ،تحلٌل النص األدبً، علم الصوتٌات، الكتابة

."   ، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص1/2016/ 15  وذلك فً موعد أقصاه 



3825/11/2015620

:طالباً، شرٌطة اآلتً (414)فً الجامعة األلمانٌة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ العلوم اللوجستٌة )االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص "

.فقط ولٌس تعٌٌنه مشترك مع كلٌة طالل أبو ؼزالة (برنامج البكالورٌوس / العلوم اللوجستٌة)توطٌن الدكتور عبدهللا إبراهٌم فً تخصص -1

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة-2

. وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

."15/1/2016وسٌتم النظر فً استكمال النواقص وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص  فً  موعد أقصاه 

3825/11/2015621

:طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (40)فً جامعة اإلسراء بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الكٌمٌاء  )االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص " 

الكٌمٌاء الفٌزٌائٌة، الكٌمٌاء العضوٌة والحٌوٌة ، الكٌمٌاء ؼٌر ) وذلك لتؽطٌة المجاالت اآلتٌة 2016 /9/ 15تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه  فً موعد أقصاه -1

.(العضوٌة

. توفٌر مختبري الكٌمٌاء ؼٌر العضوٌة والكٌمٌاء الفٌزٌائٌة  وتجهٌزهما باألجهزة والمعدات الالزمة فً السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص-2

."   2017 /15/10وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه  

3825/11/2015622

:تخفٌض الطاقات االستٌعابٌة للتخصصات اآلتٌة فً جامعة الزرقاء كما هو مذكور فً الجدول أدناه "

الرقم التخصص البرنامج الطاقة االستٌعابٌة المخفضة والمستحقة للتخصص

350 نظم المعلومات اإلدارٌة البكالورٌوس 1

353 معلم صؾ البكالورٌوس 2

335 التمرٌض البكالورٌوس 3

399 علم الحاسوب البكالورٌوس 4

396 هندسة البرمجٌات البكالورٌوس 5

66 المحاسبة الماجستٌر 6

."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة(99)فً جامعة الشرق األوسط لتصبح     (برنامج الماجستٌر/ إدارة األعمال )تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص " 3825/11/2015623

3825/11/2015624

فً جامعة فٌالدلفٌا، شرٌطة دفع  البدالت المالٌة المترتبة على فتح باب قبول طلبة جدد فً ( برنامج البكالورٌوس/ التصمٌم الداخلً)فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص (أوالً"

. 15/12/2015دٌنار، وذلك فً موعد أقصاه  (3000)التخصص والبالػ قٌمتها 
:طالباً شرٌطة اآلتً( 150)فً جامعة فٌالدلفٌا بـ(برنامج البكالورٌوس/ التصمٌم الداخلً)رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص (ثانٌاً

.(برنامج البكالورٌوس/ التصمٌم الداخلً)تحقٌق نسبة األردنٌٌن من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص-1

."   عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2    

."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (196)فً جامعة اربد األهلٌة بـ  (برنامج البكالورٌوس/ اإلدارة السٌاحٌة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "3825/11/2015625



3825/11/2015626

.طالباً( 543)فً جامعة اربد األهلٌة     لتصبح(برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة) تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص (أوالً   "
طالباً شرٌطة التقٌد بمعاٌٌر وتعلٌمات االعتماد العام لبرامج الدراسات ( 66)فً جامعة اربد األهلٌة بــ ( برنامج الماجستٌر/ المحاسبة)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (        ثانٌاً

 بخصوص أعداد الطلبة المقبولٌن فً برامج الدراسات العلٌا، وذلك اعتباراً من العام الدراسً 12/8/2015تارٌخ  (416/25/2015)العلٌا المعدلة بموجب قرار مجلس الهٌئة رقم 

(2017/ 2018). 
."الطلب إلى الجامعة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة (          ثالثاً

3825/11/2015627

:طالباً، شرٌطة اآلتً  (498)االستمرار فً  االعتماد العام لكلٌة تولٌدو بطاقة استٌعابٌة  قدرها " 

.التقٌد بتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام  لكلٌات المجتمع المتوسطة-1

."    التقدم بطلب اعتماد خاص للتخصصات المطروحة فً الكلٌة-2

."إقرار تعلٌمات مركز االختبارات الوطنً المعدلة كما هى بالشكل المرفق وٌعمل بها من تارٌخ إقرارها"3825/11/2015628

3909/12/2015629

طالباً شرٌطة استكمال الجامعة  (1366)فً الجامعة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ طب األسنان)الموافقة على استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص : أوالً"

:للنواقص اآلتٌة 

.الصادرة عن هٌئة االعتماد (طب األسنان)تحدٌث أجهزة المانٌكان وزٌادة عددها بحٌث ٌكون هناك جهاز لكل طالبٌن، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص لتخصص - 1

.طالب كحد أقصى خصوصاً فً عٌادات المعالجة اللبٌة (8)دعم سٌاسة االبتعاث والتعٌٌن للمحافظة على النسبة المطلوبة للتدرٌب السرٌري وهً مشرؾ لكل - 2

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة(ثانٌاً 

."15/11/2016   وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

3909/12/2015630

طالباً، شرٌطة عدم تجاوز ( 40)فً الجامعة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها ( برنامج الماجستٌر/ التركٌبات السنٌة والثابتة)الموافقة على استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً"

.الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة
.تشجٌع طلبة التخصص على االلتحاق بمسار الرسالة بدالً من الشامل وذلك للتدرب على أسالٌب وطرق البحث العلمً: أمكانٌة أخذ الجامعة   بمالحظة اللجنة اآلتٌة  (ثانٌاً

."15/11/2016   وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص  فً موعد أقصاه 

3909/12/2015631

طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة  (40)فً الجامعة األردنٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/ طب أسنان األطفال)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.للجامعة

."15/11/2016   وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص  فً موعد أقصاه 

3909/12/2015632

.طالباً( 416)فً جامعة اربد األهلٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها ( برنامج البكالورٌوس/ القانون )استمرار االعتماد الخاص لتخصص (أوالً"
.طالباً( 30)فً جامعة اربد األهلٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها ( برنامج الماجستٌر/ القانون )تخفٌض وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (ثانٌاً

."وعلى الجامعة  عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة لها  (ثالثاً

3909/12/2015633

طالباً، شرٌطة ( 119)فً كلٌة الملكة نور الفنٌة للطٌران المدنً بطاقة استٌعابٌة قدرها ( برنامج الدبلوم المتوسط/ هندسة صٌانة الطائرات) تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص   (أوالً"

:اآلتً

.تعدٌل الخطة الدراسٌة للتخصص بعد أن ٌتم تعدٌلها من قبل جامعة البلقاء التطبٌقٌة،  وذلك  حسب معاٌٌر االعتماد الخاص الصادرة عن هٌئة االعتماد

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للكلٌة
لتعدٌل الخطط الدراسٌة للتخصصات المطروحة فً  كلٌات المجتمع المتوسطة، ( 2015/2016)منح  جامعة البلقاء التطبٌقٌة مهلة نهائٌة إلى نهاٌة الفصل األول من العام الدراسً  (ثانٌاً

."  وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات والصادرة  عن هٌئة اعتماد مإسسات التعلٌم العالً، وبخالؾ ذلك سٌتم اتخاذ القرار المناسب من قبل مجلس الهٌئة بهذا الشؤن



3909/12/2015634

:الطلب إلى  كلٌة األمٌرة ثروت ما ٌلً" 

 (213/16/2014)، والذي تم إٌقاؾ قبول طلبة فٌه بموجب قرار مجلس الهٌئة رقم (برنامج الدبلوم المتوسط/ برنامج الفنون التطبٌقٌة  )التقدم بطلب فتح باب قبول طلبة جدد فً- 1

.18/6/2014تارٌخ 

.من حٌث تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس (برنامج الدبلوم المتوسط/ الفنون التطبٌقٌة )التؤكٌد على الكلٌة استكمال النواقص المتعلقة ببرنامج - 2

، (برنامج الدبلوم المتوسط/ التصمٌم الجرافٌكً)دفع البدالت المالٌة المترتبة على فتح باب قبول طلبة جدد فً البرنامج المشار إلٌه أعاله،  وذلك قبل قبول طلبة جدد فً تخصص -3

.دٌنار (150)والبالػ قدرها 

."وبخالؾ  ذلك سٌتم التنسٌب بإلؽاء ترخٌص التخصص

3909/12/2015635

:فً جامعة العلوم اإلسالمٌة لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ القانون)تؤجٌل البت باالعتماد الخاص لتخصص      " 

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حمله درجة الدكتوراه تخصص قانون تجاري لتؽطٌة المجال المعرفً القانون التجاري، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص- 1

.من اإلطار العام للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة للجامعات والكلٌات الجامعٌة (5)تزوٌد المكتبة بالمراجع والدورٌات الورقٌة الحدٌثة الخاصة بالتخصص وفقاً للمادة - 2

.وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

."1/2016/ 15وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله فً موعد أقصاه 

3909/12/2015636

:فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج الماجستٌر/ القانون العام)تؤجٌل البت باالعتماد الخاص لتخصص      " 

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا  (4)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل برتبة أستاذ، وذلك حسب المادة -  1

.تزوٌد المكتبة بالعدد الالزم من المراجع والدورٌات الورقٌة الحدٌثة الخاصة بالتخصص- 2

.وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص

."1/2016/ 15وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله فً موعد أقصاه 

3909/12/2015637

.فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة( برنامج الماجستٌر/ الدعوة واإلعالم اإلسالمً )تؤجٌل البت باالعتماد الخاص لتخصص   (أوالً"
.فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة( برنامج الماجستٌر/الدعوة واإلعالم اإلسالمً )إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص  (ثانٌاً

من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا، فً  (4)وذلك لحٌن تعٌٌن الجامعة لثالثة أعضاء هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، وذلك حسب المادة 

.15/1/2015موعد أقصاه 

".وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص التخصص

3909/12/2015638

:طالب، شرٌطة تصوٌب الجامعة لما ٌلً (200)فً جامعة العلوم اإلسالمٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ إدارة األعمال)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.طالباً (168)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المقرة للتخصص والبالػ قدره  - 1

.مراعاة التنوٌع بمصادر شهادات الدكتوراه ألعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص- 2

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة-3

.15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 



4023/12/2015639

:، لتصوٌب واستكمال النواقص اآلتٌة15/1/2016منح جامعة البلقاء التطبٌقٌة مهلة نهائٌة إلى موعد أقصاه   (أوالً"

لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة للتخصص، حٌث بلػ عدد الطلبة المسجلٌن  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة العمارة )التقدم بطلب رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص - 1

 (154)طالباً، علماً بؤن الطاقة المحسوبة للتخصص  (200)طالباً، بٌنما الطاقة االستٌعابٌة المقرة  (355) (2015/2016)فً التخصص على الفصل الدراسً األول من العام الجامعً 

طالباً، مع التؤكٌد على الجامعة بعدم قبول طلبة جدد فً التخصص لحٌن تصوٌب التجاوز  المشار إلٌه أعاله 

.دٌنار أردنً ال ؼٌر (3000)والبالػ قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة العمارة )دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص - 2

 

.وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص والتنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول الموحد

."طالباً( 154)طالباً إلى ( 200)المركز من / فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة( برنامج البكالورٌوس/ هندسة العمارة)تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص  (ثانٌاً 

4023/12/2015640

:الستكمال النواقص اآلتٌة (2016/2017)كلٌة العقبة الجامعٌة، مهلة نهائٌة حتى بداٌة الفصل األول من العام  الدراسً /منح جامعة البلقاء التطبٌقٌة 

أو حسب المجاالت المعرفٌة للتخصص، على أن ٌكون أحدهما برتبة أستاذ  (تكنولوجٌا النقل البحري)تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس متفرؼٌن من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص - 1

. من اإلطار العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات التطبٌقٌة (4)مشارك على األقل، وذلك حسب المادة 

.دٌنار أردنً ال ؼٌر (3000)، والبالػ قدرها (برنامج البكالورٌوس/ تكنولوجٌا النقل البحري)دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص - 2

من اإلطار  (5)، وذلك حسب المادة (برنامج البكالورٌوس/تكنولوجٌا النقل البحري )تزوٌد المكتبة بالكتب والمراجع والدورٌات واالشتراك بالدورٌات اإللكترونٌة الخاصة بتخصص- 3

.العام لتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانٌة والعلمٌة للجامعات والكلٌات الجامعٌة

."وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص التخصص أعاله

4023/12/2015641

.طالباً( 50)طالباً إلى ( 66)فً جامعة مإتة من ( برنامج الماجستٌر/ علم الحاسوب)تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (أوالً
:الطلب إلى الجامعة استكمال النواقص اآلتٌة (ثانٌاً

، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً (برنامج الماجستٌر/علم الحاسوب)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه برتبة أستاذ فً تخصص  ( أ

(2015/2016)  .

( 127)لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة للتخصص والبالػ قدره (  برنامج البكالورٌوس/ علم الحاسوب)التقدم بطلب رفع الطاقة االستٌعابٌة الخاصة لتخصص  (ج

، مع التؤكٌد على الجامعة بعدم قبول طلبة جدد فً التخصص لحٌن تصوٌب التجاوز  المشار إلٌه  (2015/2016)طالباً، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 

.أعاله

.وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص، والتنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول الموحد

دٌنار أردنً ال ؼٌر، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة ( 3000)والبالػ قدرها ( برنامج الماجستٌر/ علم الحاسوب)دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب القبول طلبة جدد  فً تخصص  (د

."، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص(2015/2016)الفصل الثانً من العام الدراسً 

4023/12/2015642

حسب األصول، وذلك فً موعد أقصاه  نهاٌة  ( برنامج الدكتوراه/الفقه وأصوله)منح  جامعة مإتة مهلة  نهائٌة  لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس  فً تخصص      (أوالً" 

، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً  (البكالورٌوس والماجستٌر) حٌث تم اعتماد أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص لبرنامج2015/2016ًالفصل األول من العام الدراسً 

. البرنامج
دٌنار أردنً ال ؼٌر، وذلك فً ( 3000)والبالػ قدرها ( برنامج الماجستٌر/ الفقه وأصوله)الطلب إلى الجامعة دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص (ثانٌاً

.  ، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص(2015/2016)موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً 

ًً ، لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة للتخصص (برنامج البكالورٌوس/ الفقه وأصوله)الطلب إلى الجامعة التقدم بطلب رفع طاقة استٌعابٌة خاصة لتخصص  ( ثالثاً

، ، مع التؤكٌد على الجامعة بعدم قبول طلبة جدد جدد فً التخصص لحٌن (52015/2016)طالباً، وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً  (428)والبالػ قدره 

."  تصوٌب التجاوز  المشار إلٌه أعاله، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص



4023/12/2015643

:طالب، شرٌطة اآلتً (200)فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة، بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

، وذلك (2016/2017)طالباً ، فً موعد أقصاه قبل بداٌة الفصل األول من العام الدراسً  (278)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المقرة للتخصص والبالػ قدره - 1

بالتقدم بطلب رفع الطاقة االستٌعابٌة للتخصص حسب األصول  مع التؤكٌد على الجامعة عدم قبول طلبة جدد فً التخصص لحٌن تصوٌب التجاوز على الطاقة االستٌعابٌة المشار إلٌه 

.  أعاله

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

."15/9/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

4023/12/2015644

:فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة ، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج الدكتوراه/ المناهج والتدرٌس)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص  "

. من أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص بحٌث ٌكونوا من خرٌجً جامعات دول ناطقة باللؽة اإلنجلٌزٌة% 25االلتزام بنسبة - 1

.االلتزام بؤن تكون  أبحاث أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص  صادرة عن مجالت عالمٌة محكمة، وذلك حسب تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا-  2

:إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة- 3

.(تقوٌم المنهاج)ومادة  (أسس المناهج وتطوٌرها): تعدٌل وصؾ المادتٌن- 

.تدقٌق ترجمة المساقات باللؽة االنجلٌزٌة لتتطابق مع مسمٌاتها باللؽة العربٌة- 

بموجب قرار  (برنامجً الماجستٌر والدكتوراه/ المناهج والتدرٌس)، مع التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة المتعلق بإٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص 15/3/2016وذلك فً موعد أقصاه 

.28/1/2015تارٌخ  (44/2/2015)مجلس الهٌئة رقم 

.(2017/2018)االلتزام بتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا فً بداٌة الفصل األول من العام الدراسً - 4

:إمكانٌة األخذ بمالحظات اللجنة اآلتٌة على الخطة الدراسٌة- 5

.من قائمة المتطلبات اإلجبارٌة (تطبٌقات تكنولوجٌا التعلٌم فً المناهج)بمادة  (المنهاج األخالقً)استبدال مادة - 

."إلى قائمة المواد االختٌارٌة (موضوعات فً المناهج واألسالٌب باللؽة اإلنجلٌزٌة)إضافة مادة - 

4023/12/2015645
/ الصحافة واإلعالم )لتعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس رابع من حملة درجة الدكتوراه فً تخصص  (2015/2016)منح جامعة الزرقاء مهلة حتى بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً "

."برتبة أستاذ مشارك، وبخالؾ ذلك سٌتم اتخاذ القرار المناسب من قبل المجلس بهذا الشؤن (برنامج البكالورٌوس

."فً الجامعات األردنٌة، كما هو بالشكل المرفق وٌعمل به من تارٌخ إقراره (العلوم األساسٌة)إقرار دلٌل معاٌٌر االعتماد الخاص وضمان الجودة لبرنامج "4023/12/2015646

4023/12/2015647

حسب األصول، وذلك فً موعد أقصاه  (برنامجً الماجستٌر والدكتوراه/العلوم السٌاسٌة )منح الجامعة األردنٌة مهلة نهائٌة  لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس  فً تخصص "

، حٌث تم احتساب أعضاء هٌئة التدرٌس فً تخصص العلوم السٌاسٌة لتؽطٌة أعداد الطلبة فً برنامج البكالورٌوس، وبخالؾ (2015/2016) نهاٌة  الفصل األول من العام الدراسً 

.ذلك سٌتم  إٌقاؾ  قبول طلبة جدد فً  البرنامجٌن
لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المقرة  (برنامج البكالورٌوس/ العلوم السٌاسٌة)الطلب إلى الجامعة األردنٌة التقدم بطلب رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص : ثانٌاً

مع التؤكٌد على الجامعة عدم قبول طلبة فً التخصص لحٌن تصوٌب  (2015/2016)طالباً وذلك فً موعد أقصاه بداٌة الفصل الثانً من العام الدراسً  (226)للتخصص والبالػ قدره 

.   " التجاوز على الطاقة االستٌعابٌة المشار إلٌه أعاله

4023/12/2015648
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة  (473)فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ أصول الدٌن)استمرارٌة االعتماد الخاص لتخصص "

."االستٌعابٌة العامة للجامعة



4023/12/2015649

:فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة، لحٌن استكمال الجامعة للنواقص اآلتٌة (برنامج البكالورٌوس/ معلم صؾ)تؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص 

تعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص لتؽطٌة المجاالت المعرفٌة اآلتٌة وذلك حسب المجاالت المعرفٌة للتخصص، على أن ٌكون من - 1

:بٌنهم عضو هٌئة تدرٌس تخصصه الدقٌق معلم صؾ

.أسالٌب اللؽة العربٌة- 

.أسالٌب الدراسات االجتماعٌة - 

.أسالٌب الرٌاضٌات- 

. إجراء التعدٌالت اآلتٌة على الخطة الدراسٌة، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص للتخصص - 2 

 .(التذوق األدبً وأسالٌب تدرٌسه)فً متطلبات التخصص اإلجبارٌة لٌصبح  (أدب األطفال)تعدٌل مسمى مساق - 

.(الفقه والسٌرة وأسالٌب تدرٌسهما)فً متطلبات التخصص اإلجبارٌة لٌصبح  (الحدٌث والسٌرة النبوٌة وأسالٌب تدرٌسهما)تعدٌل مسمى مساق - 

.(العقٌدة والحدٌث وأسالٌب تدرٌسهما)فً متطلبات التخصص اإلجبارٌة لٌصبح  (العقٌدة والفقه وأسالٌب تدرٌسهما)تعدٌل مسمى مساق - 

.توفٌر مختبر العلوم الطبٌعٌة وتجهٌزه باألجهزة والمعدات الالزمة - 3

.توفٌر طابعة ثانٌة فً مختبر الحاسوب التعلٌمً - 4

.التؤكٌد على قٌام أعضاء هٌئة التدرٌس فً القسم بمتابعة طلبة التدرٌب المٌدانً- 5

، وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد  (2015/2016)وسٌتم النظر فً التؤكد من  استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله فً موعد أقصاه  نهاٌة الفصل األول من العام الدراسً 

."فً التخصص

4023/12/2015650

:طالٍب، شرٌطة اآلتً  (200)فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة، بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/التربٌة الخاصة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص   " 

.، وذلك حسب معاٌٌر االعتماد الخاص بالتخصص(اإلعاقة السمعٌة والبصرٌة)إلى  (اإلعاقة الحسٌة)تعدٌل مسمى مادة - 1

."عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

.15/3/2016 وسٌتم التؤكد من استكمال الجامعة للنقص الواردوتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص أعاله فً موعد أقصاه 



4023/12/2015651

: شرٌطة اآلتً ، طالباً (66)فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/المصارؾ اإلسالمٌة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.االلتزام بؤن تكون  أبحاث أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص  صادرة عن مجالت عالمٌة محكمة، وذلك حسب تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا- 1

.( 2017/2018 )التقٌد بتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا اعتباراً من بداٌة الفصل األول للعام الدراسً-  2

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة - 3

إلى قائمة المواد اإلجبارٌة فً الخطة  (إدارة المصارؾ إال سالمٌة باللؽة االنجلٌزٌة )بدالً من مادة  (النظرٌة االقتصادٌة فً اإلسالم )إمكانٌة األخذ باقتراح اللجنة بإضافة مادة - 4

. الدراسٌة

."15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

: شرٌطة اآلتً ، طالباً (66)فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/المصارؾ اإلسالمٌة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.االلتزام بؤن تكون  أبحاث أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص  صادرة عن مجالت عالمٌة محكمة، وذلك حسب تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا- 1

.( 2017/2018 )التقٌد بتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا اعتباراً من بداٌة الفصل األول للعام الدراسً-  2

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة - 3

إلى قائمة المواد اإلجبارٌة فً الخطة  (إدارة المصارؾ إال سالمٌة باللؽة االنجلٌزٌة )بدالً من مادة  (النظرٌة االقتصادٌة فً اإلسالم )إمكانٌة األخذ باقتراح اللجنة بإضافة مادة - 4

. الدراسٌة

."15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 

: شرٌطة اآلتً ، طالباً (66)فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج الماجستٌر/المصارؾ اإلسالمٌة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

.االلتزام بؤن تكون  أبحاث أعضاء هٌئة التدرٌس فً التخصص  صادرة عن مجالت عالمٌة محكمة، وذلك حسب تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا- 1

.( 2017/2018 )التقٌد بتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا اعتباراً من بداٌة الفصل األول للعام الدراسً-  2

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة - 3

إلى قائمة المواد اإلجبارٌة فً الخطة  (إدارة المصارؾ إال سالمٌة باللؽة االنجلٌزٌة )بدالً من مادة  (النظرٌة االقتصادٌة فً اإلسالم )إمكانٌة األخذ باقتراح اللجنة بإضافة مادة - 4

. الدراسٌة

."15/3/2016وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه 



4023/12/2015652

: طالبا، شرٌطة اآلتً (61)فً جامعة اإلسراء بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الفٌزٌاء)االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص "

: توفٌر المختبرات اآلتٌة وتجهٌزها باألدوات واألجهزة الالزمة - 1  

.مختبر تطبٌقات فً الفٌزٌاء وذلك بداٌة السنة الثانٌة     - 

.مختبر فٌزٌاء عملٌة متوسطة، وذلك بداٌة السنة الثانٌة - 

.مختبر الكترونٌات عملٌة عند بداٌة السنة الثانٌة - 

.مختبر فٌزٌاء عملٌة متقدمة عند بداٌة السنة الثالثة   - 

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

  وسٌتم  التؤكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله حسب المدة الزمنٌة المبٌنة أعاله والنظر فً    تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول  من 

."( 2017/2018)العام الدراسً  

4023/12/2015653
طالباً (654)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة العامة لجامعة العقبة للتكنولوجٌا، بطاقة استٌعابٌة  قدرها    "

."  شرٌطة التزام الجامعة بتعلٌمات االعتماد العام للجامعات العاملة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة

4023/12/2015654

طالباً، شرٌطة استكمال الجامعة  (73)فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا، والمحدد بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ إدارة األعمال)االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص- 1

:للنواقص اآلتٌة

لتدرٌس مادتً القانون اإلداري والقانون التجاري قبل بداٌة السنة  الثانٌة  من تارٌخ  (القانون)تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل من حملة درجة الدكتوراه  فً تخصص - 1

.اعتماد التخصص 

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل من حملة درجة الدكتوراه  فً تخصص  إدارة األعمال  قبل بداٌة السنة   الثالثة  من تارٌخ اعتماد التخصص- 2

. عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة - 3

."(2017/2018)  وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام  الدراسً 

4023/12/2015655

:طالباً، شرٌطة األتً (84)فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا، والمحدد  بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ المحاسبة )االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص"

.تعٌٌن عضوي هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص أحدهما برتبة أستاذ مشارك على األقل فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص- 1

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 2

."(2017/2018)  وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الدراسً 

4023/12/2015656

 

:طالباً، شرٌطة األتً (128)فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا، والمحدد  بطاقة استٌعابٌة قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة البرمجٌات)االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص "

.توفٌر وتجهٌز مختبر البرمجة فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص- 1

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس واحد على األقل من حملة الدكتوراه فً التخصص فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص- 2

.عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة- 3

.(2017/2018)  وسٌتم النظر فً  تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الدراسً 



4023/12/2015657

:طالباً، شرٌطة األتً ( 53)فً جامعة العقبة للتكنولوجٌا، والمحدد بطاقة استٌعابٌة   قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ علم  الحاسوب )االستمرار فً االعتماد الخاص لتخصص "

.توفٌر وتجهٌز مختبر التطبٌقات وعلوم المعلومات فً بداٌة السنة الثانٌة من تارٌخ االعتماد الخاص للتخصص- 1

.تعٌٌن عضو هٌئة تدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص واحد على األقل فً بداٌة السنة الثالثة من تارٌخ اعتماد التخصص - 2

."(2017/2018)  وسٌتم النظر فً تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة للتخصص فً موعد أقصاه بداٌة الفصل األول من العام الجامعً 

4023/12/2015658

:طالباً شرٌطة اآلتً   (2281  )االستمرار فً االعتماد الخاص وضمان الجودة لكلٌة الطب فً جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة  وتخفٌض الطاقة االستٌعابٌة  للكلٌة  لتصبح "

.  طالباً (1178)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة للكلٌة  والبالػ قدره -  1

.األخذ بالتوصٌات وفرص التحسٌن الواردة فً التقرٌر المرفق- 2

. تزوٌد الهٌئة بالخطة التحسٌنٌة للتوصٌات وفرص التحسٌن الواردة فً التقرٌر المرفق- 3

وسٌتم متابعة استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله واالعتماد الخاص وضمان الجودة لكلٌة الطب فً الجامعة فً السنة الرابعة من تارٌخ االعتماد الخاص للكلٌة، وبخالؾ ذلك سٌتم 

"إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً الكلٌة

 

4023/12/2015659

من تعلٌمات بدالت  (ج/6)من أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد إلى أحكام المادة  (14)من المادة  (ب)استناداً إلى البند "

ٌصرؾ ألعضاء اللجنة المكلفة بمراجعة وتحدٌث معاٌٌر االعتماد الخاص  لعدد من التخصصات المذكورة فً الكتاب ."  اعتماد مإسسات التعلٌم العالً وضمان جودتها وتعدٌالته

دٌنار فقط ال ؼٌر لكل من أعضاء اللجنة اآلتٌة أسماإهم  (100)المرفق مبلػ وقدره 

:  وذلك بعد أن أنهت اللجنة أعمالها

جامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا      عضواً/ هندسة طبٌة / األستاذ الدكتور محمد جمٌل مسمار- 1

الجامعة األردنٌة                                   عضواً                              /فٌزٌاء/األستاذ الدكتور جمٌل خلٌفة- 2 

جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة        عضواً/تؽذٌة/األستاذ الدكتور ناجً مصطفى أبو ارمٌله- 3

جامعة آل البت                                  عضواً/لؽات حدٌثة / الدكتور محمد نهار الزعبً - 4

الجامعة الهاشمٌة                                 عضواً/جٌولوجٌا/الدكتور نزار عطاهلل الحموري- 5

الجامعة الهاشمٌة                                        عضواً/ أشعة/الدكتور علً محمد الرداٌدة-6

الجامعة األردنٌة                                      عضواً/كٌمٌاء /األستاذ الدكتور فواز الخلٌلً- 7

جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌة         عضواً/ هندسة تعٌن/الدكتور محمد سالمة الحراحشة- 8

جامعة الٌرموك                                 عضواً/أنثروبولوجٌا/الدكتور محمود قاسم النعامنة- 9

 وٌصرؾ ألمٌن سر اللجنة حسب التعلٌمات المالٌة النافذة



4131/12/2015660

فً جامعة مإتة، لعدم تعٌٌن الجامعة للعدد الالزم من ( برنامج الدكتوراه/ اإلرشاد النفسً والتربوي)التؤكٌد على قرار المجلس المتعلق بتؤجٌل البت فً االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً"

.من تعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لبرامج الدراسات العلٌا (4)أعضاء هٌئة التدرٌس من حملة درجة الدكتوراه فً التخصص، حسب المادة 
، (برنامج الدكتوراه/ اإلرشاد النفسً والتربوي) لتعٌٌن العدد الالزم من أعضاء هٌئة التدرٌس درجة الدكتوراه  فً تخصص 15/1/2016منح جامعة مإتة مهلة نهائٌة لؽاٌة  (ثانٌاً

.وبخالؾ ذلك سٌتم التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً بإلؽاء ترخٌص البرنامج أعاله
( 618/38/2015)بموجب قرار مجلس الهٌئة رقم ( برنامج الدكتوراه/ اإلرشاد النفسً والتربوي)التؤكٌد على قرار مجلس الهٌئة المتعلق بإٌقاؾ قبول طلبة جدد فً تخصص   (ثالثاً

.25/11/2015تارٌخ 

 
طالباً، وذلك بعدم قبول طلبة جدد فً التخصص ( 19)والبالػ قدره ( برنامج الماجستٌر/ اإلرشاد النفسً والتربوي)تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (رابعاً

.لحٌن تصوٌب التجاوز المشار إلٌه أعاله
.المقدم من جامعة مإتة  من اآلتٌة أسماإهم( برنامج البكالورٌوس/ اإلرشاد والصحة النفسٌة )الموافقة على تشكٌل لجنة لدراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة  لتخصص  (خامساً

الجامعة الهاشمٌة                مقرر/إرشاد نفسً/الدكتورة جهاد محمود صالح عالء الدٌن    - 

الجامعة األردنٌة     عضواً/قسم اإلرشاد والتربٌة الخاص/الدكتور عادل جورج إبراهٌم طنوس  - 

هٌئة االعتماد                                            أمٌناً للسر/ السٌد أٌمن العموش    - 

المقدم من جامعة  مإتة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه  (برنامج البكالورٌوس/ اإلرشاد والصحة النفسٌة )تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص 

.أسبوعٌن اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة

4131/12/2015661

. طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة( 66)فً جامعة مإتة، بــــ ( برنامج الماجستٌر/ التربٌة الرٌاضٌة) تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  (أوالً"
:  المقدم من جامعة مإتة من اآلتٌة أسماإهم( برنامج البكالورٌوس/ التربٌة الرٌاضٌة)الموافقة على تشكٌل لجنة لدراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة  لتخصص  (ثانٌاً

الجامعة األردنٌة             مقرراً/التربٌة الرٌاضٌة/األستاذ الدكتور ولٌد احمد رحاحلة - 

الجامعة الهاشمٌة               عضواً                                              /التربٌة الرٌاضٌة/الدكتور احمد موسى الشٌشانً - 

."هٌئة االعتماد                            أمٌناً للسر/ الدكتور جعفر العدوان    - 

المقدم من جامعة  مإتة، على أن تقدم اللجنة تقرٌرها فً موعد أقصاه أسبوعٌن  (برنامج البكالورٌوس/ التربٌة الرٌاضٌة)تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستٌعابٌة لتخصص 

.اعتباراً من تارٌخه، وذلك مقابل مكافؤة مالٌة تصرؾ ألعضاء وأمٌن سر اللجنة، وفق التعلٌمات المالٌة المعمول بها فً الهٌئة



4131/12/2015662

:الطلب إلى  جامعة العلوم التطبٌقٌة متابعة الطلبة ؼٌر األردنٌٌن اآلتٌة أسماإهم للتقدم لالمتحان الوطنً للؽة اإلنجلٌزٌة ، فً المدة الزمنٌة المحددة حسب التعلٌمات النافذة"  

الرقم االسم الجنسٌة التخصص تارٌخ االلتحاق

14/10/2015هنوؾ احمد وطبان الفٌصل العراقٌة ماجستٌر العالقات الدولٌة والدراسات الدبلوماسٌة -  1

14/9/2015فادٌا عبدهللا محمد احمٌده اللٌبٌة ماجستٌر العالقات الدولٌة والدراسات الدبلوماسٌة -  2

12/10/2015علً ساجد جمعة جمعة العراقٌة ماجستٌر العلوم الصٌدالنٌة -  3

12/10/2015عبد الرزاق عبد العزٌز جاسم الفنر العراقٌة ماجستٌر العلوم الصٌدالنٌة -  4

25/6/2015السورٌة ماجستٌر علم حاسوب / رزان عبد الكافً حللً-  5

8/9/2015رند عبد الكرٌم وثٌق العراقٌة ماجستٌر علم حاسوب -  6

2/3/2015نور الهدى عبد الكرٌم صالح العراقٌة ماجستٌر محاسبة -  7

29/12/2014لٌلى فتحً محمد حسن العراقٌة ماجستٌر علم حاسوب -  8

4131/12/2015663

.   طالباً (308)فً جامعة اإلسراء لتصبح  (برنامج البكالورٌوس/ هندسة البرمجٌات)تخفٌض وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص : أوالً" 
.طالباً  (66)فً جامعة اإلسراء  بـ (برنامج الماجستٌر/ هندسة البرمجٌات)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص : ثانٌاً

."الطلب من الجامعة  عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة: ثالثا

4131/12/2015664

 

."طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة  (66)فً جامعة الشرق األوسط بـ  (برنامج الماجستٌر/ اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص  "

4131/12/2015665

: طالباً، موزعٌن على النحو اآلتً  (7858)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة العامة لجامعة عمان األهلٌة بـ " 

. طالباً لبرامج البكالورٌوس  (7544)- 

.  طالباً لبرامج الدراسات العلٌا (314)- 

."شرٌطة التزام الجامعة بمعاٌٌر االعتماد العام للجامعات العاملة فً المملكة األردنٌة الهاشمٌة

4131/12/2015666

:طالب، شرٌطة اآلتً (200)فً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة بـ  (برنامج البكالورٌوس/ العلوم المالٌة والمصرفٌة)الموافقة على رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص "

تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المقرة للتخصص والبالػ قدره - 1

طالباً، وذلك بعدم قبول طلبة جدد فً التخصص، لحٌن تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المقرة للتخصص ،فً موعد أقصاه نهاٌة الفصل الثانً من العام  (46 )

الدراسً 

( 2015/2016).

. "عدم تجاوز الطاقة االستٌعابٌة العامة للجامعة - 2    

4131/12/2015667
طالباً، شرٌطة عدم تجاوز الطاقة  (189)المركز بطاقة استٌعابٌة / كلٌة العلوم/ فً جامعة البلقاء التطبٌقٌة (برنامج البكالورٌوس/ الفٌزٌاء)تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة لتخصص   "

."االستٌعابٌة العامة للجامعة



4131/12/2015668

:  ،الستكمال      الجامعة  للنواقص  اآلتٌة15/1/2016المركز، مهلة نهائٌة  لؽاٌة /منح جامعة البلقاء التطبٌقٌة - "1

طالباً، حٌث أن   الطاقة االستٌعابٌة المقرة  (445)والبالػ قدره (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة )تصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المقرة لتخصص-1- 2

طالب، وذلك بالتقدم بطلب رفع الطاقة االستٌعابٌة للتخصص ، لتصوٌب التجاوز الحاصل على الطاقة االستٌعابٌة المقرة للتخصص، مع التؤكٌد على الجامعة عدم  (200)للتخصص 

.قبول طلبة جدد فً التخصص لحٌن تصوٌب التجاوز  المشار إلٌه أعاله

.دٌنار  (3000)والبالػ قدرها  (برنامج البكالورٌوس/ الهندسة المدنٌة )دفع البدالت المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص- 2

."وبخالؾ ذلك سٌتم إٌقاؾ قبول طلبة جدد فً التخصص، وعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول الموحد

4131/12/2015669
 بخصوص تزوٌد هٌئة االعتماد بمباشرات عمل أعضاء هٌئة 10/6/2015تارٌخ  (282/18/2015)اعتبار جامعة عمان العربٌة مستكملة للنواقص الواردة بقرار مجلس الهٌئة  رقم "

."دٌنار (3000)والبالػ قدرها  (برنامج الماجستٌر/ القانون الخاص )التدرٌس فً كلٌة القانون فً الجامعة، ودفع البدالت المالٌة المترتبة على فتح باب قبول طلبة جدد فً تخصص

4131/12/2015670
. تعتبر كلٌة الزرقاء األهلٌة ملتزمة بتعلٌمات ومعاٌٌر االعتماد العام لكٌات المجتمع المتوسطة  وبقرارات مجلس الهٌئة ومجلس التعلٌم العالً (أوالً"

."الطلب إلى كلٌة الزرقاء األهلٌة التقدم بطلبات اعتماد خاص للتخصصات المطروحة فً الكلٌة ، حسب األصول  (ثانٌاً

"إقرار التوصٌات الواردة فً تقرٌر تقٌٌم البرامج والخطط الدراسٌة فً كلٌات الزراعة فً الجامعات األردنٌة الحكومٌة والخاصة،المرفق4131/12/2015671



تاريخ المتابعةالترميزالمستوىالتخصصالمؤسسةالموضوع

2809/02/2015عامعامالزرقاءإزالة إنذار وفتح باب قبول طلبة

3315/03/2015ماجستٌراللؽوٌات- اللؽة اإلنجلٌزٌةآل البٌتتؤجٌل البت

3315/03/2015ماجستٌراألدب والنقد- اللؽة اإلنجلٌزةآل البٌتتؤجٌل البت

3315/03/2015الدكتوراةالفقه وأصولهآل البٌتتؤجٌل البت

2015قرارات مجلس الهيئة 



2816/02/2015عامعامجرشإزالة إنذار وفتح باب قبول طلبة

3716/02/2015عامعاماإلسراءفتح باب القبول

2915/10/2015ماجستٌرهندسة نظم المإسساتاألمٌرة سمٌة للتكنولوجٌااستكمال نواقص

315/03/2015البكالورٌوسنظم المعلومات المحاسبٌةالكرك/ البلقاءاعتماد خاص

3315/03/2015البكالورٌوسالخدمة االجتماعٌةالكرك/ البلقاءتؤجٌل البت



14البكالورٌوسمعلم صؾاألنروااستمرارٌة اعتماد خاص

عدم السماح بالتقدم لطلبات اعتماد وضمان 

جودة
36عامعامعام

إٌقاؾ قبول والتنسٌب إلى مجلس التعلٌم 

العالً
34البكالورٌوسمتعددالبلقاء التطبٌقٌة

بداٌة الفصل 

الثانً 

2014/2015

34ماجستٌرالموهبة واإلبداععالٌة/ البلقاءإٌقاؾ قبول

بداٌة الفصل 

الثانً 

2014/2015

إٌقاؾ قبول والتنسٌب إلى مجلس التعلٌم 

العالً
34البكالورٌوسمتعددمإتة

بداٌة الفصل 

الثانً 

2014/2017



34الماجستٌر والدكتوراةمتعددمإتةإٌقاؾ قبول

بداٌة الفصل 

الثانً 

2014/2018

إٌقاؾ قبول والتنسٌب إلى مجلس التعلٌم 

العالً
34البكالورٌوسمتعددفرع العقبة/ األردنٌة

بداٌة الفصل 

الثانً 

2014/2019

34ماجستٌرالعلوم البحرٌةفرع العقبة/ األردنٌةإٌقاؾ قبول

بداٌة الفصل 

الثانً 

2014/2020

315/03/2015البكالورٌوسصٌدلة إدارٌة/ الصٌدلةالهاشمٌةاعتماد خاص

315/03/2015البكالورٌوسصٌدلة صناعٌة/ الصٌدلةالهاشمٌةاعتماد خاص



2915/02/2015البكالورٌوسالصٌدلةالٌرموكاستكمال نواقص

3315/03/2015البكالورٌوسالعلوم اللوجستٌةاأللمانٌة تؤجٌل البت

1415/03/2015البكالورٌوسالمحاسبة الدولٌةاأللمانٌة استمرارٌة اعتماد خاص



1415/03/2015البكالورٌوسهندسة المٌكانٌك والصٌانةاأللمانٌة استمرارٌة اعتماد خاص

14البكالورٌوسهندسة المٌكاترونكساأللمانٌة استمرارٌة اعتماد خاص

11البكالورٌوسهندسة العمارة/ العمارةاإلسراءتثبٌت طاقة خاصة

34البكالورٌوسالهندسة المٌكانٌكٌةالهندسة/ البلقاءوقؾ قبول 

32البكالورٌوسالتؽذٌة والتصنٌع الؽذائًالحصن/ البلقاءمنح مهلة

بداٌة الفصل 

األول 

2015/2016

3215/03/2015البكالورٌوسدراسات إسالمٌة تطبٌقٌةعجلون/ البلقاءمنح مهلة

34البكالورٌوساإلدارة السٌاحٌةعجلون/ البلقاءوقؾ قبول 

34البكالورٌوساإلرشاد النفسً والتربويعجلون/ البلقاءوقؾ قبول 

32البكالورٌوساللؽة العربٌة وآدابهاعجلون/ البلقاءمنح مهلة

بداٌة الفصل 

األول 

2015/2016

32البكالورٌوسعلم االنحراؾ والجرٌمةكلٌة عجلون/ البلقاءمنح مهلة

بداٌة الفصل 

األول 

2015/2016

المركز/ البلقاءمنح مهلة
اللؽة العربٌة التطبٌقٌة واللؽة اإلنجلٌزٌة 

وآدابها
32البكالورٌوس

بداٌة الفصل 

األول 

2015/2016



9عامعامعمان العربٌةتثبٌت طاقة عامة

11البكالورٌوسإدارة نظم وشبكات األعمالفٌالدلفٌاتثبٌت طاقة خاصة

16البكالورٌوسالهندسة الطبٌة الحٌوٌةاأللمانٌة تشكٌل لجنة اعتماد

21البكالورٌوسالهندسة المٌكانٌكٌةالزرقاءتشكٌل لجنة تحقق

315/03/2016ماجستٌرالمصارؾ اإلسالمٌةعجلون الوطنٌةاعتماد خاص

35عامعامهٌئة االعتمادصرؾ مكافؤة

35عامعامهٌئة االعتمادصرؾ مكافؤة



37عامالمحاسبةاإلسراءفتح باب القبول

32البكالورٌوسإنتاج ووقاٌة نباتالشوبك/ البلقاءمنح مهلة

بداٌة الفصل 

األول 

2015/2016

315/03/2016ماجستٌرالقانونعجلون الوطنٌةاعتماد خاص

1315/09/2015عامعامالعلوم اإلسالمٌةاستمرارٌة اعتماد عام



36عامعامعامعام

11البكالورٌوسالصحافةفٌالدلفٌاتثبٌت طاقة خاصة

315/03/2017البكالورٌوسهندسة الطاقةالزرقاءاعتماد خاص

3315/03/2015ماجستٌرهندسة البرمجٌاتالزرقاءتؤجٌل البت

11البكالورٌوسنظم المعلومات الحاسوبٌةجرشتثبٌت طاقة خاصة

3716/02/2015البكالورٌوسإنتاج ووقاٌة نباتجرشفتح باب القبول

33ماجستٌرالتمرٌضالعلوم التطبٌقٌةتؤجٌل البت

بداٌة الفصل 

األول 

2015/2016

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة



35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

3415/10/2015ماجستٌرإدارة األعمالالمركز/ البلقاءتؤجٌل البت



315/03/2017البكالورٌوسهندسة القوى والتحكمالزٌتونة األردنٌةاعتماد خاص

11البكالورٌوسرٌاض األطفالجرشتثبٌت طاقة خاصة

14ماجستٌرالتموٌل والمصارؾمعهد الدراسات المصرفٌةاستمرارٌة اعتماد خاص

33ماجستٌرالمناهج المتخصصة وطرق تدرٌسهاعمان العربٌةتؤجٌل البت

بداٌة الفصل 

األول 

2015/2016

21البكالورٌوسالصٌدلةالشرق األوسطتشكٌل لجنة استكمال نواقص

35ماجستٌرالمناهج المتخصصة وطرق تدرٌسهاهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

25عامأسس تحدٌد المكافآتهٌئة االعتمادتعدٌل معاٌٌر 

24عامالخطة االستراتٌجٌةهٌئة االعتمادإقرار معاٌٌر

36عامإعادة الطاقات االستٌعابٌة إلى ماكانت علٌهعامإعادة الطاقات االستٌعابٌة إلى ماكانت علٌه



31دبلومعاماألكادٌمٌة الملكٌة لفنون الطهًإعادة تشكٌل مجلس امناء

16البكالورٌوسالمحاسبة وقاون األعمالعمان العربٌةتشكٌل لجنة اعتماد

16ماجستٌرإدارة الموارد البشرٌةعمان العربٌةتشكٌل لجنة اعتماد

16البكالورٌوسالرٌاضٌاتعمان العربٌةتشكٌل لجنة اعتماد

16البكالورٌوسالحوسبة النقالةعمان العربٌةتشكٌل لجنة اعتماد



16البكالورٌوسهندسة برمجٌاتعمان العربٌةتشكٌل لجنة اعتماد

16ماجستٌراإلرشاد األسريعمان العربٌةتشكٌل لجنة اعتماد

16ماجستٌرالموهبة واإلبداععمان العربٌةتشكٌل لجنة اعتماد

16البكالورٌوستكنولوجٌا أمن المعلوماتالزٌتونة األردنٌةتشكٌل لجنة اعتماد

16ماجستٌرالحقوقالزٌتونة األردنٌةتشكٌل لجنة اعتماد



16ماجستٌرالتمرٌضالزٌتونة األردنٌةتشكٌل لجنة اعتماد

16ماجستٌرأدب- اللغة اإلنجلٌزٌة الزٌتونة األردنٌةتشكٌل لجنة اعتماد

7البكالورٌوسالهندسة المدنٌةالزرقاءرفع طاقة خاصة

33ماجستٌرإدارة األعمالالزرقاءتؤجٌل البت

3البكالورٌوساإلذاعة والتلفزٌونالزرقاءاعتماد خاص

12دبلوماألطراف الصناعٌةالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة

12دبلوماألطراف الصناعٌةالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة



12دبلومتكنولوجٌا الشعةالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة

12دبلوماإلسعاف الفوريالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالتخدٌر واإلنعاشالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالتمرٌض المشاركالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالسجالت الطبٌةالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالصٌدلةالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة



12دبلومالمختبرات الطبٌةالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالمراقبة الصحٌةالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة

12دبلومصحة الفم واألسنانالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالقبالةالخدمات الطبٌة الملكٌة تثبٌت طاقة خاصة

11البكالورٌوسالهندسة الكهربائٌةعمان األهلٌةتثبٌت طاقة خاصة

3315/04/2015ماجستٌرهندسة البرمجٌاتاإلسراءتؤجٌل البت

33البكالورٌوسإدارة األعمالعجلون الوطنٌةتؤجٌل البت



28البكالورٌوساللغة اإلنجلٌزٌة واآلدابالعلو التربوٌةفرض عقوبة

33البكالورٌوسنظم شبكات الحاسوبالعلوم اإلسالمٌةتؤجٌل البت



3315/07/2015البكالورٌوسفٌزٌاءكلٌة الهندسة/ البلقاءتؤجٌل البت

1115/10/2016البكالورٌوساإلرشاد النفسً والتربويجداراتثبٌت طاقة خاصة

3315/10/2015ماجستٌراألعمال اإللكترونٌةجداراتؤجٌل البت



3315/03/2015البكالورٌوسالقانونجداراتؤجٌل البت

26عامعامهٌئة االعتمادالتنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً

37البكالورٌوساإلذاعة والتلفزٌونالزرقاءفتح باب القبول

بداٌة الفصل 

الدراسً الثانً 

2014/2015

10دبلومعامكلٌة قرطبةتثبٌت طاقة عامة

30دبلومعامكلٌة غرناطةتجدٌد عقد عمٌد



3315/10/2015البكالورٌوساإلرشاد النفسً والتربويكلٌة عالٌة/ البلقاءتؤجٌل البت

33البكالورٌوسالصٌدلةالزرقاءتؤجٌل البت

بداٌة الفصل 

األول 

2015/2016

2915/03/2016ماجستٌرالمصارف اإلسالمٌةعجلون الوطنٌةاستكمال نواقص

25عامعامهٌئة االعتمادتعدٌل معاٌٌر 

25عامعامهٌئة االعتمادتعدٌل معاٌٌر 

3301/10/2015البكالورٌوساللؽة اإلنجلٌزٌة والترجمةعمان العربٌةتؤجٌل البت



7ماجستٌرالمحاسبةالزرقاءرفع طاقة خاصة

36البكالورٌوسالهندسة المدنٌةجرشإعادة الطاقات االستٌعابٌة إلى ماكانت علٌه

33ماجستٌرالحقوقالزٌتونة األردنٌةتؤجٌل البت

بداٌة الفصل 

الدراسً األول 

(2015/2016)

24عامالعلوم اإلدارٌةهٌئة االعتمادإقرار معاٌٌر

3010/03/2015دبلومأحمد الشوابكةكلٌة المجتمع اإلسالمًتجدٌد عقد عمٌد

3001/03/2015دبلومبسام السعديكلٌة تولٌدوتشكٌل مجلس أمناء/ تعٌٌن عمٌد

تشكٌل لجنة اعتماد
كلٌة الملكة نور الفنٌة للطٌران 

المدنً
17دبلومهندسة صٌانة الطائرات

35عامعامهٌئة االعتمادصرؾ مكافؤة



35عامعامهٌئة االعتمادصرؾ مكافؤة

18البكالورٌوسالهندسة المدنٌةعمان األهلٌةتشكٌل لجنة رفع طاقة خاصة

18البكالورٌوسالصٌدلةعمان األهلٌةتشكٌل لجنة رفع طاقة خاصة

2917/05/2015البكالورٌوسعلوم طب األسنان المساندةالعلوم والتكنولوجٌااستكمال نواقص

3201/09/2015البكالورٌوسالعلوم اإلدارٌةاأللمانٌة منح مهلة

3201/09/2015البكالورٌوسالمحاسبة الدولٌةاأللمانٌة منح مهلة

3201/09/2015البكالورٌوسالعلوم اللوجستٌةاأللمانٌة منح مهلة

32البكالورٌوسالمحاسبةاألمٌركٌةمنح مهلة

بداٌة الفصل 

الدراسً األول 

(2015/2016)



3ماجستٌرأدب- اللؽة اإلنجلٌزٌةالزٌتونة األردنٌةاعتماد خاص

33ماجستٌرالبالؽٌن- التمرٌض السرٌريالزٌتونة األردنٌةتؤجٌل البت

بداٌة الفصل 

الدراسً األول 

(2015/2016)

2915/03/2016ماجستٌرالقانونعجلون الوطنٌةاستكمال نواقص

14البكالورٌوسالهندسة الطبٌة الحٌوٌةاأللمانٌة استمرارٌة اعتماد خاص

بداٌة الفصل 

الدراسً األول 

(2015/2016)

33البكالورٌوسشبكات الحاسوبجرشتؤجٌل البت

بداٌة الفصل 

الدراسً األول 

(2015/2016)

7البكالورٌوسنظم المعلومات اإلدارٌةعجلون الوطنٌةرفع طاقة خاصة

بداٌة الفصل 

الدراسً األول 

(2015/2016)

33ماجستٌراللؽة اإلنجلٌزٌة وآدابهاالشرق األوسطتؤجٌل البت

بداٌة الفصل 

الدراسً األول 

(2015/2016)

24عامبرامج الدراسات العلٌاهٌئة االعتمادإقرار معاٌٌر



24عامالمجال المعرفًهٌئة االعتمادإقرار معاٌٌر

34البكالورٌوستكنولوجٌا الوسائط المتعددة والجرافٌكهٌئة االعتمادإقرار معاٌٌر

32دبلومالهندسة المدنٌةكلٌة الخوارزمًمنح مهلة

بداٌة الفصل 

الدراسً األول 

(2015/2016)

12دبلومالمحاسبةكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومإدارة األعمالكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

13دبلومعامكلٌة الزرقاءاستمراٌة اعتماد عام

بداٌة الفصل 

األول 

2015/2016

7البكالورٌوسالصٌدلةالزرقاءرفع طاقة خاصة

25عاملجان امتحان الكفاءةهٌئة االعتمادتعدٌل معاٌٌر 

11البكالورٌوسالهندسة المٌكانٌكٌةالزرقاءتثبٌت طاقة خاصة

33البكالورٌوسالرٌاضٌاتعمان العربٌةتؤجٌل البت

الفصل األول من 

العام الدراسً 

2015 /2016

2915/03/2017البكالورٌوسالصٌدلةالشرق األوسطاستكمال نواقص



31دبلومعامكلٌة الزرقاءإعادة تشكٌل مجلس امناء

34البكالورٌوسالتعلٌم المفتوحهٌئة االعتمادإقرار معاٌٌر

24عامالصٌدلةهٌئة االعتمادإقرار معاٌٌر

24عامالعلوم التربوٌةهٌئة االعتمادإقرار معاٌٌر

33دبلوماإلدارة السٌاحٌةكلٌة الخوارزمًتؤجٌل البت

الفصل األول من 

العام الدراسً 

2015 /2016

33دبلوماإلدارة الفندقٌةكلٌة الخوارزمًتؤجٌل البت

الفصل األول من 

العام الدراسً 

2015 /2016

12دبلومالتصمٌم الجرافٌكًكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالسٌنما والتلفزٌونكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالتصمٌم الداخلًكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومنظم المعلومات المحاسبٌةكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومهندسة االتصاالتكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة



12دبلومالهندسة المعمارٌةكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومهندسة المساحةكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومنظم المعلومات اإلدارٌةكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومنظم المعلومات الحاسوبٌةكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومنظم القوى الكهربائٌةكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلوممٌكانٌك مركباتكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالعلوم المالٌة والمصرفٌةكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومشبكات الحاسوبكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلوماألتوترونكسكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالصٌدلةكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالتمرٌض المشارككلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلوماللؽة اإلنجلٌزٌةكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومتربٌة الطفلكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

12دبلومالتكٌٌؾ والتبرٌد والتدفئةكلٌة الخوارزمًتثبٌت طاقة خاصة

10دبلومعامكلٌة تولٌدوتثبٌت طاقة عامة

الفصل األول من 

العام الدراسً 

2015 /2016

32عامعاماألمٌركٌة منح مهلة

14البكالورٌوسالهندسة الصناعٌةاأللمانٌة استمرارٌة اعتماد خاص

36البكالورٌوسالحقوقجرشإعادة الطاقات االستٌعابٌة إلى ماكانت علٌه

7ماجستٌرإدارة األعمالالزٌتونة األردنٌةرفع طاقة خاصة



33البكالورٌوسالتصوٌر اإلشعاعًالحسٌن بن طاللتؤجٌل البت

3البكالورٌوسالتحالٌل الطبٌةالحسٌن بن طاللاعتماد خاص

33البكالورٌوسالهندسة المٌكانٌكٌةالحسٌن بن طاللتؤجٌل البت

3البكالورٌوسالهندسة الكهربائٌةالحسٌن بن طاللاعتماد خاص

14البكالورٌوسدكتور صٌدلةاألردنٌةاستمرارٌة اعتماد خاص



14البكالورٌوساإلدارة والتدرٌب الرٌاضًالهاشمٌةاستمرارٌة اعتماد خاص

3البكالورٌوسالتؤهٌل الرٌاضًالهاشمٌةاستمرارٌة اعتماد خاص

11البكالورٌوسالهندسة المدنٌةعمان األهلٌةتثبٌت طاقة خاصة

3البكالورٌوستكنولوجٌا الوسائط المتعددة والجرافٌكالعربٌة المفتوحةاعتماد خاص

33ماجستٌرهندسة البرمجٌاتاإلسراءتؤجٌل البت



إٌقاف قبول
كلٌة األمٌرة منى للتمرٌض 

مإتة/ والمهن الطبٌة المساندة
34ماجستٌرتمرٌض األطفال

16الدكتوراةالعقٌدة اإلسالمٌةاألردنٌةتشكٌل لجنة اعتماد

36عامعامهٌئة االعتمادالتؤكٌد على قرار المجلس

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

16البكالورٌوسالصحافةالبتراتشكٌل لجنة اعتماد

16البكالورٌوساإلذاعة والتلفزٌونالبتراتشكٌل لجنة اعتماد



35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

25عامعامهٌئة االعتمادتعدٌل معاٌٌر 

11البكالورٌوسشبكات الحاسوبجرشتثبٌت طاقة خاصة

3البكالورٌوسعلم البصرٌاتعمان األهلٌةاعتماد خاص

3البكالورٌوسالمحاسبة وقانون األعمالعمان العربٌةاعتماد خاص

32عامعامعجلون الوطنٌةمنح مهلة

36عامعبدهللا الشبلًهٌئة االعتمادتجدٌد عقد 



36عامأحمد العوٌديهٌئة االعتمادتجدٌد عقد

18ماجستٌرالمحاسبةاإلسراءتشكٌل لجنة رفع طاقة خاصة

18البكالورٌوسالتصمٌم الداخلًفٌالدلفٌاتشكٌل لجنة رفع طاقة خاصة

18البكالورٌوسالهندسة المٌكانٌكٌةفٌالدلفٌاتشكٌل لجنة رفع طاقة خاصة

18البكالورٌوسالهندسة الكهربائٌةفٌالدلفٌاتشكٌل لجنة رفع طاقة خاصة

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة



35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة



35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

32عامعامالحسٌن بن طاللمنح مهلة



32عامعامالهاشمٌةمنح مهلة

32عامعامالطفٌلة التقنٌةمنح مهلة



32عامعامالعلوم والتكنولوجٌامنح مهلة



32عامعاممإتةمنح مهلة



32عامعامفرع العقبة/ األردنٌةمنح مهلة

32عامعامكلٌة العقبة/ البلقاءمنح مهلة

11البكالورٌوسعلم الحاسوبعمان األهلٌةتثبٌت طاقة خاصة



32عامعامالٌرموكمنح مهلة



32عامعامآل البٌتمنح مهلة

11ماجستٌراالقتصاد واإلرشاد الزراعًجرشتثبٌت طاقة خاصة



32عامعامالبلقاء التطبٌقٌةمنح مهلة



32عامعاماأللمانٌة منح مهلة



32عامعاماألردنٌةمنح مهلة

24عامكلٌة الطبهٌئة االعتمادإقرار معاٌٌر

36عامعامالزٌتونة األردنٌةحجب شهاد ضمان الجودة

11البكالورٌوستربٌة الطفلاإلسراءتثبٌت طاقة خاصة



4دبلومالهندسة المدنٌةكلٌة الخوارزمًاعتماد خاص

31دبلومعامكلٌة الزرقاء األهلٌةتشكٌل مجلس أمناء

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة



35عامعامهٌئة االعتمادصرف مكافؤة

25عامعامهٌئة االعتمادتعدٌل معاٌٌر 

3215/07/2015عامالصٌدلةالعلوم والتكنولوجٌامنح مهلة

3315/09/2015الدكتوراةاللغة العربٌةآل البٌتتؤجٌل البت

3315/09/2015البكالورٌوسهندسة البرمجٌاتعمان العربٌةتؤجٌل البت

21عامعامعمان العربٌةتشكٌل لجنة تحقق

24دبلومهندسة صٌانة الطائراتعامإقرار معاٌٌر

25عاممكافآت اللجانعامتعدٌل معاٌٌر 



16الدكتوراةالفقه وأصولهمإتةتشكٌل لجنة اعتماد

16الدكتوراةالعلوم السٌاسٌةمإتةتشكٌل لجنة اعتماد

16ماجستٌرصحة األم وحدٌثً الوالدةمإتةتشكٌل لجنة اعتماد



3315/08/2015عامعامالعقبة للتكنولوجٌا تؤجٌل البت

3201/09/2015البكالورٌوسعلم الحاسوباأللمانٌة منح مهلة



301/07/2015الماجستٌر البالؽٌن- التمرٌض السرٌريالزٌتونة األردنٌةاعتماد الخاص

7البكالورٌوسهندسة العمارةعمان االهلٌةرفع طاقة خاصة

3315/09/2015البكالورٌوسالصٌدلةعمان االهلٌةتاجٌل البت

3316/09/2015البكالورٌوسالهندسة الطبٌة عمان االهلٌةتاجٌل البت

33البكالورٌوسالقانونعمان العربٌةتاجٌل البت



34عامالتخصصات والبرامج الموقوفةالعلوم االسالمٌةالتاكٌد على وقؾ القبول

18البكالورٌوسالكٌمٌاءالبترالجنة رفع طاقة

18البكالورٌوسالتؽذٌة السرٌرٌةالبترالجنة رفع طاقة

16الماجستٌراالقتصاد والمصارؾآل البٌتلجنة اعتماد

18البكالورٌوسهندسة العمارةالزٌتونة األردنٌةلجنة رفع طاقة



18البكالورٌوسالهندسة المدنٌةالزٌتونة األردنٌةلجنة رفع طاقة

18البكالورٌوسالهندسة المٌكانٌكٌةالزٌتونة األردنٌةلجنة رفع طاقة

18البكالورٌوسالهندسة المدنٌةاالمرٌكٌةلجنة رفع طاقة

18البكالورٌوسادارة االعمالاالمرٌكٌةلجنة رفع طاقة

18البكالورٌوستسوٌقاالمرٌكٌةلجنة رفع طاقة



18البكالورٌوسمحاسبةاالمرٌكٌةلجنة رفع طاقة

18البكالورٌوسادارة مخاطراالمرٌكٌةلجنة رفع طاقة

18عامةعامةاالمرٌكٌةلجنة رفع طاقة

35عامعامهٌئة االعتمادصرؾ مكافؤة

35عامعامهٌئة االعتمادصرؾ مكافؤة



3البكالورٌوستكنولوجٌا الطاقةالزٌتونة األردنٌةاعتماد خاص

33البكالورٌوسالتصمٌم الداخلًفٌالدلفٌاتاجٌل البت

7البكالورٌوسالتربٌة الخاصةعجلون الوطنٌةرفع طاقة خاصة

7البكالورٌوسالعلوم المالٌة والمصرفٌةعجلون الوطنٌةرفع طاقة خاصة

7البكالورٌوسادارة االعمالعجلون الوطنٌةرفع طاقة خاصة

11البكالورٌوسنظم المعلومات االدارٌةعجلون الوطنٌةتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة



7البكالورٌوسالهندسة المدنٌةالعلوم التطبٌقٌةرفع طاقة خاصة

7البكالورٌوسالشرٌعة والدراسات االسالمٌةالعلوم التطبٌقٌةرفع طاقة خاصة

33البكالورٌوساالدارة الفندقٌةالٌرموكتاجٌل البت

18العامةالعامةعمان االهلٌةلجنة رفع طاقة

18البكالورٌوسهندسة االتصاالتجرشلجنة رفع طاقة

18البكالورٌوسالهندسة المدنٌةجرشلجنة رفع طاقة



16البكالورٌوسهندسة العمارةااللمانٌةلجنة تحدٌد طاقة

36عامعامالشرق األوسطالتاكٌد على قرار سابق

7البكالورٌوساالقانونعمان العربٌةرفع طاقة خاصة

33الدكتوراهاالرشاد النفسًمإتةتاجٌل البت



33الدكتوراهالعلوم السٌاسٌةمإتةتاجٌل البت

33الدكتوراهالفقة واصولةمإتةتاجٌل البت



33الماجستٌرصحة االم وحدٌثً الوالدةمإتةتاجٌل البت

28الماجستٌرالمحاسبةاالسراءاعادة الطاقة

33البكالورٌوسالهندسة المٌكانٌكٌةفٌالدلفٌاتاجٌل البت

7البكالورٌوسالصٌدلةالعلوم التطبٌقٌةرفع طاقة خاصة

7البكالورٌوسمعلم صؾجرشرفع طاقة خاصة



3الماجستٌرالحقوقالزٌتونة األردنٌةاعتماد خاص

اعتماد خاص
كلٌة الملكة نور الفنٌة للطٌران 

المدنً
4دبلومهندسة صٌانة الطائرات

24البكالورٌوسالحوسبة النقالةهٌئة االعتماداقرار معاٌٌر

36عامعامهٌئة االعتمادتمدٌد فترة التقدم بطلبت االعتماد

24دبلومهندسة صٌانة الطائراتهٌئة االعتماداقرار معاٌٌر

3البكالورٌوساللؽة العربٌةاألردنٌةاعتماد خاص



14البكالورٌوستكنولوجٌا االشعةالعلوم والتكنولوجٌااستمرار فً االعتماد الخاص

11البكالورٌوسعلم االنحراؾ والجرٌمةالبلقاء التطبٌقٌةتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

14البكالورٌوساللؽة االنجلٌزٌةالطفٌلة التقنٌةاستمرار فً االعتماد الخاص

3البكالورٌوساللؽة الفرنسٌةاألردنٌةاعتماد خاص

33الماجستٌرادارة المشارٌعالبلقاء التطبٌقٌةتاجٌل البت

24دبلومانظمة المعلومات الجؽرافٌةهٌئة االعتماداقرار معاٌٌر

18البكالورٌوساالقتصادالزرقاءلجنة رفع طاقة



18البكالورٌوسالهندسة المدنٌةالشرق األوسطلجنة رفع طاقة

35عامعامهٌئة االعتمادصرؾ مكافؤة

29البكالورٌوسدكتور صٌدلًالعلوم والتكنولوجٌااستكمال نواقص

33البكالورٌوس الطاقة الكهربائٌةجامعة البلقاءاستكمال نواقص

الماجستٌر العلوم البحرٌة الجامعة االردنٌةاعتماد خاص



33الماجستٌراالدارة التربوٌةجامعة البلقاء التطبٌقٌةاستكمال نواقص

علم البصرٌاتجامعة عمان االهلٌةاستكمال نواقص

11البكالورٌوسالصٌدلةجامعة عمان االهلٌةرفع وتثبٌت الطاقة 

البكالورٌوس الصحافةا جامعة البترااعتماد خاص

البكالورٌوساالذاعة و التلفزٌونجامعة البترااعتماد الخاص

البكالورٌوسالقانون جامعة جدارااستمرارٌةاالعتماد الخاص 

عامعامهٌئة االعتمادالموازنة



البكالورٌوس االتصال والعالقات ا لدولٌةجامعة الشرق االوسطمنح مهلة

البكالورٌوسالتكنولوجٌا المساندة لذوي االحتٌاجات الخاصة جامعة الشرق االوسطمنح مهلة

11البكالورٌوس الهندسة الكهربائٌة جامعة فٌالدلفٌا رفع وتثبٌت الطاقة 

البكالورٌوس الهندسة المدنٌةجامعة جرش

العامةالعامةجامعة جرشاعادة الطاقة

11البكالورٌوس هندسة االتصاالت وااللكترونٌات جامعة جرشرفع وتثبٌت الطاقة 

11الماجستٌرلمناهج العامة والتدرٌسجامعة جرشتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

البكالورٌوس هندسة البرمجٌات جامعة عمان العربٌة اعتماد الخاص  

الماجستٌرادارة االعمال كلٌة طالل ابو ؼزالةمنح مهلة

عامالهٌكل التنظٌمًهٌئة االعتمادالهٌكل التنظٌمً

عامتجدٌد عقدهٌئة االعتمادتجدٌد عقد



العامةالعامةكلٌة المركز الجؽرافًاالعتماد العام

البكالورٌوسالمساحةكلٌة المركز الجؽرافًاعتماد خاص

دبلومانظمة المعلومات الجؽرافٌةكلٌة المركز الجؽرافًاعتماد خاص



تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة
كلٌة الملكة نور الفنٌة للطٌران 

المدنً
12دبلومهندسة المٌكاترونٌكس

الماجستٌرتكنولوجٌا التعلٌمالهاشمٌةلجنة اعتماد

البكالورٌوسهندسة العمارةجرشلجنة اعتماد

35عامعامهٌئة االعتمادصرؾ مكافؤة

11البكالورٌوس ادارة المخاطرالجامعة االمرٌكٌة مؤدباتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة



البكالورٌوس الحوسبة النقالةجامعة عمان العربٌة تؤجٌل البث

البكالوروس الرٌاضٌات جامعة عمان العربٌة االعتماد الخاص

برنامج الدكتوراهالعقٌدة االسالمٌةالجامعة االردنٌة تؤجٌل البث



11البكالورٌوس هندسة العمارة جامعة العلوم التطبٌقٌة رفع وتثبٌت الطاقة 

11البكالورٌوس االقتصادجامعة الزرقاءرفع وتثبٌت الطاقة 

جامعة العقبة للتكنولوجٌا االعتماد العام

عامعامهٌئة االعتمادتمدٌد فترة التقدم بطلبت االعتماد



35عامهٌئة االعتمادصرؾ مكافؤة

34البكالورٌوسالصٌدلةجامعة جداراتشكٌل لجنة

 تمدٌد العطاء المحال على شركة نور القلوب 

لخدمات التنظٌؾ لسنة مٌالدٌة أخرى
عامعامهٌئة االعتماد

عامعامالزٌتونة األردنٌةحجب شهاد ضمان الجودة



الماجستٌرنظم المعلومات االدارٌةجامعة الٌرموكتؤجٌل البث

البكالورٌوساالدارة والسٌاسات الصحٌةجامعة العلوم والتكنولولجٌااستمرارٌة االعتماد الخاص



البكالورٌوستكنولوجٌا معلومات االعمالالجامعة الهاشمٌةاعتماد الخاص

البكالورٌوسهندسة العمارةجامعة البلقاء التطبٌقٌةاعتماد خاص



البكالورٌوسهندسة الطاقة الكهربائٌةجامعة البلقاء التطبٌقٌةاعتماد خاص

البكالورٌوستكنولوجٌا النقل البحريالبلقاء التطبٌقٌةفتح باب قبول طلبة

البكالورٌوستكنولوجٌا امن المعلوماتهٌئة االعتمادمعاٌٌر اعتماد خاص



البكالورٌوساللؽة االنجلٌزٌةكلٌة العلوم التربوٌةفتح باب القبول

البكالورٌوسالهندسة الطبٌةجامعة عمان االهلٌةتؤجٌل البث

الماجستٌرادارة االعمالجامعة الزرقاءاعتماد خاص



31عامعامجامعة جداراازالة عقوبة االنذار

البكالورٌوسادارة االعمالالجامعة االمرٌكٌةرفع الطاقة االستٌعابٌة



34البكالورٌوسالتؽذٌة السرٌرٌة والحمٌاتجامعة البترارفع الطاقة االستٌعابٌة

11الماجستٌرىندسة البرمجياتجامعة االسراءتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة



الماجستٌرهندسة البرمجٌاتجامعة الزرقاءاعتماد خاص

11البكالورٌوساللؽة الالنجلٌزٌة والترجمةجامعة عمان العربٌةتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة



البكالورٌوسادارة االعمالالجامعة االردنٌةفتح باب قبول الطلبة

البكالورٌوسالمحاسبةفرع العقبة/ الجامعة االردنٌة فتح باب قبول الطلبة



33الماجستٌرالتمرٌض السرٌريجامعة الزٌتونةاستكمال نواقص

11البكالورٌوسهندسة العمارةجامعة الزٌتونةرفع وتثبٌت الطاقة

البكالورٌوسالهندسة المٌكانٌكٌةجامعة الزٌتونةتاجٌل البت



11البكالورٌوسالهندسة المدنٌةجامعة الشرق االوسطرفع وتثبٌت الطاقة

دبلومعامكلٌات المجتمع المتوسطةتمدٌد فترة التقدم بطلبت االعتماد

هٌئة االعتماداقرار معاٌٌر

التصوٌر الطبً واإلشعاعً، التؽذٌة )

السرٌرٌة والحمٌات،الفٌزٌاء التطبٌقٌة، 

إدارة المٌاه والبٌئة، هندسة التعدٌن، 

الكٌمٌاء التطبٌقٌة، الهندسة الطبٌة 

المعلوماتٌة، األنثروبولوجٌا، الجٌولوجٌا 

(البٌئٌة والتطبٌقٌة، اللؽة الفرنسٌة وآدابها

24البكالورٌوس



البكالورٌوساالرشاد النفسً والتربويجامعة البلقاء التطبٌقٌةاستكمال النواقص



قتح باب قبول طلبة
كلٌة /  جامعة البلقاء التطبٌقٌة

العقبة،
البكالورٌوسالمحاسبة



قتح باب قبول طلبة
كلٌة عجلون / جامعة البلقاء التطبٌقٌة

الجامعٌة
البكالورٌوساالدارة السٌاحٌة



قتح باب قبول طلبة
كلٌة العقبة / جامعة البلقاء التطبٌقٌة

الجامعٌة
البكالورٌوسعلم الحاسوب



فتح باب القبول
كلٌة الهندسة / البلقاء التطبٌقٌة)جامعة 

التكنولوجٌة
البكالورٌوسالهندسة المٌكانٌكٌة



البكالورٌوسالتحالٌل الطبٌةجامعة البلقاء التطبٌقٌةاعتماد خاص



اعتماد خاص
كلٌة /  جامعة البلقاء التطبٌقٌة

العقبة الجامعٌة
البكالورٌوسإدارة الشحن والتخلٌص



البكالورٌوسالهندسة المدنٌةجامعة البلقاء التطبٌقٌةاعتماد خاص



34برنامج الدبمـو المتوسط /تربٌة الطفل، التربٌة الخاصةكميات المجتمع المتوسطةإيقاؼ قبوؿ طمبة جدد

البكالورٌوساإلدارة السٌاحٌةجامعة الٌرموكاعتماد خاص



الدكتوراهاالقتصاد والمصارؾ اإلسالمٌة)جامعة الٌرموكفتح باب قبول طلبة جدد

الماجستٌرالقتصاد والمصارؾ اإلسالمٌةجامعة الٌرموكفتح باب قبول طلبة جدد



عامعامجامعة الٌرموكلجنة تحقق



اعتماد خاص
كلٌة / جامعة البلقاء التطبٌقٌة

عجلون الجامعٌة
البكالورٌوسعلم االنحراؾ والجرٌم

البكالورٌوسهندسة العمارةالجامعة االلمانٌة االردنٌةتحدٌد الطاقة االستٌعابٌة



الماجستٌرالموارد البشرٌةجامعة عمان العربٌةتؤجٌل البث

البكالورٌوسالحوسبة النقالةجامعة عمان االهلٌةتاجٌل البث

البكالورٌوسالتصمٌم الداخلًجامعة الشرق االوسطتؤجٌل البث



34البكالورٌوسالهندسة المدنٌةللجامعة االمرٌكٌة فً مؤدبارفع الطاقة االستٌعابٌة

34البكالورٌوسالهندسة المدنٌة الجامعة االمرٌكٌة رفع الطاقة االستٌعابٌة 

34البكالورٌوسالتسوٌق  الجامعة االمرٌكٌة رفع الطاقة االستٌعابٌة 

11البكالورٌوس القانونجامعة اربد االهلٌة عمى رفع وتثبيت الطاقة 



البكالورٌوس الكٌمٌاءجامعة البتراتؤجٌل البث

عامعامجامعة البترامنح شهادة ضمان الجودة

الدكتوراهالعقٌدة االسالمٌةالجامعة االردنٌة فتح باب قبول طلبة

البكالورٌوسللتخصصات التطبٌقٌة)هٌئة االعتمادمعاٌٌر اعتماد خاص

البكالورٌوس الصحافة واالعالمهٌئة االعتمادمعاٌٌر اعتماد خاص

دلٌل منهجٌات وإجراءات العمل فً مدٌرٌة 

اعتماد الجامعات
عامعامهٌئة االعتماد



34عامعامهٌئة االعتمادتعدٌل قرار

الدكتوراهعلم الحاسوب جامعة االمٌرة سمٌة للتكنولوجٌا اعتماد خاص



الدكتوراهالعلوم السٌاسٌة جامعة مإتة تؤجٌل البث 

34الدكتوراه علم جرٌمة-علم االجتماعجامعة مإتة اٌقاؾ القبول



الدكتوراهالفقه واصولهجامعة مإتة تؤجٌل البث 

البكالورٌوس إلرشاد والصحة النفسٌةجامعة مإتة فتح باب قبول الطلبة 



11البكالورٌوس الهندسة المدنٌة والبنٌة التحتٌةالزٌتونة األردنٌةرفع وتثبٌت الطاقة

الماجستٌر األقتصاد والمصارف اإلسالميةال البٌت تؤجٌل البث 

11البكالورٌوس المحاسبة  الجامعة األمريكية في مأدبا رفع وتثبٌت الطاقة االستٌعبٌة 

11البكالورٌوسالقانون جامعة البلقاء التطبٌقٌة تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة 



الماجستٌر تكنولوجٌا التعلٌم والتعلٌم اإللكترونًالهاشمٌةتؤجٌل البث 

11البكالورٌوس االرشاد النفسً والتربويجامعة اربد االهلٌةرفع وتثبٌت الطاقة االستٌعبٌة 

11البكالورٌوس الفٌزٌاءكمية العموم/ جامعة البمقاء التطبيقية تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة 



34البكالورٌوس التمرٌض مإتةرفع الطاقة االستٌعابٌة 

12برنامج الدبلوم المتوسط/ تقنٌات اإلطفاء واإلنقاذكلٌة الدفاع المدنًتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة 

35عامعامهٌئة االعتمادصرؾ مكافؤة



35عامعامهٌئة االعتمادصرؾ مكافؤة

34عامعامهٌئة االعتمادمعاٌٌر

عامعامهٌئة االعتماد دلٌل معاٌٌر ضمان الجودة لبرنامج التمرٌض

عامعامهٌئة االعتماد

عامعامهٌئة االعتماد

عامعامهٌئة االعتماد



البكالورٌوسهندسة البرمجٌاتعجلون الوطنٌةاعتماد خاص

البكالورٌوستكنولوجٌا معلومات االعمال االمٌرة سمٌةاعتماد خاص



البكالورٌوسالطبالبلقاء التطبٌقٌةاعتماد خاص



البكالورٌوسالفٌزٌاءاالسراءاعتماد خاص

البكالورٌوسالكٌمٌاءاالسراءاعتماد خاص

البكالورٌوسالتسوٌق عجلون الوطنٌةتخفٌض الطاقة

الماجستٌرعلوم الحاسوبالٌرموكتاجٌل البت

البكالورٌوسالمحاسبةجداراتاجٌل البت



البكالورٌوسالهندسة الكهربائٌة الشرق األوسطاعتماد خاص

البكالورٌوسادارة سٌاحٌةعجلون الوطنٌةاعتماد خاص

البكالورٌوسالتصمٌم الداخلًالشرق األوسطاعتماد خاص



34البكالورٌوسالصٌدلةالبتراتشكٌل لجنة 

24عامعامهٌئة االعتماداقرار معاٌٌر

الماجستٌرالتربٌة االسالمٌةالٌرموكاستمرارٌة اعتماد

الدكتوراهالتربٌة االسالمٌةالٌرموكاستمرارٌة اعتماد

البكالورٌوسالصٌدلةالٌرموكمنح مهلة

الماجستٌرعلم النفسالطفٌلة التقنٌةمنح مهلة



البكالورٌوسالعلوم الحٌاتٌةالطفٌلة التقنٌةاعتماد خاص

البكالورٌوسالصٌدلةمإتةاعتماد خاص

الدكتوراهاالرشادمإتة تؤجٌل البت



34الدكتوراهعلم جرٌمة-علم االجتماعمإتةاٌقاف القبول

الماجستٌرعلم الحاسوب مإتةاعتماد خاص

الماجستٌرالتربٌة الرٌاضٌةمإتةاعتماد خاص



الماجستٌرتكنولوجٌا التعلٌمالهاشمٌةتؤجٌل اعتماد خاص

الماجستٌرادارة الموارد البشرٌةعمان العربٌة تؤجٌل اعتماد خاص

34البكالورٌوسالهندسة المٌكانٌكٌةفٌالدلفٌارفع الطاقة االستٌعابٌة 

34البكالورٌوسالعلوم المالٌةجدارارفع الطاقة االستٌعابٌة 

البكالورٌوسالصٌدلةجدارا تؤجٌل اعتمادخاص



البكالورٌوسالقانون جدارا تؤجٌل اعتماد خاص

البكالورٌوسالرٌاضٌات عجلون الوطنٌةاعتماد خاص

البكالورٌوسهندسة العمارةجرشاعتماد خاص

البكالورٌوسالحوسبة النقالةعمان العربٌةاعتماد خاص

الماجستٌرالتصمٌم الجرافٌكًالشرق األوسطاعتماد خاص



البكالورٌوستكنولوجٌا امن المعلومات الزٌتونة األردنٌةاعتماد خاص

الماجستٌرادارة االعمالكلٌة طالل ابو غزالةمنح مهلة

34البكالورٌوسالهندسة الطبٌة عمان االهلٌةرفع الطاقة االستٌعابٌة 

24البكالورٌوسالتربٌة البدنٌةهٌئة االعتماداقرار معاٌٌر

12دبلومادارة الفنادقكلٌة االردن الجامعٌةتثبٌت الطاقة

العامةالعامةكلٌة الزرقاءاستمرارٌة اعتماد

31عامعامكلٌة الزرقاءاعادة تشكٌل مجلس االمناء

34العامةالعامةجدارارفع الطاقة االستٌعابٌة 



الماجستٌرالمالٌة وادارة المخاطرالعلوم التطبٌقٌةاعتماد خاص

34الدكتوراهالعلوم السٌاسٌةمإتةاٌقاف القبول

34الدكتوراهالفقة واصولةمإتةاٌقاف القبول

البكالورٌوسهندسة البرمجٌاتالعقبة للتكنولوجٌا  تؤجٌل اعتماد خاص



البكالورٌوستموٌلالعقبة للتكنولوجٌا تؤجٌل اعتماد خاص

البكالورٌوسمحاسبةالعقبة للتكنولوجٌا تؤجٌل اعتماد خاص

البكالورٌوسادارة اعمالالعقبة للتكنولوجٌا تؤجٌل عتماد خاص

البكالورٌوسالحاسوبالعقبة للتكنولوجٌا تؤجٌل اعتماد خاص

24عاممكافات لجان الكفاءةهٌئة االعتماداقرار معاٌٌر

البكالورٌوسالعلوم االدارٌةااللمانٌةاستمرارٌة اعتماد



11البكالورٌوسالمحاسبة الدولٌةااللمانٌةتثبٌت الطاقة

البكالورٌوسالعلوم اللوجستٌةااللمانٌةمنح مهلة

البكالورٌوسصٌدلةجرشاعتماد خاص

33البكالورٌوسالصحافةالبترااستكمال نواقص

33البكالورٌوساالذاعة و التلفزٌونالبترااستكمال نواقص

11البكالورٌوسالصٌدلةالبترارفع وتثبٌت الطاقة

34البكالورٌوسالفنون االدائٌةهٌئة االعتماداقرار معاٌٌر



11البكالورٌوسالقانون جدارارفع وتثبٌت الطاقة

34العامةالعامةعمان االهلٌةرفع الطاقة االستٌعابٌة العامة

البكالورٌوسالفنون االدائٌةالشرق األوسطاعتماد خاص

34البكالورٌوسعلوم الطٌرانهٌئة االعتماداقرار معاٌٌر

البكالورٌوسالتصم الداخلًفٌالدلفٌامنح مهلة

عامعامفٌالدلفٌاااللتزام بالتعلٌمات



البكالورٌوسالهندسة المدنٌةعجلون الوطنٌةاعتماد خاص

البكالورٌوسالحوسبة النقالةعمان العربٌةاعتماد خاص

البكالورٌوسهندسة البرمجٌاتالعقبة للتكنولوجٌا اعتماد خاص

البكالورٌوسالتموٌلالعقبة للتكنولوجٌا اعتماد خاص

البكالورٌوسالمحاسبةالعقبة للتكنولوجٌا اعتماد خاص



البكالورٌوسادارة االعمالالعقبة للتكنولوجٌا اعتماد خاص

البكالورٌوسعلم الحاسوب العقبة للتكنولوجٌا اعتماد خاص

34البكالورٌوسالموارد الطبٌعٌةهٌئة االعتماداقرار معاٌٌر

البكالورٌوسالموارد الطبٌعٌةالهاشمٌةاعتماد خاص

25عاماسس مكافات لجان االعتمادهٌئة االعتمادتعدٌل معاٌٌر 



البكالورٌوسعلوم الطٌرانآل البٌتاعتماد خاص

الماجستٌرهندسة الصٌانة وإدارة الجودةالجامعة االردنٌةاالعتماد الخاص 



البكالورٌوسالتربٌة البدنٌة آل البٌتاالعتماد الخاص 



الماجستٌر ادارة الموارد البشرٌةجامعة عمان العربٌةاالعتماد الخاص

11البكالورٌوس الهندسة المدنٌة جامعة جداراتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة 

الماجستٌر ادارة المشارٌع جامعة البلقاء التطبٌقٌة االعتماد الخاص

34الماجستٌرادارة الموارد البشرٌةجامعة البلقاء التطبٌقٌةاٌقاؾ قبول طلبة جدد



31الدبلوم المتوسطتربٌة طفل، والتربٌة الخاصة)كلٌات المجتمع المتوسطةقرار مجلس

34الهٌئةصرؾ مكافآةالهٌئةمنح المكافآت والحوافز

البكالورٌوسنظم المعلومات المالٌة والمصرفٌةعاممعاٌٌر اعتماد خاص

البكالورٌوس اإلمامة والوعظ واإلرشادعاممعاٌٌر اعتماد خاص

البكالورٌوس اللؽة االنجلٌزٌة وآدابها الجامعة االردنٌة تشكٌل لجنة

البكالورٌوس/ إدارة المصادر التراثٌة وصٌانتها الجامعة االردنٌةاستمرارٌة االعتماد الخاص

الماجستٌر لتصمٌم الجرافٌكًجامعة الشرق االوسطاعتماد خاص



31عامعامكلٌة المفرق األهلٌةإعادة تشكٌل مجلس امناء

البكالورٌوسالتارٌخ والحضارة االسالمٌةاعتماد خاص

11البكالورٌوسادارة اعمالالجامعة العربٌة المفتوحةرفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

11البكالورٌوسالكٌمٌاءجامعة البتراتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة 

4عامؼرامات مالٌةكلٌة العلوم التربوٌةالتوصٌة لرئاسة الوزراء

البكالورٌوساالدارة السٌاحٌةالجامعة االردنٌةاعتماد خاص

الماجستٌر ذكاء الشبكةالجامعة االردنٌةاعتماد خاص

الماجستٌرتعلٌم اللغة اإلنجلٌزٌة بالحاسوب)آل البٌتتؤجٌل البث فً االعتماد الخاص 



34البكالورٌوستكٌٌؾ وتبرٌد–  الهندسة المٌكانٌكٌة جامعة الزٌتونةرفع الطاقة االستٌعابٌة 

البكالورٌوسالجؽرافٌااألنروا /  كلٌة العلوم التربوٌة واآلداب استكمال النواقص

31عاممجلسكلٌة القادسٌةمجلس امناء

عامموفق نائل العساؾالجامعة االردنٌةمخاطبة الجامعة االردنٌة

البكالورٌوس علوم الطٌرانآل البٌتاعتماد خاص

الماجستٌرمقارنة االدٌانالجامعة االردنٌةاعتماد خاص

الماجستٌرإدارة المخاطر والتؤمٌنالجامعة االردنٌةاعتماد خاص



البكالورٌوس نظم المعلومات اإلدارٌةجامعة الٌرموكاعتماد خاص

الماجستٌرهندسة القوى الكهربائٌة والتحكمجامعة الطفٌلة التقنٌةتؤجٌل البث

البكالورٌوسهندسة العمارةجامعة جرشاستكمال النواقص

برنامج الدبلوم المتوسط اإلدارة الفندقٌة ، اإلدارة السٌاحٌةجامعة البلقاء التطبٌقٌةتشكٌل لجنة



31الماجستٌرصحافة واإلعالم الحدٌثمعهد اإلعالم األردنً تعدٌل قرار مجلس

البكالورٌوسالمراقبة والمالحة الجوٌةاعتماد خاص

البكالورٌوس العلوم السٌاسٌةالجامعة االردنٌةتؤجٌل االعتماد الخاص

البكالورٌوسالتارٌخ والحضارة االسالمٌةجامعة العلوم االسالمٌة العالمٌةاعتماد خاص

البكالورٌوسنظم المعلومات المالٌة والمصرفٌة  جامعة آل البٌت تؤجٌل البت



الدكتوراهالعقٌدة االسالمٌة  الجامعة االردنٌةاعتماد خاص

11البكالورٌوساإلدارة والسٌاسات الصحٌة) جامعة العلوم والتكنولوجٌاتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

11البكالورٌوس تكنولوجٌا األشعة جامعة العلوم والتكنولوجٌا األردنٌةتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

البكالورٌوسالهندسة الصناعٌة .جامعة الٌرموكتؤجٌل البت فً االعتماد الخاص 

البكالورٌوساللغة االنجلٌزٌة وادابهاجامعة عجلون منح  مهلة 

البكالورٌوس إدارة األعمالجامعة عجلون الوطنٌةمنح  مهلة 

البكالورٌوسالهندسة المدنٌةجامعة عجلون الوطنٌةالموافقة على تعٌٌن

11الماجستٌرالتمرٌضجامعة العلوم التطبٌقٌةتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

33الماجستٌرالمالٌة و إدارة المخاطرجامعة العلوم التطبٌقٌةاستكمال نواقص

33البكالورٌوسالمحاسبةالجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبااستكمال نواقص

33البكالورٌوسإدارة المخاطر الجامعة األمرٌكٌة فً مؤدبا استكمال نواقص



11البكالورٌوسلهندسة المدنٌةالجامعة األمرٌكٌة فً مؤدباتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة 

البكالورٌوسنظم المعلومات الجغرافٌة واالستشعار عن بعتعمٌممعاٌٌر االعتماد الخاص

البكالورٌوس فٌزٌاء طبٌة حٌوٌةتعمٌممعاٌٌر االعتماد الخاص

البكالورٌوسمعلم صفتعمٌممعاٌٌر االعتماد الخاص

 البكالورٌوس هندسة الطاقة المتجددة والمستدامةجامعة آل البٌتتؤجٌل البت

11البكالورٌوسالهندسة المدنٌةجامعة العلوم التطبٌقٌة تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة 

33البكالورٌوسالصٌدلةجامعة جرش استكمال نواقص

33البكالورٌوسهندسة االتصاالت وااللكترونٌاتجامعة جرشاستكمال نواقص

الماجستٌرالتصمٌم الجرافٌكًجامعة الشرق األوسط تؤجٌل البت 



بكالورٌوس   دراسات علٌاعامجامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌةااللتزام  بمعاٌٌر االعتماد 

12برنامج الدبلوم المتوسط اإلدارة الفندقٌة كلٌة الخوارزمًتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

12برنامج الدبلوم المتوسطاإلدارة السٌاحٌةكلٌة الخوارزمًتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

12برنامج الدبلوم المتوسط الهندسة المدنٌة كلٌة الخوارزمًتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

البكالورٌوساإلمامة والوعظ واإلرشاد)آل البٌتتؤجٌل البت



البكالوريوسنظم المعلومات الجؽرافٌة واالستشعار عن بعدآل البٌت اعتماد خاص

33البكالورٌوستكنولوجٌا معلومات األعمالجامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجًاستكمال نواقص

33البكالورٌوساللؽة االنجلٌزٌة والترجمة) جامعة عمان العربٌةاستكمال نواقص



33البكالورٌوسالرٌاضٌاتجامعة عمان العربٌة استكمال نواقص

الماجستٌرهندسة البرمجٌاتجامعة االسراءمنح  مهلة 

برنامجً الماجستٌر والبكالورٌوساللؽة االنجلٌزٌة وآدابها جامعة الشرق األوسط تشكٌل لجنة

كلٌة الطبكلٌة الطبجامعة مإتةوضمان الجودة    استمرار االعتماد الخاص

عام شعار الجودةجامعة البتراالموافقة على تزوٌد جامعة البترا بنسخة الكترونٌة

عامعامعام التنسٌب إلى مجلس التعلٌم العالً

الماجستٌرالجٌولوجٌا التطبٌقٌة جامعة آل البٌتتؤجٌل البت



البكالورٌوسالسٌاحةجامعة عجلون الوطنٌةمنح جامعة عجلون الوطنٌة

34البكالورٌوسالتسوٌقجامعة عجلون الوطنٌة مستكملة للنواقص

البكالورٌوسالمحاسبةجامعة جدارامنح جامعة جدارا

34البكالورٌوسالعلوم المالٌة والمصرفٌةجامعة جدارامستكملة للنواقص

34عامعامكلٌة األمٌرة ثرو تتعٌٌن عمٌد

عامالفنون والتصمٌمهٌئة االعتماد   معاٌٌر ضمان الجودة برنامج الفنون  والتصمٌم

عامالتربٌة الرٌاضٌةهٌئة االعتماد  إاقرار معاٌٌر ضمان الجودة

عامالحقوقهٌئة االعتماد  إاقرار معاٌٌر ضمان الجودة

عاماللؽات هٌئة االعتماد  إاقرار معاٌٌر ضمان الجودة

عامعلوم الشرٌعة والدراسات االسالمٌةهٌئة االعتماد  إاقرار معاٌٌر ضمان الجودة

عاماالعالمهٌئة االعتماد  إاقرار معاٌٌر ضمان الجودة

34عامعام لجنة التربٌة الرٌاضٌة صرؾ مكافاءة

35برنامج الفنون والتصمٌمصرؾ مكافآهلجنة الفنون والتصمٌم صرؾ مكافؤة

عامعامعام تعدٌل القرار السماح للجامعات بالتقدم بضمان الجودة

34البكالورٌوسالتصوٌر االشعاعًجامعة الحسٌن بن طاللاٌقاؾ قبول الطلبة جدد



33برنامج الدكتوراهعلم الحاسوبجامعة االمٌرة سمٌةاستكمال نواقص

11برنامج الماجستٌرهندسة نظم المإسساتجامعة االمٌرة سمٌةتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

11البكالورٌوسالهندسة الكهربائٌةجامعة الشرق االوسطتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

33البكالورٌوسالرٌاضٌاتجامعة عجلوناستكمال نواقص

عامعامجامعة عجلون الوطنٌة منح مهلة



33البكالورٌوسالهندسة المدنٌةجامعة عجلون الوطنٌةاستكمال نواقص

33البكالورٌوسنظم المعلومات االدارٌةجامعة عجلون الوطنٌةاستكمال نواقص

البكالورٌوسهندسة البرمجٌاتجامعة عجلون الوطنٌةمنح جامعة عجلون الوطنٌة

البكالورٌوسالعلوم المالٌة والمصرفٌةجامعة عجلون الوطنٌةلموافقة على تعٌٌن الدكتورة شٌرٌن العلً بدل من الدكتور موفق الربابعة

الماجستٌراالعمال االلكترونٌةجامعة جدارامنح مهلة

الماجستٌرتكنولوجٌا معلومات األعمالفرع العقبة/ الجامعة األردنٌةمنح  مهلة 



الماجستٌردراسات المرأةالجامعة االردنٌةاستمرارٌة االعتماد الخاص

34عامعامكلٌة الزرقاء االهلٌةعدم الموافقة  على تكلٌؾ

هندسة صٌانة الطائراتجامعة مإتةتشكٌل لجنة

عامعامجامعة عمان االهلٌةتحقق

عامعامجامعة الزرقاءتحقق



24جامعة العلوم التطبٌقٌة جامعة العلوم التطبٌقٌةجامعة العلوم التطبٌقٌةإعادة المذكرة  المتعلقة بتقرٌر اللجنة المكلفة

كلٌة الزرقاء األهلٌةكلٌة الزرقاء األهلٌةكلٌة الزرقاء األهلٌةتشكٌل لجنة

34البكالورٌوسالمحاسبة الدولٌة الجامعة األلمانٌة األردنٌة تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة

34البكالورٌوسالعلوم اإلدارٌة الجامعة األلمانٌة األردنٌةتخفٌض الطاقة االستٌعابٌة

11البكالورٌوسعلم الحاسوبالجامعة األلمانٌة األردنٌةتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

البكالورٌوسإنجلٌزي-اٌطالًجامعة آل البٌتتؤجٌل البت



33البكالورٌوسالهندسة المدنٌةجامعة جدارااستكمال نواقص 

33البكالورٌوسالهندسة المدنٌةجامعة الشرق االوسطاستكمال نواقص

33الماجستٌرالتصمٌم الجرافٌكًجامعة الشرق االوسطاستكمال نواقص

البكالورٌوسالتصمٌم الداخلًجامعة الشرق األوسطمنح جامعة الشرق األوسط

33البكالورٌوستكنولوجٌا معلومات األعمالجامعة األمٌرة سمٌة للتكنولوجٌااستكمال نواقص

جامعة العلوم التطبٌقٌةجامعة العلوم التطبٌقٌةجامعة العلوم التطبٌقٌة تحقق

كلٌات المجتمع المتوسطةتكنولوجٌا األجهزة الطبٌةكلٌات المجتمع المتوسطة تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة العامة

12برنامج الدبلوم  المتوسطتكنولوجٌا األجهزة الطبٌة  تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة " 



34عام عامهٌئة االعتماد تعدٌل أسس تحدٌد مكافآت لجان االعتماد العام والخاص

البكالورٌوساللغة االنجلٌزٌة وآدابهاهٌئة االعتمادإقرار معاٌٌر االعتماد الخاص

34 صرؾ مكافاءة صرؾ مكافاءةهٌئة االعتماد  صرؾ مكافاءة

الماجستٌرالتربٌة الرٌاضٌةجامعة مإتة االستمرار فً االعتماد الخاص

34الماجستٌراإلرشاد النفسً والتربوي)جامعة مإتة إٌقاؾ قبول 

البكالورٌوسانجلٌزي–اسبانًآل البٌتتؤجٌل البت



البكالورٌوس العلوم اللوجستٌة الجامعة األلمانٌة األردنٌةاالستمرار فً االعتماد الخاص

البكالورٌوس الكٌمٌاءاإلسراءاالستمرار فً االعتماد الخاص

جامعة الزرقاءتخفٌض الطاقات االستٌعابٌة لعدد من  التخصصات

نظم المعلومات اإلدارٌة  (1

معلم صؾ ا (2

التمرٌض  (3

علم الحاسوب  ( 4

المحاسبة( 6هندسة البرمجٌات    (5       

 البكالورٌوس 

 البكالورٌوس 

البكالورٌوس 

 البكالورٌوس 

البكالورٌوس 

الماجستٌر

34الماجستٌرإدارة االعمالجامعة الشرق األوسط   تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة

البكالورٌوسالتصمٌم الداخلًجامعة فٌالدلفٌافتح باب قبول طلبة جدد

11البكالورٌوساإلدارة السٌاحٌةجامعة اربد األهلٌةتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة



34البكالورٌوس ماجستٌرالمحاسبةجامعة اربد األهلٌة تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة وتثبٌت الطاقة

عامعام  كلٌة تولٌدواالستمرار فً االعتماد

عامعاممركز االختبارات الوطنًتعدٌل تعلٌمات

البكالورٌوسطب األسنان الجامعة األردنٌةاستمرارٌة االعتماد الخاص 

الماجستٌر/التركٌبات السنٌة والثابتة)لجامعة األردنٌة استمرارٌة االعتماد الخاص

الماجستٌرطب أسنان األطفالالجامعة االردنٌة اعتماد خاص

البكالورٌوسالقانونجامعة اربد األهلٌةاستمرارٌة االعتماد الخاص

برنامج الدبلوم المتوسطهندسة صٌانة الطائراتكلٌة الملكة نور الفنٌة للطٌران المدنًتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة



24برنامج الدبلوم المتوسط برنامج الفنون التطبٌقٌةكلٌة األمٌرة ثروتالتقدم بطلب فتح باب قبول طلبة جدد

البكالورٌوسالقانونجامعة العلوم اإلسالمٌة تؤجٌل البت 

الماجستٌرالقانونجامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌةتؤجٌل البت

الماجستٌرالدعوة واإلعالم اإلسالمً جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة تؤجٌل البت وإٌقاؾ قبول

البكالورٌوسادارة االعمالجامعة العلوم اإلسالمٌةاعتماد خاص



14برنامج البكالورٌوسهندسة العمارة جامعة البلقاء التطبٌقٌة استكمال النواقص

برنامج البكالورٌوستكنولوجٌا النقل البحري جامعة البلقاء التطبٌقٌة استكمال النواقص

برنامج الماجستٌرعلم الحاسوبجامعة مإتة تخفٌض الطاقة االستٌعابٌة

برنامج الدكتوراهالفقه وأصولهجامعة مإتة منح  جامعة مإتة



برنامج البكالورٌوسالمحاسبةجامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة،الموافقة على االعتماد الخاص

برنامج الدكتوراهالمناهج والتدرٌسجامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة تؤجٌل البث

البكالورٌوسالصحافة واإلعالمجامعة الزرقاءمنح مهلة

عامالعلوم األساسٌةفً الجامعات األردنٌةاقرار معاٌٌر االعتماد

رنامجً الماجستٌر والدكتوراهالعلوم السٌاسٌةالجامعة االردنٌةمنح مهلة

برنامج البكالورٌوسأصول الدٌنجامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌةستمرارٌة االعتماد الخاص



برنامج البكالوريوسمعمم صفجامعة العموم اإلسالمية العالمية، تؤجٌل البت

برنامج البكالورٌوس التربٌة الخاصةجامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌةاالعتماد الخاص



برنامج الماجستٌرالمصارف اإلسالمٌة جامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌة الموافقة عمى االعتماد الخاص 



البكالورٌوسالفٌزٌاءجامعة اإلسراءالستمرار فً االعتماد الخاص

عامعاملجامعة العقبة للتكنولوجٌا،تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة 

برنامج البكالورٌوسإدارة األعمالجامعة العقبة للتكنولوجٌا،االستمرار فً االعتماد الخاص

البكالورٌوسالمحاسبة جامعة العقبة للتكنولوجٌا،االستمرار فً االعتماد الخاص

برنامج البكالورٌوسهندسة البرمجٌاتجامعة العقبة للتكنولوجٌا،االستمرار فً االعتماد الخاص



برنامج البكالورٌوسعلم الحاسوبجامعة العقبة للتكنولوجٌا،االستمرار فً االعتماد الخاص

عامعامجامعة العقبة للتكنولوجٌا،االستمرار فً االعتماد الخاص

عامعامعامتحديد مكافآت لجان 



الدكتوراهاإلرشاد النفسً والتربويجامعة مإتةتأجيل البت في االعتماد الخاص 

البكالورٌوسالتربٌة الرٌاضٌةجامعة مإتة تثبٌت الطاقة االستٌعابٌة



عامعامجامعة العلوم التطبٌقٌة متابعة الطمبة غير األردنيين 

البكالورٌوسهندسة البرمجٌاتجامعة االسراءتخفٌض وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة 

الماجستٌراللغة االنجلٌزٌة وآدابها جامعة الشرق األوسطتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

عامعام جامعة عمان االهلٌةتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة

البكالورٌوسالعلوم المالٌة والمصرفٌةجامعة العلوم اإلسالمٌة العالمٌةرفع وتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة 

البكالورٌوسالفٌزٌاء المركز/ كلٌة العلوم/ جامعة البلقاء التطبٌقٌةتثبٌت الطاقة االستٌعابٌة



البكالورٌوسالهندسة المدنٌةالمركز/جامعة البلقاء التطبٌقٌة استكمال نواقص 

الماجستٌرالقانون الخاصجامعة عمان العربٌة استكمال نواقص


