قررات مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لعام 2016
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/استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (اللغة العربية وآدابها"
برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،بطاقة
:استيعابية قدرها ( )430طالباً ،شريطة اآلتي
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس المتفرغين من1-
حملة درجة الدكتوراه في التخصص تخصصهم الدقيق في
الدراسات النحوية والصرفية في اللغة العربية لتدريس مواد النحو
والصرف اإلجبارية ( )18ساعة معتمدة ،واالختيارية ( )6ساعات
.معتمدة
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
وسيتم التأكد من استكمال الجامعة للنقص المذكور أعاله وتثبيت
،الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد أقصاه 15/3/2016
وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في استمرارية االعتماد الخاص
".للتخصص

استمرارية االعتماد الخاص

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

 /استمرارية االعتماد الخاص لتخصص(الدراسات اللغوية "
برنامج الماجستير) في جامعــة العلوم اإلسالمية العالمية ،بطاقة
:استيعابية قدرها ( )66طالباً ،شريطة اآلتي
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 1-
استمرارية االعتماد الخاص
الجديدة في بداية الفصل األول من العام الدراسي
(2017/2018).
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
"(2017/2018).أقصاه في بداية الفصل األول من العام الدراسي

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

/استمرارية االعتماد الخاص لتخصص(الدراسات األدبية والنقدية"
برنامج الدكتوراه) في جامعــة العلوم اإلسالمية العالمية بطاقة
:استيعابية قدرها ( )66طالباً ،شريطة اآلتي
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا1-
(2017/2018).الجديدة في بداية الفصل األول من العام الدراسي
االلتزام بأن تكون عملية اإلشراف على الرسائل من أعضاء 2-
استمرارية االعتماد الخاص
.هيئة تدريس داخل المملكة
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 3-
.فيما يتعلق باإلشراف على رسائل الدكتوراه
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 4-
وسيتم التحقق من مدى التزام الجامعة بالبندين الثاني والثالث في
.موعد أقصاه 15/3/2016
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
"(2017/2018).أقصاه في بداية الفصل األول من العام الدراسي
أوالً ) الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص "
( الصيدلة/برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة األردنية بــ(
.طالباً) 1315
ثانياً) تخفيض وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص ( العلوم
( الصيدالنية  /برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة األردنية بــ
.طالباً )50
".شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (الرياضيات /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة جرش لتصبح ( )163طالباً ،شريطة عدم
".تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
) (15/9/2016منح جامعة الطفيلة التقنية مهلة نهائية لغاية "
لتعيين عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة الدكتوراه برتبة
أستاذ في تخصص(علم النفس التربوي /برنامج الماجستير) ،وذلك
حسب المادة ( )4من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج
الدراسات العليا ،وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في
".التخصص
االستمرار في االعتماد الخاص وضمان الجودة لكلية الطب في"
( الجامعة األردنية وتخفيض الطاقة االستيعابية للكلية لتصبح
 :طالباً شريطة اآلتي )2273
.األخذ بالتوصيات وفرص التحسين الواردة في التقرير المرفق 1-
تزويد الهيئة بالخطة التحسينية للتوصيات وفرص التحسين 2-
.الواردة في التقرير المرفق
وسيتم متابعة استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله واالعتماد
الخاص وضمان الجودة لكلية الطب في الجامعة في السنة الرابعة
من تاريخ االعتماد الخاص للكلية ،وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول
".طلبة جدد في الكلية

االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (الفقه وأصوله /برنامج"
( البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية بطاقة استيعابية قدرها
.طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة ) 449
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/3/2016

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

اللغة العربية

الدراسات اللغوية

الدراسات األدبية والنقدية

البكالوريوس

الماجستير

الدكتوراه

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

جامعة الزيتونة األردنية

الصيدلة

البكالوريوس

تخفيض الطاقة االستيعابية

جامعة جرش

الرياضيات

البكالوريوس

منح مهلة

جامعة الطفيلة التقنية

علم النفس التربوي

الماجستير

االستمرار في االعتماد
الخاص وضمان الجودة

االستمرار في االعتماد
الخاص

الجامعة األردنية

جامعة العلوم اإلسالمية

كلية الطب

الفقه وأصوله

15/3/2016

2017/2018

15/3/2016

15/9/2016

متعدد

برنامج البكالوريوس
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/أوالً) االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (الفقه وأصوله"
برنامج الماجستير) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بطاقة
.استيعابية قدرها ( )66طالبا
ثانياً) فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (الفقه وأصوله
برنامج الماجستير) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،شريطة/
دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد والبالغ
قدرها ( )3000دينار ،وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي
الثاني من العام الدراسي ( )2015/2016وبخالف ذلك سيتم إعادة
.إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص
".ثالثا) الطلب من الجامعة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة لها

/التأكيد على إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (الفقه وأصوله"
برنامج الدكتوراه) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،بموجب
 ،قرار مجلس الهيئة رقم ( )44/2/2015تاريخ 28/1/2015
لحين تصويب الجامعة للتجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية
( لبرامج الدراسات العليا والمحددة بـ( )120طالباً حيث بلغ التجاوز
".طالباً ،في برنامج الدكتوراه )28
االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (التفسير وعلوم "
،القرآن /برنامج الماجستير) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
:بطاقة استيعابية قدرها ( )66طالب ،شريطة اآلتي
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 1-
الجديدة في بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
(2017/2018).
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص في موعد أقصاه
15/3/2016.

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (نظم المعلومات"
اإلدارية /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية بطاقة
استيعابية قدرها ( )200طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
.االستيعابية العامة للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص في
".موعد أقصاه 15/3/2016
الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (نظم المعلومات"
اإلدارية /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية بطاقة
استيعابية قدرها ( )200طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
.االستيعابية العامة للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص في
".موعد أقصاه 15/3/2016
أوالً) التأكيد على قرار المجلس المتعلق بتأجيل البت في االعتماد"
الخاص لتخصص (الفقه وأصوله /برنامج الدكتوراه) في جامعة
مؤتة ،لعدم توفر العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة
درجة الدكتوراه في التخصص ،وفقاً للمادة ( )4من تعليمات
.ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
ثانياً) منح جامعة مؤتة مهلة نهائية لبداية الفصل األول من العام
الدراسي ( )2016/2017لتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
التدريس في تخصص (الفقه وأصوله /برنامج الدكتوراه) ،وبخالف
ذلك سيتم التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص البرنامج
.أعاله
)ثالثاً) التأكيد على قراري مجلس هيئة االعتماد رقم (15/1/2015
تاريخ ( )18/1/2015وقرار رقم ( )217/20/2015تاريخ
والمتعلقين بإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص )(20/5/2015
).الفقه وأصوله /برنامج الدكتوراه(
رابعاً) تشكيل لجنة لدراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية الخاصة
لتخصص (الفقه وأصوله /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة
مؤتة ونقترح تشكيل اللجنة من بين األسماء المبينة في القائمة
.المرفقة
أ.دعبدالناصر أبو البصل/جامعة اليرموك -
مقرراً
أ.د.أمين القضاة/الجامعة األردنية -
عضواً
السيد علي أبو غزلة  /هيئة االعتماد -
أميناً للسر

الستمرار في االعتماد
الخاص وفتح باب قبول

جامعة العلوم اإلسالمية

الفقه وأصوله

الماجستير

التأكيد على إيقاف قبول طلبة
جدد

جامعة العلوم اإلسالمية

الفقه وأصوله

الدكتوراه

االستمرار في االعتماد
الخاص

الموافقة على االعتماد
الخاص

تأجيل البث في االعتماد
الخاص وأعطاء مهلة

جامعة العلوم اإلسالمية

جامعة العلوم اإلسالمية

جامعة مؤتة

التفسير وعلوم القرآن

نظم المعلومات اإلدارية

الفقه وأصوله

الماجستير

البكالوريوس

2016/2017

15/3/2016

15/3/2016

الدكتوراه

أوالً) التأكيد على قرار المجلس المتعلق بتأجيل البت في االعتماد"
الخاص لتخصص (الفقه وأصوله /برنامج الدكتوراه) في جامعة
مؤتة ،لعدم توفر العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة

أوالً) التأكيد على قرار المجلس رقم ( )660/41/2015تاريخ
( )31/12/2015المتعلق بتأجيل البت في االعتماد الخاص
لتخصص (اإلرشاد النفسي والتربوي /برنامج الدكتوراه) في جامعة
مؤتة.
ثانياً) التأكيد على قرار المجلس رقم ( )660/41/2015تاريخ
( )31/12/2015المتعلق بإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص
(اإلرشاد النفسي والتربوي /برنامج الدكتوراه).
ثالثاً) منح جامعة مؤتة مهلة نهائية لبداية الفصل األول من العام
الدراسي ( )2016/2017لتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
التدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصص (اإلرشاد النفسي
والتربوي /برنامج الدكتوراه) ،حسب المادة ( )4من تعليمات
ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا.
وبخالف ذلك سيتم التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإلغاء
ترخيص البرنامج".

تأجيل البت

جامعة مؤتة

اإلرشاد النفسي والتربوي/

الدكتوراه

2016/2017

أوالً) إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (هندسة الطاقة "
الكهربائية  /برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء
التطبيقية/المركز لحين استكمال الجامعة لكافة النواقص الواردة في
قرار مجلس الهيئة رقم( ،)2015 /21 /307تاريخ
.المتعلقة بمعايير االعتماد الخاص للتخصص 8/7/2015،
ثانياً) دفع البدالت المالية المترتبة على إعادة فتح باب قبول جدد في
) هندسة الطاقة الكهربائية  /برنامج البكالوريوس(تخصص
بموجب قرار مجلس الهيئة السابق رقم ( )351/32/2015تاربخ
29/7/2015.
وبخالف ذلك سيتم التنسيب لمجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص
".التخصص

إيقاف قبول طلبة جدد
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الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (هندسة القوى الكهربائية
والتحكم /برنامج الماجستير) في جامعة الطفيلة التقنية بطاقة
استيعابية قدرها ( )20طالب شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية
العامة للجامعة .
وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد اقصاه بداية
الفصل األول من العام الدراسي (".)2016/2017

االعتماد الخاص

2

14/01/2016
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:الطلب إلى جامعة اإلسراء القيام بما يلي "
إعادة نقل الدكتور محمد صالح محمود فريحات إلى قسم 1-
المساقات الخدمية لتحقيق نسبة  %40من أعضاء هيئة التدريس
حملة درجة الدكتوراه في قسم الخدمات او تعيين عضو بديل عنه
 .من حملة درجة الدكتوراه في التخصص
تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة الدكتوراه في 2-
في قسم الترجمة بدل من الدكتورة بشرى شكري)الترجمة(
صبري ،وذلك في موعد أقصاه  ،15/3/2016وبخالف ذلك سيتم
 .إعادة النظر في االعتماد الخاص للتخصص

تعيين عضو هيئة تدريس

2

14/01/2016

20

منح جامعة البلقاء التطبيقية /المركز ،مهلة نهائية لغاية "1-
لدفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب قبول 15/3/2016،
).التحاليل الطبية /برنامج البكالوريوس(طلبة جدد في تخصص
الطلب إلى الجامعة التقدم بطلب رفع طاقة استيعابية 2-
لتخصص(التحاليل الطبية  /برنامج البكالوريوس) ،لتصويب
التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية المقرة للتخصص ،والبالغ
".قدره ( )176طالباً

منح مهلة

البلقاء التطبيقية/المركز

جامعة البلقاء التطبيقية
/المركز

هندسة الطاقة الكهربائية

التحاليل الطبية

البكالوريوس

البكالوريوس

15/3/2016

".وبخالف ذلك سيتم إعادة إيقاف قبول طلبه جدد في التخصص

الطلب من جامعة جرش تصويب المخالفات اآلتية:
 -1عدم تعيين أعضاء هيئة تدريس ممن تجاوزوا سن السبعين في
مناصب إدارية ،وذلك استناداً للمادة ( )23من قانون الجامعات
األردنية رقم ( )20لسنه(  )2009والبند ( )2والبند (ج) من المادة
( )32من نظام الهيئة التدريسية في الجامعة األردنية والمعمول به
في جامعة جرش حيث تبين أن كل من:
األستاذ الدكتور محمد احمد ربيع مُعين عميداً لكلية اآلداب واألستاذ
الدكتور مصطفى محمد الحوامدة مُعين عميداً لكلية العلوم التربوية،
واألستاذ الدكتور محمد عيد الديراني مُعين رئيساً لقسم الدراسات
العليا في كلية العلوم التربوية وهم قد تجاوزوا سن السبعين.
 -2عدم تحقيق الجامعة نسبة ( )%50من أعضاء مجلس عمداء
الكليات برتبة أستاذ ،حسب قرار مجلس االعتماد رقم ()1750
تاريخ .30/8/2006
 -3عدم متابعة أعمال الصيانة للبنية التحتية للجامعة ،وعدم توفر
النظافة العامة والبيئة الصحية المناسبة للطلبة في المرافق الصحية
في الجامعة.
وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الثاني من العام الدراسي(
إيقاف قبول طلبة جدد في
 )2015/2016وبخالف ذلك سيتم
الجامعة".

تحقق

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (الفيزياء"
الطبية /برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك لحين استكمال
:النواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة الدكتوراه في 1-
).الفيزياء الطبية(تخصص
نقل مواد التخصص اآلتية من مجموعة المتطلبات االختيارية 2-
إلى مجموعة المواد اإلجبارية وذلك حسب معايير االعتماد الخاص
تأجيل البت في استمرارية
 :للتخصص
اعتماد
،الكشف عن اإلشعـاع وقياسه ،الوقاية من اإلشعاع وجرعاته(
مختبر التصوير الطبي ،مختبر الفيزياء الطبية ،معالجة الصور
الكمية ، ،الليزر ،تصوير طبي ، 1تصوير طبي ،2تصوير الرنين
) .المغناطسي
وذلك في موعد أقصاه  ،15/3/2016وبخالف ذلك سيتم إيقاف
".قبول طلبة جدد في التخصص

جامعة جرش

الطفيلة التقنية

جامعة اإلسراء

جامعة اليرموك

عام

عام

هندسة القوى الكهربائية
والتحكم

الماجستير

الترجمة

الفيزياء الطبية

البكالوريوس

البكالوريوس

2015/2016

2016/2017

15/3/2016

15/3/2016

2

14/01/2016

21

2

14/01/2016

22

2

14/01/2016

23

2

14/01/2016

24

2

14/01/2016

25

3

21/1/2016

26

3

21/1/2016

27

3

21/1/2016

28

3

21/1/2016

29

أوالً -أ) منح جامعة اليرموك مهلة نهائية لبداية الفصل األول من"
العام الدراسي ( )2016/2017لتعيين العدد الالزم من أعضاء
هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه في التخصص ،وتغطية
أعداد الطلبة الفعليين حسب معايير االعتماد بالتخصصات
:المستحدثة بعد عام  2007اآلتية
تخصص (الجغرافيا التطبقية /برنامجي البكالوريوس و -
)الماجستير
)القانون المدني /برنامج الماجستير(تخصص -
ب) الطلب إلى الجامعة دفع الرسوم المترتبة على طلب االعتماد
الخاص لتخصص (القانون المدني /برنامج الماجستير) والبالغ
قدرها ( )5000دينار أردني فقط ال غير ،وذلك للسير في إجراءات
.االعتماد الخاص للبرنامج
ثانياً) الطلب إلى الجامعة دفع الرسوم المترتبة على فتح باب القبول
في تخصص (االقتصاد والمصارف اإلسالمية /برنامجي
الماجستير والدكتوراه) والبالغ قدرها ( )3000دينار أردني ال غير
.عن كل برنامج
ثالثاً) التأكيد على عدم السماح للجامعة بقبول طلبة جدد في
التخصصات اآلتية ،لحين تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
:التدريس في هذه البرامج وفقاً لمتطلبات االعتماد الخاص لها
)علم الحاسوب /برنامج الماجستير(تخصص -
).التربية اإلسالمية /برنامجي الماجستير والدكتوراه(تخصص -
رابعاً) الطلب إلى الجامعة مخاطبة مجلس التعليم العالي لتجميد
البرامج التي قامت بتجميد قبول الطلبة فيها بقرارات داخلية ،حيث
أن مجلس التعليم العالي هو الجهة المسؤولة عن ذلك وأي قرار
.داخلي من قبل الجامعة ال يعتبر قرار ملزم
خامساً) تزويد هيئة االعتماد بمعادلة امتحان الطالب مهدي عبد
 (iBT).المجيد إبراهيم ثلجي للتأكد من اجتيازه امتحان
سادساً) التاكيد على الجامعة اإللتزام بنسبة ال ( )%20من المقبولين
الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لكليات المجتمع المتوسطة "
للتقدم بطلبات اعتماد خاص للتخصصات المطروحة فيها إلى بداية
الفصل األول من العام الدراسي ( ) 2016/2017وللمرة األخيرة
وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصصات ،
".المطروحة في هذه الكليات
إقرار دليل معايير ضمان الجودة لبرنامج (العلوم الزراعية) في"
الجامعات األردنية ،كما هو بالشكل المرفق ويعمل به من تاريخ
".إقراره

منح مهلة

اليرموك

متعدد

لبكالوريوس و الماجستير

2016/2017

تمديد المهلة

لكليات المجتمع المتوسطة

عام

عام

2016/2017

إقرار دليل معايير الجودة

تعميم جامعات

برنامج العلوم الزراعية

عام

إقرار دليل معايير الجودة

تعميم جامعات

برنامج االداب

عام

تعميم جامعات

العلوم الطبية المساندة

عام

إقرار دليل معايير ضمان الجودة لبرنامج (اآلداب) في الجامعات
األردنية ،كما هو بالشكل المرفق ويعمل به من تاريخ إقراره".
) العلوم الطبية المساندة(إقرار دليل معايير ضمان الجودة لبرنامج "
في الجامعات األردنية ،كما هو بالشكل المرفق ويعمل به من تاريخ إقرار دليل معايير الجودة"
".إقراره

أوالً) تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال
/برنامج الدكتوراه) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية لحين تزويد
هيئة االعتماد باإلنتاج العلمي لألستاذ الدكتور سليمان عبيدات
تأجيل البث في االعتماد
صادرة عن مجالت علمية محكمة ،وذلك حسب تعليمات ومعايير
الخاص والتأكيد على إيقاف
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا .
القبول
ثانياً) التأكيد على قرار مجلس هيئة االعتماد رقم ()44/2/2015
تاريخ  28/1/2015والمتضمن إيقاف قبول طلبة جدد في
تخصص (إدارة األعمال /برنامج الدكتوراه) لحين تحقيق الجامعة
لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ".

الموافقة على رفع وتثبت الطاقة االستيعابية لتخصص(الهندسة "
الميكانيكية -التكييف والتبريد /برنامج البكالوريوس) في جامعة
:الزيتونة األردنية بـ ( )153طالباً ،شريطة األتي
تزويد الهيئة بما يثبت تسلم الجامعة للمختبرات الواردة بقرار 1-
.مجلس الهيئة رقم (  )517/31/2015تاريخ 30/9/2015
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-

إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (الصيدلة/برنامجي "
،البكالوريوس والماجستير) في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
لحين تعيين الجامعة للعدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من
حملة درجة الدكتوراه في التخصص والتقدم بطلبي رفع الطاقة
".االستيعابية للبرنامجين المذكورين أعاله

أوالً) إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (الهندسة المدنية/برنامج"
البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية/المركز ،لحين استكمال
:الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة1.
 ).الهندسة المدنية  /برنامج البكالوريوس(الدكتوراه في تخصص
 /التقدم بطلب رفع الطاقة االستيعابية لتخصص (الهندسة المدنية 2.
برنامج البكالوريوس) ،لتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة
.االستيعابية للتخصص
دفع البدالت المالية المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد 3.
في تخصص (الهندسة المدنية  /برنامج البكالوريوس) بموجب قرار
.مجلس الهيئة رقم ( )387/23/2015تاريخ 29/7/2015
وذلك في موعد أقصاه 15/3/2016وبخالف ذلك سيتم التنسيب
".إلى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص التخصص

رفع وتثبت الطاقة االستيعابية

إيقاف قبول طلبة جدد

إيقاف قبول طلبة جدد

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

ادارة االعمال

الدكتوراه

جامعة الزيتونة األردنية

لهندسة الميكانيكية-
التكييف والتبريد

البكالوريوس

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

الصيدلة

امعة البلقاء التطبيقية/المركز

الهندسة المدنية

28/1/2015

البكالوريوس والماجستير

البكالوريوس

15/3/2016

منح جامعة البلقاء التطبيقية مهلة نهائية الستكمال النواقص اآلتية"
):هندسة العمارة /برنامج البكالوريوس(المتعلقة بتخصص
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة1.
.الدكتوراه في تخصص العمارة
/التقدم بطلب رفع الطاقة االستيعابية لتخصص (هندسة العمارة 2.
برنامج البكالوريوس) ،لتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة
.االستيعابية للتخصص
دفع البدالت المالية المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد 3.
في تخصص (هندسة العمارة /برنامج البكالوريوس) بموجب قرار
.مجلس الهيئة رقم ( )350/23/2015تاريخ 29/7/2015
وذلك في موعد أقصاه 15/3/2016وبخالف ذلك سيتم التنسيب
".إلى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص التخصص

منح مهلة

3

21/1/2016

30

3

21/1/2016

31

3

21/1/2016

32

3

21/1/2016

33

3

21/1/2016

34

3

21/1/2016

35

3

21/1/2016

36

4

27/1/2016

37

أوالً) :التأكيد على إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (علم"
االجتماع -علم الجريمة  /برنامجي الماجستير والدكتوراه) في
جامعة مؤتة ،لحين تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس
من حملة درجة الدكتوراه في التخصص ،وفقاً للمادة ( )4من
.تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
ثانياً) :منح جامعة مؤتة مهلة نهائية لبداية الفصل األول من العام
الدراسي ( )2016/2017لتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
التدريس في تخصص (علم االجتماع -علم الجريمة /برنامجي
) .الماجستير والدكتوراه
ثالثاً) :الطلب إلى جامعة مؤتة التقدم بطلب رفع طاقة استيعابية
خاصة لتخصص (علم االجتماع /برنامج البكالوريوس) ،وذلك
لتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية الحاصل على
التخصص والبالغ قدره ( ،)173وذلك في موعد أقصاه
"15/3/2016.

التأكيد على إيقاف قبول
طلبة جدد ومنح مهلة

4

27/1/2016

38

أوالً) :منح جامعة مؤتة مهلة نهائية لبداية الفصل األول من العام"
الدراسي ( )2016/2017لتعيين عضو هيئة تدريس من حملة
درجة الدكتوراة برتبة أستاذ في تخصص (علم الحاسوب /برنامج
الماجستير) ،وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في
.التخصص
ثانيا) :تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية الحاصل
على الطاقة االستيعابية لتخصص (علم الحاسوب /برنامج
 .الماجستير) والبالغ قدره ( )11طالباً
ثالثاً) :التأكيد على جامعة مؤتة التقدم بطلب رفع طاقة استيعابية
خاصة لتخصص (علم الحاسوب /برنامج البكالوريوس) لتصويب
التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية للتخصص والبالغ قدره
طالباً ،وذلك في موعد أقصاه  ،15/3/2016مع التأكيد )(108
 /على الجامعة بعدم قبول طلبة جدد في تخصص (علم الحاسوب
برنامج البكالوريوس) لحين تصويب الجامعة للتجاوز الحاصل
".المشار إليه أعاله

منح مهلة

أوالً) االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص (االقتصاد واإلرشاد"
الزراعي /برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش بالطاقة
.االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها ( )80طالباً
ثانياً) خفض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (االقتصاد
واإلرشاد الزراعي /برنامج الماجستير) في جامعة جرش من االستمرار باالعتماد الخاص
وخفض الطاقة االستيعابية
.طالباً لتصبح ( )33طالباً )(66
ثالثاً) التأكيد على الجامعة مراعاة تعليمات ومعايير االعتماد العام
لبرامج الدراسات العليا فيما يتعلق بنسبة طالب إلى أستاذ وذلك
.اعتباراً من بداية العام الدراسي 2017/2018
".رابعاً) عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

أوالً) االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص (اللغة العربية"
وآدابها /برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش بالطاقة االستيعابية
.المقرة سابقاً والبالغ قدرها ( )320طالباً
/ثانياً) االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص (اللغة العربية وآدابها
برنامج الماجستير) في جامعة جرش بالطاقة االستيعابية المقرة
االستمرار باالعتماد الخاص
.سابقاً والبالغ قدرها ( )33طالباً
ثالثاً) التأكيد على الجامعة مراعاة تعليمات ومعايير االعتماد العام
لبرامج الدراسات العليا فيما يتعلق بنسبة طالب إلى أستاذ وذلك
.اعتباراً من بداية العام الدراسي 2017/2018
".رابعاً) عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

منح جامعة جرش مهلة لغاية  15/3/2016لتعيين عضو هيئة"
تدريس من حملة درجة الدكتوراه برتبة أستاذ مشارك في
تخصص اللغة اإلنجليزية وآدابها ،وذلك حسب تعليمات ومعايير
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ،وبخالف ذلك سيتم أبقاف
").اللغة االنجليزية وآدابها /برنامج الماجستير(قبول طلبة جدد في
/االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية"
برنامج البكالوريوس) في جامعة فيالدلفيا بالطاقة االستيعابية المقرة
سابقاً والبالغ قدرها ( )571طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة
إقرار نموذج االنجاز الشهري لموظفي الهيئة وفقاً لتعليمات منح"
المكافآت والحوافز في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي ،كما هى
" .بالشكل المرفق ويعمل بها من تاريخ إقرارها

إقرار تعليمات جائزة الموظف المثالي الشهري في هيئة اعتماد"
مؤسسات التعليم العالي كما هي بالشكل المرفق ويعمل بها من
".تاريخ إقرارها

البلقاء التطبيقية

جامعة جرش

هندسة العمارة

االقتصاد واإلرشاد
الزراعي

البكالوريوس

البكالوريوس /الماجستير

15/3/2016

2017/2018

جامعة جرش

اللغة العربية وآدابها

البكالوريوس /الماجستير

2017/2018

منح مهلة

جامعة جرش

اللغة االنجليزية وادابها

الماجستير

15/3/2016

االستمرار في االعتماد
الخاص

جامعة فيالدلفيا

الهندسة المدنية

البكالوريوس

إقرار نموذج االنجاز
الشهري لموظفي الهيئة

عام

عام

عام

إقرار تعليمات جائزة
الموظف المثالي

عام

عام

عام

جامعة مؤتة

جامعة مؤتة

علم االجتماع -علم الجريمة

علم الحاسوب

الماجستير والدكتوراه

الماجستير

2016/2017

2016/2017

)أوالً) :التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم ("401/24/2015
تاريخ  5/8/2015المتعلق بتأجيل البت في االعتماد الخاص
،لتخصص (العلوم السياسية /برنامج الدكتوراة) في جامعة مؤتة
لحين تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة
الدكتوراة في التخصص ،وفقاً للمادة ( )4من تعليمات ومعايير
.االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
ثانياً) :التأكيد على إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (العلوم
).السياسية /برنامج الدكتوراة
ثالثاً) :منح جامعة مؤتة مهلة نهائية لبداية الفصل األول من العام
الدراسي ( )2016/2017لتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
التدريس من حملة درجة الدكتوراة في التخصص ،وبخالف ذلك
.سيتم التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص البرنامج
رابعاً) :الطلب إلى جامعة مؤتة التقدم بطلب رفع طاقة استيعابية
لتخصص (العلوم السياسية /برنامج البكالوريوس) ،وذلك لتصويب
التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص والبالغ
".قدره ( )26طالباً ،وذلك في موعد أقصاه 15/3/2016

تأجيل االعتماد الخاص
والتأكيد على إيقاف قبول
طلبة جدد

4

27/1/2016

39

4

27/1/2016

40

أوالً):الموافقة على منح جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية مهلة"
/الستكمال النواقص المتعلقة بتخصص (اإلسعاف والطوارئ
برنامج البكالوريوس) الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم
تاريخ  ،16/9/2014لحين عودة المبتعثين )(369/24/2014
/من حملة درجة الدكتوراة في تخصص (اإلسعاف والطوارئ
).برنامج البكالوريوس
ثانياً):التأكيد على جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عدم قبول
طلبة جدد في تخصص (اإلسعاف والطوارئ /برنامج
") .البكالوريوس

منح مهلة

4

27/1/2016

41

أوالً) :منح جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية مهلة نهائية لبداية"
) (2016/2017الفصل األول من العام الدراسي
الستكمال النواقص المتعلقة بتخصص (العلوم الجنائية /برنامج
البكالوريوس) الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم
تاريخ  ،29/10/2014وبخالف ذلك سيتم )(400/29/2014
.التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص البرنامج
ثانيا) :التأكيد على جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عدم قبول
)،العلوم الجنائية /برنامج البكالوريوس(طلبة جدد في تخصص
.ومخاطبة مجلس التعليم العالي بتجميده

استكمال نواقص

4

27/1/2016

42

4

27/1/2016

43

4

27/1/2016

44

جامعة مؤتة

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

العلوم السياسية

اإلسعاف والطوارئ

العلوم الجنائية

الدكتوراه

البكالوريوس

البكالوريوس

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور عبدالفتاح صالح خليفات /إدارة عامة /جامعة 1.
مقرراً
مؤتة
األستاذ الدكتور أكثم عبد المجيد الصرايرة /إدارة أعمال /جامعة 2.
عضواً
العلوم التطبيقية
السيد ايمن العموش /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب استمرارية االعتماد الخاص
،لتخصص (إدارة /برنامج الماجستير) المقدم من جامعة اليرموك
على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من
تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء وأمين سر
".اللجنة  ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

تشكيل لجنة استمرارية
االعتماد الخاص

اليرموك

ادارة

الماجستير

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
/األستاذ الدكتور فريد توفيق نصيرات/إدارة خدمات صحية 1.
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية مقرراً
الدكتور محمد شريف اليحيى /إدارة الخدمات الصحية /جامعة 2.
عضواً
العلوم والتكنولوجيا األردنية
علي ابو غزلة /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب استمرارية االعتماد الخاص
لتخصص (إدارة الخدمات الصحية /برنامج الماجستير) المقدم من
جامعة اليرموك ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه
أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف
ألعضاء وأمين سر اللجنة  ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في
".الهيئة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور مثنى محمد العموش/اإلدارة الفندقية/الكلية 1.
مقررًا
األردنية الفن
الدكتور سعد أحمد السعد/اإلدارة السياحية/جامعة اليرموك 2.
عضواً
السيد ايمن العموش /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة االعتماد الخاص لتخصص (اإلدارة
السياحية -اإلرشاد السياحي /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة
الحسين بن طالل ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه
أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف
ألعضاء وأمين سر اللجنة  ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في
".الهيئة

تشكيل لجنة استمرارية
االعتماد الخاص

تشكيل لجنة االعتماد
الخاص

اليرموك

جامعة الحسين بن طالل،

ادارة الخدمات الصحية

اإلدارة السياحية -اإلرشاد
السياحي

الماجستير

البكالوريوس

2016/2017

16/9/2014

2016/2017

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
الدكتور يزن قمو/علم البصريات/جامعة عمان األهلية 1.
مقرراً
الدكتور نضال أحمد البزري /علم البصريات /عمان األهلية 2.
عضواً
السيدة جيهان جبر /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب استمرارية االعتماد الخاص
لتخصص (البصريات /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد
أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء وأمين سر اللجنة  ،وفق التعليمات المالية المعمول
".بها في الهيئة

تشكيل لجنة استمرارية
االعتماد الخاص

4

27/1/2016

45

4

27/1/2016

46

4

27/1/2016

47

4

27/1/2016

48

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور صالح حسني الشرايعة /علم الحاسوب/الجامعة 1.
مقرراً
األردنية
ا الدكتور وسام عبدالرحمن المبيضين /علم الحاسوب /الجامعة 2.
عضواً
األردنية
الدكتور جعفر العدوان  /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب تحديد الطاقة االستيعابية لتخصص
المقدم من جامعة اليرموك)علوم الحاسوب /برنامج البكالوريوس(
على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً ،
من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء وأمين سر
".اللجنة  ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

4

27/1/2016

49

منح جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية مهلة أقصاها"
لتزويد هيئة االعتماد بمباشرة العمل وشهادة 15/3/2016،
جامعة العلوم والتكنولوجيا
الدكتوراه ومعادلتها حسب األصول لكل من (الدكتورة صبحة محمد
األردنية
الشطرات ،الدكتورة نورا احمد نوافلة ،الدكتورة اسراء عبد الكريم
) .البكري

5

02/03/2016

50

5

02/03/2016

51

5

02/03/2016

52

الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم:
 .1الدكتورة بلقيس خالد الكركي/آداب شرقية/الجامعة األردنية
مقرراً
 .2الدكتور محمد عبداللطيف عبدالكريم /لغة عبرية /الجامعة
عضواً
األردنية
 .3السيدة فاطمة النوباني /هيئة االعتماد
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها اآلتي:
 -1وضع معايير االعتماد الخاص لتخصص (اللغات السامية
والشرقية -لغة عبرية /برنامج البكالوريوس).
 -2دراسة طلب استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (اللغات
السامية والشرقية -لغة عبرية /برنامج البكالوريوس) المقدم من
جامعة اليرموك ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه
أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف
ألعضاء وأمين سر اللجنة  ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في
الهيئة".

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
الدكتورة بلقيس خالد الكركي/آداب شرقية/الجامعة األردنية 1.
مقرراً
الدكتور عبدالكريم علي جرادات /لغة فارسية /جامعة آل البيت 2.
عضواً
الدكتور جعفر العدوان /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها اآلتي
وضع معايير االعتماد الخاص لتخصص (اللغات السامية 1-
والشرقية -لغة فارسية /برنامج البكالوريوس)  -2دراسة طلب
استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (اللغات السامية والشرقيةلغة فارسية /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة اليرموك ،على
أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من
تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء وأمين سر
".اللجنة  ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا معلومات"
،األعمال /برنامج البكالوريوس) في الجامعة األردنية /فرع العقبة
لحين تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في
التخصص برتبة أستاذ مشارك على األقل ،وذلك في موعد أقصاه
بداية الفصل األول من العام الدراسي ( ،)2016/2017وذلك
حسب اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات
.اإلنسانية والعلمية الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
وذلك في موعد أقصاه  ،15/8/2016وبخالف ذلك سيتم إيقاف
".قبول طلبة جدد في التخصص

تعتبر جامعة فيالدلفيا مستكملة للنواقص الواردة في قرار مجلس"
الهيئة رقم ( )624/38/2015تاريخ  25/11/2015والمتعلقة
بدفع البدالت المالية المترتبة على فتح باب قبول طلبة جدد في
تخصص (التصميم الداخلي) والبالغ قيمتها ( )3000دينار أردني
الغير ،وتحقيق نسبة األردنيين من حملة درجة الدكتوراة في
تخصص (التصميم الداخلي /برنامج البكالوريوس) والمحددة طاقته
االستيعابية بــ( )150طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية
".العامة للجامعة
" إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (األعمال اإللكترونية "
برنامج الماجستير) في جامعة جدارا لحين تعيين الجامعة عضوي
هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في التخصص ،حسب
تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج وذلك في موعد أقصاه
بداية الفصل األول من العام الدراسي ()2016/2017الدراسات
".العليا

تشكيل لجنة استمرارية
االعتماد الخاص

تشكيل لجنة استمرارية
االعتماد الخاص

تشكيل لجنة استمرارية
االعتماد الخاص

تأجيل البث في االعتماد
الخاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

اليرموك

اليرموك

اليرموك

البصريات

اللغات السامية والشرقية-
لغة عبرية

اللغات السامية والشرقية-
لغة فارسية

علوم الحاسوب

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

15/3/2016

الجامعة األردنية /فرع العقبة

تكنولوجيا معلومات
األعمال

البكالوريوس

استكمال نواقص

جامعة فيالدلفيا

التصميم الداخلي

البكالوريوس

ايقاف قبول طلبة جدد

جامعة جدارا

األعمال اإللكترونية

الماجستير

2016/2017

2016/2017

5

02/03/2016
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5

02/03/2016
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5

02/03/2015

55

5

02/03/2016
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5

02/03/2016
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5

02/03/2016
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6

02/03/2016
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/أوال) االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية"
برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية بالطاقة االستيعابية
المقرة سابقاً والبالغ قدرها ( )863طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
.االستيعابية العامة للجامعة
ثانياً) الطلب إلى جامعة العلوم التطبيقية تزويد هيئة االعتماد
بمباشرة عمل الدكتور أحمد سالم مفلح عربيات بداية الفصل الثاني
من العام الدراسي
"(2015/2016).
/االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية"
برنامج البكالوريوس) في جامعة اإلسراء ،بالطاقة االستيعابية
".المقرة سابقاً والبالغ قدرها ( )603طالباً

أوالً) منح جامعة اإلسراء مهلة نهائية لغاية  15/3/2016لتعيين"
عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة الدكتوراة في تخصص
 ،على أن يكون برتبة أستاذ)معلم صف /برنامج البكالوريوس(
مشارك على األقل
ثانياً) التأكيد على جامعة اإلسراء بعدم قبول طلبة جدد في
التخصص ،لحين تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة
).معلم صف /برنامج البكالوريوس(الدكتوراة في تخصص

تعديل المواد ( )11 ،4،9من أسس تحديد مكافآت لجان االعتماد"
".العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها ،كما هي بالشكل المرفق

استناداً إلى البند (ب) من المادة ( )11من أسس تحديد مكافآت"
لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها ،الصادرة
باالستناد إلى أحكام المادة (/7ج) من تعليمات بدالت اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديالته ،يصرف
ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئيس هيئة االعتماد رقم
تاريخ  16/12/2015المتعلق بتشكيل لجنة تكون )(1/5/2991
،مهمتها تثبيت الطاقة االستيعابية العامة لجامعة العقبة للتكنولوجيا
والتأكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة في قرارات مجلس
)(28/2015 /،491 ،490 ،488 ،487الهيئة ذوات األرقام
تاريخ  ،9/9/2015والمتعلق باالعتماد الخاص للتخصصات اآلتية
المحاسبة ،هندسة البرمجيات ،التمويل ،إدارة األعمال ،علم(
الحاسوب /برنامج البكالوريوس )،وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها
:حسب األصول المبلغ المبين إزاء كل منهم
األستاذ الدكتور خالد رفيق األصفر /جامعة العلوم والتكنولوجيا -
 300دينار
األردنية
األستاذ الدكتور محمد محمود عثمان /جامعة اليرموك -
دينار 275
السيد علي أبو غزلة /هيئة االعتماد -
"دينار 175

إقرار أسس وتعليمات موظفي الهيئة الراغبين بالدراسة في برامج"
:الدراسات العليا كما يلي
.أن يكون الموظف قد أمضى ( )5سنوات خدمة في هيئة االعتماد -
أن يكون تقدير الموظف في تقرير األداء السنوي ممتاز ألخر -
.سنتين متتاليتين حسب نظام الخدمة المدنية
أن يكون موضوع الدراسة ذات عالقة مباشره بطبيعة عمله في -
.الهيئة
أال تتعارض دراسة الموظف مع أهمية وطبيعة ووقت عمل الهيئة -
.
.الدراسة في الجامعات الرسمية فقط -
اخذ الموافقة المسبقة حسب نظام ديوان الخدمة المدنية -
 .أن ال يكون قد اتخذ بحقه عقوبة تأديبية آلخر ثالث سنوات -
أن يكون تقديره في المؤهل العلمي ال يقل عن جيد في -
البكالوريوس لدراسة الماجستير وجيد جداً في الماجستير لدراسة
.الدكتوراة
يسمح له بالدراسة بعد ان يمضي ( )5سنوات على آخر مؤهل -
.علمي حصل عليه
.النجاح في االمتحان الوطني أو ما يعادله -
يبت المجلس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في التعليمات -
".المذكورة اعاله

أوالً) :تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة"
المدنية /برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك ،لحين استكمال
:الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 1.
الدكتوراه في التخصص على ان يكون من بينهم تخصص ( إدارة
اإلنشاء) لتغطية
أعداد الطلبة الفعليين في التخصص حيث بلغ التجاوز على الطاقة
االستيعابية المحسوبة لتخصص ( )867طالباً ،وذلك حسب اإلطار
العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية
.والعلمية الصادرة عن هيئة االعتماد
تعديل الخطة الدراسية لتخصص (الهندسة المدنية /برنامج 2.
البكالورويوس) حسب المجاالت المعرفية لمعايير االعتماد الخاص
.للتخصص
تزويد مكتبة الجامعة بالعدد الالزم من الكتب الحديثة الخاصة 3.
.بتخصص الهندسة المدنية
وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل األول من العام
وبخالف ذلك سيتم التنسيب لمجلس التعليم العالي )(2016/2017
.بإلغاء ترخيص التخصص
)ثانياً) :التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم (221/15/2015
تاريخ  20/5/2015المتضمن إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص
في جامعة اليرموك ،لحين)الهندسة المدنية /برنامج البكالوريوس(
".استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله

االستمرار في االعتماد
الخاص

العلوم التطبيقية

الهندسة المدنية

البكالوريوس

االستمرار في االعتماد
الخاص

جامعة االسراء

الهندسة المدنية

البكالوريوس

منح مهلة

جامعة السراء

معلم صف

البكالوريوس

تعديل معايير اسس المكافآت

الهيئة

عام

عام

صرف مكافئة

أسس وتعليمات موظفي
الهيئة الراغبين بالدراسة
بالدراسات العليا

تأجيل البث والتأكيد على
إبقاف قبو ل طلبة جدد

الهيئة

الهيئة

اليرموك

عام

عام

الهندسة المدنية

2015/2016

15/3/2016

عام

عام

البكاوريوس

2016/2017

6

02/03/2016
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6

02/03/2016
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6

02/03/2016
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6

02/03/2016
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6

02/03/2016
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أوالً) :تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (االقتصاد"
والتعاون الدولي /برنامج الماجستير) في جامعة آل البيت لحين
:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 1.
الدكتوراه في التخصص ،وذلك حسب تعليمات ومعايير االعتماد
.العام لبرامج الدراسات العليا الصادرة عن هيئة االعتماد
إضافة مادة االقتصاد الدولي لمتطلبات التخصص اإلجبارية في 2.
.الخطة الدراسية للتخصص
/ثانياً) :إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (اقتصاد المال واألعمال
برنامج البكالوريوس) وتخصص (اقتصاد المال واألعمال /برنامج
الماجستير) وتخصص (االقتصاد والتعاون الدولي /برنامج
الماجستير) في جامعة آل البيت ،وذلك لحين تعيين الجامعة العدد
الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه في
التخصص لجميع البرامج فيه حيث يتوفر في القسم ( )5أعضاء
هيئة تدريس من حملة الدكتوراه تم احتسابهم لبرنامج البكالوريوس
في حين أن العدد الالزم لبرنامج البكالوريوس ( )13عضواً من
.حملة الدكتوراه
وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل األول من العام
وبخالف ذلك سيتم التنسيب لمجلس التعليم العالي )(2016/2017
".بإلغاء ترخيص التخصصات المذكورة أعاله

)أوالً) :منح جامعة (البلقاء التطبيقية /كلية الهندسة التكنولوجية"
مهلة نهائية لغاية  15/9/2016الستكمال النواقص اآلتية والمتعلقة
):الفيزياء /برنامج البكالوريوس(باالعتماد الخاص لتخصص
تعيين أربعة أعضاء هيئة تدريس على األقل من حملة درجة 1-
الدكتوراة في تخصص( الفيزياء) ،وذلك استناداً للمادة ( )4من
اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات
.اإلنسانية والعلمية
إجراء التعديالت التالية على الخطة الدراسية للتخصص ،وذلك 2-
:وفقاً لمعايير االعتماد الخاص
أ .ترميز مواد قسم العلوم األساسية التي يقدمها لمتطلبات الكلية
.ومتطلبات الجامعة برمز قسم العلوم األساسية في الخطط الدراسية
ب .إضافة المواد التالية إلى متطلبات التخصص اإلجبارية (:مادة
اهتزازات وأمواج  -مادة مختبر ساعة واحدة معتمدة في مجال
).الضوء
ج .تعديل عدد ساعات مختبر االلكترونيات من ساعة واحدة معتمدة
 .الى ساعتين معتمدتين
د .نقل مادة (جبر خطي ( )1من متطلبات التخصص االختيارية
الى المواد المساندة ،وحذف
مادة (الكيمياء العامة ( ،))2ومادة (الكيمياء العامة العملية ( ))2من
".المواد المساندة
وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص ،والتنسيب
إلى مجلس التعليم العالي بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول
".الموحد
/تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (علم االنحراف والجريمة"
برنامج البكالوريوس) في جامعة (البلقاء التطبيقية /كلية عجلون
الجامعية) بـــ ( )200طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية
" .العامة للجامعة
:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور عيسى محمد مخلوف /الصخور 1.
مقرراً
رسوبية/الجامعة الهاشمية
األستاذ الدكتور محمد يوسف عطااهلل /جيولوجيا /جامعة 2.
عضواً
اليرموك
الدكتور باسم خليل أحمد /مواد إنشائية /جامعة الطفيلة التقنية 3.
عضواً
الدكتور جعفر العدوان /هيئة االعتماد 4.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلبات استمرارية االعتماد الخاص
لتخصص (الجيولوجيا البيئية والتطبيقية /برامج البكالوريوس
والماجستير والدكتوراة) المقدمة من الجامعة األردنية ،على أن تقدم
،اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه
وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء وأمين سر اللجنة  ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

الموافقة على تشكيل مجلس أمناء (كلية المركز الجغرافي الملكي"
)األردني للعلوم المساحية /كلية مجتمع متوسطة) بموجب المادة (5
من تعليمات ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة على
:النحو اآلتي ولمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخ 10/2/2016
أ.د صالح جرار -
رئيساً
أ.د يوسف صيام -
عضواً
عميد الكلية بحكم منصبه -
عضواً
أ.د محمد الوديان /جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية -
عضواً
د .حمزة الخوالدة /الجامعة األردنية -
"عضواً

تأجيل البث في االعتماد
الخاص و إبقاف قبو ل
طلبة جدد

جامعة أل البيت

االقتصاد والتعاون الدولي/
اقتصاد المال واالعمال /
بكالوريوس وماجستير

بكالوريوس الماجستير

منح مهلة

جامعة العلوم التطبيقية/كلية
الهندسة

الفيزياء

البكالوريوس

تثبيت الطاقة االستيعابية

جامعة (البلقاء التطبيقية/
كلية عجلون الجامعية

علم االنحراف والجريمة

البكالوريوس

تشكيل لجنة استمرارية
االعتماد الخاص

تشكيل مجلس أمناء

الجامعة االردنية

كلية المركز الجغرفي
الملكي

الجيولوجيا البيئية
والتطبيقية

عام

البكالوريوس والماجستير
والدكتوراة

عام

2016/2017

منح جامعة (البلقاء التطبيقية /كلية العقبة الجامعية) مهلة نهائية لغاية
 15/7/2016الستكمال النواقص اآلتية والمتعلقة باالعتماد
الخاص لتخصص (علم الحاسوب /برنامج البكالوريوس):
 -1تعيين عضوي هيئة تدريس على األقل من حملة درجة
الدكتوراة أحدهما برتبة أستاذ مشارك في تخصص (علم
الحاسوب) ،وذلك حسب المادة ( )4من اإلطار العام لتعليمات
ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية.
 -2دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد،
والبالغ قدرها ( )3000دينار ،بموجب قرار مجلس الهيئة رقم
( )374/23/2015تاريخ .29/7/2015
وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص ،والتنسيب
إلى مجلس التعليم العالي بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول
الموحد".
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7
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منح جامعة (البلقاء التطبيقية /كلية الهندسة التكنولوجية) مهلة"
نهائية لغاية  15/7/2016الستكمال النواقص اآلتية والمتعلقة
 /باالعتماد الخاص لتخصص (هندسة أنظمة الحاسبات والشبكات
):برنامج البكالوريوس
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة 1-
الدكتوراة في تخصص(هندسة أنظمة الحاسبات والشبكات) لتغطية
عدد الطلبة الفعلي في التخصص إذ بلغت الطاقة االستيعابية
المحسوبة للتخصص ( )204طالباً ،بينما بلغ عدد الطلبة الفعلي
طالباً ،وذلك حسب المادة ( )4من اإلطار العام لتعليمات )(382
.ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية
إ جراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية ،وذلك حسب 2-
معايير االعتماد الخاص للتخصص ،وحذف أية مواد ليس لها عالقة
:بمعايير االعتماد الخاص للتخصص
بواقع ( )3ساعات معتمدة إلى ) (UMLإضافة مادة نمذجه قياسية -
متطلبات التخصص اإلجبارية  ،وذلك ضمن المجال المعرفي
).هندسة البرمجيات(
إضافة مادة (برمجة نظم التشغيل) بواقع ( )3ساعات معتمدة إلى -
متطلبات التخصص اإلجبارية  ،وذلك ضمن المجال المعرفي
).هندسة الحاسوب(
إضافة مادة (األنظمة الموزعة) بواقع ( )3ساعات معتمدة إلى -
متطلبات التخصص اإلجبارية ضمن المجال المعرفي (هندسة
).الوسائط المتعددة
إضافة مادة (تصميم مواقع اإلنترنت) بواقع ( )3ساعات معتمدة -
إلى متطلبات التخصص اإلجبارية ،وذلك ضمن المجال المعرفي
).هندسة الوسائط المتعددة(
نقل مادة (شبكات الوسائط المتعددة) من متطلبات التخصص -
.االختيارية إلى متطلبات التخصص اإلجبارية
حذف مادة الكيمياء العامة ( )1ومختبرها من متطلبات التخصص -

منح الجامعة مهلة نهائية

7
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منح جامعة (البلقاء التطبيقية /كلية العقبة الجامعية) مهلة نهائية"
لغاية  15/7/2016لتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس
من حملة درجة الدكتوراة في تخصص (إدارة الفنادق /برنامج
البكالوريوس) ،وذلك حسب المادة ( )4من اإلطار العام لتعليمات
 .ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات التطبيقية /البكالورويوس
وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص ،والتنسيب
إلى مجلس التعليم العالي بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول
".الموحد

منح الجامعة مهلة نهائية
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منح جامعة (البلقاء التطبيقية /المركز) مهلة نهائية لغاية"
لتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة تدريس من 15/7/2016
حملة درجة الدكتوراة أحدهم برتبة أستاذ مشارك على األقل في
،تخصص (اللغة اإلنجليزية وآدابها) لتغطية عدد الطلبة الفعلي
ولتغطية العبء التدريسي لمتطلبات الجامعة اإلجبارية الذي يدرسها
أعضاء هيئة التدريس في التخصص ،وذلك حسب المادة ( )4من
اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات
اإلنسانية والعلمية ،مع العلم يمكن للجامعة استحداث قسم خدمات
لتدريس متطلبات الجامعة والكلية ،وذلك حسب البند (ه) من المادة
.من اإلطار العام المشار إليه أعاله )(4
وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص ،والتنسيب
إلى مجلس التعليم العالي بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول
".الموحد

منح الجامعة مهلة نهائية

7

17/2/2016

69

البلقاء التطبيقية /كلية العقبة(
الجامعية

البلقاء التطبيقية /كلية
الهندسة التكنولوجية

البلقاء التطبيقية /كلية العقبة
الجامعية

البلقاء التطبيقية /المركز

علم الحاسوب

هندسة أنظمة الحاسبات
والشبكات

ادارة الفنادق

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

اللغة اإلنجليزية وآدابها)

تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراة للدكتورة مريم 5-
 .العمري والدكتورة ليلى مطالقة
توفير مختبر المهارات السريرية وتجهيزه باألجهزة والمعدات 6-
 .الالزمة
فصل المختبرات اآلتية كال في مختبر خاص به( :القلب 7-
الدوراني  ،البولي والتناسلي  ،الجهاز
)الهضمي ،الهيكل العظمي والعضالت واألعصاب والدماغ 8-
.حيث أنها مشتركة مع مختبر التشريح
،توفير المختبرات التالية (األحياء الدقيقة ،الدم والمناعة 9-
)الوراثة والبيولوجيا الجزئية) خاصة بتخصص (الطب البشري
.حيث أنها مشتركة مع كلية العلوم
تزويد هيئة االعتماد بخطة التدريب السريري لطلبة الطب 10-
.البشري في الجامعة
ثانياً) :التأكيد على الجامعة تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
.التدريس السريريين في بداية السنة الرابعة للتخصص

إيقاف قبول طلبة جدد

اليرموك

15/7/2016

15/7/2016

15/7/2016

أوالً):إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (الطب بشري/برنامج"
البكالوريوس) في جامعة اليرموك ،لحين استكمال الجامعة للنواقص
 :االتية
تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية لتخصص 1-
 .والبالغ قدره ( )640طالباً)الطب البشري /برنامج البكالوريوس(
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 2-
الدكتوراه في التخصص اختصاص (علم األمراض  ،وعلم الخلية
).والوراثة
)(15%تعديل متطلبات الكلية في الخطة الدراسية بحيث تكون 3-
.على األقل من مجموع الساعات المعتمدة
تزويد هيئة االعتماد بمخططات هندسية للمستشفى التعليمي 4-
.وكلية الطب ونسخة من إحالة العطاءات إلنشائها حسب األصول

الطب البشري

15/7/2016

البكالوريوس

7
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8
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8
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8
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8
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8
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8
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8
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الموافقة على تعيين المهندس مؤيد أحمد رئيساً لمجلس أمناء كلية"
بموجب المادة ( )5من)تدريب عمان /كلية مجتمع متوسطة(
تعليمات ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة وللمدة
المتبقية من عمر المجلس ،بحيث تصبح تشكيلة مجلس أمناء الكلية
:على النحو اآلتي
المهندس مؤيد أحمد -
رئيساً
السيد ياسر عبدالفتاح عمورة -
عضواً
عميد الكلية بحكم منصبه -
عضواً
أ.د مجد توفيق مريان -
عضواً
د .بثينة "محمد علي" المحتسب -
"عضواً
 /تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية لتخصص (الفقه وأصوله"
برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة ،لحين استكمال الجامعة
للنواقص اآلتية ،وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل األول من العام
(2016/2017):الدراسي
أوالً) :إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية للتخصص وفقاً
:لمعايير االعتماد الخاص للتخصص
أ .نقل مادة العالقات الدولية من متطلبات التخصص اإلختيارية الى
.المتطلبات اإلجبارية
تأجيل البت في رفع الطاقة
ب .إضافة المواد اآلتية إلى متطلبات التخصص اإلجبارية في

االستيعابية
:الخطة الدراسية بواقع ثالث ساعات معتمدة لكل مادة
.الفقه المقارن -
.القانون المدني األردني -
(3).أصول الفقه -
ثانياً) :تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس في التخصص
لتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية المحسوبة
".للتخصص والبالغ قدره ( )31طالباً

استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (البصريات /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية ،بطاقة
:استيعابية قدرها ( )186طالب شريطة االتي
تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة الدكتوراة في 1-
تخصص (البصريات /برنامج البكالوريوس) برتبة أستاذ مشارك
حداً أدنى ،وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل األول من العام
(2016/2017).الجامعي
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-

استمرارية االعتماد الخاص

استمرارية االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص"
في جامعة العلوم)السمع والنطق /برنامج البكالوريوس(
والتكنولوجيا األردنية بــــ ( )287طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
استمرارية االعتماد الخاص
".االستيعابية العامة للجامعة

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (التسويق /برنامج"
)،البكالوريوس) في جامعة (البلقاء التطبيقية /كلية التخطيط واإلدارة
بطاقة استيعابية قدرها ( )200طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة

أوالً) منح جامعة الشرق األوسط مهلة نهائية لغاية "1/4/2016
لتزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراة للدكتورة زينب
،عبدالعلي عبدالباقي المعاوي ،او تعيين بديل عنها حسب االصول
وتحقيق نسبة ( %)50من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة
الدكتوراة ممن يحملون الجنسية األردنية ،وذلك حسب اإلطار العام
لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية
.التطبيقية
.وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

الموافقة على االعتماد
الخاص

منح الجامعة مهلة نهائية

مؤتة

الفقه وأصوله

البكالوريوس

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

البصريات

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

السمع والنطق

البكالوريوس

البلقاء التطبيقية /كلية
التخطيط واإلدارة

التسويق

البكالوريوس

جامعة الشرق االوسط

التصميم الداخلي

البكالوريوس

البكالوريوس

2016/2017

04/01/2016

ثانياً) التأكيد على تعيين عضو هيئة تدريس ثالث من حملة درجة
)التصميم الداخلي /برنامج البكالوريوس(الدكتوراة في تخصص
".في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص للتخصص

تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (هندسة البرمجيات /برنامج"
،البكالوريوس) في جامعة العقبة للتكنولوجيا لتصبح ( )96طالباً
:شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في 1-
تخصص (هندسة البرمجيات /برنامج البكالوريوس) في بداية السنة
.الثالثة من تاريخ اعتماد التخصص
توفير وتجهيز مختبر البرمجة في بداية السنة الثانية من تاريخ 2-
.االعتماد الخاص للتخصص
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
"(2017/2018).أقصاه بداية الفصل األول من العام الدراسي

/االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية"
برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم التطبيقية بالطاقة االستيعابية
المقرة سابقاً والبالغ قدرها ( )863طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة

تخفيض الطاقة االستيعابية

جامعة العقبة للتكنولوجيا

هندسة البرمجيات

البكالوريوس

الستمرار في االعتماد
الخاص

جامعة العلوم التطبيقية

الهندسة المدنية

البكالوريوس

2017/2018

8

24/2/2016

78

8

24/2/2016

79

8

24/2/2016

80

8

24/2/2016

81

8

24/2/2016

82

9

03/02/2016

83

9

03/02/2016

84

9

03/02/2016

85

9

03/02/2016

86

9

03/02/2016
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ايقاف قبول طلبة جدد في التخصصات والبرامج االتية في الجامعة"
 :االردنية وذلك لعدم توفر اعضاء هيئة تدريس فيها
.العلوم السياسية /برنامج الدكتوراة 1-
.التحديات العالمية والقيادة /برنامج الماجستير 2-
.التنمية المستدامة /برنامج الماجستير 3-
لحين تعيين العدد الالزم من اعضاء هيئة التدريس المتفرغين من
حملة درجة دكتوراه في التخصص وذلك في موعد أقصاه بداية
الفصل االول العام الدراسي ( )2016/2017وبخالف ذلك سيتم
التنسيب الى مجلس التعليم العالي بااللغاء ترخيص التخصصات
".المذكورة أعاله
0

عدم الموافقة على تجديد تعيين الدكتور حسن أحمد زيادة عميداً"
لكلية (الخوارزمي /كلية مجتمع متوسطة) ،وذلك حسب تعليمات
ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة المتضمنة "تجديد
".تعيين عميداً للكلية لمرة واحدة فقط
إيقاف قبول طلبة جدد في كلية الطب في الجامعة الهاشمية ،لحين"
قيام الجامعة بتعيين عميداً للكلية وتعيين العدد الالزم من أعضاء
هيئة التدريس لتغطية أعداد الطلبة الفعليين في الكلية ،وتصويب
التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية المقرة للكلية حيث بلغ
التجاوز على الطاقة االستيعابية المقرة للكلية ( )833طالباً باالضافة
".إلى استكمال النواقص المذكورة في التقرير المرفق

الموافقة على تعديل أسس وتعليمات موظفي الهيئة الراغبين"
:بالدراسة في برامج الدراسات العليا بحيث تصبح على النحو االتي
.أن يكون الموظف قد أمضى ( )3سنوات خدمة في هيئة االعتماد -
أن يكون تقدير الموظف في تقرير األداء السنوي جيد جداً ألخر -
.سنتين متتاليتين حسب نظام الخدمة المدنية
 .أال تتعارض دراسة الموظف مع أهمية وطبيعة عمل الهيئة -
.الدراسة في الجامعات الرسمية فقط -
اخذ الموافقة المسبقة حسب نظام ديوان الخدمة المدنية -
 .أن ال يكون قد اتخذ بحقه عقوبة تأديبية آلخر سنتين -
تقديم قبول من إحدى الجامعات الرسمية تثبت قبول الموظف في -
.الدراسة التي يرغب فيها
يسمح له بالدراسة بعد ان يمضي ( )3سنوات على آخر مؤهل -
.علمي حصل عليه
يبت المجلس في الحاالت التي لم يرد فيها نص في التعليمات -
".المذكورة اعاله
،الموافقة على طلب السيد إبراهيم الخضور/هيئة االعتماد"
المتعلق بإستكماله الدراسة للحصول على درجة البكالوريوس في
إحدى الجامعات االردنية ،شريطة أال تتعارض دراستة مع أوقات
".الدوام الرسمي

ايقاف قبول طلبة جدد

الجامعة االردنية

العلوم السياسية ،التحديات
العالمية التنمية المستدامة

الدكتوراه ،الماجستير،
الماجستير

عدم الموافقة على تجديد
تعيين عميداً للكلية

كلية الخوارزمي

عام

عام

إيقاف قبول طلبة جدد

الموافقة على تعديل أسس
وتعليمات موظفي الهيئة

أوالً) :إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (إدارة الخدمات"
.الصحية /برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك
ثانياً) :تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص
في جامعة اليرموك)إدارة الخدمات الصحية /برنامج الماجستير(
إيقاف قبول طلبة جدد
:لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
وتأجيل استممرارية اعتماد
تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 1.
تخصص إدارة الخدمات الصحية على أن يكون برتبة أستاذ مشارك
حداً أدنى وذلك حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج
الدراسات العليا الصادرة عن هيئة االعتماد

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (الفقه"
)وأصوله /برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش لتصبح (235
".طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
/الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (الحقوق"
،برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش لتصبح ( )345طالباً
".شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

عام

الموافقة على طلب السيد
إبراهيم الخضور

أوالً) استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (االقتصاد"
،والمصارف اإلسالمية /برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك
بطاقة استيعابية قدرها ( )1074طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
.االستيعابية العامة للجامعة
ثانياً) التأكيد على الجامعة تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
التدريس من حملة درجة الدكتوراة في تخصص (االقتصاد
والمصارف اإلسالمية /برنامجي الماجستير والدكتوراة) ،حسب استمرارية االعتماد الخاص
تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ،وذلك في
موعد أقصاه  ،1/7/2016كما على الجامعة دفع البدالت المالية
المترتبة على إعادة فتح باب القبول في تخصص (االقتصاد
والمصارف االسالمية /برنامج الماجستير والدكتوراه) ،وبخالف
".ذلك سيتم إعادة إيقاف القبول في البرنامجين المذكورين أعاله

االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة عجلون الوطنية بــــالطاقة االستيعابية
المقرة سابقاً والبالغ قدرها ( )250طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة

الجامعة الهاشمية

كلية الطب

عام

عام

اليرموك

االقتصاد والمصارف
اإلسالمية

عام

عام

عام

البكالوريوس

اليرموك

إدارة الخدمات الصحية(

الماجستير

االستمرار في االعتماد
الخاص

اليرموك

ادارة االعمال

البكالوريوس

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

جرش

الفقه واصوله

البكالوريوس

الحقوق

البكالوريوس

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية جرش

2016/2017

07/01/2016

9

03/02/2016

88

9

03/02/2016

89

9

03/02/2016

90

9

03/02/2016

91

10

03/09/2016
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ايقاف قبول طلبة جدد في التخصصات والبرامج االتية في الجامعة"
االردنية وذلك لعدم توفر العدد الالزم من اعضاء هيئة التدريس
 :فيها
.القانون /برنامج الماجستير 1.
.القانون العام /برنامج الدكتوراة 2.
وذلك لحين تعيين العدد الالزم من اعضاء هيئة التدريس
المتفرغين من حملة درجة دكتوراه في التخصص وتصويب
التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية القصوى لبرامج الدراسات
.العليا
)(2016/2017في موعد أقصاه بداية الفصل االول العام الدراسي
وبخالف ذلك سيتم التنسيب الى مجلس التعليم العالي بااللغاء
".ترخيص التخصصات المذكورة أعاله

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور أحمد عبدالعزيز الشرايعة /علوم 1.
مقررًا
الحاسوب/الجامعة األردنية
األستاذ الدكتور عبداللطيف ابراهيم دلهوم /علم حاسوب /جامعة 2.
العلوم والتكنولوجيا األردنية عضواً
السيد علي أبو غزلة /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة

ايقاف قبول طلبة جدد

تشكيل لجنة رفع طاقة

الجامعة االردنية

مؤتة

القانون ،القانون العام

علم الحاسوب

الدكتوراه ،الماجستير

2016/2017

البكالوريوس

تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية الخاصة
لتخصص (علم الحاسوب /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة
مؤتة ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين
اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء
اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة  ،وفق التعليمات المالية
".المعمول بها في الهيئة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور خليل محمود الرفاعي /التجارة/جامعة البلقاء 1.
مقرراً
التطبيقية
األستاذ الدكتور رائد محمد كناكريه /محاسبة /جامعة البلقاء 2.
عضواً
التطبيقية
اآلنسة روال حداد /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية الخاصة
لتخصص (المحاسبة /برنامج البكالوريوس) المقدم من الجامعة
العربية المفتوحة /فرع األردن ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في
موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة  ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

أوالً :الموافقة على االتفاقية المبرمة بين األكاديمية الملكية لفنون"
السويسرية ،شريطة مصادقتها من " "Les Rochesالطهي وجامعة
.مجلس التعليم العالي
ثانياً :الطلب إلى رئيس مجلس أمناء األكاديمية الملكية لفنون الطهي
التنسيب بتسمية ضابط ارتباط إداري لألكاديمية لتسيير واإلشراف
.على األمور اإلدارية واألكاديمية فيها
ثالثاً :التأكيد على األكاديمية الملكية لفنون الطهي بالتقيد بالطاقة
االستيعابية العامة المقرة لألكاديمية الملكية لفنون الطهي والبالغ
/قدرها ( )156طالباً ،والطاقة االستيعابية لتخصص )فنون الطهي
.برنامج الدبلوم المتوسط) والبالغ قدرها ( )120طالباً

،أوالً) :إيقاف قبول طلبة جدد في تخصصي (القانون اإلداري"
القانون التجاري /برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك ،وذلك
لعدم توفر الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة
الدكتوراة في التخصص ،وذلك حسب تعليمات االعتماد العام
.لبرامج الدراسات العليا النافذة
ثانياً) :تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص
في جامعة اليرموك لحين)القانون التجاري /برنامج الماجستير(
:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين أربعة أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 1.
تخصص القانون التجاري على أن يكونوا محققين لشرط اإلنتاج
العلمي ولشرط الرتب األكاديمية ،وذلك حسب تعليمات ومعايير
.االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا الصادرة عن هيئة االعتماد
تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية المقرة 2.
)(550لتخصص (القانون /برنامج البكالوريوس) والبالغ قدره
طالباً ،وذلك بتقدم الجامعة بطلب رفع الطاقة االستيعابية للتخصص
ودفع البدالت المالية المترتبة على ذلك والبالغ قدرها ( )5000دينار
.حيث بلغت الطاقة االستيعابية المحسوبة للتخصص ( )840طالباً
دفع البدالت المالية المترتبة على طلب االعتماد الخاص 3.
لتخصص (القانون المدني /برنامج الماجستير) ليتسنى للهيئة السير
.في إجراءات اعتماده اعتماداً خاصاً
وذلك في موعد أقصاه  ،1/7/2016وبخالف ذلك سيتم التنسيب
".إلى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص التخصصين

تشكيل لجنة رفع طاقة

الموافقة على االتفاقية

إيقاف قبول طلبة جدد،
تأجيل استمرارية اعتماد

الجامعة العربية المفتوحة

اكاديمية الطهي

اليرموك

المحاسبة

عام

القانون اإلداري ،القانون
التجاري

البكالوريوس

عام

الماجستير

07/01/2016

10

03/09/2016

93

أوالً) تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية لتخصص (اإلرشاد"
والصحة النفسية /برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة لحين
استكمال الجامعة للنواقص اآلتية ،وذلك في موعد أقصاه بداية
(2016/2017):الفصل األول من العام الدراسي
:إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية للتخصص 1-
أ .إضافة المواد اآلتية إلى متطلبات التخصص اإلجبارية (إرشاد
أطفال ومراهقين ،إرشاد الفئات الخاصة) بواقع ثالث ساعات
)إرشاد الفئات الخاصة(معتمدة لكل منها ضمن المجال المعرفي
ليصبح ( )9ساعات معتمدة ،وفقاً لمعايير االعتماد الخاص
.للتخصص
ب .إضافة ( )3ساعات معتمدة إلى (التدريب الميداني) في الخطة
الدراسية ليصبح ( )9ساعات معتمدة بدالً من ( )6ساعات وفقاً
.لمعايير االعتماد الخاص للتخصص
ج .حذف مادة (إرشاد أسر ذوي االحتياجات الخاصة) كونها نفس تأجيل البت في رفع الطاقة
مادة
).إرشاد ذوي االحتياجات الخاصة(
االستيعابية
توفير االختبارات النفسية واإلرشادية ذات الصلة بمواد 2-
.تخصص اإلرشاد النفسي والتربوي
إعادة ترميز الخطة الدراسية لكل من تخصص (اإلرشاد 3-
والصحة النفسية /برنامج البكالوريوس) وتخصص (التربية
الخاصة /برنامج البكالوريوس) بحيث يعطى رمز خاص لكل
.تخصص في الخطة الدراسية على حدا
)(5توفير الكتب الحديثة الخاصة بالتخصص وذلك حسب المادة 4-
.من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص
ثانياً) التأكيد على إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (االرشاد
النفسي والتربوي /برنامج الدكتوراه) في جامعة مؤتة ،لحين تعيين
العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه
في التخصص ،وفقاً للمادة ( )4من تعليمات ومعايير االعتماد العام
لبرامج الدراسات العليا ،وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل األول

10

03/09/2016

94

أوالً) :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (المصارف"
اإلسالمية /برنامج الماجستير) في جامعة عجلون الوطنية لتصبح
.طالباً )(33
ثانياً) منح جامعة عجلون الوطنية مهلة نهائية لغاية 15/9/2016
لتعيين عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة درجة
الدكتوراة برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى في تخصص (المصارف
اإلسالمية /برنامج الماجستير) وذلك حسب المادة ( )4من تعليمات
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ،وبخالف ذلك سيتم إيقاف
".قبول طلبة جدد في التخصص

10

03/09/2016

95

10

03/09/2016

96

منح جامعة عجلون الوطنية مهلة لغاية  ،15/7/2016لتعيين"
عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في تخصص (اإلدارة
السياحية /برنامج البكالوريوس) ،وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول
".طلبة جدد في التخصص

تخفيض الطاقة
االستيعابيةومنح مهلة

منح مهلة

)الفقه المقارن /برنامج الماجستير(الموافقة على اعتماد تخصص "
وتخصص (الفقه وأصوله /برنامج البكالوريوس) ،كبرامج متصلة
في جامعة جرش ،وعليه تكون الطاقة االستيعابية المقرة لكل منهما
الموافقة على اعتماد برامج
:على النحو اآلتي
متصلة
.تخصص (الفقه وأصوله /برنامج البكالوريوس) ( )235طالباً -
".تخصص (الفقه المقارن /برنامج الماجستير) ( )33طالباً -

10

03/09/2016

97

أوالً):الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص"
في جامعة مؤتة لتصبح)التربية الرياضية /برنامج البكالوريوس(
.طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة )(755
ثانياً):الطلب إلى جامعة مؤتة تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة
".االستيعابية المقرة والبالغ قدره ( )10طالب

10

03/09/2016

98

إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (اللغات السامية والشرقية"لغة فارسية /برنامج البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق ويعمل
".به من تاريخ إقرارها

10

03/09/2016

99

أوالً) :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (العالقات الدولية"
والدراسات الدبلوماسية /برنامج الماجستير) في جامعة العلوم
.التطبيقية لتصبح ( )33طالباً
ثانياً) منح جامعة العلوم التطبيقية مهلة إلى بداية الفصل األول من
العام الدراسي ( )2016/2017لتعيين عضو هيئة تدريس من حملة
درجة الدكتوراة برتبة أستاذ حداً أدنى في تخصص (العالقات
الدولية والدراسات الدبلوماسية /برنامج الماجستير) وذلك حسب
تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ،وبخالف
".ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

مؤتة

عجلون الوطنية

عجلون الوطنية

جرش

اإلرشاد والصحة النفسية

المصارف اإلسالمية

إلدارة السياحية

الفقه المقارن  ،الفقه
المقارن

البكالوريوس

الماجستير

البكالوريوس

مؤتة

التربية الرياضية

البكالوريوس

إقرار معايير االعتماد
الخاص

عام

اللغات السامية والشرقية-
لغة فارسية

البكالوريوس

و تخفيض الطاقة
االستيعابية ومنح مهلة

جامعة العلوم التطبيقية

15/9/2016

15/7/2016

الماجستير،البكالوريوس ،

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

العالقات الدولية
والدراسات الدبلوماسية

2016/2017

الماجستير

2016/2017

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور عمرو يوسف صالح حسينات /اللغة األلمانية 1.
وآدابها/الجامعة األردنية مقرراً
/األستاذ الدكتور محمود حسين وردات /اللغة اإلنجليزية وآدابها 2.
عضواً
الجامعة األردنية
الدكتور جعفر العدوان /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص
المقدم)الترجمة /ألماني -إنجليزي -عربي /برنامج البكالوريوس(
من الجامعة األلمانية األردنية ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في
موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة
:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور عمرو يوسف صالح حسينات /اللغة األلمانية 1.
وآدابها/الجامعة األردنية مقرراً

تشكيل لجنة اعتماد
خاص

10

03/09/2016

100

10

03/09/2016

101

10

03/09/2016

102

10

03/09/2016

103

إقرار التعديالت على أسس اعتماد اعضاء هيئة التدريس في"
تخصصات برنامج البكالوريوس ،كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل
".بها من تاريخ إقرارها

11

16/3/2016

104

أوالً) :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (التصوير"
اإلشعاعي /برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طالل
بطاقة استيعابية قدرها ( )246طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
االعتماد الخاص ،وفتح باب
.االستيعابية العامة للجامعة
قبول
/ثانياً) :فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (التصوير اإلشعاعي
برنامج البكالوريوس) ،شريطة دفع البدالت المالية المترتبة على
إعاد فتح باب قبول طلبة والبالغ قدرها ( )3000دينار ،وذلك في
".موعد أقصاه أسبوعين من تاريخه

11

16/3/2016

105

11

16/3/2016

106

الجامعة األلمانية األردنية

لترجمة /ألماني -إنجليزي-
عربي

البكالوريوس

/األستاذ الدكتور محمود حسين وردات /اللغة اإلنجليزية وآدابها 2.
عضواً
الجامعة األردنية
الدكتور جعفر العدوان /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص
المقدم)الترجمة /ألماني -إنجليزي -عربي /برنامج البكالوريوس(
من الجامعة األلمانية األردنية ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في
موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور عمرو يوسف صالح حسينات /اللغة األلمانية 1.
وآدابها/الجامعة األردنية مقرراً
/األستاذ الدكتور محمود حسين وردات /اللغة اإلنجليزية وآدابها 2.
عضواً
الجامعة األردنية
الدكتور بدر يوسف عبيدات /إدارة أعمال /الجامعة األردنية 3.
عضواً
الدكتور جعفر العدوان /هيئة االعتماد 4.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص (اللغة
)األلمانية واإلنجليزية لألعمال والتواصل /برنامج البكالوريوس
المقدم من الجامعة األلمانية األردنية ،على أن تقدم اللجنة تقريرها
في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة
 ،مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة
".وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

الموافقة على تعيين الدكتورة سمر توفيق صبرا عميداً لكلية"
ولمدة ثالث سنوات اعتباراً)الزرقاء األهلية /كلية مجتمع متوسطة(
)(4،5من  9/2/2016حسب األصول ،وذلك استناداً إلى المادتين
من تعليمات ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة رقم
".لسنة  2010وتعديالته )(2

أوالً) :منح (جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الشوبك الجامعية) مهلة"
/نهائية إلى بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي (2016
الستكمال نواقص االعتماد الخاص لتخصص (إنتاج ووقاية )2017
:نبات /برنامج البكالوريوس) اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ تخصص الدقيق في علم 1-
).علوم الحشرات(الحشرات لتغطية المجال المعرفي
تعيين مشرف مختبر واحد فقط على األقل من حملة درجة 2-
).وقاية نبات(البكالوريوس تخصص
تشكيل لجنة لزيارة كلية الشوبك للتأكد من قيامها بتحقيق البند 3-
المتعلق بتوفير المختبرات اآلتية وتجهيزها باألجهزة والمعدات
الالزمة ،وذلك حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص (مختبر
،البستنة ،مختبر المحاصيل الحقلية ،مختبر أمراض النبات
").مختبرات الحشرات والمبيدات ،مختبر تربة وري
تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (التربية المهنية /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الشوبك الجامعية
بطاقة استيعابية قدرها ( )200طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة

تشكيل لجنة

الجامعة األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية
لألعمال والتواصل

البكالوريوس

تعيين عميد

كلية الزرقاء

عام

عام

إقرار تعديل اسس اعتماد
أعضاء هيئة تدريس

عام

عام

عام

جامعة الحسين بن طالل

التصوير اإلشعاعي

البكالوريوس

منح مهلة نهائية

جامعة البلقاء التطبيقية/كلية
الشوبك

إنتاج ووقاية نبات

البكالوريوس

ثبيت الطاقة االستيعابية

جامعة اللقاء التطبيقية /كلية
الشوبك

التربية المهنية

البكالوريوس

الطلب إلى الجامعة دفع بدالت فتح قبول

2016/2017

11

16/3/2016

107

11

16/3/2016

108

11

16/3/2016

109

11

16/3/2016

110

11

16/3/2016

111

11

16/3/2016

112

11

16/3/2016

113

أوالً):الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (العقيدة والفلسفة"
اإلسالمية /برنامج الدكتوراة) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
بطاقة استيعابية قدرها ( )66طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
.االستيعابية العامة للجامعة
ثانيا) :إمكانية أخذ الجامعة بمالحظات اللجنة االتية على الخطة
:الدراسية
نقل مادة التجديد والمعاصرة في الفكر اإلسالمي من متطلبات 1-
.التخصص اإلجبارية إلى متطلبات التخصص اإلختيارية
نقل مادة الوسطية واالعتدال في الفكر اإلسالمي من متطلبات 2-
.التخصص اإلجبارية إلى متطلبات التخصص االختيارية
نقل مادة دراسات متقدمة في العقائد من متطلبات التخصص 3-
.االختيارية إلى متطلبات التخصص اإلجبارية
إضافة مادة دراسات متقدمة في الفرق اإلسالمية إلى متطلبات 4-
التخصص اإلجبارية ،ووضع وصف دقيق للمادة فيه نشأة الفرق
،وأسبابها ،ونبذة عن الشيعة وعقائدها ،واإلسماعيلية وعقائدها
.والدروز وعقائدها والنصيرية وعقائدها

االعتماد الخاص

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

العقيدة والفلسفة اإلسالمية

الدكتوراه

15/10/2016

وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/10/2016

منح جامعة جرش مهلة لغاية  ،15/9/2016لتعيين عضو هيئة"
تدريس من حملة درجة الدكتوراة برتبة أستاذ مشارك في تخصص
 ،وبخالف ذلك سيتم)اللغة اإلنجليزية وآدابها /برنامج الماجستير(
".إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

منح جامعة الشرق األوسط مهلة لبداية الفصل الدراسي األول من"
العام الجامعي ( ،)2016/2017الستكمال إجراءات االعتماد
)،الفنون األدائية والرقمية /برنامج البكالوريوس(الخاص لتخصص
مع اإلشارة إلى المادة ( )10من اإلطار العام لتعليمات ومعايير
:االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية التي تنص على ما يلي
إذا لم يعتمد التخصص اعتماداً خاصاً ولم يبدأ التدريس فيه بعد"
مرور سنتين من ترخيصه يتم التنسيب إلى مجلس التعليم العالي
".بإلغاء ترخيص التخصص

مهلة نهائية

مهلة نهائية

جامعة جرش

جامعة الشرق األوسط

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور خالد إسماعيل /علم تكنولوجيا الغذاء/الجامعة 1.
مقرراً
األردنية
األستاذ الدكتور حامد رباح التكروري /تغذية /جامعة البترا 2.
عضواً
السيدة جيهان جبر /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تشكيل لجنة مراجعة معايير
تكون مهمتها مراجعة وتحديث معايير االعتماد الخاص
:للتخصصات االتية
تغذية وتصنيع غذائي ،تغذية االنسان والحميات ،علم وتكنولوجيا(
الغذاء ،تغذية وصناعات غذائية ،تغذية وتكنولوجيا الغذاء ،تغذية
سريرية وحميات ،تغذية وتصنيع غذائي ،التغذية السريرية
والحميات ،علم غذاء وتغذية ،غذاء وتغذية ،تغذية وحمية)على أن
،تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه
وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة
".وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

تعتبر جامعة مؤتة مستكملة من حيث الشكل متطلبات استحداث"
تخصص (األدب اإلنجليزي والكتابة /برنامج الماجستير) ،باستثناء
دفع البدالت المالية المترتبة على الجامعة من رسوم عضوية
ومتابعة االعتمادين العام والخاص لعام  2016والبالغ قدرها
دينار ،وعليه التنسيب إلى مجلس التعليم العالي التخاذ )(299000
".ما يراه مناسباً بهذا الشأن
إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (الفقه الحنفي /برنامج"
البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق ويعمل به من تاريخ
".إقرارها

اللغة اإلنجليزية وآدابها

الفنون األدائية والرقمية

الماجستير

البكالوريوس

عام

عام

طلب استحداث

مؤتة

األدب اإلنجليزي والكتابة

الماجستير

إقرارمعايير االعتماد
الخاص

عام

الفقه الحنفي

البكالوريوس

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتورة مجد شاهر حمود /هندسة عمارة/الجامعة 1-
مقرراً
األلمانية األردنية
األستاذ الدكتور وائل وليد األزهري /هندسة عمارة /الجامعة 2-
عضواً
األردنية
السيدة ضحى الطراونة /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية
لتخصص (هندسة العمارة /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة
العلوم والتكنولوجيا األردنية ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد
أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

تشكيل لجنة رفع طاقة

العلوم والتكنولوجيا األردنية

هندسة العمارة

برنامج البكالوريوس

15/9/2016

2016/2017

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور كفاح ضافي الجمعاني /استيعاضات 1-
مقرراً
سنية/الجامعة األردنية
الدكتور فراس جريس الشعيني /المعالجة التحفظية /الجامعة 2-
عضواً
األردنية
الدكتور جعفر العدوان /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب استمرارية االعتماد الخاص لتخصص
المقدم من جامعة العلوم)طب األسنان /برنامج البكالوريوس(
والتكنولوجيا األردنية ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد
أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

تشكيل لجنة استمرارية
االعتماد الخاص

العلوم والتكنولوجيا األردنية

11

16/3/2016

114

11

16/3/2016

115

11

16/3/2016

116

11

16/3/2016

117

16/3/2016

118

12

23/3/2016

119

12

23/3/2016

120

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (الجيولوجيا"
البيئية والتطبيقية /برنامج الماجستير) في الجامعة األردنية بطاقة
:استيعابية قدرها ( )33طالباً ،شريطة اآلتي
استمرارية االعتماد الخاص
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 1-
(2017/2018).اعتباراً من العام الدراسي
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة2-

الجامعة االردنية

12

23/3/2016

121

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (الجيولوجيا"
البيئية والتطبيقية /برنامج الدكتوراه) في الجامعة األردنية بطاقة
:استيعابية قدرها ( )33طالباً ،شريطة اآلتي
استمرارية االعتماد الخاص
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 1-
(2017/2018).اعتباراً من العام الدراسي
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-

الجامعة االردنية

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور علي عبد القادر حسن ذيبات /محاسبة/الجامعة 1-
مقرراً
األردنية
االستاذ الدكتور وليد زكريا صيام /محاسبة /الجامعة الهاشمية 2-
عضواً
الدكتور جعفر العدوان /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب استمرارية االعتماد الخاص لتخصص
المقدم من جامعة مؤتة ،على أن)المحاسبة /برنامج الماجستير(
،تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه
وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة
".وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
الدكتور ناهد عميش /اللغة الفرنسية/الجامعة األردنية 1-
مقرراً
الدكتور ماجد القرعان/اللغة االنجليزية /الجامعة الهاشمية 2-
عضواً
أيمن العموش /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها تدقيق ملفات اعضاء هيئة التدريس في التخصصات
)اللغة الفرنسية واإلنجليزية وآدابها /برنامج البكالوريوس(االتية
)اللغة اإلنجليزية /برنامجي البكالوريوس والماجستير(وتخصص
وتخصص (الترجمة /برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة
األردنية والتأكد من تطبيق الجامعة امعايير االعتماد الخاص
للتخصصات المذكورة أعاله ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في
موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

تشكيل لجنة استمرارية
االعتماد الخاص

تشكيل لجنة تحقق

مؤتة

جامعة الزيتونة األردنية

طب االسنان

المحاسبة

اللغة االنجليزية وآدابها
اللغة الفرنسية واإلنجليزية
وآدابها

البكالوريوس

الماجستير

البكالوريوس والماجستير

تشكيل لجنة تحقق

11

إقرار التعديالت على أوزان معايير ضمان الجودة على مستوى"
إقرارتعديالت أوزان
الكليات االكاديمية ،كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل بها من تاريخ
ضمان الجودة
".إقرارها
مخاطبة معالي وزير التعليم العالي والبحث العلمي بما مضمونة"
امتحان الكفاية للغة
باستعداد الهيئة الجراء امتحان الكفاية في اللغة العربية العضاء
العربيةأعضاء هيئة التدريس
هيئة التدريس في مؤسسات التعليم العالي وكافة المستويات حسب
في كافة الجامعات
".االصول
الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (الجيولوجيا"
البيئية والتطبيقية /برنامج البكالوريوس) في الجامعة األردنية بطاقة
استمرارية االعتماد الخاص
استيعابية قدرها ( )613طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة

ضمان جودة

معايير ضمان الجود ة
للكليات

عام

وزرارة التعليم العالي

عام

عام

الجامعة االردنية

الجيولوجيا البيئية
والتطبيقية

البكالوريوس

الجيولوجيا البيئية
والتطبيقية

الماجستير

الجيولوجيا البيئية
والتطبيقية

الدكتوراه

2017/2018

2017/2018

12

23/3/2016

122

12

23/3/2016

123

12

23/3/2016

124

12

23/3/2016

125

12

23/3/2016

126

12

23/3/2016

127

12

23/3/2016

128

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الرياضيات /برنامج"
،البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العلوم-المركز
:بطاقة استيعابية قدرها ( )146طالباً ،شريطة اآلتي
تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه لتغطية 1.
).الجبر والتوبولوجي(المجال المعرفي
تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية المقرة 2.
.للتخصص والبالغ قدره ( )24طالباً
:إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية 3.
نقل مادة (الجبر الخطي )2من متطلبات التخصص اإلختيارية إلى -
.المتطلبات اإلجبارية
دمج مادتي (حسابات في الرياضيات التطبيقية) و(طرق في -
.الرياضيات التطبيقية) في مادة واحدة بواقع ثالث ساعات معتمدة
،إضافة مادة (نظرية األعداد) إلى متطلبات التخصص اإلجبارية -
.بواقع ثالث ساعات معتمدة
نقل مادة (بحوث العمليات) من المتطلبات المساندة إلى متطلبات -
.التخصص اإلجبارية
حذف مادة الرياضيات المنفصلة من متطلبات التخصص -
.اإلجبارية
وسيتم التأكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله
".للتخصص في موعد أقصاه 15/7/2016
الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الفقه الحنفي /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة العلوم االسالمية العالمية بطاقة استيعابية
:قدرها ( )108طالباً ،شريطة اآلتي
تعيين عضوي هيئة تدريس متفرغين من حملة درجة الدكتوراه 1.
في التخصص وذلك في موعد أقصاه بداية السنة الثانية من تاريخ
.االعتماد الخاص للتخصص
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2.
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص في
.موعد أقصاه 23/3/2018

الموافقة على تعيين الدكتور المهندس عوني محمد الخصاونه"
/عميداً لـ ( كلية المركز الجغرافي الملكي األردني للعلوم المساحية
كلية مجتمع متوسطة ) ولمدة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ
شريطة تزويد هيئة االعتماد بعقد الدكتور المهندس 7/3/2016،
".عوني الخصاونة موقعاً حسب األصول
إقرار التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بالتوصيات الواردة في"
التقارير المتعلقة بطلبات االستحداث للتخصصات اآلتية (العالج
الطبيعي ،هندسة الطاقة المتجددة /برنامج البكالوريوس) و (اللغة
)العربية وآدابها ،إدارة األعمال ،هندسة العمارة /برنامج الماجستير
".المقدمة من جامعة اإلسراء

االعتماد الخاص

جامعة البلقاء التطبيقية/
المركز

الرياضيات

البكالوريوس

االعتماد الخاص

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

الفقه الحنفي

البكالوريوس

15/11/2016

تعيين عميد

كلية المركز الجغرافي
الملكي األردني للعلوم
المساحية

عام

عام

03/07/2016

طلبات استحداث

االسراء

متعدد

متعدد

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور فؤاد أسعد كتانة /رياضيات /الجامعة األردنية 1.
مقرراً
األستاذ الدكتور شاهر محمد المومني /رياضيات 2.
عضواً
تطبيقية/الجامعة األردنية
السيدة جيهان جبر /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها مراجعة وتحديث معايير االعتماد الخاص
لتخصص (الرياضيات /برنامج البكالوريوس) ،على أن تقدم اللجنة
تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل
مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر
".اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

تشكيل لجنة مراجعة معايير

عام

الرياضيات

البكالوريوس

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور محمد علي جالل ياغان  /هندسة 1-
مقرراً
عمارة/الجامعة األلمانية األردنية
األستاذ الدكتور أحمد محمد  /جامعة العلوم والتكنولوجيا 2-
عضواً
األردنية
اآلنسة روال حداد /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية لتخصص
 ،المقدم من جامعة البترا)هندسة العمارة /برنامج البكالوريوس(
على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من
تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج
الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في
".الهيئة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
الدكتور نجاد أمين عبد النجداوي /علم الحاسوب /وسائط 1-
متعددة /جامعة البلقاء التطبيقية مقرراً
الدكتور مصطفى محمد /جامعة الزيتونة األردنية 2-
عضواً
السيدة جيهان جبر /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص
المقدم من)التحريك والوسائط المتعددة /برنامج البكالوريوس(
جامعة البترا ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه
أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف
ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات
".المالية المعمول بها في الهيئة

15/7/2016

تشكيل لجنة رفع طاقة

تشكيل لجنة اعتماد خاص

البترا

البترا

هندسة العمارة

التحريك والوسائط المتعددة

البكالوريوس

البكالوريوس

12

23/3/2016

129

12

23/3/2016

130

13

30/3/2016

131

13

30/3/2016

132

13

30/3/2016

133

تعديل البندين (ب) و(ج )3/من المادة ( )4من تعليمات ومعايير"
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا لغايات االعتماد الخاص
وحساب الطاقة االستيعابية لتخصصات برنامج الدكتوراة ،بحيث
:تصبح على النحو اآلتي
ب)  -1تكون الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في كل
تخصص من تخصصات برنامج الدبلوم العالي وبرنامج
:الماجستير ونسبتهم في أي تخصص كما يلي
 %25) .حداً أدنى(األساتذة -
) (75 -0 %األساتذة المشاركون -
 %25).حداً أعلى(األساتذة المساعدون -
تكون الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في كل 2-
تخصص من تخصصات برنامج الدكتوراه ونسبتهم في أي
:تخصص كما يلي
األساتذة ( )%50حداً أدنى -
األساتذة المشاركون (  ) % 50حداً أعلى -
 :ج -3 /شروط اعتماد المجلة العلمية المحكمة
أن يكون لها هيئة تحرير ورئيس تحرير -
.أن يكون لها هيئة استشاريه -
أن يكون مضى على إصدارها ثالث سنوات ،يستثنى من ذلك -
.المجالت األردنية المدعومة من صندوق البحث العلمي األردني
.ان يكون هنالك استمرارية في إصدار هذه المجلة -
 Scopusأو  ISI،أن تكون مفهرسة في قواعد بيانات عالمية -
.للكليات العلمية
،أن تصدر عن جامعة رسمية أو هيئة رسمية للكليات اإلنسانية -
.وتنطبق شروط اعتماد المجالت عليها
".ويعمل بها من تاريخ إقرارها

إقرار التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بالتوصيات الواردة في"
/التقرير المتعلق بطلب االستحداث لتخصص (الهندسة المدنية
".برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة البترا

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (التخطيط وإدارة"
/المشاريع /برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية
:المركز ،بطاقة استيعابية قدرها ( )484طالباً ،شريطة اآلتي
:إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية 1-
)المجال المالي والمحاسبي(زيادة عدد ساعات المجال المعرفي -
من ( )3ساعات معتمدة إلى ( )9ساعات معتمدة ،وذلك بنقل مادة
من متطلبات التخصص االختيارية إلى متطلبات)التخطيط المالي(
التخصص اإلجبارية ،وإضافة مادة (المحاسبة اإلدارية) أو (محاسبة
).التكاليف
زيادة عدد ساعات المواد المساندة لتصبح ( )15ساعة معتمدة حداً -
).إدارة المواد البشرية(أدنى مع إمكانية أن تكون من بينها مادة
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
وسيتم التأكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله
".للتخصص في موعد أقصاه 15/7/2016

تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (إدارة المشاريع /برنامج"
،الماجستير) في جامعة البلقاء التطبيقية /المركز ،بـ ( )66طالباً
:شريطة اآلتي
التزام الجامعة بتعليمات ومعايير االعتمد العام لبرامج الدراسات 1-
العليا ،وخصوصاً نسبة طالب إلى أستاذ ( ،)10:1وذلك اعتباراً من
(2016/2017).العام الدراسي
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-

تعديل اسس

الهيئة

عام

عام

طلب استحداث

البترا

الهندسة المدنية

البكالوريوس

االعتماد الخاص

تثبيت الطاقة االستيعابية

/أوالً :استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب"
برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك ،بطاقة استيعابية قدرها
 :طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص )(490
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل كلٍ من أعضاء هيئة 1-
التدريس اآلتية أسماؤهم قبل بداية الفصل الدراسي األول
(2016/2017):
.رعد الخطيب -
.محمد عبابنة -
.رأفت الشرمان -
.عمر الزعبي -
وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص واحتساب
.الطاقة االستيعابية للتخصص
إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية حسب معايير 2-
:االعتماد الخاص للتخصص
استمرارية االعتماد الخاص
.إضافة المواد التالية ضمن متطلبات التخصص اإلجباري -
.برمجة تطبيقات اإلنترنت 1.
.الشبكات الالسيلكية 2.
.أمن الشبكات 3.
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 3-
/ثانياً :استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب
برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك ،بطاقة استيعابية قدرها
:طالباً ،شريطة اآلتي )(66
التزام الجامعة بتعليمات ومعايير االعتمد العام لبرامج الدراسات 1-
(2016/2017).العليا ،وذلك اعتباراً من العام الدراسي
.تزويد المكتبة بنسخ حديثة من الكتب الالزمة لبرنامج الماجستير 2-
.توفير مكيفات للهواء في المختبرات 3-
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 4-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية لبرنامجي البكالوريوس

جامعة البلقاء التطبيقية/
المركز

جامعة البلقاء
التطبيقية/المركز

اليرموك

التخطيط وادارة المشاريع

ادارة المشاريع

علم الحاسوب

البكالوريوس

الماجستير

البكالوريوس والماجستير

2016/2017

15/7/2016

2016/2017

2016/2017

13

30/3/2016

134

13

30/3/2016

135

13

30/3/2016

136

13

30/3/2016

137

13

30/3/2016

138

13

30/3/2016

139

13

30/3/2016

140

أوالً :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /المركز ،بطاقة استيعابية
:قدرها ( )515طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية والبالغ قدره 1-
.طالباً )(251
نقل مادة معايير التدقيق الدولية من متطلبات التخصص 2-
.االختيارية إلى متطلبات التخصص اإلجبارية في الخطة الدراسية
تحديث قائمة الكتب بشكل عام وخاصة المتعلقة بالقوانين مثل  3-االعتماد الخاص  ،تخفيض
طاقة لتخصص نظم
كتب محاسبة الضرائب ومحاسبة الشركات ،ومعايير المحاسبة
المعلومات المحاسبية
.الدولية ومعايير التدقيق الدولية
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 4-
ثانياً :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (نظم المعلومات
/المحاسبية /برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية
.المركز لتصبح ( )597طالباً
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص والتأكد من
استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله في موعد اقصاه
1/7/2016.
".وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص
االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص (هندسة العمارة /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة عمان األهلية بالطاقة االستيعابية المقرة
سابقاً والبالغ قدرها ( )341طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة
االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص (الهندسة الطبية /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة عمان األهلية بالطاقة االستيعابية المقرة
سابقاً والبالغ قدرها ( )250طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة
أوالً:منح جامعة الشرق األوسط مهلة نهائية لغاية "15/8/2016
لتعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في تخصص
 ،وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد)التصميم الداخلي(
.الخاص للتخصص
/ثانياً :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (التصميم الداخلي
)برنامج البكالوريوس) في جامعة الشرق األوسط لتصبح (51
".طالباً،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

جامعة البلقاء
التطبيقية/المركز

المحاسبة وتخصص نظم
المعلومات المحاسبية

البكالوريوس

االستمرار باالعتماد الخاص

جامعة عمان األهلية

هندسة العمارة

البكالوريوس

االستمرار باالعتماد الخاص

جامعة عمان األهلية

الهندسة المدنية

البكالوريوس

منح جامعة الشرق األوسط
مهلة نهائية وتخفيض طاقة

لشرق األوسط

التصميم الداخلي

البكالوريوس

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور قبالن المجالي /مساعد الرئيس لشؤون 1.
مقرراً
االعتماد /هيئة االعتماد
اآلنسة وفاء الهويدي /مدير مديرية اعتماد الجامعات /هيئة 2.
عضواً
االعتماد
السيدة فاطمة النوباني /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها تثبيت الطاقة االستيعابية العامة لجامعة العلوم
اإلسالمية العالمية والتأكد من التزامها بتعليمات ومعايير
االعتماديين العام والخاص واستكمالها للنواقص الواردة في قرار
مجلس الهيئة ( )44/2/2015تاريخ  28/1/2015المتعلقة
باالعتماد العام للجامعة ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد
أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

تشكيل لجنة تثبيت طاقة
استيعابية عامة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
الدكتورة ميرنا حسين مصطفى /سياحة/الجامعة الهاشمية 1-
مقرراً
الدكتورة أريج شبيب العودات  /الداللة السياحية /جامعة 2-
تشكيل لجنة وضع معايير
عضواً
اليرموك
االعتماد الخاص
اآلنسة روال حداد  /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها وضع معايير االعتماد الخاص لتخصص
 ،على أن)اإلدارة السياحية -إرشاد سياحي /برنامج البكالوريوس(
،تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه
وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة
".وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بالتوصيات الواردة في التقرير"
المتضمنة عدم استكمال جامعة آل البيت لمتطلبات استحداث
").السياسات التربوية /برنامج الماجستير(تخصص

تنسيب مجلس التعليم العالي

العلوم اإلسالمية العالمية

عام

عام

عام

اإلدارة السياحية -إرشاد
سياحي

البكالوريوس

آل البيت

السياسات التربوية

الماجستير

07/01/2016

15/8/2016

14

04/06/2016

141

14

04/06/2016

142

14

04/06/2016

143

14

04/06/2016

144

14

04/06/2016

145

14

04/06/2016

146

14

04/06/2016

147

منح جامعة البلقاء التطبيقية مهلة نهائية لغاية "15/7/2016
:الستكمال النواقص اآلتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 1-
الدكتوراة في تخصص (الطب البشري) ،لتغطية أعداد الطلبة
الفعليين في التخصص ،وتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة
االستيعابية المقرة للتخصص والبالغ قدره ( )98طالباً ،حيث أن
الطاقة االستيعابية المقرة ( )61طالباً مع التأكيد على الجامعة التقيد
.بمعايير االعتماد الخاص
التأكيد على الجامعة االلتزام بتحقيق نسبة ال ( )%50من عقود 2-
أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه لمدة سنتين على
األقل حسب البند (ب )3من المادة ( )4من تعليمات االعتماد الخاص
للتخصصات االنسانية والعلمية ،حيث أن عقود أعضاء هيئة
 .التدريس المتوفرين في البرنامج جميعها ال تتجاوز السنة
تجديد عقد الدكتورة ميساء "محمد امين" القضاه ،لمدة سنة 3-
على األقل ،وبخالف ذلك سيتم عدم احتسابها ضمن الطاقة
.االستيعابية للتخصص
إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية وفقاً لمعايير 4-
:االعتماد الخاص للتخصص
)(6زيادة عدد الساعات المعتمدة لمشروع التخرج لتصبح -
 .ساعات معتمدة بدالً من ( )3ساعات
زيادة عدد الساعات المعتمدة العملية والنظرية في الخطة الدراسية -
.للتخصص ،وذلك حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
تعيين عضو هيئة تدريس ثاني من حملة درجة الدكتوراه في 5-
تخصص (علم وظائف األعضاء) قبل نهاية الفصل الدراسي الثاني
(2015/2016).للعام الدراسي
التأكيد على تعيين عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة 6-
درجة الدكتوراه في التخصصات التالية قبل بداية السنة الثانية من
 :تاريخ االعتماد

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (الدراسات"
الدبلوماسية /برنامج الماجستير) في الجامعة األردنية ،لحين تزويد
هيئة االعتماد بكتب رسمية تثبت توطين اآلتية أسماؤهم في
):الدراسات الدبلوماسية /برنامج الماجستير(تخصص
.أ .دزيد عيادات -
.د.حسن المومني -
.د.وليد أبو دلبوح -
.شاداب رحمة اهلل -
وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل األول من العام الدراسي
ليتسنى للمجلس اتخاذ القرار المناسب بشأن (2016/2017)،
".استمرارية االعتماد الخاص للتخصص المشار إليه أعاله

منج الجامعة مهلة نهائية

تأجيل البث في استمرارية
االعتماد الخاص

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (اللغة"
السامية والشرقية -لغة فارسية /برنامج البكالوريوس) في جامعة
 :اليرموك ،لحين استكمال الجامعة للنواقص
توفير عضو هيئة تدريس رابع في التخصص من حملة درجة 1-
الدكتوراة ،وذلك استناداً إلى المادة ( )4من اإلطار العام لتعليمات
تأجيل البث في استمرارية
.ومعايير االعتماد الخاص للجامعات
االعتماد الخاص
.تحديث مختبر اللغات الخاص بالتخصص 2-
.تعيين مشرف مختبر لمختبر اللغات الخاص بالتخصص 3-
.تعديل الخطة الدراسية حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص 4-
وسيتم التأكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله في
موعد أقصاه  ،15/10/2016وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة
".جدد في التخصص

/استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات"
برنامج البكالوريوس) في جامعة عجلون الوطنية ،وتخفيض الطاقة
االستيعابية للتخصص لتصبح ( )96طالباً ،شريطة عدم تجاوز
استمرارية االعتماد الخاص
.الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية في بداية الفصل الدراسي
"(2017/2018).األول من العام الدراسي

منح جامعة عجلون الوطنية مهلة نهائية لغاية 15/7/2016
الستكمال النواقص اآلتية المتعلقة بمعايير االعتماد الخاص
لتخصص (الهندسة المدنية /برنامج البكالوريوس):
 )1تزويد الهيئة بقرار مجلس التعليم العالي الخاص بالموافقة على
إنشاء كلية هندسة.
 )2تعيين رئيس لقسم الهندسة المدنية ،وذلك حسب متطلبات
اإلدارة الواردة في المادة ( )8من اإلطار العام لتعليمات ومعايير
االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية للجامعات والكليات
الجامعية.
 )3استكمال تجهيز مختبر الكيمياء والمشاغل الهندسية باألجهزة
والمعدات الالزمة حسب معايير االعتماد الخاص.
 )4توفير المختبرات الالزمة للتخصص حسب معايير االعتماد
الخاص للتخصص حسب السنوات المخصصة لها.
 )5استكمال توفير العدد الالزم من الكتب والمراجع والدوريات
الخاصة بالتخصص ،وذلك حسب المادة ( )5من اإلطار العام
لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية
للجامعات والكليات الجامعية ،بحيث يتم توفير نسختين لكل عنوان
من عناوين الكتب المطلوبة في الخطة الدراسية.
وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص".
إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (اللغة األلمانية"
واإلنجليزية لألعمال والتواصل /برنامج البكالوريوس) ،كما هي
".بالشكل المرفق ،ويعمل به من تاريخ إقرارها

إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (الترجمة /ألماني"،إنجليزي -عربي /برنامج البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق
".ويعمل به من تاريخ إقرارها

البلقاء التطبيقية /المركز

الجامعة االردنية

اليرموك

عجلون الوطنية

الطب البشري

الدراسات الدبلوماسية

اللغة السامية والشرقية-لغة
فارسية

هندسة البرمجيات

البكالوريوس

الماجستير

البكالوريوس

البكالوريوس

منح الجامعة مهلة نهائية

عجلون الوطنية

الهندسة المدنية

البكالوريوس

اقرار معايير االعتماد
الخاص

عام

اللغة االلمانية واالنجليزية
لالعمال والتواصل

البكالوريوس

اقرار معايير االعتماد
الخاص

عام

الترجمة /االلماني-
انجليزية-عربي

البكالوريوس

2015/2016

2016/2017

15/10/2016

2017/2018

15/7/2016

14

04/06/2016

148

14

04/06/2016

149

14

04/06/2016

150

14

04/06/2016

151

14

04/06/2016

152

14

04/06/2016

153

14

04/06/2016

154

إقرار التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بالتوصيات الواردة في"
التقريرين المتعلقين بطلبي االستحداث لتخصصي (التحاليل الطبية
المخبرية ،الموارد البشرية /برنامج البكالوريوس) المقدمين من
".جامعة جدارا
التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بالتوصيات الواردة في التقرير"
المتضمنة عدم استكمال جامعة العقبة للتكنولوجيا لمتطلبات
").الصيدلة /برنامج البكالوريوس(استحداث تخصص

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور عبدالقادر سعيد النجمي /هندسة مدنية/الجامعة 1-
مقرراً
األردنية
الدكتورة غيداء عبدالكريم أبورمان  /هندسة مدنية /جامعة 2-
عضواً
اإلسراء
السيدة جيهان جبر /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية
لتخصص (الهندسة المدنية /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة
فيالدلفيا ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين
اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء
اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية
".المعمول بها في الهيئة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتورة نانسي "محمد خير" هاكوز /صيدلة/الجامعة 1-
مقرراً
األردنية
األستاذ الدكتورة رلى مدحت درويش /صيدلة /الجامعة األردنية 2-
عضواً
اآلنسة روال حداد /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية
لتخصص (الصيدلة /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة
فيالدلفيا ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين
اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء
اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية
".المعمول بها في الهيئة

اقرار التنسيب الى مجلس
التعليم العالي

جدارا

التحاليل الطبية المخبرية،
الموارد البشرية

البكالوريوس

تنسيب مجلس التعليم العالي

العقبة للتكنولوجيا

الصيدلة

البكالوريوس

تشكيل لجنة رفع طاقة

تشكيل لجنة رفع طاقة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
الدكتور صبري شحادة الشبول /لغة إنجليزية/الجامعة الهاشمية 1-
مقرراً
الدكتور محمد أحمد القرعان/ترجمة  /جامعة اليرموك 2-
عضواً
السيدة سناء غيث  /هيئة االعتماد 3-
تشكيل لجنة االعتماد الخاص
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص (اللغة
اإلنجليزية التطبيقية /برنامج البكالوريوس) المقدم من الجامعة
األردنية /فرع العقبة ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه
أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف
ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات
".المالية المعمول بها في الهيئة

فيالدلفيا

الهندسة المدنية

فيالدلفيا

الجامعة االردنية  /فرع
العقبة

الصيدلة

اللغة االنجليزية التطبيقية

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور قبالن المجالي /مساعد الرئيس لشؤون االعتماد 1-
مقرراً
السيد عمر غصاب سعافنة  /مدير مديرية اعتماد كليات 2-
عضواً
المجتمع المتوسطة
السيدة ضحى الطراونة  /هيئة االعتماد 3-
تشكيل لجنة استكمال نواقصكلية المركز الجغرافي الملكياألردني
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها التأكد من استكمال (كلية المركز الجغرافي
الملكي األردنية للعلوم المساحية  /كلية مجتمع متوسطة) لنواقص
االعتماد العام والخاص وتثبيت الطاقة العامة والخاصة  ،على أن
،تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه
وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة
".وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

استناداً إلى البند (ب) من المادة ( )11من أسس تحديد مكافآت"
لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها ،الصادرة
باالستناد إلى أحكام المادة (/7ج) من تعليمات بدالت اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديالته ،يصرف
ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئيس الهيئة رقم
)(1/5/1840
تاريخ  8/2015 /6لتقييم برامج
وتخصصات كليات الزراعة في الجامعات األردنية ،وذلك بعد
:إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلغ المبين إزاء كل منهم
معالي األستاذ الدكتور محمود عايد الدويري األكرم /كلية 1.
 500دينار
الزراعة/الجامعة األردنية
األستاذ الدكتور منير عزيز الترك /عميد كلية الزراعة /جامعة 2.
العلوم والتكنولوجيا األردنية  400دينار
األستاذ الدكتور سميح محمد أبوبكر /عميد كلية الزراعة /جامعة 3.
 400دينار
البلقاء التطبيقية
الدكتور جعفرالعدوان /هيئة االعتماد 4.
دينار 30

صرف مكافآت مالية

لجنة تقييم البرامج

عام

عام

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

كلية

عام

15

13/4/2016

155

15

13/4/2016

156

15

13/4/2016

157

استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (التاريخ /برنامج"
)البكالوريوس) في جامعة اليرموك بطاقة استيعابية قدرها (467
:طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
:أوالً):إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية للتخصص
نقل المواد االتية من متطلبات التخصص االختيارية الى 1).
:متطلبات التخصص االجبارية
أ  -القضية الفلسطينية
ب – دراسات في تاريخ اليونان والرومان
ج – موضوع خاص في تاريخ العرب الحديث والمعاصر
فصل مادة (تاريخ صدر االسالم والدولة االموية) الى مادتين 2).
بواقع ثالث ساعات معتمدة لكل منهما على النحو اآلتي :مادة
).الدولة األموية( ومادة )عصر الرسول والخلفاء الراشدين(
فصل مادة (تاريخ الدولة العباسية) الى مادتين بواقع ثالث 3).
ساعات معتمدة لكل منهما على النحو اآلتي :مادة تاريخ الدولة
(2).العباسية ( )1ومادة تاريخ الدولة العباسية
.ثانياً) :عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/10/2016

استمرارية االعتماد الخاص

اليرموك

استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (التاريخ /برنامج"
،الماجستير) في جامعة اليرموك بطاقة استيعابية قدرها ( )33طالباً
:شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراة للدكتور وليد 1-
استمرارية االعتماد الخاص
.العريض
.استكمال تزويد المكتبة بالكتب الحديثة الخاصة بالتخصص 2-
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 3-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/10/2016

اليرموك

/أوالً) تأجيل البت باستمرارية االعتماد الخاص لتخصص (التاريخ"
برنامج الدكتوراه) في جامعة اليرموك لحين استكمال الجامعة
:للنواقص اآلتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس في مجالي التاريخ 1-
تأجيل البت باستمرارية
االسالمي والتاريخ العربي الحديث وذلك حسب تعليمات ومعايير
االعتماد الخاص ووقف قبول
.االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
.استكمال تزويد المكتبة بالكتب الحديثة الخاصة بالتخصص 2-
ثانياً):إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (التاريخ /برنامج
الدكتوراه) في جامعة اليرموك لحين استكمال الجامعة للنواقص
".الواردة أعاله ،وذلك في موعد أقصاه 15/10/2016

15

13/4/2016

158

منح جامعة (البلقاء التطبيقية /كلية عجلون الجامعية) مهلة نهائية"
لغاية  15/7/2016لتعيين مشرف تدريب ميداني متفرغ من حملة
درجة الماجستير على األقل لتخصص (التربية الخاصة /برنامج
البكالوريوس) ،وذلك الستكمال إجراءات االعتماد الخاص
".للتخصص

منح مهلة نهائية

15

13/4/2016

159

أوالً) الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الملكية الفكرية"
وإدارة االبتكار /برنامج الماجستير) في جامعة مؤتة بطاقة
استيعابية قدرها ( )30طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية
.العامة للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
.أقصاه 15/11/2016
ثانياً) إمكانية أخذ الجامعة بمالحظات اللجنة اآلتية على الخطة
).الملكية الفكرية وإدارة االبتكار(الدراسية لتخصص
إضافة مادة (حماية األصناف النباتية الجديدة) لقائمة المواد -
.االختيارية في الخطة الدراسية
)التجارة اإللكترونية وحقوق الملكية الفكرية(تعديل مسمى مادة -
).الملكية الفكرية في بيئة االنترنت(ليصبح
)ذكاء التكنولوجيا واستراتيجية الملكية الفكرية(تعديل مسمى مادة -
).الذكاء االصطناعي واستراتيجية الملكية الفكرية(ليصبح
ثالثاً) تعديل مسمى التخصص ليتوافق مع مواد الخطة الدراسية
).إدارة االبتكار(للتخصص وخصوصاً
رابعاً) الطلب إلى جامعة مؤتة التقدم بطلب رفع الطاقة االستيعابية
الخاصة لتخصص (الحقوق /برنامج البكالوريوس) لتصويب
التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية المقرة للتخصص والبالغ
قدرها ( )430طالباً حيث بلغ مقدار التجاوز ( )71طالباً ،وذلك في
موعد أقصاه ( ،)15/5/2016مع التأكيد على الجامعة عدم قبول
.طلبة جدد في التخصص لحين تصويب التجاوز المشار إليه أعاله
خامساً) تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (الحقوق /برنامج
.الماجستير) في جامعة مؤتة لتصبح ( )120طالباً
/سادساً) تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (هندسة الحاسوب
".برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة لتصبح ( )284طالباً

الموافقة على االعتماد
الخاص

15

13/4/2016

160

أوالً) الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص"
 /في الجامعة العربية المفتوحة)المحاسبة /برنامج البكالوريوس(
:فرع األردن لتصبح ( )405شريطة اآلتي
.ثانياً) :عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
ثالثاً) :إلتزام الجامعة بعدم تكليف الدكتور منصور البطاينة بتدريس
مادة المحاسبة حيث أنها من مواد التخصص ،واإلكتفاء بتدريس
المواد المساندة ومواد متطلبات الكلية ذات العالقة بتخصصه الدقيق
) .اإلدارة المالية(في
رابعاً) إمكانية أخد الجامعة بمالحظة اللجنة اآلتية على الخطة
الدراسية باستبدال مادة (نظم المعلومات اإلدارية) الواردة ضمن
متطلبات التخصص اإلجبارية بمادة (محاسبة الشركات) الواردة
ضمن متطلبات التخصص االختيارية ألهمية المادة لطلبة المحاسبة
".وألنها متطلب سابق لمواد تخصصية أخرى

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

اليرموك

التاريخ

التاريخ

التاريخ

البلقاء التطبيقية /كلية عجلون الجامعية التربية الخاصة

مؤتة

الجامعة العربية المفتوحة

الملكية الفكرية وإدارة
االبتكار

المحاسبة

البكالوريوس

الماجستير

15/10/2016

15/10/2016

الدكتوراه

15/10/2016

البكالوريوس

15/7/2016

الماجستير

البكالوريوس

15/5/2016

/تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (التفسير وعلوم القرآن "
)برنامج الماجستير) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بــــ(66
:طالباً شريطة اآلتي
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 1-
)(2017/2018المعدلة اعتباراً من بداية العام الدراسي
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-

تثبيت الطاقة االستيعابية

امعة العلوم اإلسالمية العالمية

التفسير وعلوم القرآن

الماجستير

/تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (التاريخ والحضارة اإلسالمية"
برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بــــ
طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة )(200
".للجامعة

تثبيت الطاقة االستيعابية

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

التاريخ والحضارة
اإلسالمية

البكالوريوس

جامعة العلوم االسالمية العالمية

الفقه وأصوله

البكالوريوس

عام

اإلدارة السياحية -اإلرشاد
السياحي

البكالوريوس

كلية الخوارزمي

عام

عام

10/01/2015

الدكتور احمد عويدي

عام

عام

24/5/2017

تثبيت الطاقة االستيعابية

الجامعة األمريكية في مأدبا

هندسة العمارة

البكالوريوس

الموافقة على تجديد عقد
مدير الشؤون المالية
واإلدارية

عبد اهلل الشبلي

عام

عام

05/07/2017

16

27/4/2016
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استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (التربية الرياضية /برنامج"
)البكالوريوس) في جامعة اليرموك بطاقة استيعابية قدرها (1705
.طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/10/2016

استمرارية االعتماد الخاص

اليرموك

التربية الرياضية

البكالوريوس

15/10/2016

16

27/4/2016

170

استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (علوم الرياضة /برنامج"
،الماجستير) في جامعة اليرموك بطاقة استيعابية قدرها ( )50طالب
.شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/10/2016

استمرارية االعتماد الخاص

اليرموك

علوم الرياضة

الماجستير

15/10/2016

16

27/4/2016

171

استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (التربية البدنية /برنامج"
،الماجستير) في جامعة اليرموك بطاقة استيعابية قدرها ( )33طالباً
.شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/10/2016

ستمرارية االعتماد الخاص

اليرموك

التربية البدنية

الماجستير

16

27/4/2016

172

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

مؤتة

علم الحاسوب

البكالوريوس

16

27/4/2016

173

االعتماد الخاص

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية

القانون العام(

الماجستير

16

27/4/2016

174

15

13/4/2016

161

15

13/4/2016

162

15

13/4/2016

163

15

13/4/2016

164

15

13/4/2016

165

15

13/4/2016

166

15

13/4/2016

167

15

13/4/2016

168

تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (الفقه وأصوله /برنامج "
)البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بــــ (457
".طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (اإلدارة السياحية"،اإلرشاد السياحي /برنامج البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق قرار معايير االعتماد الخاص
".ويعمل به من تاريخ إقرارها
الموافقة على تجديد عقد الدكتور أحمد حسن زيادة عميداً لكلية"
،ولمرة واحدة فقط ولمدة ثالث)الخوارزمي /كلية مجتمع متوسطة( الموافقة على تجديد عقد
الدكتور أحمد حسن زيادة
سنوات اعتباراً من تاريخ  ،1/10/2015شريطة تزويد هيئة
" .االعتماد بعقده حسب األصول
الموافقة على تجديد عقد المستشار القانوني لهيئة االعتماد المحامي
الموافقة على تجديد عقد
الدكتور احمد علي عويدي الذي سينتهي عقده بتاريخ
المستشار القانوني
 ،24/5/2016شريطة أن يتم استكمال إجراءات تجديد العقد حسب
األصول".
تثبيت الطاقة االستيعابية

تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (هندسة العمارة /برنامج "
،البكالوريوس) في الجامعة األمريكية في مأدبا بــــ( )171طالباً
".شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
الموافقة على تجديد عقد مدير الشؤون المالية واإلدارية السيد
عبداهلل شبلي الشبلي الذي سينتهي عقده بتاريخ ،7/5/2016
شريطة أن يتم استكمال إجراءات تجديد العقد حسب األصول".

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (علم"
)الحاسوب /برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة لتصبح (369
".طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (القانون العام /برنامج
الماجستير) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بطاقة استيعابية
قدرها ( )66طالباً ،شريطة اآلتي:
 -1االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
المعدلة وخصوصاً بنسبة طالب إلى أستاذ ( )1 :10اعتباراً من
بداية العام الدراسي (.)2017/2018
 -2عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة.
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
أقصاه ".15/11/2016

أوالً :تأجيل البت بالموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص"
في الجامعة االمريكية في)التصميم الداخلي /برنامج البكالوريوس(
:مأدبا ،لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس واحد متفرغ على األقل من حملة 1.
درجة الدكتوراه في تخصص (التصميم الداخلي) برتبة أستاذ
.مشارك حداً أدنى
:إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية للتخصص 2.
إضافة المواد اآلتية إلى متطلبات التخصص اإلجبارية ،وذلك -
حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص( :تاريخ التصميم
/ونظرياته /البيئة الداخلية وسلوك المستخدم /علم الجمال /المنظور
تاريخ التصميم الداخلي /عمل المجسمات /الرسم) ،مع حذف المواد
غير الموجودة ضمن المجاالت المعرفية الواردة في معايير
.االعتماد الخاص للتخصص
استكمال تزويد المكتبة بالكتب الحديثة الخاصة بالتخصص 3.
حسب المادة ( )5من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد
.الخاص للتخصصات التطبيقية
تحديث البرمجيات الحاسوبية الالزمة وحسب معايير االعتماد 4.
.الخاص للتخصص
ثانياً :منح الجامعة األمريكية في مأدبا مهلة نهائية لغاية
لتوفير الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس من 15/9/2016
حملة الدكتوراه في التخصص وذلك حسب اإلطار العام لتعليمات
.ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية التطبيقية
".وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص للتخصص

تأجيل تثبيت الطاقة
االستيعابية

الجامعة االمريكية في مأدبا

التصميم الداخلي

البكالوريوس

2017/2018

15/10/2016

15/11/2016

15/9/2016

16

27/4/2016

175

16

27/4/2016

176

16

27/4/2016

177

16

27/4/2016

178

16

27/4/2016

179

16

27/4/2016

180

16

27/4/2016

181

16

27/4/2016

182

16

27/4/2016

183

16

27/4/2016

184

/فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (إدارة الموارد البشرية"
برنامج الماجستير) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية التخطيط
:واإلدارة ،بطاقة استيعابية قدرها ( )66طالباً ،شريطة اآلتي
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 1.
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 2.
المعدلة وخصوصاً بنسبة طالب إلى أستاذ ( )1 :10اعتباراً من
"(2017/2018).بداية العام الدراسي

تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (الصيدلة /برنامج"
،البكالوريوس) في جامعة الشرق األوسط بــــ ( )200طالب
".شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
 /تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (التغذية السريرية والحميات"
برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا بــــ ( )250طالباً ،شريطة
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
أوالً) الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية لتخصص (هندسة"
العمارة /برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا من ( )378طالباً
:لتصبح ( )405طالباً ،شريطة اآلتي
نقل مادة (التصميم البيئي) من قائمة التخصص االختيارية إلى 1-
قائمة قائمة التخصص اإلجبارية ضمن المجال المعرفي (األذظمة
).الهندسية
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتور خالد زياد رمضان 2-
(2016/2017).بداية الفصل األول من العام الدراسي
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص في
".موعد أقصاه 15/9/2015

فتح باب قبول طلبة جدد

تثبيت الطاقة االستيعابية

جامعة الشرق األوسط

الصيدلية

البكالوريوس

تثبيت الطاقة االستيعابية

البترا

لتغذية السريرية والحميات

البكالوريوس

رفع الطاقة االستيعابية

إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (التحريك والوسائط"
المتعددة /برنامج البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل به قرار معايير االعتماد الخاص
".من تاريخ إقرارها
إقرار التعديالت على معايير االعتماد الخاص لتخصص"
قرار تعديل معايير االعتماد الخاص
 ،،كما هي بالشكل المرفق)الرياضيات /برنامج البكالوريوس(
".ويعمل به من تاريخ إقرارها
تأجيل البت بالموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية العامة لكلية"
،المركز الجغرافي الملكي األردني /كلية مجتمع متوسطة
وللتخصصيين المطروحين ( :المساحة،أنظمة المعلومات الجغرافية
واالستشعار عن بعد) ،لحين تعديل الخطط الدراسية للتخصصين
المذكورين أعاله ،حسب معايير االعتماد الخاص الصادرة عن
".هيئة االعتماد

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
التخطيط واإلدارة،

إدارة الموارد البشرية

الماجستير

تأجيل ا تثبيت الطاقة
االستيعابية العامة

عام

البترا

هندسة العمارة

البكالوريوس

عام

التحريك والوسائط المتعددة

البكالوريوس

عام

الرياضيات

البكالوريوس

عام

عام

عام

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور محمد حسين أبونصار /محاسبة /الجامعة 1-
مقرراً
األردنية
األستاذ الدكتور ماجد عادل الشرايري /محاسبة /جامعة البلقاء 2-
عضواً
التطبيقية
السيدة ضحى الطراونة /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة

تشكيل لجنة رفع طاقة
استيعابية

مؤتة

المحاسبة

البكالوريوس

تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية
لتخصص (المحاسبة /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة
مؤتة ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين
اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء
اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية
".المعمول بها في الهيئة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور فواز عزت الخليلي /كيمياء /الجامعة األردنية 1-
مقرراً
األستاذ الدكتور جمال أمين صويلح/كيمياء  /الجامعة الهاشمية 2-
عضواً
تشكيل لجنة تثبيت واستكمال البلقاء التطبيقية /كلية العلوم-
الدكتور جعفر العدوان /هيئة االعتماد 3-
المركز
نواقص
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها تثبيت واستكمال نواقص االعتماد الخاص
لتخصص (الكيمياء /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة البلقاء
التطبيقية /كلية العلوم -المركز  ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في
موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

الكيمياء

البكالوريوس

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور محمد تيسير هياجنه /هندسة ميكانيكية/جامعة 1-
مقرراً
العلوم والتكنولوجيا واألردنية
 /األستاذ الدكتور محمد ضيف اهلل الطاهات/هندسة صناعية 2-
عضواً
الجامعة األردنية
السيد علي أبو غزلة /هيئة االعتماد  3-تشكيل لجنة االعتماد الخاص
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص
المقدم من جامعة)هندسة النظم الصناعية /برنامج البكالوريوس(
مؤتة  ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين
اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء
اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية
".المعمول بها في الهيئة

مؤتة

هندسة النظم الصناعية

البكالوريوس

2017/2018

2016/2017

16

27/4/2016

185

16

27/4/2016

186

17

05/04/2016

187

17

05/04/2016

188

17

05/04/2016

189

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور مصلح ممدوح الصرايرة/قانون عام  /جامعة 1-
مقرراً
مؤتة
األستاذ الدكتور فياض ملفي القضاة /قانون/الجامعة األردنية 2-
عضواً
السيد علي أبوغزلة /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية
،لتخصص (الحقوق /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة البترا
على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من
تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج
الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في
".الهيئة

تشكيل لجنة رفع الطاقة
االستيعابية

،إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصصي (االقتصاد"
،االقتصاد المالي /برنامج البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق إقرار معايير االعتماد الخاص
".ويعمل بهما من تاريخ إقرارهما
 .توجيه إنذار الى جامعة الزيتونة األردنية 1-
ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص (اللغة االنجليزية 2-
وادابها/برنامجي البكالوريوس والماجستير) لحين قيام الجامعة
بتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس في البرنامجين وذلك
حسب المادة ( )4من االطار العام لتعليمات ومعايير التخصصات
االنسانية والعلمية وتعليمات برامج الدراسات العليا مع التأكيد على
الجامعة توطين أعضاء هيئة التدريس في عقود العمل حسب
التخصص المعينين عليه وأن يكون لهم عبء تدريسي على
.التخصص المعينين عليه
فرض غرامة مالية على الجامعة لتجاوزها على الطاقة 3-
االستيعابية المحسوبة لتخصص (اللغة االنجليزية وادابها /برنامج
الماجستير ) والبالغ قدره ( )10طالب بمقدار ( )12000دينار وفقاً
.لتعليمات الغرامات المالية النافذة
توجيه إنذار وغرامة
منح جامعة الزيتونة األردنية مهلة نهائية لغاية 4- 15/9/2016
لتصويب العبء التدريسي لعضوي هيئة التدريس (الدكتور إبراهيم وإيقاف قبول الى جامعة
الزيتونة األردنية
أبوشهاب ،واألستاذ الدكتور طاهر عبدالغني) في تخصصي
الترجمة ،واللغة الفرنسية واالنجليزية وادابها /برنامج(
البكالوريوس) بحيث يكون عقدهما وعبئهما التدريسي على
التخصص المعيّنين عليه ،وبخالف ذلك يجب على الجامعة تعيين
عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه برتبة استاذ مشارك
.في كل تخصص من التخصصات المشار اليها أعاله
التأكيد على الجامعة عدم طرح مواد التخصص المساندة في 5-
.الخطط الدراسية على قسم الخدمات المساندة
التأكيد على الجامعة توطين أعضاء هيئة التدريس في عقود 6-
العمل حسب التخصص المعينين عليه شريطة أن يكون لهم عبء
.تدريسي على التخصص
تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (الترجمة /برنامج 7-
.البكالوريوس) من ( )540طالباً لتصبح ( )473طالباً
أوالً :تأجيل البت في تثبيت الطاقة االستيعابية العامة لجامعة العلوم"
 .اإلسالمية العالمية
ثانياً :تخفيض الطاقة االستيعابية العامة لجامعة العلوم االسالمية
العالمية لتصبح ( )6221بدالً من ( )7528موزعين على النحو
:اآلتي
 .الدراسات العليا ( )1353طالباً -
 .البكالوريوس ( )4868طالباً -
 :ثالثاً :الطلب إلى الجامعة استكمال النواقص اآلتية
تزويد هيئة االعتماد بما يثبت طرح عطاء بناء الصالة الرياضية )1
.وخطة تنفيذ العمل فيها
استكمال تصويب عقود أعضاء هيئة التدريس في التخصصات )2
 :اآلتية بحيث يصبح ( )%50منها لمدة سنتين
معلم صف ،هندسة البرمجيات ،نظم شبكات الحاسوب ،اللغة( -
تأجيل تثبيت طاقة
).اإلنجليزية /برامج البكالوريوس
استيعابية عامة وتخفيض
التأكيد على الجامعة توطين أعضاء هيئة التدريس في عقود )3
العمل حسب التخصص المعينين عليه شريطة أن يكون لهم عبء طاقة عامة وإيقاف قبول طلبة
.تدريسي على التخصص
تحقيق نسبة األردنيين بحيث تصبح ( )%50في تخصص )4
 ،وتزويد الهيئة)قراءات ودراسات قرانية /برنامج الماجستير(
 .بأبحاث الدكتور ياسر نوير واألستاذ الدكتور سليمان عبيدات
استكمال النواقص المشار اليها في قرارات مجلس الهيئة المتعلقة )5
:بالتخصصات اآلتية
االرشاد والصحة النفسية ،اللغة العربية وآدابها ،القانون /،برامج( -
).البكالوريوس
) .مناهج وتدريس /برنامج الدكتوراه( -
تعيين عضو هيئة تدريس رابع برتبة أستاذ مشارك ال تقل مدة )6
عقده عن سنتين في تخصص ( علم الحاسوب /برنامج
البكالوريوس ) ،وتخفيض الطاقة االستيعابية للتخصص لتصبح
استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (الفيزياء الطبية /برنامج"
)البكالوريوس) في جامعة اليرموك بطاقة استيعابية قدرها (259
:طالباً ،شريطة اآلتي
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتور أنس محمد عبابنة 1-
استمرارية االعتماد الخاص
.وذلك في موعد أقصاه 15/9/2016
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/10/2016

الحقوق

البكالوريوس

البترا

االقتصاد ،االقتصاد المالي/

البكالوريوس

الزيتونة االردنية

اللغة االنجليزية وادابها
اللغة الفرنسية

البكالوريوس
والماجستير

العلوم اإلسالمية العالمية

عام

عام

اليرموك

الفيزياء الطبية

البكالوريوس

15/9/2016

15/10/2016

17

05/04/2016

190

17

05/04/2016

191

17

05/04/2016

192

17

05/04/2016

193

17

05/04/2016

194

17

05/04/2016

195

أوالً:تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (طب"
األسنان /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا
:األردنية ،لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتصويب التجاوز 1-
الحاصل على الطاقة االستيعابية المحسوبة للتخصص والبالغ قدره
)(1417طالباً ،حيث بلغت الطاقة المحسوبة للتخصص )(323
.طالباً ،وبلغ عدد الطلبة المسجلين ( )1740طالباً
تحقيق الحد األدنى لساعات التدريب السريري الفعلي ،حسب 2-
).طب األسنان(معايير االعتماد الخاص بتخصص
تأجيل استمرارية االعتماد
تزويد الهيئة بملف خاص لكل مساق بحيث يتضمن وصف دقيق 3-
الخاص
للمساقات والمخرجات التعليمية لكل محاضرة وطرق احتساب
.العالمات
ثانياً :تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (طب
األسنان /برنامج الماجستير) ،لحين قيام الجامعة بتعيين أعضاء
هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في التخصص ،حسب
.تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
وسيتم التأكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله
للبرنامجين في موعد أقصاه  ،15/7/2016وبخالف ذلك سيتم
إيقاف قبول طلبة جدد في البرنامجين المذكورين أعاله ،والتنسيب
إلى مجلس التعليم العالي بعدم إدراج برنامج البكالوريوس ضمن
".قائمة القبول الموحد
الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (هندسة"
البرمجيات /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية لتصبح ( )643طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

/تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (االقتصاد"
برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية ،لحين قيام الجامعة
بتعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في
التخصص لتغطية أعداد الطلبة الفعلين في التخصص والبالغ قدره
تأجيل استمرارية االعتماد
.طالباً )(417
الخاص
وذلك في موعد أقصاه  ،15/7/2016وبخالف ذلك سيتم إيقاف
قبول طلبة جدد في التخصص ،والتنسيب إلى مجلس التعليم العالي
".بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول الموحد

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (االقتصاد"
المالي /برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية ،لحين قيام
الجامعة بتعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في
التخصص لتغطية أعداد الطلبة الفعلين في التخصص والبالغ قدره أجيل استمرارية االعتماد
الخاص
.طالباً )(344
وذلك في موعد أقصاه  ،15/7/2016وبخالف ذلك سيتم إيقاف
قبول طلبة جدد في التخصص ،والتنسيب إلى مجلس التعليم العالي
".بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول الموحد

العلوم والتكنولوجيا األردنية

طب األسنان

البكالوريوس

العلوم والتكنولوجيا األردنية

هندسة البرمجيات

البكالوريوس

الهاشمية

الهاشمية

االقتصاد

االقتصاد المالي

البكالوريوس

البكالوريوس

15/7/2016

15/7/2016

15/7/2016

أوالً  :تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص (االدارة السياحية"االرشاد السياحي  /برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن
 :طالل لحين استكمال الجامعة للنواقص االتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 1.
الدكتوراة في التخصص وذلك حسب المادة ( )4من اإلطار العام
لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية
حيث ال يوجد أي عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه
.تخصصه في االدارة السياحية أو االرشاد السياحي
تعديل الخطة الدراسية للتخصص وفقاً لمعايير االعتماد الخاص 2.
لتخصص ( االدارة السياحية /االرشاد السياحي/برنامج
.البكالوريوس) المرفقة
استكمال تزويد المكتبة بالكتب والدوريات والمراجع الالزمة 3.
والحديثة للمكتبة الخاصة بالتخصص وذلك حسب للمادة ( )5من
اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات
.اإلنسانية والعلمية
ثانياً  :ايقاف قبول طلبة جدد في التخصص لحين قيام الجامعة
بتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس في التخصص وذلك
في موعد اقصاه  . 15/7/2016وبخالف ذلك سيتم التنسيب الى
مجلس التعليم العالي بعدم إدارج التخصص ضمن قائمة القبول
".الموحد

أوالً  :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (اللغة العربية"
وادابها /برنامج الماجستير) في جامعة الحسين بن طالل بطاقة
استيعابية قدرها ( )40طالباً شريطة استكمال الجامعة للنواقص
 :اآلتيةتحقيق نسبة ( )%25من أعضاء هيئة التدريس في البرنامج من 1-
خريجي جامعات ناطقة باللغات األجنبية ،وبخالف ذلك سيتم اعادة
.النظر في االعتماد الخاص للتخصص
تزويد مكتبة الجامعة بالكتب والمراجع والدوريات والقواميس 2-
 .والمعاجم الحديثة الخاصة بالتخصص
تزويد المكتبة بأجهزة لقراءة المخطوطات واالفالم وتجديد 3-
 .اجهزة البحث واالعارة
 /ثانياً  :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (اللغة العربية وادابها
 .برنامج البكالوريوس) لتصبح ( )202طالباً
 .ثالثاً :عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للبرنامجين في موعد
".اقصاه 15/11/2016

الدارة السياحية -االرشاد
السياحي

تأجيل االعتماد الخاص

الموافقة على االعتماد
الخاص

الحسين بن طالل

اللغة العربية وادابها

البكالوريوس

الماجستير

15/7/2016

15/11/2016

17

05/04/2016

196

17

05/04/2016

197

17

05/04/2016

198

17

05/04/2016

199

18

18/5/2016

200

18

18/5/2016

201

18

18/5/2016

202

أوالً :تأجيل البت في تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (العلوم
المالية والمصرفية /برنامج البكالوريوس).
ثانياً :منح الجامعة األمريكية في مأدبا مهلة نهائية لغاية
 15/9/2016لتعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة
الدكتوراة في تخصص (العلوم المالية والمصرفية) ،وبخالف ذلك
سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص للتخصص".

تأجيل ثبيت الطاقة
االستيعابية

ألمريكية في مأدبا

العلوم المالية والمصرفية

البكالوريوس

15/9/2016

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور وليد أحمد الترك /صيدلة /جامعة الشرق 1-
مقرراً
األوسط
الدكتورة رنا محمد عبيدات/صيدلة  /جامعة العلوم والتكنولوجيا 2-
عضواً
األردنية
السيدة فاطمة النوباني /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية
لتخصص (الصيدلة /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة
اإلسراء  ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين
اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء
اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية
".المعمول بها في الهيئة

تشكيل لجنة رفع الطاقة
االستيعابية

االسراء

الصيدلة

البكالوريوس

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم""
األستاذ الدكتورة مجد شاهر الحمود /هندسة عمارة/الجامعة 1-
مقرراً
األلمانية األردنية
الدكتورة صبا عادل عواوده /هندسة معمارية /الجامعة الهاشمية 2-
عضواً
السيدة جيهان جبر /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية
لتخصص (هندسة العمارة /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة
عمان األهلية ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه
أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف
ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات
".المالية المعمول بها في الهيئة
تعديل المكافأة المالية للدكتور جعفر العدوان ألمين سر اللجنة تقييم"
برامج وتخصصات كليات الزراعة في الجامعات األردنية لتصبح
".بدالً من ( )30دينار )(100

أوالً:تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (اللغة اإلنجليزية"
.التطبيقية /برنامج البكالوريوس) في الجامعة األردنية /فرع العقبة
ثانياً :إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (اللغة اإلنجليزية
التطبيقية /برنامج البكالوريوس) في الجامعة األردنية /فرع العقبة
لحين قيام الجامعة بتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من
حملة درجة الدكتوراة في التخصص ،حسب اإلطار العام
للتخصصات اإلنسانية والعلمية ،وذلك في موعد أقصاه
وبخالف ذلك سيتم التنسيب إلى مجلس التعليم 15/7/2016،
".العالي بعدم إدراج هذا التخصص ضمن قائمة القبول الموحد

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (هندسة"
أمن وشبكات الحاسوب /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها ( )675طالباً ،شريطة
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

تشكيل لجنة رفع الطاقة
االستيعابية

عمان األهلية

هندسة العمارة

البكالوريوس

تعديل المكافأة المالية

تأجيل البت في االعتماد
الخاص

الجامعة االردنية

اللغة اإلنجليزية التطبيقية(

البكالوريوس

لموافقة على رفع وتثبيت
الطاقة االستيعابية

العلوم والتكنولوجيا األردنية

هندسة أمن وشبكات
الحاسوب

البكالوريوس

تأجيل البت في رفـع الطاقـة االستيعابية الخاصة لتخصص"
في جامعة العلوم والتكنولوجيا)العمارة /برنامج البكالوريوس(
:األردنية ،لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين عضوي هيئة تدريس متفرغين من حملة درجة الدكتوراه 1.
/برتبة استاذ مساعد على األقل في تخصص (هندسة العمارة
برنامج البكالوريوس) ،حيث أن العدد المتوفر من أعضاء هيئة
تأجيل البت في رفـع الطاقـة
.التدريس ال يغطي سوى ( )277طالباً
االستيعابية الخاصة
تعديل الخطة الدراسية للتخصص بحيث يتم إعادة توزيع المواد 2.
في بند متطلبات الكلية في الخطة على األقسام في الكلية وبحسب
.رموزها لتصويب حساب الطاقة االستيعابية للتخصص
.تفريغ د .احمد محمد الزعبي لتغطية مجال العلوم الحضرية 3.
تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه للدكتور زيد الحمد 4.
.الفوارس
تزويد هيئة االعتماد بقائمة متضمنة خمسة عناوين مختلفة على 5.
األقل لكل مادة من مواد الخطة الدراسية بشكل مفصل ،وقائمة
بالمراجع والمعاجم والموسوعات الخاصة بالتخصص ،وذلك حسب
.المادة ( )5من االطار العام للتخصصات اإلنسانية والعلمية
".وذلك في موعد أقصاه 15/9/2016

العلوم والتكنولوجيا االردنية

هندسة العمارة

البكالوريوس

15/7/2016

15/9/2016

18

18/5/2016

203

18

18/5/2016

204

18

18/5/2016

205

18

18/5/2016

206

18

18/5/2016

207

18

18/5/2016
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تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة /برنامج"
:الماجستير) في جامعة مؤتة لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 1.
الدكتوراه في تخصص المحاسبة حسب تعليمات ومعايير االعتماد
العام لبرامج الدراسات العليا ،حيث أن العدد المتوفر من أعضاء
هيئة التدريس يكفي لتغطية عدد الطلبة المسجلين في برنامج
البكالوريوس والبالغ قدره ( )712طالباً فقط ،علماً بأن كلٍ من
الدكتور خالد الحطيبات والدكتور محمد الدحيات لم يتم اعتمادهما
.حيث أنهما في إجازة بدون راتب ،وذلك حسب تعليمات االعتماد
.استكمال توفير الكتب الحديثة الخاصة التخصص 2.
مع التأكيد على الجامعة عدم قبول طلبة جدد في التخصص أعاله
".قبل اعتماده حسب األصول

تأجيل البت في االعتماد
الخاص

استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (اللغات السامية والشرقية"لغة عبرية /برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك بطاقة
استيعابية قدرها ( )150طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص
:اآلتية
تزويد مختبر اللغويات في قسم اللغات السامية باألجهزة 1-
.والمعدات الحديثة الالزمة للتخصص
ستمرارية االعتماد الخاص
استكمال تزويد مكتبة الجامعة بالكتب والمراجع الحديثة الخاصة 2-
.بالتخصص
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 3-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/11/2016

أوالً  :تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص (الترجمة /ألماني"إنجليزي -عربي /برنامج البكالوريوس) في الجامعة األلمانية
 :األردنية ،لحين استكمال الجامعة للنواقص االتية
تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة أحدهما 1.
.في تخصص اللغة األلمانية واآلخر في تخصص الترجمة
استكمال تزويد المكتبة بالكتب الحديثة الخاصة بالتخصص وذلك 2.
تأجيل البت باالعتماد الخاص
حسب المادة ( )5من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد
.الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية
توفير مختبرات متعددة األغراض لتدريس الترجمة واللغويات 3.
.مجهزة باألجهزة والمعدات الالزمة
تعديل الخطة الدراسية للتخصص بما يتناسب مع المجاالت 4.
المعرفية حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص الصادرة عن
.هيئة االعتماد
وذلك في موعد أقصاه  ،15/9/2016وبخالف ذلك سيتم إيقاف
".قبول طلبة جدد في التخصص

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (التحريك والوسائط"
المتعددة  /برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا بطاقة استيعابية
خاصة قدرها ( )200طالب ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص
:اآلتية
ا) تعيين عضو هيئة تدريس ثالث من حملة درجة الدكتوراه في
التخصص برتبة أستاذ مشارك  ،وذلك بداية السنة الثالثة من تاريخ
.االعتماد
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة )2
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص
وذلك في)التحريك والوسائط المتعددة /برنامج البكالوريوس(
".موعد أقصاه 15/10/2018

لموافقة على االعتماد
الخاص لتخصص

/تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية لتخصص (الهندسة المدنية"
برنامج البكالوريوس) في جامعة فيالدلفيا ،لحين استكمال الجامعة
:للنواقص اآلتية
تعيين عضوي هيئة تدريس متفرغين من حملة درجة الدكتوراه 1-
:لتغطية المجالين المعرفيين اآلتيين
.مجال المرور والطرق والمواصالت -
مجال ميكانيكا الموائع والهيدروليكا (تخصص هندسة مدنية /بيئة  -تأجيل البت في رفع الطاقة
االستيعابية
أو هندسة مدنية) حيث أن (جيوتقنية ال يغطي احتياجات المادة
).بالكامل
توفير دوريات ورقية في مواضيع تتعلق باإلنشاءات أو المياه أو 2-
.البيئة أو الطرق أو إدارة المشاريع
وذلك في موعد أقصاه  15/9/2016وبخالف ذلك سيتم إيقاف
".قبول طلبة جدد في التخصص

مؤتة

اليرموك

االلمانية االردنية

البترا

فيالدلفيا

المحاسبة

اللغات السامية والشرقية(لغة عبرية

لترجمة /ألماني -إنجليزي-
عربي

التحريك والوسائط المتعددة

الهندسة المدنية

الماجستير

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور عدنان محمد عوض /اإلحصاء الرياضي 1-
مقرراً/
الجامعة األردنية
الدكتور خالد توفيق البطاينة/الرياضيات  /جامعة آل البيت 2-
عضواً
السيدة فاطمة النوباني /هيئة االعتماد  3-تشكيل لجنة طلب االعتماد
الخاص
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص
المقدم من جامعة البترا ،على)الرياضيات /برنامج البكالوريوس(
أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من
تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج
الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في
".الهيئة

البترا

الرياضيات

البكالوريوس

15/11/2016

15/9/2016

15/10/2018

15/9/2016

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتورة رنا محمد أبو الذهب /صيدالنيات 1-
مقرراً
حيوية/الجامعة األردنية
الدكتورة شيرين مشهور عساف /صيدالنيات /جامعة العلوم 2-
عضواً
والتكنولوجيا األردنية
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السيدة جيهان جبر /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية
لتخصص (الصيدلة /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة عمان
األهلية ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين
اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء
اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية
".المعمول بها في الهيئة

تشكيل لجنة طلب رفع
الطاقة االستيعابية

عمان األهلية

الصيدلة

البكالوريوس

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور عزمي محمد الحديدي /األشعة /الجامعة 1-
مقرراً
األردنية
اآلنسة روال حداد /هيئة االعتماد 2-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها النظر في التعديل المقترح للمجاالت المعرفية
لمعايير االعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا األشعة /برنامج
البكالوريوس) المقدم من جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية  ،على
أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من
تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج
الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في
".الهيئة

الموافقة على تعيين الدكتور زياد مسلّم محمد الخصبة عميداً"
) الملكة نور الفنية للطيران المدني  /كلية مجتمع متوسطة(لكلية
ولمدة ثالث سنوات اعتباراً من تاريخ  17/5/2016شريطة
".تزويد هيئة االعتماد بعقد تعيينه موقعاً حسب األصول

تشكيل لجنة لمعايير
االعتماد الخاص

تكنولوجيا األشعة

البكالوريوس

الموافقة على تعيين الدكتور
زياد مسلّم محمد الخصبة

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (اللغة األلمانية"
الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (اللغة األلمانية"
واإلنجليزية لألعمال والتواصل /برنامج البكالوريوس) في الجامعة
األلمانية األردنية بطاقة استيعابية قدرها ( )200طالب شريطة
:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس رابع متفرغ من حملة درجة الدكتوراه 1-
.في تخصص (إدارة األعمال) مع مراعاة شرط نسبة األردنيين
تعديل الخطة الدراسية للتخصص ،وذلك حسب معايير االعتماد  2-الموافقة على االعتماد الخاص
.الخاص للتخصص الصادرة عن هيئة االعتماد
وتعيين مشرف له حسب ) (multimediaتوفير مختبر 3-
.األصول
توفير معاجم عربي انجليزي ألماني ومعاجم ألماني إنجليزي 4-
.عربي
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 5-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/11/2016

/إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (الصحافة واإلعالم"
مساري الصحافة اإللكترونية والعالقات العامة /برنامج
البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل بهما من تاريخ
".إقرارها

إقرار معايير االعتماد الخاص

/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الصحافة واإلعالم"
مساري الصحافة اإللكترونية والعالقات العامة /برنامج
البكالوريوس) في الجامعة العربية المفتوحة /فرع األردن بطاقة
( )200طالبٍ ،شريطة استكمال الجامعة
استيعابية قدرها
:للنواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس ثالث من حملة درجة الدكتوراه في 1-
تخصص االتصال لتغطية مجال االتصال ،وذلك بداية السنة الثالثة
.من تاريخ االعتماد الخاص
توفير مختبر حاسوب مجهز ألغراض التحرير واإلخراج 2-
وتصميم المطبوعات قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي
موافقة على االعتماد الخاص
(2016/2017).
تعيين منسق للبرنامج قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 3-
(2016/2017).
تعديل متطلبات الكلية بحيث تعكس التخصصات التي تطرحها 4-
الكلية ويتم اختيار مواد من ضمن المتطلبات اإلجبارية لكلية اآلداب
.التي ينتمي إليها التخصص
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للفرع 5-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/11/2018
إقرار تعليمات جائزة الموظف المثالي الشهري ،كما هي"
".بالشكل المرفق ،ويعمل بهما من تاريخ إقرارها
استمرارية االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص"
في الجامعة األلمانية)العلوم اللوجستية /برنامج البكالوريوس(
األردنية لتصبح ( )415طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة
استمرارية االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص"
في الجامعة األلمانية)المحاسبة الدولية /برنامج البكالوريوس(
األردنية لتصبح ( )394طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة
الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص"""
) (250في جامعة البترا لتصبح )الحقوق /برنامج البكالوريوس(
".طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

األلمانية األردنية

اللغة األلمانية واإلنجليزية
لألعمال والتواصل

البكالوريوس

لصحافة واإلعالم/
مساري الصحافة
اإللكترونية والعالقات
العامة

البكالوريوس

العربية المفتوحة

الصحافة واإلعالم/
مساري الصحافة
اإللكترونية والعالقات
العامة

البكالوريوس

عام

هيئة االعتماد

موظف مثالي

عام

استمرارية االعتماد الخاص

الجامعة األلمانية األردنية

العلوم اللوجستية

البكالوريوس

استمرارية االعتماد الخاص

الجامعة األلمانية األردنية

المحاسبة الدولية

البكالوريوس

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

البترا

الحقوق

البكالوريوس

15/11/2016

عام

15/11/2018
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االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (العالقات الدولية"
والدراسات الدبلوماسية /برنامج الماجستير) في جامعة العلوم
التطبيقية الخاصة بطاقة استيعابية قدرها ( )50طالب ،شريطة عدم
".تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
الطلب إلى الجامعة األلمانية األردنية التقدم بطلب استمرارية "1-
االعتماد الخاص وتحديد الطاقة االستيعابية لتخصص (إدارة
األعمال /برنامج الماجستير) في كلية طالل أبوغزالة في موعد
.أقصاه 15/9/2016
التأكيد على الجامعة عدم قبول طلبة جدد في تخصص (إدارة 2-
األعمال /برنامج الماجستير) في كلية طالل أبوغزالة  ،لحين
صدور قرار مجلس الهيئة باستمرارية االعتماد الخاص وتحديد
.الطاقة االستيعابية للبرنامج المشار إليه أعاله
 :تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم 3-
األستاذ الدكتور محمد عثمان /نائب رئيس هيئة االعتماد 1.
مقرراً

االستمرار في االعتماد
الخاص

جامعة العلوم التطبيقية
الخاصة

العالقات الدولية
والدراسات الدبلوماسية

األستاذ الدكتور هيثم الشبلي/جامعة البلقاء التطبيقية 2.
عضواً
الجامعة االلمانية األردنية  /طالل أبو غزالة .إدارة األعمال
األستاذ الدكتور ماجد أبو جابر /جامعة البلقاء التطبيقية  3.استمرارية االعتماد الخاص
عضواً
األستاذ الدكتور مأمون نديم عكروش /الجامعة األلمانية األردنية 4.
عضواً
الدكتور وائل الهياجنة /جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 5.
عضواً
اآلنسة وفاء الهويدي /مدير مديرية اعتماد الجامعات 6.
عضواً
اآلنسة روال حداد /هيئة االعتماد 7.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها وضع مقترح تعليمات ومعايير االعتماد الخاص
للبرامج والتخصصات التي تطرح في الجامعات األردنية ضمن
".اتفاقية مع القطاع الخاص في األردن

الماجستير

الماجستير

15/9/2016

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور محمد عثمان /نائب رئيس هيئة االعتماد 1-
مقرراً
األستاذ الدكتور هيثم الشبلي/جامعة البلقاء التطبيقية 2-
عضواً
األستاذ الدكتور محمد مسمار /جامعة األميرة سمية للتكنولجيا 3-
عضواً
األستاذ الدكتور مأمون نديم عكروش /الجامعة األلمانية األردنية 4-
عضواً
الدكتور وائل الهياجنة /جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 5-
عضواً
اآلنسة وفاء الهويدي /مدير مديرية اعتماد الجامعات 6-
عضواً
اآلنسة روال حداد /هيئة االعتماد 7-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها وضع مقترح إطار عام لتعليمات ومعايير االعتماد
الخاص للبرامج المستضافة في الجامعات األردنية من قبل جامعات
أجنبية ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين
اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء
اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية
".المعمول بها في الهيئة

تشكيل لجنة

جامعة الشرق االوسط

اإلدارة ،المحاسبة،
التمويل ،والتسويق،
واإلدارة السياحية

لبكالوريوس والماجستير
والدكتوراة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور محمد عثمان /نائب رئيس هيئة االعتماد 1-
مقرراً
األستاذ الدكتور سعدي عبدالجواد /عضو مجلس الهيئة 2-
عضواً
الدكتورة ناهد سليمان عميش /الجامعة األردنية 3-
عضواً
اآلنسة وفاء الهويدي /مدير مديرية اعتماد الجامعات 4-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة االعتراض المقدم من جامعة الزيتونة
األردنية على العقوبات المتخذة بحقها بموجب قرار مجلس الهيئة
رقم ( )187/17/2016تاريخ  ،4/5/2016على أن تقدم اللجنة
تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل
مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر
".اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

إقرار أسس اعتماد اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة
الماجستير أو الدكتورة في تخصصات برامج البكالوريوس
للتخصصات التقنية والتطبيقية والمهنية ،كما هي بالشكل المرفق،
ويعمل بها من تاريخ إقرارها".

تشكيل لجنة

إقرار أسس اعتماد اعضاء
هيئة التدريس

عام

عام

عام

عام

20

15/6/2016
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استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (علوم طب األسنان"
المساندة /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا
:األردنية بطاقة استيعابية قدرها ( )159طالباً ،شريطة اآلتي
تزويد هيئة االعتماد بشهادة الدكتوراة للمبتعثة الدكتورة نور 1-
.أحمد نوافلة
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
".وذلك في موعد أقصاه 15/9/2016

استمرارية االعتماد الخاص

20

15/6/2016

225

أوالً) :إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (هندسة النظم"
الصناعية /برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة ،لحين توفير
الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس في التخصص وتحقيق
.معايير االعتماد الخاص
ثانياً) تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (هندسة النظم
الصناعية /برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة ،لحين استكمال
:الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة )1
الدكتوراه في التخصص بحد أدنى أربعة أعضاء هيئة تدريس ،وبما
يتالئم مع المجاالت المعرفية الواردة في معايير االعتماد الخاص
).هندسة النظم الصناعية(لتخصص
.تجهيز المختبرات الالزمة للتخصص وتزويدها بأجهزة حديثة )2
إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية لتخصص (هندسة )3
النظم الصناعية /برنامج البكالوريوس) وفقاً لمعايير االعتماد
:الخاص للتخصص
:أ -حذف المواد اآلتية من قائمة متطلبات التخصص اإلجبارية
االت كهربائية واالت دقيقة -
مختبر االت كهربائية واالت دقيقة -
انتقال حراره- 1/
انظمة رقمية منطقية -
ب -دمج المادتين اآلتيتين في مادة واحدة بواقع ( )3ساعات معتمدة
 .
تحليالت هندسية -
طرق عددية -
ت -إضافة المواد اآلتية الى قائمة متطلبات التخصص اإلجبارية

:بواقع ثالث ساعات معتمدة لكلٍ منها
نظم االتمتة الصناعية -
إدارة العمليات -
منهجيات تحسين االنتاج والنوعية -

إيقاف قبول طلبة جدد

20

15/6/2016
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20

15/6/2016

227

20

15/6/2016

228

20

15/6/2016
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/تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية لتخصص (المحاسبة"
برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة لحين استكمال الجامعة
:للنواقص اآلتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس في تخصص )1
لتصويب التجاوز في عدد الطلبة)المحاسبة/برنامج البكالوريوس(
.على الطاقة االستيعابية المحسوبة والبالغ قدره ( )72طالباً
تعديل الخطة الدراسية للتخصص وذلك حسب معايير االعتماد )2
).المرفقة(الخاص المقرة من قبل الهيئة
.تزويد الهيئة بمعادلة شهادة الدكتوراه للدكتور مؤيد الفضل )3
.تزويد الهيئة بعقد د.هشام محمد عبيدة موقعاً حسب األصول )4
تحديث الكتب والمراجع الخاصة بتخصص المحاسبة )5
.بإصدارات حديثة
".وذلك في موعد أقصاه 15/9/2016

تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (الكيمياء /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العلوم بطاقة
:استيعابية قدرها ( )200طالب ،شريطة اآلتي
إضافة ( )3ساعات معتمدة إلى متطلبات التخصص اإلجبارية 1-
وذلك لتحقيق الحد األدنى من ساعات المجال المعرفي "الكيمياء
.التحليلية" الواردة في معايير االعتماد الخاص للتخصص
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
".وذلك في موعد أقصاه 15/9/2016

تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (الصيدلة /برنامج "
البكالوريوس) في جامعة العقبة للتكنولوجيا لحين استكمال الجامعة
:للنواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في 1-
.التخصص من غير الحاصلين على إجازة تفرغ علمي
.استكمال تجهيز مختبر الكيمياء العامة ومختبر العلوم الحياتية 2-
تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في 3-
التخصص لتغطية متطلب علم وظائف األعضاء قبل بداية السنة
.الدراسية الثانية من تاريخ االعتماد الخاص
تجهيز مختبر الصيدالنيات ومختبر التشريح وعلم وظائف 4-
األعضاء قبل بداية السنة الدراسية الثانية من تاريخ االعتماد
".الخاص

تأجيل البت برفع الطاقة االستيعابية لتخصص (الصيدلة /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة فيالدلفيا ،لحين استكمال الجامعة للنواقص
:اآلتية
تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه لكل من الدكتور 1-
.محمد نور الدين قطان والدكتور بران كيشور دب
في كلية ) (Virtual Pharmacyتوفير صيدلية افتراضية 2-
الصيدلة لغرض تدريب الطلبة ،وذلك حسب معايير االعتماد
.الخاص للتخصص
.تزويد مختبر الحرائك بالبرمجيات المطلوبة لتخصص الصيدلة 3-
تجديد عقود العمل لجميع مشرفي المختبرات للعام الدراسي 4-
(2016/2017).
وذلك في موعد أقصاه  15/9/2016وبخالف ذلك سيتم إيقاف
".قبول طلبة جدد في التخصص

تأجيل البت في رفع الطاقة
االستيعابية

تثبيت الطاقة االستيعابية

تأجيل البت في االعتماد
الخاص

تأجيل البت برفع الطاقة"
االستيعابية

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

مؤتة

مؤتة

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
العلوم

جامعة العقبة للتكنولوجيا

فيالدلفيا

علوم طب األسنان المساندة

هندسة النظم الصناعية

المحاسبة

الكيمياء

الصيدلة

الصيدلة

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

15/9/2016

15/9/2016

20

15/6/2016
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20

15/6/2016

231

20

15/6/2016

232

20

15/6/2016

233

20

15/6/2016

234

20

15/6/2016

235

20

15/6/2016
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21

22/6/2016
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/تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية"
برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا ،لحين استكمال الجامعة
:للنواقص اآلتية
أوالً) إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية لتخصص
ووصف موادها ،وتزويد)الهندسة المدنية /برنامج البكالوريوس(
:هيئة االعتماد بما يثبت إقرار التعديالت من قبل مجلس العمداء
تغيير مسمى مادة (هندسة الطرق والمرور) ليصبح (هندسة -
الطرق والسكك الحديدية) وتغيير وصف المادة بإزالة كل ما يتعلق
.بالمرور وإضافة ما يتعلق بالسكك الحديدية
تغيير مسمى مادة (المساحة للمدني) ليصبح (هندسة المساحة) في -
.الخطة الدراسية ووصف المواد
إضافة وصف مادة (هندسة المرور) إلى وصف مواد الخطة -
.الدراسية
تغيير وصف مادة (هندسة المطارات والسكك الحديدية) ليصبح -
فقط وإزالة كل ما يتعلق بالسكك الحديدية)هندسة المطارات(
.واقتصاره على هندسة المطارات
إضافة وصف مادة (المواصفات والعقود وحساب الكميات) إلى -
.وصف مواد الخطة الدراسية
تغيير مسمى مادة (الخرسانة مسبقة الصلب) ليصبح (خرسانة -
) .مسبقة اإلجهاد
إضافة مادة اختياري ضمن متطلبات التخصص االختيارية -
) .منشآت ساندة للتربة(وبواقع ثالث ساعات معتمدة تحت مسمى
إضافة فقرة عن استقرار الميول الترابية إلى وصف مادة -
) .تصميم األساسات(
تعديل وصف مادة (ميكانيكا التربة) ليشمل (حد الليونة) و(حد -
).الميوعة
).هندسة المساحة(إضافة (المحطة المتكاملة) إلى وصف مادة -
،تعديل عدد الساعات المعتمدة للمجال المعرفي (تصميم طرق -
إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (هندسة النظم الصناعية/
برنامج البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل بهما من
تاريخ إقرارها".
االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة اإلسراء بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً
والبالغ قدرها ( )143طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية
".العامة للجامعة
عدم الموافقة على تعديل البند الخاص بالتدريب الميداني لخريجي"
كلية الهندسة ضمن اإلطار العام لمعايير االعتماد الخاص
".للتخصصات الهندسية

تثبيت الطاقة االستيعابية العامة لكلية (المركز الجغرافي الملكي 1.
.االردني للعلوم المساحية /كلية مجتمع متوسطة) بــ ( )546طالباً
تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص(المساحة  /برنامج الدبلوم 2.
المتوسط) في كلية (المركز الجغرافي الملكي االردني للعلوم
.المساحية بـــ ( )120طالباً
تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص(أنظمة المعلومات الجغرافية 3.
واالستشعار عن بعد  /برنامج الدبلوم المتوسط) في كلية المركز
،الجغرافي الملكي االردني للعلوم المساحية بـــ ( )120طالباً
:شريطة اآلتي
أ .التزام الكلية بتعديل الخطط الدراسية للتخصصات المذكورة أعاله
.بعد إقرارها من قبل جامعة البلقاء التطبيقية
ب .استكمال العمل على حوسبة أعمال القبول والتسجيل وإعالم
.الهيئة بذلك
.ج .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للكلية
مخاطبة جامعة البلقاء التطبيقية بشأن اإلسراع بتعديل الخطط 4.
،الدراسية للتخصصات المطروحة في كليات المجتمع المتوسطة
.وذلك حسب معايير االعتماد الخاص الصادرة عن هيئة االعتماد
إرسال نسخة من كتاب جامعة البلقاء التطبيقية إلى وزارة التعليم 5.
العالي والبحث العلمي في موعد أقصاه  ،15/7/2016وبخالف
ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب بهذا الشأن ،علماً بأنه قد تك
مخاطبة الجامعة أكثر من مرة بهذا الشأن

تأجيل البت في االعتماد
الخاص

البترا

الهندسة المدنية

البكالوريوس

إقرار معايير االعتماد
الخاص

عام

هندسة النظم الصناعية

البكالوريوس

الستمرار في االعتماد
الخاص

اإلسراء

علم الحاسوب

البكالوريوس

عام

عام

عام

عام

تثبيت الطاقة االستيعابية
العامةوتخصص المساحة
،وتخصص أنظمة
المعلومات الجغرافية
األساشعار عن بعد

)(187/17/2016أوالً :التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم """
تاريخ  4/5/2016المتضمن فرض عدد من العقوبات على جامعة
.الزيتونة األردنية لعدم تقيدها بتعليمات االعتماد
ثانياً :الطلب إلى جامعة الزيتونة األردنية دفع الغرامة المالية
)(187/17/2016المترتبة عليها بموجب قرار مجلس الهيئة رقم التأكيد على قرار مجلس الهيئة
تاريخ  4/5/2016والبالغ قدرها ( )12000ديناراً  ،ليتم في ضوء
ذلك تشكيل لجنة لزيارة الجامعة للتحقق من اإلجراءات التصويبية
الواردة في كتاب الجامعة رقم ( )11/133/2016تاريخ
وفي ضوء تقرير اللجنة سيتم اتخاذ القرار المناسب 18/5/2016
".من قبل مجلس الهيئة بشأن العقوبات المفروضة على الجامعة

المركز الجغرافي الملكي
عامة ،المساحة ،الجغرافية و اإلستشعار عن بعد
االردني

جامعة الزيتونة االردنية

لجنة اعتراض

عدة تخصصات

إقرار اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للبرامج"
الخاص
االعتماد
إطار العام لتعليماتمعايير
الخاص للبرامج المستضافة في الجامعات األردنية من قبل جامعات عربية وأجنبية
االعتماد
ومعايير
،المستضافة في الجامعات األردنية من قبل جامعات عربية وأجنبية
".كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل بهما من تاريخ إقرارها
أوالً) -1إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (اإلدارة /برنامج"
.الماجستير) في جامعة اليرموك
تأجيل البت باالستمرار باالعتماد الخاص لتخصص (اإلدارة 2-
برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك ،وذلك لحين قيام الجامعة/
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس حسب تعليمات
ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ،وذلك في موعد
.أقصاه 15/9/2016
ثانياً) ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص (اإلدارة العامة/برنامج
البكالوريوس) في جامعة اليرموك لحين قيام الجامعة بتعيين العدد
الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتصويب التجاوز الحاصل على
الطاقة االستيعابية المقرة لتخصص (اإلدارة العامة /برنامج
البكالوريوس) في الجامعة والبالغ قدره ( )477طالباً ،والتقدم بطلب
.لرفع الطاقة االستيعابية للتخصص حسب األصول
وذلك في موعد أقصاه  ،15/7/2016وبخالف ذلك سيتم التنسيب
إلى مجلس التعليم العالي بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول
".الموحد

إيقاف قبول طلبة جدد

اليرموك

االدارة  /إدارة عامة

كلية مجتمع متوسطة /دبلوم
متوسط

الماجستير /البكالوريوس

عام

15/7/2016
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22/6/2016
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21

22/6/2016

239

21

22/6/2016

240

21

22/6/2016

241

21

22/6/2016

242

21

22/6/2016

243

21

22/6/2016

244

21

22/6/2016

245

21

22/6/2016

246

21

22/6/2016
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/أوالً :استمرارية االعتماد الخاص لتخصص(إدارة األعمال"
برنامج الماجستير) في جامعة (البلقاء التطبيقية /كلية اإلدارة
والتخطيط) ،بطاقة استيعابية قدرها ( )50طالباً ،مع التأكيد على
الجامعة االلتزام بمعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا فيما
يتعلق بنسبة طالب إلى أستاذ ،وذلك بداية العام الدراسي
(2017/2018).
ثانياً :تخفيض الطاقة اإلستيعابية لتخصص (إدارة االعمال /برنامج
)البكالوريوس) في جامعة (البلقاء التطبيقية /كلية اإلدارة والتخطيط
.لتصبح( )526طالباً
ثالثاً :التأكيد على الجامعة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة
.للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية لبرنامج الماجستير في
".موعد أقصاه 15/11/2016

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الرياضيات /برنامج
البكالوريوس) في جامعة البترا بطاقة استيعابية قدرها( )100طالب،
شريطة قيام الجامعة بتعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة
الدكتور في التخصص أحدهما في مجال (الجبر /التوبولوجي)
واآلخر في مجال (الرياضيات التطبيقية) ،وذلك في بداية السنة
الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص.
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في بداية
الفصل األول من العام الجامعي (".)2018/2019

تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص""
في جامعة اإلسراء لتصبح)معلم صف /برنامج البكالوريوس(
".طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة )(280
أوالً :رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (الصيدلة /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة اإلسراء بــ ( )961طالباً ،شريطة عدم
.تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
ثانياً :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (الصيدلة /برنامج
".الماجستير) لتصبح ( )50طالباً

استمرارية االعتماد الخاص

الموافقة على االعتماد
الخاص

البترا

الرياضيات

البكالوريوس

تخفيض الطاقة االستيعابية

اإلسراء

معلم صف

البكالوريوس

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

االسراء

الصيدلة

البكالوريوس

أوالً :تأجيل البت في تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (التصميم"
،الداخلي /برنامج البكالوريوس) في الجامعة االمريكية في مأدبا
:لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس واحد على األقل متفرغ من حملة 1- .
درجة الدكتوراه في تخصص (التصميم الداخلي) برتبة أستاذ
،مشارك حداً أدنى ،حيث أن الدكتور كرام النمري بلغ سن السبعين
.وحسب التعليمات اليمكن اعتماده على التخصص
تعيين ما نسبته ( )%50على األقل من أعضاء هيئة التدريس 2-
ممن يحملون الجنسية األردنية وحسب البند (ب) من المادة الرابعة
من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات
تأجيل البت في تثبيت الطاقة
.التطبيقية /برنامج البكالوريوس
االستيعابية
إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية للتخصص ،وذلك 3-
:وفقاً لمعايير االعتماد الخاص للتخصص
إضافة المواد اآلتية إلى متطلبات التخصص اإلجبارية( :تاريخ -
/التصميم ونظرياته /البيئة الداخلية وسلوك المستخدم /علم الجمال
المنظور /تاريخ التصميم الداخلي /عمل المجسمات /الرسم) ،مع
حذف المواد غير الموجودة ضمن المجاالت المعرفية الواردة في
.معايير االعتماد الخاص للتخصص
.تحديث البرمجيات الحاسوبية الخاصة بالتخصص 4-
ثانياً :منح الجامعة األمريكية في مأدبا مهلة نهائية لغاية
الستكمال النواقص الواردة أعاله ،وبخالف ذلك 15/9/2016
سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص وإعادة النظر في
".االعتماد الخاص للتخصص

/تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (العلوم المالية والمصرفية"
)برنامج البكالوريوس) في الجامعة األميركية في مأدبا بـــ(200
".طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (هندسة العمارة /برنامج
البكالوريوس) في جامعة عمان األهلية لتصبح ( )426طالباً،
شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة".

أوالً :تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص"
في جامعة عمان األهلية لحين قيام)الصيدلة /برنامج البكالوريوس(
الجامعة بإجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية ،وذلك وفقاً
:لمعايير اعتماد تخصص الصيدلة الصادرة عن هيئة االعتماد
نقل مادة (مستحضرات التجميل) من متطلبات التخصص -
.االختيارية إلى متطلبات التخصص اإلجبارية
إضافة مادة (اقتصاديات صيدالنية) إلى قائمة مواد التخصص -
.اإلجبارية ،بواقع ثالث ساعات معتمدة
زيادة عدد الساعات اإلجبارية المعتمدة للمجال المعرفي -
ليصبح ( )12ساعة معتمدة حداً أدنى ،حيث)صيدالنيات متقدمة(
.تطرح الجامعة مواد هذا المجال ضمن قائمة المواد االختيارية
:ثانياً  :تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل كل من
الدكتور نضال الدوري -
الدكتورة بشرى عبد الهادي -
الدكتورة إسراء الضمور -

جامعة (البلقاء التطبيقية/
كلية اإلدارة والتخطيط)

إدارة األعمال

الماجستير

المريكية في مأدبا

التصميم الداخلي

البكالوريوس

تثبيت الطاقة االستيعابية

المريكية في مأدبا

العلوم المالية والمصرفية

البكالوريوس

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

عمان األهلية

هندسة العمارة(

البكالوريوس

تأجيل البت في رفع الطاقة
االستيعابية الخاصة

إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (القبالة /برنامج"
البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل بها من تاريخ إقرار معايير االعتماد الخاص عام
".إقرارها
)إدارة األعمال(إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصصات كلية "
كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل بها اعتباراً من الفصل األول من
"(2016/2017).العام الدراسي

عمان األهلية

الصيدلة

البكالوريوس

عام

القبالة

البكالوريوس

15/11/2016

2018/2019

15/9/2016

21

22/6/2016

248

21

22/6/2016

249

21

22/6/2016

250

21

22/6/2016

251

22

07/03/2016

252

تعديل البند (ج )3-من المادة ( )4من تعليمات ومعايير االعتماد "
العام لبرامج الدراسات العليا المتضمن شروط اعتماد المجلة العلمية
:والمحكمة ليصبح على النحو اآلتي
أن يكون مضى على إصدارها ثالث سنوات ،باستثناء المجالت -
.األردنية المدعومة من صندوق دعم البحث العلمي

معايير االعتماد العام

عام

عام

عام

استناداً إلى البند (ب) من المادة ( )14من أسس تحديد مكافآت"
لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها ،الصادرة
باالستناد إلى أحكام المادة (/6ج) من تعليمات بدالت اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديالته ،يصرف
ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئيس الهيئة رقم
تاريخ  24/5/2015بوضع دليل قياس معايير )(1/5/1096
ضمان الجودة للمؤسسات والبرامج  ،وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها
:حسب األصول المبلغ المبين إزاء كل منهم

1. 1000

أ.د يوسف محمد سوالمة /جامعة اليرموك
دينار
الدكتور رائد سليم الشدفان /قطاع خاص
دينار
الدكتور أحمد منصور /هيئة االعتماد /أمين سر اللجنة 3.
دينار 200

2. 900

تعديل البند (/3أ) من المادة ( )4من اإلطار العام لتعليمات"
ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية على
:النحو اآلتي
إضافة بند معايير االعتماد الخاص
حملة درجة الماجستير المتفرغين وبنسبة التزيد على ( )%20من -
حملة درجة الدكتوراة المتفرغين ،وبنسبة التزيد على( )%25من
".حملة درجة الدكتوراة المتفرغين لتخصصات الكليات الصحية فقط

عام

إلنسانية والعلمية اإلطار العام للتخصصات األنسانية والعلميةة

استناداً إلى البند (ب) من المادة ( )14من أسس تحديد مكافآت"
لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها ،الصادرة
باالستناد إلى أحكام المادة (/6ج) من تعليمات بدالت اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديالته ،يصرف
ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئيس الهيئة رقم
تاريخ  8/6/2016لدراسة االعتراض المقدم من )(1/2/1323
جامعة الزيتونة األردنية على قرار مجلس الهيئة رقم
تاريخ  ،4/5/2016وذلك بعد إنهاء اللجنة )(187/17/2016
:أعمالها حسب األصول المبلغ المبين إزاء كل منهم

مكافاءة مالية

جامعة الزيتونة األردنية

1. 100

أ.د سعدي عبدالجواد /عضو مجلس الهيئة
دينار
أ.د ماجد عبدالكريم القرعان /الجامعة الهاشمية 2.
دينار 100

أوالً :الطلب إلى جامعة اليرموك دفع الرسوم المترتبة على طلب"
)القانون المدني /برنامج الماجستير(االعتماد الخاص لتخصص
والبالغ قدرها ( )5000دينار ،وذلك للسير في إجراءات االعتماد
الخاص للبرنامج ،أو تزويد هيئة االعتماد بقرار دمج برامج
.وتخصصات كلية القانون حسب األصول
ثانياً :الطلب إلى جامعة اليرموك تزويد هيئة االعتماد بطلبي
/استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (الجغرافيا التطبيقية
برنامجي البكالوريوس والماجستير) ليتسنى للهيئة تشكيل لجنة
.لدراسة طلب استمرارية االعتماد الخاص حسب األصول
:ثالثاً :الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم
/األستاذ الدكتور محمد عيد محمود الصاحب /أصول الدين 1-
مقرراً
الجامعة األردنية
األستاذ الدكتور إبراهيم أحمد الزعبي /أساليب تدريس تربية 2-
إسالمية /جامعة آل البيت عضواً
السيد علي أبوغزلة /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها التأكد من استكمال جامعة اليرموك لنواقص
استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (التربية اإلسالمية /برنامجي
الماجستير والدكتوراة) ،على أن تقدم اللجنة التقريرين في موعد
أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

طلب االعتماد الخاص

اليرموك

القانون المدني

الماجستير

بكالوريوس

22

07/03/2016

253

رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (التسويق اإللكتروني"
والتواصل االجتماعي /برنامج البكالوريوس) في جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا بطاقة استيعابية قدرها ( )250طالباً ،شريطة
:اآلتي
التأكيد على الجامعة تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة 1-
).التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي(الدكتوراة في تخصص
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

22

3/7/

254

أوالً :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (الترجمة /برنامج"
.البكالوريوس) في جامعة اإلسراء لتصبح ( )274طالباً
ثانياً :منح جامعة اإلسراء مهلة نهائية إلى موعد أقصاه
لتعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة 15/8/2016،
).الترجمة /برنامج البكالوريوس(الدكتوراة في لتخصص
".وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

تخفيض الطاقة االستيعابية

22

2016

255

22

07/03/2016

256

22

07/03/2016

257

22

07/03/2016

258

22

07/03/2016

259

22

07/03/2016

260

رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (اإلرشاد النفسي "
)والتربوي /برنامج البكالوريوس) في جامعة جدارا لتصبح (250
:طالباً ،شريطة اآلتي
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتور كمال نزال في 1-
فع وتثبيت الطاقة االستيعابية
موعد أقصاه بداية الفصل األول من العام الجامعي
وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في رفع الطاقة (2016/2017)،
.االستيعابية للتخصص
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-

تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية لتخصص (الهندسة "
المدنية /برنامج البكالوريوس) في جامعة جدارا لحين قيام الجامعة
بتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة
:الدكتوراة في التخصص لتغطية المجاالت المعرفية اآلتية
.ميكانيك التربة -
.تصميم األساسات -
".جيولوجيا هندسة مدنية -

إقرار دليل قياس معايير ضمان الجودة لمؤسسات التعليم العالي"
".كما هو بالشكل المرفق ،ويعمل به اعتباراً من تاريخه 2016،
:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتورة حنان عيسى ملكاوي /علوم حياتية/جامعة 1.
مقرراً
اليرموك
/األستاذ الدكتور جانتي صالح الدين اسماعيل /علوم حياتية 2.
عضواً
جامعة اليرموك
السيد علي أبوغزلة /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص
 /المقدم من الجامعة األردنية)العلوم الحياتية /برنامج البكالوريوس(
فرع العقبة ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين
اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء
اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية
".المعمول بها في الهيئة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
الدكتور رمزي أحمد ماضي/قانون /جامعة آل البيت 1.
مقرراً
الدكتور سهيل هيثم حدادين/قانون تجاري /الجامعة األردنية 2.
عضواً
السيد علي أبوغزلة /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص
المقدم من)الملكية الفكرية وإدارة االبتكار /برنامج الماجستير(
جامعة الزرقاء ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه
أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف
ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات
".المالية المعمول بها في الهيئة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
/األستاذ الدكتور محمد خازر المجالي/التفسير وعلوم القرآن 1.
الجامعة األردنية مقرراً
الدكتور أحمد عبد حسين العوايشة /أصول الدين /الجامعة 2.
عضواً
األردنية
السيد أيمن العموش /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
:تكون مهمتها اآلتي
وضع معايير االعتماد الخاص لتخصص (اإلمامة والوعظ 1-
).واإلرشاد /برنامج البكالوريوس
دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص (اإلمامة والوعظ 2-
واإلرشاد /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة الزرقاء ،على
أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من
تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج
الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في
".الهيئة

التسويق اإللكتروني
جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا
والتواصل االجتماعي

جامعة اإلسراء

جامعة جدارا

الترجمة

اإلرشاد النفسي والتربوي

البكالوريوس

لبكالوريوس

البكالوريوس

تأجيل البت في رفع "
الطاقة االستيعابية

جامعة جدارا

الهندسة المدنية

البكالوريوس

قرار دليل قياس معايير
ضمان الجودة

عام

عام

عام

تشكيل لجنة

تشكيل لجنة

تشكيل لجنة

العلوم الحياتية

جامعة الزرقاء،

جامعة الزرقاء

الجامعة ألردنية /فرع
العقبة

الملكية الفكرية وإدارة
االبتكار

اإلمامة والوعظ واإلرشاد

البكالوريوس

الماجستير

البكالوريوس

15/8/2016

)(2016/2017

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
األستاذ الدكتور عبدالناصر موسى أبو البصل /الشريعة 1.
والدراسات اإلسالمية /جامعة اليرموك مقرراً
الدكتور زكريا سالمة شطناوي /اقتصاد إسالمي /جامعة 2.
عضواً
اليرموك
الدكتور جعفر العدوان /هيئة االعتماد 3.
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص
المقدم من جامعة)المصارف اإلسالمية /برنامج الماجستير(
الزرقاء ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين
اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء
اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية
".المعمول بها في الهيئة
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/أوالً):إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (التربية الخاصة"
برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان العربية ،لحين قيام الجامعة
بتصويب المخالفة اآلتية :تعديل الخطة الدراسية لكي تتناسب مع
المجاالت المعرفية مع مسمى تخصص (التربية الخاصة /صعوبات
التعلم) ،أو تغيير مسمى التخصص ليصبح (التربية الخاصة) ،وذلك
من قبل مجلس التعليم العالي ليتناسب مع محتويات الخطة الدراسية
.الحالية
ثانياً) :تزويد هيئة االعتماد بإجازة التفرغ العلمي لألستاذ الدكتور
.جميل الصمادي الحاصل عليها من جامعته
ثالثاً):تزويد المكتبة بإصدارات حديثة من الكتب والمراجع الخاصة
بالتخصص وبعدد كافٍ من الكتب في اللغة اإلنجليزية ،وذلك في
".موعد أقصاه 15/9/2016
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تعديل البند الخاص بالمكافأة المادية والمعنوية من أسس جائزة"
الموظف المثالي الشهري لهيئة االعتماد بحيث تصبح على النحو
:اآلتي
يجوز منح الموظف أي حافز أو مكافأة مادية أو معنوية أو كليهما"
وفقاً للصالحيات المخولة لرئيس الهيئة بموجب نظام الخدمة المدنية
والتعليمات النافذة وبمعدل موظف واحد لكل فئة من الفئات
".الوظيفية

رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (القانون /برنامج"
،البكالوريوس) في جامعة عمان العربية لتصبح ( )250طالباً
".شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

تشكيل لجنة

جامعة الزرقاء

المصارف اإلسالمية

الماجستير

جائزة الموظف المثالي
الشهري لهيئة االعتماد

هيئة االعتماد

عام

عام

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

جامعة عمان العربية

القانون

البكالوريوس

إيقاف قبول طلبة جدد

جامعة عمان العربية

التربية الخاصة

البكالوريوس

الموافقة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في كلية الطب في"
:الجامعة الهاشمية ،شريطة استكمال الجامعة النواقص اآلتية
دفع البدالت المالية المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد 1-
.في كلية الطب والبالغ قدرها ( )3000دينار
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هيئة التدريس الذين 2-
الموافقة على إعادة فتح باب
.تم تعيينهم في كلية الطب
قبول طلبة جدد في كلية
استكمال النواقص األخرى الواردة في تقرير الهيئة بموجب 3-
الطب
قرار مجلس مجلس الهيئة رقم ( )80/8/2016تاريخ
24/2/2016.
الطلب إلى الجامعة التقدم بطلب رفع طاقة استيعابية لكلية الطب 4-
.مع دفع البدالت المالية المترتبة على ذلك
وذلك في موعد أقصاه  ،15/9/2016وبخالف ذلك سيتم إعادة
".النظر في فتح باب قبول طلبة جدد في الكلية

الهاشمية

عام

عام

إقرار اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد ومعايير"
االعتماد للبرامج األكاديمية المنبثقة عن الشراكات مابين الجامعات قرار اإلطار العام لتعليمات
ومعايير االعتماد
ومنظمات القطاع الخاص ،كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل بها من
".تاريخ إقرارها

عام

عام

عام

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم"
األستاذ الدكتور خالد الفوارس /مساعد الرئيس لشؤون ضمان 1-
مقرراً
الجودة والتطوير /هيئة االعتماد
األستاذ الدكتور هاني أحمد أبوقديس/جامعة العلوم والتكنولوجيا 2-
عضواً
األردنية
الدكتور فالح عبدالحفيظ السواعير /مدير مديرية ضمان الجودة 3-
عضوًا
في الجامعة األردنية
الدكتور محمد اسماعيل الوديان/مدير مديرية ضمان الجودة في 4-
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عضواً
رائد سليم الشدفان  /قطاع خاص 5-
عضواً
الدكتور أحمد منصور/هيئة االعتماد 6-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها وضع مقترح لمعايير التصنيف الوطني األكاديمي
للجامعات األردنية بحيث تركز على البرامج والعائالت لكل
،تخصص والتركيز على الجوانب األكاديمية على مستوى الجامعة
ونتاجات مخرجات التعليم( :الطلبة ،التعلم ،خدمة المجتمع ،البحث
العلمي) ،شريطة أن ال تتعارض معايير التصنيف مع معايير
االعتماديين العام والخاص ،ومعايير ضمان الجود ،على أن تقدم
اللجنة تقريرها في موعد أقصاه شهر اعتباراً من تاريخه ،وذلك
مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة وأمين سر اللجنة ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة
إقرار مشروع الموازنة المالية لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم"
العالي وضمان جودتها لسنة  2016ضمن اإلطار متوسط المدى
(2017-2019).

تشكيل لجنة

24/2/2016

استناداً إلى البند (ب) من المادة ( )14من أسس تحديد مكافآت"
لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها ،الصادرة
باالستناد إلى أحكام المادة (/6ج) من تعليمات بدالت اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديالته ،يصرف
ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئيس الهيئة رقم
تاريخ  4/5/2016بمهمة تضمين تخصص القبالة )(1/5/1102
في دليل معايير كلية التمريض ،وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها
:حسب األصول المبلغ المبين إزاء كل منهم
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أ.د منتهى خليل غرايبة /األمين العام لمجلس التمريضي األردني 1.
دينار 250
د صفاء أحمد األشرم /مجلس التمريض األردني 2.
دينار 200
د.كريمة موسى النعيمي /جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية 3.
دينار 200
السيدة سوم أبو طالب /أمين سر اللجنة /هيئة االعتماد 4.
دينار 15

رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (هندسة القدرة والطاقة"
الكهربائية /برنامج البكالوريوس) في جامعة األميرة سمية
:للتكنولوجيا لتصبح ( )248طالباً ،شريطة اآلتي
تزويد هيئة االعتماد بمباشرات عمل أعضاء هيئة التدريس في 1-
)،هندسة القدرة والطاقة الكهربائية /برنامج البكالوريوس(تخصص
وذلك في موعد أقصاه  ،15/9/2016وبخالف ذلك سيتم إعادة
.النظر في رفع الطاقة االستيعابية للتخصص
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-

تشكيل لجنة

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية

أوالً) :ازالة عقوبة االنذار الموجه لجامعة الزيتونة األردنية بعد"
قيام الجامعة بتصويب المخالفات المترتبة عليها الواردة في قرار
.مجلس الهيئة رقم ( )187/17/2016تاريخ 4/5/2016
ثانياً) :فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (اللغة االنجليزية
وادابها/برنامجي البكالوريوس والماجستير) ،شريطة دفع بدل فتح
باب القبول والبالغ ( )3000دينار لكل برنامج حسب االنظمة
المالية المعمول بها في الهيئة ،وذلك في موعد أقصاه أسبوع من
تاريخه ،وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في فتح باب قبول طلبة
.جدد في البرنامجيين
ثالثاً):تحديد الطاقة االستيعابية لتخصص (اللغة االنجليزية
وادابها/برنامج البكالوريوس) ب ( )227طالباً و( )33طالباً
) .اللغة االنجليزية وادابها/برنامج الماجستير(لتخصص
ازالة عقوبة االنذار الموجه
)رابعاً) :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص الترجمة الى (416
لجامعة الزيتونة األردنية
.طالباً
خامساً) :التأكيد على الجامعة عدم طرح مواد التخصص المساندة
في الخطط الدراسية على قسم الخدمات المساندة وتزويد الهيئة بما
يثبت ذلك في موعد أقصاه  ، 15/9/2016وبخالف ذلك سيتم
.اتخاذ القرار المناسب من قبل مجلس الهيئة بهذا الشأن

عام

األميرة سمية للتكنولوجيا

الزيتونة االردنية

عام

هندسة القدرة والطاقة
الكهربائية

اللغة االنجليزية وادابها

عام

البكالوريوس

برنامجي البكالوريوس
والماجستير

سادسا) :تزويد هيئة االعتماد بالعبء التدريسي ألعضاء هيئة
التدريس للفصل األول من العام الجامعي ( )2016/2017حسب
".التخصص المعينين عليه في موعد أقصاه 15/9/2016

تأجيل البت في رفع الطاقة لتخصص (الهندسة المدنية /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة عمان األهلية ،لحين قيام الجامعة باستكمال
:النواقص اآلتية
 mold& cells،توفير بعض القطع الضرورية مثل القوالب 1-
.في تجهيزات التجارب في مختبر التربة
توفير تجربة علمية بسيطة من الصخور في مختبر التربة لو 2-
تأجيل البت في رفع الطاقة
 point load test.بسيطة مثل تجربة الحمولة النقطية
توفير بعض القطع الضرورية في جهاز المارشل في مختبر 3-
.الطرق
.في مختبر المساحة  GPSتوفير جهاز 4-
".وذلك في موعد أقصاه 15/9/2016

الموافقة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص"
منح جامعة عجلون الوطنية مهلة نهائية لغاية "15/9/2016
/الستكمال نواقص االعتماد الخاص لتخصص (اإلدارة السياحية
برنامج البكالوريوس) الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم
:تاريخ  9/3/2016بخصوص )(95/10/2016
تجديد عقد عمل الدكتور محمد يوسف المومني أو تعيين عضو 1-
هيئة تدريس واحد على األقل من حملة درجة الدكتوراة في
.التخصص
تحقيق نسبة ( )%50من عقود أعضاء هيئة التدريس في 2-
.التخصص لمدة سنتين
".وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

فتح باب قبول طلبة جدد

عمان األهلية

جامعة عجلون الوطنية

الهندسة المدنية

االدارة السياحية

البكالورويوس

البكالوريوس

05/04/2016

15/9/2016

15/9/2016
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الموافقة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (الطب"
البشري /برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك ،شريطة قيام
:الجامعة باستكمال النواقص اآلتية
دفع البدالت المالية المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد 1-
.في كلية الطب والبالغ قدرها ( )3000دينار
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتورة نسرين البطاينة 2-
.والدكتور مظهر الزعبي
الطلب إلى الجامعة التقدم بطلب رفع طاقة استيعابية لتخصص 3-
.الطب البشري مع دفع البدالت المالية المترتبة على ذلك
وسيتم التأكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله في
موعد أقصاه  ،15/9/2016وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في
".فتح باب قبول طلبة جدد في التخصص

إعادة فتح باب قبول طلبة
جدد

اليرموك

الطب البشري

البكالوريوس

15/9/2016

جامعة الحسين بن طالل التصوير اإلشعاعي ،القانون
التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بقبول ( )22.000طالب وطالبة"
في الجامعات الحكومية للفصل األول للعام الدراسي
"(2016/2017).

/أوالً) :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (اإلدارة العامة"
.برنامج البكالوريوس) في جامعة مؤتة لتصبح ( )89طالباً
ثانياً):الطلب إلى الجامعة تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة
االستيعابية لتخصص ( اإلدارة العامة /برنامج البكالوريوس) والبالغ
قدره ( )216طالباً ،وذلك بتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
.التدريس في التخصص وذلك في موعد أقصاه 15/9/2017
.وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص
ثالثاً) :إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (اإلدارة العامة /برنامج
الماجستير) ،لحين قيام الجامعة بتصويب التجاوز الحاصل على
.الطاقة االستيعابية المقرة للتخصص والبالغ قدرها ( )80طالباً
.وذلك في موعد أقصاه 15/9/2017
رابعاً) :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (اإلدارة
)االستراتيجية /برنامج الدكتوراة) بطاقة استيعابية قدرها (10
.طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (اإلدارة
".االستراتيجية /برنامج الدكتوراة) في موعد أقصاه 15/9/2017
الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة /برنامج"
،الماجستير) في جامعة مؤتة بطاقة استيعابية قدرها ( )20طالب
:شريطة اآلتي
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل كلٍ من الدكتور خالد 1-
الحطيبات ،والدكتور محمد الدحيات بداية الفصل األول من العام
.الدراسي 2016/2017
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص لتخصص
").المحاسبة /برنامج الماجستير(

إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (دراسات قرآنية /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،لحين قيام
الجامعة بتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتغطية العدد
الفعلي للطلبة ،وذلك حسب اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد
" .الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية

تخفيض الطاقة االستيعابية

االعتماد الخاص

مؤتة

المحاسبة

.

إيقاف قبول طلبة جدد

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

دراسات قرآنية

البكالوريوس

جامعة عمان العربية

المحاسبة

البكالوريوس

جامعة عمان العربية

ادارة االعمال

البكالوريوس

/تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية لتخصص (المحاسبة"
تأجيل البت في رفع الطاقة
برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان العربية  ،لحين قيام الجامعة
االستيعابية
بتزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هيئة التدريس في
".التخصص خالل أسبوعين من تاريخه
رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (إدارة األعمال /برنامج"
،البكالوريوس) في جامعة عمان العربية لتصبح ( )224طالباً
".شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية /برنامج"
،البكالوريوس) في جامعة البترا بطاقة استيعابية قدرها ( )86طالباً
:شريطة اآلتي
تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 1-
تخصص الهندسة المدنية بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد
استكمال تجهيز المختبرات اآلتية وتزويدها بالمعدات واألجهزة 2-
الالزمة وذلك بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد الخاص
.للتخصص
مختبر التربة -
مختبر مواد إنشاء -
مختبر الطرق -
مختبر اإلنشاءات -
مختبر البيئة -
مختبر المائيات -
عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 3-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاص للتخصص في
"(15/9/2017).موعد أقصاه

مؤتة

االدارة العامة

البكالوريوس

رفع طاقة استيعابية

االعتماد الخاص

البترا

الهندسة المدنية

البكالوريوس

15/9/2016

15/9/2017

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم"
األستاذ الدكتور محمد طالب عبيدات /هندسة مدنية /جامعة 1-
مقرراً
العلوم والتكنولوجيا األردنية
األستاذ الدكتور بشار خالد الطراونة/هندسة مدنية /الجامعة 2-
عضواً
األردنية
25

27/7/2016

282

25

27/7/2016
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25

27/7/2016
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25

27/7/2016
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25

27/7/2016
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25

27/7/2016
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25

27/7/2016
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السيدة فاطمة النوباني /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها التحقق من استكمال جامعة عجلون الوطنية
)(145/14/2016للنواقص الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم
تاريخ  6/4/2016بخصوص االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة
المدنية /برنامج البكالوريوس) ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في
موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء اللجنة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية
".المعمول بها في الهيئة

أوالً:حذف البند (أ) من المادة (ثانياً) من التعليمات المالية لصرف"
مكافآت اللجان المشاركة في امتحان الكفاءة الجامعية ،مع إعادة
.ترقيم المواد
ثانياً :تعديل البنود (ب ،هـ ،و ،ح) من المادة (ثانياً) من التعليمات
المالية لصرف مكافآت اللجان المشاركة في امتحان الكفاءة
".الجامعية ،حسب ترقيم المواد الجديد ،كما هي بالشكل المرفق

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم ( )394/24/2015تاريخ"
الذي ينص على مايلي" :منح شهادة ضمان الجودة 5/8/2015
لجامعة البترا على أن تقوم الجامعة بمعالجة مجاالت التحسين
الواردة في تقرير لجنة الخبراء وتزويد الهيئة بخطة التحسين
التنفيذية الخاصة بذلك سنوياً أخذين بعين االعتبار أن الجامعة
ستخضع للمتابعة لمدة خمس سنوات" بنفس الفترة الزمنية من كل
سنة ،والعمل على تقييم جميع الجامعات بما فيها الحاصلة على
شهادة ضمان الجودة وفقاً لمعايير ضمان الجودة الجديدة اعتباراً
".من 1/1/2017
الموافقة على تجديد عقد مدير المركز الوطني لالختبارات الدكتور"
محمد محمود الداللعة الذي ينتهي بتاريخ  ،31/8/2016شريطة
".أن يتم استكمال إجراءات تجديد العقد حسب األصول

االعتماد الخاص لتخصص (الصيدلة /برنامج البكالوريوس) في"
،جامعة العقبة للتكنولوجيا بطاقة استيعابية وقدرها ( )135طالباً
 :شريطة استكمال الجامعة للنواقص التالية
تزويد الهيئة بكتاب يثبت استالم الجامعة لمختبري (الكيمياء 1.
والعلوم الحياتية ) وتجهيزهما باالجهزة والمعدات الالزمة وذلك في
موعد اقصاه  ، 15/9/2016ليتسنى للهيئة تشكيل لجنة للكشف
على جاهزية المختبرين ،وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في
 .االعتماد الخاص للتخصص
تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 2.
التخصص قبل بداية السنة الثانية من الحصول على االعتماد
.الخاص للتخصص لتغطية متطلب علم وظائف األعضاء
تجهيز مختبر الصيدالنيات ومختبر التشريح وعلم وظائف 3.
االعضاء قبل بداية السنة الثانية من تاريخ الحصول على االعتماد
.الخاص للتخصص
 .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 4.
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه بداية السنة الثالثة من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص

تعديل عبارة " ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها " لتصبح "
ويعمل بها اعتباراً من الفصل األول من العام الدراسي
( )2017/2018من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج
الدراسات العليا التي تم تعميمها على الجامعات سابقاً".

استناداً إلى البند (ب) من المادة ( )14من أسس تحديد مكافآت لجان
االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها ،الصادرة
باالستناد إلى أحكام المادة (/6ج) من تعليمات بدالت اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديالته ،يصرف
ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئيس الهيئة رقم
( )1/2/1324بتاريخ  8/6/2016بمهمة وضع مقترح تعليمات
ومعايير االعتماد الخاص لبرامج وتخصصات التي تطرح في
الجامعات االردنية ضمن اتفاقية مع القطاع الخاص ووضع مقترح
اطار عام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للبرامج المستضافة
في الجامعات االردنية من قبل جامعات اجنبية ،وذلك بعد إنهاء
اللجنة أعمالها حسب األصول المبلغ المبين إزاء كل منهم:
 -1األستاذ الدكتور هيثم الشبلي/جامعة البلقاء التطبيقية
 300دينار
 -2األستاذ الدكتور محمد مسمار /الجامعة الهاشمية
 300دينار
 -3األستاذ الدكتور مأمون نديم عكروش /الجامعة األلمانية األردنية
300دينار
 -4الدكتور وائل الهياجنة /جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
 300دينار

تشكيل لجنة

صرف مكافئة

جامعة عجلون الوطنية

امتحان الكفاءة

الهندسة المدنية

عام

البكالوريوس

04/06/2016

عام

نح شهادة ضمان الجودة

البترا

عام

عام

01/01/2017

الموافقة على تجديد عقد
مدير المركز الوطني
لالختبارات

الدكتور محمد الداللعة

عام

عام

31/8/2016

االعتماد الخاص

جامعة العقبة للتكنولوجيا

الصيدلة

البكالوريوس

معايير االعتماد العام

تعميم للجامعات

عام

عام

صرف مكافئة

هيئة االعتماد

عام

عام

15/9/2016
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08/03/2016
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أوالً :منح جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية مهلة لغاية"
الستكمال النواقص اآلتية في تخصص (طب 15/10/2016
):األسنان /برنامج البكالوريوس
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتصويب التجاوز 1-
الحاصل على الطاقة االستيعابية المحسوبة للتخصص والبالغ قدره
(1740).طالباً ،وبلغ عدد الطلبة المسجلين )(323
تحقيق الحد األدنى لساعات التدريب السريري الفعلي ،حسب 2-
).طب األسنان(معايير االعتماد الخاص بتخصص
ثانياً :استكمال تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة
في تخصص (طب األسنان /برنامج الماجستير) ،وذلك حسب
.تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا النافذة
وسيتم التأكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله
للبرنامجين ،في موعد أقصاه  ،15/10/2016وبخالف ذلك سيتم
".إيقاف قبول طلبة جدد في البرنامجين المذكورين أعاله

الستكمال النواقص

( تأجيل البت في رفـع الطاقـة االستيعابية الخاصة لتخصص"
هندسة الطيران  /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم
:والتكنولوجيا األردنية ،وذلك لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعديل الخطة الدراسية وذلك حسب معايير االعتماد الخاص 1.
للتخصص بحيث يتم زيادة عدد الساعات المعتمدة للمجال المعرفي
المتضمن ( الديناميكا الحرارية  ،انتقال الحرارة  ،الدفع
.والمحركات) لتصبح ( )15ساعة معتمدة
تأجيل البت في رفـع الطاقـة
تصويب وضع مادتي الديناميكا وميكانيكا المواد بحيث يصبح 2.
االستيعابية الخاصة
رمزهما يتبع قسم هندسة الميكانيك أو تبقى برمز قسم هندسة
الطيران على ان يغطي عبئهما أعضاء هيئة التدريس في نفس
.القسم
تحديد ساعات عملية في الخطة الدراسية لمختبري اآلالت 3.
.الكهربائية والدوائر الكهربائية
.تزويدنا بمباشرة عمل الدكتور خالد الجنايدة 4.
"  .وذلك في موعد أقصاه 15/10/2016
/الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (االقتصاد"
برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية بطاقة استيعابية
:قدرها( )417طالباً،شريطة اآلتي
تزويد الهيئة بمباشرة عمل كلٍ من ،وذلك في موعد أقصاه 1-
15/10/2016:
 .الدكتورة آالء غالب محمود البشايرة
 .الدكتور عادل أحمد هدو الربيعي
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
" .أقصاه 15/10/2016

/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (األدب اإلنجليزي"
)برنامج الماجستير) في جامعة مؤتة بطاقة استيعابية قدرها (40
:طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات والقواميس الحديثة )1
.الخاصة بالتخصص
التقدم بطلب لرفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة )2
اإلنجليزية وآدابها /برنامج البكالوريوس) لتصويب التجاوز
الحاصل على الطاقة االستيعابية المقرة للتخصص والبالغ قدره
.طالباً )(220
وذلك في موعد أقصاه  ،15/9/2016وبخالف ذلك سيتم إيقاف
.قبول طلبة جدد في برنامج البكالوريوس
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (األدب
".اإلنجليزي /برنامج الماجستير) في موعد أقصاه 15/10/2017

/أوالً :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (التربية اإلسالمية"
)برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك بطاقة استيعابية قدرها (33
.طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
ثانياً) :الطلب إلى جامعة اليرموك تزويد هيئة االعتماد بمباشرة
عمل كلٍ من األساتذة التالية أسماؤهم المعيينين على تخصص
):الدراسات اإلسالمية /برنامج البكالوريوس(
.حنان علي حسين البدور
.نهيل علي حسن صالح
.تسنيم نور الدين مهيدات
".رائدة خالد حمد نصيرات

/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (التربية اإلسالمية"
)برنامج الدكتوراة) في جامعة اليرموك بطاقة استيعابية قدرها (33
.طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االستمرار في االعتماد الخاص
لتخصص (الدراسات اإلسالمية /برنامج البكالوريوس) ،وتخصص
 ،وذلك في)التربية اإلسالمية /برنامج الماجستير والدكتوراة (
".موعد أقصاه 15/10/2016
تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (نظم المعلومات"
اإلدارية /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية بـــ
طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة )(200
".للجامعة

الموافقة على استمرارية
االعتماد الخاص

الموافقة على االعتماد
الخاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

الهاشمية

مؤتة

الموافقة على االعتماد
الخاص

اليرموك

طب االسنان

هندسة الطيران

االقتصاد

االدب االنجليزي

التربية االسالمية

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

الماجستير

15/10/2017

الماجستير

الموافقة على االعتماد
الخاص

اليرموك

التربية االسالمية

الدكتوراه

تثبيت الطاقة االستيعابية

العلوم االسالمية

نظم المعلومات االدارية

البكالوريوس

15/10/2016
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 /أوالً ) االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص ( الفقه وأصوله"
برنامج الدكتوراه ) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بطاقة
استيعابية قدرها ( )55طالباً ،شريطة اإللتزام بتعليمات ومعايير
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا الجديدة في بداية الفصل
(2017/2018 ).األول من العام الدراسي
 /ثانياً ) فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص ( الفقه وأصوله
برنامج الدكتوراه ) في ( جامعة العلوم اإلسالمية العالمية)  ،شريطة
دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد والبالغ
قدرها ( )3000دينار ،وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل األول
من العام الدراسي (  ) 2016/2017وبخالف ذلك سيتم إعادة
.إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص
ثالثاً ) تزويد الهيئة بمباشرة عمل د .عبد الملك عبد الرحمن السعدي
في بداية الفصل األول من العام الدراسي  ،2016/2017وبخالف
ذلك سيتم إعادة النظر في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص
).الفقه وأصوله /برنامج الدكتوراة(
".رابعاً ) عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

االستمرار في االعتماد
الخاص

تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (التمويل"
والمصارف /برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان العربية ،لحين
قيام الجامعة بتزويد هيئة االعتماد بمسوغات طلب رفع الطاقة
تأجيل البت في رفع الطاقة
االستيعابية الخاصة لتخصص (التمويل والمصارف /برنامج
االستيعابية الخاصة
" ).البكالوريوس

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (نظم"
المعلومات اإلدارية /برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان
العربية ،لتصبح ( )200طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة

الموافقة على رفع الطاقة
االستيعابية الخاصة

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الصيدلة /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة عمان العربية بطاقة استيعابية قدرها
:طالباً ،شريطة اآلتي )(168
تعيين أعضاء هيئة تدريس خالل السنوات القادمة من حملة 1.
درجة البكالوريوس في الصيدلة مع مراعاة تغطية جميع المجاالت
.المعرفية األساسية لتخصص الصيدلة
:إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية 2.
.إلغاء مادة التكنولوجيا الحيوية الصيدالنية المتقدمة مع العملي  -لموافقة على االعتماد الخاص
إضافة مادة في "حسابات وتركيب المواد الصيدالنيه" مع العملي -
(pharmaceutical calculations and compounding
ومادة "صرف ادوية بدون وصفة طبية" مع العملي )design
Over the Counter drugs (OTC).
توفير الكتب الصيدالنية في السنة الثالثة على األكثر ذات العالقة 3.
 (referenceوالمراجع المتخصصة ) (text booksبالمساق
.مثل دساتير األدوية البريطاني واألمريكي ) books
استكمال تركيب األجهزة المتخصصة في مختبرات كلية 4.
".الصيدلة

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (هندسة العمارة /برنامج"
)البكالوريوس) في جامعة عمان العربية بطاقة استيعابية قدرها (40
:طالباً ،شريطة اآلتي
استكمال تزويد المكتبة بالكتب الالزمة للتخصص باللغتين 1.
العربية واإلنجليزية وبما ال يقل عن ( )300عنوان بواقع خمسة
عناوين لكل مادة من مواد الخطة الدراسية وبنسختين ،علماً أن
معظم الكتب التي تم شراءها تتوفر بنسخة واحدة فقط وال تغطي
لموافقة على االعتماد الخاص
جميع مجاالت التخصص الواردة في الخطة الدراسية ،وذلك في
.موعد أقصاه 15/10/2016
توفير ثالثة مراسم إضافية بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد 2.
.وفقاً لمعايير االعتماد الخاص للتخصص
توفير مشغل واحد للمجسمات بحيث يكون مجهز باألدوات 3.
الالزمة لعمل المجسمات المعمارية بداية السنة الثانية من تاريخ
.االعتماد وفقاً لمعايير االعتماد الخاص للتخصص
تعيين عضو هيئة تدريس ثالث من حملة درجة الدكتوراه في 4.
".تخصص هندسة العمارة بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد

العلوم االسالمية

الفقه وأصوله

الدكتوراه

عمان العربية

التمويل والمصارف

البكالوريوس

عمان العربية

نظم المعلومات اإلدارية/

البكالوريوس

عمان العربية

عمان العربية

الصيدلة

هندسة العمارة

البكالوريوس

البكالوريوس

/تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (الموهبة واإلبداع"
برنامج الماجستير) في جامعة عمان العربية ،لحين قيام الجامعة
:باستكمال النواقص اآلتية
تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 1.
التخصص حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات
.العليا
توفير االختبارات والمقاييس والمواد التعليمية والمراجع األجنبية 2.
.في تخصص تربية الموهوبين
أخذ الجامعة األخذ بمالحظة اللجنة اآلتية بتغيير مسمى 3.
التخصص ليصبح (تربية الموهوبين) ،وتعديل مسميات المواد على
:النحو اآلتي
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تأجيل البت في االعتماد
الخاص
مسار الشامل مسار الرسالة
أوالً :المقررات اإلجبارية
أساليب البحث العملي 1-
اإلحصاء في البحث العلمي 2-
مقدمة في تربية الموهوبين 3-
مناهج وإستراتيجيات تعليم الموهوبين 4-
إرشاد الموهوبين 5-
تدريب ميداني في تربية الموهوبين 6-
أساليب الكشف عن الموهوبين7-
ثانياً :المقررات اإلختيارية
نظريات الذكاء 1-
برامج تربية الموهوبين 2-
تمديد الفترة الزمنية للتقدم لطلبات االعتماد الخاص واالعتماد العام" تمديد الفترة الزمنية للتقدم
لطلبات االعتماد الخاص
للجامعات العاملة في المملكة األردنية الهاشمية إلى موعد أقصاه
واالعتماد العام
".ولهذا العام فقط 30/8/2016،
التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم ( )40/4/2016تاريخ
 27/1/2016المتضمن منح جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية
مهلة الستكمال النواقص المتعلقة بتخصص (اإلسعاف والطوارئ/
برنامج البكالوريوس) الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم
( )369/24/2014تاريخ  ،16/9/2014لحين عودة المبتعثين من
حملة درجة الدكتوراة في تخصص (اإلسعاف والطوارئ /برنامج
البكالوريوس او تعيين العدد الالزم من اعضاء هيئة التدريس في
التخصص .
ثانياً :التأكيد على التزام جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية عدم
قبول طلبة جدد في تخصص (اإلسعاف والطوارئ /برنامج
البكالوريوس) لحين قيام الجامعة بتعيين العدد الالزم من اعضاء
هيئة التدريس في التخصص".

التأكيد على قرار مجلس

/تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (العلوم الحياتية"
برنامج البكالوريوس) في الجامعة االردنية  /فرع العقبة ،لحين
 :استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة"1-
) ،العلوم الحياتية /برنامج البكالوريوس(الدكتوراه في تخصص
وذلك حسب المادة ( )4من اإلطار العام لتعليمات ومعايير اإلعتماد
 .الخاص لبرنامج البكالوريوس
أجراء التعديالت على الخطة الدراسية وفقاً لمعايير االعتماد 2.
:الخاص للتخصص
نقل مادة (االحياء البحرية الدقيقة) من المجاالت االختيارية الى-
.المجاالت االجبارية
)التطور الجزئي(تعديل اسم المادة من مسمى (تطور) الى مسمى -
وتعديل وصف المساق ،وذلك لمطابقة المجال المعرفي علم الخلية
 .والوراثة
تزويد المكتبة بالكتب والدوريات الحديثة ،وقواعد البيانات 3.
.الخاصة بالتخصص
وذلك في موعد أقصاه ( ،)15/10/2016وبخالف ذلك سيتم"
".ايقاف قبول طلبة جدد في التخصص
تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (نظم شبكات"
الحاسوب /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية بــــــ( )200طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية
".العامة للجامعة

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (الدراسات اللغوية/
برنامج الماجستير) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بــــــ()66
طالب ،شريطة اآلتي:
-1التزام الجامعة بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات
العليا الجديدة في بداية الفصل األول من العام الدراسي
(.)2017/2018
-2عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة".
/تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (الفقه وأصوله "
)برنامج الماجستير) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بــــــ(66
:طالب ،شريطة اآلتي
التزام الجامعة بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 1.
العليا الجديدة في بداية الفصل األول من العام الدراسي
(2017/2018).
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2.

عمان العربية

عام

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

الموهبة واالبداع

عام

إلسعاف والطوارئ

التأكيد على قرار مجلس

لجامعة االردنية  /فرع العقبة

العلوم الحياتية

ثبيت الطاقة االستيعابية
الخاصة

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

نظم شبكات الحاسوب

تثبيت الطاقة االستيعابية
الخاصة

ثبيت الطاقة االستيعابية
الخاصة

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

الدراسات اللغوية

لفقه وأصوله

الماجستير

عام

البكالوريوس

البكالوريوس

الماجستير

الماجستير

30/8/2016

اوالً  :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية/
برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان العربية بطاقة استيعابية
قدرها ( )54طالباً ،شريطة استكمال الجامعة النواقص اآلتية:
اوالُ :تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في
تخصص الهندسة المدنية ،على أن يكون أحدهما برتبة أستاذ
مشارك على األقل ،وذلك في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد.
ثانيا -توفير مختبر مواد اإلنشاء وتجهيزاته ،وذلك في بداية السنة
لموافقة على االعتماد الخاص
الثانية من تاريخ االعتماد الخاص .
ثالثا -توفير المختبرات االتية وتجهيزها باالجهزة والمعدات
الالزمة للتخصص وذلك في بداية السنة الثالثة من تاريخ اعتماد
التخصص( :مختبر التربة  ،مختبر الطرق  ،مختبر البيئة  ،مختبر
المائيات ) .
رابعا -استكمال توفير الكتب الخاصة بالتخصص بحيث تشمل كافة
المجاالت المعرفية الخاصة بالتخصص وذلك حسب المادة ( )5من
اإلطار العام لالعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية .
خامساً :تزويد هيئة االعتماد بالخطة االسترشادية للتخصص.وذلك
في موعدٍ أقصاه "."15/10/2016
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اوالً :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة
الميكانيكية /برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة األردنية
بطاقة استيعابية قدرها ( )165طالباً ،شريطة استكمال الجامعة
للنواقص اآلتية:
 )1فصل مختبر اإلنتاج عن مختبر االهتزازات الميكانيكية بمكان
مستقل وعدم دمجهما معاً بنفس المكان وذلك لسالمة العملية
التدريسية لمساقات المختبرين .
 )2تزويد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
بمباشرة عمل الدكتور أحمد المناصرة .
 )3توطين أ.د .وجدان أبو الهيجاء في قسم الهندسة الكهربائية /قوى
وتحكم بدالً من قسم الهندسة الميكانيكية.
وذلك في موعدٍ أقصاه  ،15/10/2016وبخالف ذلك سيتم إعادة
النظر في االعتماد الخاص للتخصص .
ثانياً  :سيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في بداية
الفصل الدراسي األول من العام الجامعي ." 2018/2019

الموافقة على االعتماد
الخاص

27

08/10/2016

313

:الطلب من جامعة الزيتونة االردنية استكمال النواقص االتية"
تزويد الهيئة ما يثبت عدم طرح مواد التخصص المساندة في1-
 .الخطط الدراسية على قسم الخدمات المساندة
تزويد هيئة االعتماد بالعبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس2-
للتخصصات اآلتية (تخصص اللغة االنجليزية وآدابها/برنامجي
البكالوريوس والماجستير ،الترجمة ،واللغة الفرنسية واالنجليزية
وآدابهما  /برنامج البكالوريوس ) للفصل االول من العام الجامعي
حسب التخصص المعينين عليه  ،في موعد اقصاه )(2016/2017
وبخالف ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل 15/9/2016 ،
 ".مجلس الهيئة بهذا الشأن

استكمال نواقص
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تأجيل البت في تثبيت الطاقة اإلستيعابية لتخصص( المصارف "
اإلسالمية /برنامج الماجستير) في جامعة جامعة عجلون الوطنية
:لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تصويب عقود أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه1-
في تخصص (المصارف اإلسالمية /برنامج البكالوريوس
والماجستير) ،بحيث يكون عقد عضوي هيئة تدريس من حملة
أجيل البت في تثبيت الطاقة
درجة الدكتوراة لمدة ثالث سنوات لبرنامج الماجستير ،وعقد عضو
اإلستيعابية
هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في برنامج البكالوريوس
لمدة سنتين وذلك لتحقيق نسبة( )%50من عقود أعضاء هيئة
.التدريس حسب التعليمات النافذة
تزويد الهيئة بمباشرة عمل أعضاء هيئة التدريس والجدول2-
الدراسي لتخصص ( المصارف اإلسالمية /برنامج الماجستير
وذلك في موعد أقصاه  15/9/2016وبخالف ذلك سيتم ايقاف
" .قبول طلبة جدد في البرنامج

اوالً  :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (اإلمامة والوعظ
واإلرشاد /برنامج البكالوريوس) في جامعة الزرقاء بطاقة استيعابية
قدرها ( )200طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية :
أوال :تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في
التخصص في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص
للتخصص على أن يكون احدهما تخصصه الدقيق في ( العقيدة
والدعوة) .
ثانياً :تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتورة سوسن "محمد
علي" هاكوز وذلك في موعد أقصاه  ، 15/10/2016وبخالف
ذلك سيتم اعادة النظر في االعتماد الخاص للتخصص .
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في بداية
الفصل الدراسي األول من العام الجامعي . "2018/2019

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (الهندسة
المدنية /برنامج البكالوريوس) في جامعة فيالدلفيا لتصبح ()683
طالباً ،شريطة اآلتي:
-1تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل كلٍ من الدكتور غسان
سليمان والدكتور غسان الدليمي وذلك في موعد اقصاه
.15/10/2016
-2عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة.
وبخالف ذلك سيتم اعادة النظر في رفع الطاقة االستيعابية
للتخصص".

الموافقة على االعتماد
الخاص

الموافقة على رفع وتثبيت
الطاقة االستيعابية

جامعة عمان العربية

جامعة عجلون الوطنية

جامعة الزرقاء

جامعة الزيتونة االردنية

جامعة الزيتونة االردنية

جامعة فيالدلفيا

الهندسة المدنية(

المصارف اإلسالمية

اإلمامة والوعظ واإلرشاد

الهندسة الميكانيكية

اللغة االنجليزية وآدابها

الهندسة المدنية

البكالوريوس

الماجستير

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوسوالماجستير

البكالوريوس
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تأجيل البت في تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (إدارة الموارد
البشرية /برنامج الماجستير) في جامعة عمان العربية لحين تزويد
هيئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتور رشاد الساعد وذلك في موعد
أقصاه .15/10/2016
وبخالف ذلك سيتم اعادة النظر باالعتماد الخاص للتخصص".

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص ( المحاسبة/
برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان العربية لتصبح ()220
طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية للجامعة".
الموافقة على عقد شراء خدمات فنية واستشارية بين كال من
الطرفين الفريق االول :هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان
جودتها والفريق الثاني :االنسة وفاء جميل الهويدي وذلك اعتباراً
من  10/7/2016لمدة ثالثة اشهر ،كما هو بالشكل المرفق ".
اضافة البند (د) الى التعليمات المالية لصرف مكافات اللجان
المشاركة في امتحان الكفاءة الجامعية الذي ينص على مايلي
(يصرف لكل عضو من اعضاء لجنة مدققي اسئلة اي مستوى من
مستويات امتحان الكفاءة الجامعية مبلغ ( )200دينار مائتي دينار
كحد اعلى  ،ويعمل به من تاريخ اقراره .
تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص ( علوم طب االسنان"
المساندة  /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم والتكنولوجيا
االردنية بـــــــ( )159طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية
".العامة للجامعة

استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (التأهيل الرياضي /برنامج "
)البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية بطاقة استيعابية قدرها (269
".طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة العامة للجامعة

تأجيل البت في تثبيت الطاقة
االستيعابية

جامعة عمان العربية

إدارة الموارد البشرية

الماجستير

الموافقة على رفع وتثبيت
الطاقة االستيعابية

جامعة عمان العربية

المحاسبة

البكالوريوس

عقد شراء خدمات فنية
واستشارية

هيئة االعتماد

االنسة وفاء الهويدي

عام

صرف مكافات اللجان

هيئة االعتماد

عام

عام

تثبيت الطاقة االستيعابية
الخاصة

جامعة العلوم والتكنولوجيا
االردنية

علوم طب االسنان المساندة

البكالوريوس

استمرارية االعتماد الخاص

الجامعة الهاشمية

التأهيل الرياضي

البكالوريوس

اوالٍ :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (المصارف"
االسالمية /برنامج االماجستير) المقدم من جامعة الزرقاء  ،شريطة
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
 :ثانياً :امكانية اخذ الجامعة بمالحظات اللجنة التالية
نقل كل من المواد اآلتية من متطلبات التخصص اإلختيارية الى -
،متطلبات التخصص اإلجبارية (:إدارة المخاطر في المصارف
).الرقابة المالية والشرعية

إستحداث مادة بإسم "عمليات المصارف اإلسالمية" ضمن -
.متطلبات التخصص اإلجبارية
نقل مادة اإلحصاء من متطلبات التخصص اإلجبارية الى -
.متطلبات التخصص اإلختيارية أو جعلها مادة إستدراكية
نقل كل من المواد اآلتية من متطلبات التخصص اإلجبارية الى -
متطلبات التخصص اإلختيارية ( اإلدارة المالية المتقدمة ،محاسبة
).المصارف اإلسالمية
إضافة بعض المواد في اإلقتصاد اإلسالمي الكلي أو الجزئي -
.ضمن متطلبات التخصص اإلجبارية أو اإلختيارية
تعديل مسمى " منهجية البحث في األعمال" الى ) أساليب البحث -
 ).ومصادر الدراسات اإلقتصادية في اإلسالم
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".اقصاه 15/10/2017

الموافقة على االعتماد
الخاص

جامعة الزرقاء

المصارف االسالمية

االماجستير

تثبيت الطاقة االستيعابية"
الخاصة

التربية الخاصة

البكالوريوس

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

اللغة العربية وادابها

البكالوريوس

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

لعقيدة والفلسفة االسالمية

الدكتوراه

استمرار في االعتماد الخاص

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

لعلوم المالية والمصرفية

البكالوريوس

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية الخاصة

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

ظم المعلومات اإلدارية

البكالوريوس

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية الخاصة

جامعة عمان العربية

التمويل والمصارف

البكالوريوس

/تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص التربية الخاصة"
برنامج البكالوريوس) في "تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة ب
طالب  ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة )(200
".للجامعة
تأجيل البت في تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (اللغة العربية"
وادابها /برنامج البكالوريوس) في جامعة االسالمية العالمية ،لحين
قيام الجامعة بتزويد الهيئة بعقد الدكتورة (هناء البواب) لمدة سنتين تأجيل البت في تثبيت الطاقة
االستيعابية
ومباشرة عملها في بداية الفصل االول من العام الدراسي
وبخالف ذلك سيتم ايقاف قبول طلبة جدد في 2016/2017،
".البرنامج
اوالً :تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (العقيدة والفلسفة"
االسالمية /برنامج الدكتوراه) في جامعة العلوم االسالمية العالمية
.طاقة قدرها بـــ ( )66طالباً
ثانياً :االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات
ثبيت الطاقة االستيعابية
العليا الجديدة في بداية الفصل االول من العام الدراسي
الخاصة
(2017/2018) .
" .ثالثاً :عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
تثبيت الطاقة االستيعابية"
الخاصة

االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (العلوم المالية
والمصرفية  /برنامج البكالوريس ) في جامعة العلوم االسالمية
العالمية بطاقة قدرها بـــ ( )200طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
االستيعابية العامة للجامعة ".
الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص
(نظم المعلومات اإلدارية /برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان
العربية ،لتصبح ( )200طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
االستيعابية العامة".
الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "
في جامعة عمان)التمويل والمصارف /برنامج البكالوريوس(
العربية لتصبح ( )185طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
" .االستيعابية العامة للجامعة
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الموافقة على توصيات لجنة دراسة العرض والطلب على
التخصصات العلمية في ديوان الخدمة المدنية
وهي كل االتي :
 وضع التخصصات التقنية والمهنية في جامعة البلقاء التطبيقيةمستوى الدبلوم المتوسط على موقع الوزارة االلكتروني وتزويد
نسخة منها لوزارة العمل ومكاتب التوظيف.
 اعادة النظر في المعايير الخاصة للتخصصات التقنية ولجانمعايير االعتماد الخاص واشتراك عضو في كل لجنة من القطاع
الخاص حسب التخصص،لعمل موائمة ما بين مطلبات التخصصات
التقنية ومابين مخرجاتها(لجان قطاعية)
 الطلب من مجلس التعليم العالي عند استحداث تخصص تقني اوتطبيقي جديد ان يكون هناك شراكة مع القطاع الخاص.
 تشكيل لجنة طلب معلومات عن اعداد الطلبة الذين تخرجواوتعينوا لغايات زيادة الطاقة االستيعابية.
 -اعتماد امتحان الكفاءة لغايات التوظيف.

جامعة البلقاء التطبيقية

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم"
 /األستاذ الدكتور مصطفى محمد محيالن /هندسة كهربائية 1.
مقرراً
جامعة مؤته
السيدة سعاد النجار  /هيئة االعتماد 2.
أمين سر اللجنة
 /تكون مهمتها التأكد من استكمال جامعة البلقاء التطبيقية
كلية الهندسة /المركز ،للنواقص الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم
تاريخ  14/1/2016المتعلقة باعتماد تخصص )(15/2/2016
 ،وامكانية فتح)هندسة الطاقة الكهربائية  /برنامج البكالوريوس (
باب قبول طلبة جدد في التخصص ،على أن تقدم اللجنة تقريرها
في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة
،مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة
"وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم:
 .1االستاذ الدكتور اسماعيل مطالقة  /كلية الطب /جامعة العلوم
مقرراً
والتكنولوجيا االردنية
 .2الدكتور مأمون محمد علي حتمل/تحاليل طبية  /الجامعة
عضواً
الهاشمية
 .3الدكتور جعفر العدوان  /هيئة االعتماد
امين سر اللجنة
تكون مهمتها التأكد من استكمال جامعة البلقاء التطبيقية كلية
الهندسة/المركز ،للنواقص الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم
( )16/2/2016تاريخ  )14/1/2016لدراسة طلب رفع الطاقة
االستيعابية الخاصة لتخصص (التحاليل الطبية  /برنامج
البكالوريوس المقدم من جامعة البلقاء التطبيقية  ،على أن تقدم
اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه،
وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة
وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة".

فتح باب قبول طلبة جدد

تشكيل لجنة

جامعة البلقاء التطبيقية

جامعة البلقاء التطبيقية

هندسة الطاقة الكهربائية

التحاليل الطبية

البكالوريوس

البكالوريوس

استناداً إلى البند (ب) من المادة ( )14من أسس تحديد مكافآت+لجان
االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها ،الصادرة
باالستناد إلى أحكام المادة (/6ج) من تعليمات بدالت اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديالته ،يصرف
ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئيس الهيئة رقم
( )1/5/1016تاريخ ( ، )12/4/2016بدراسة وتقييم برامج
وتخصصات كليات الشريعة في الجامعات االردنية الرسمية
والخاصة  ،وذلك بعد إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلغ
المبين إزاء كل منهم:
 -1أ.د عبد الناصر موسى ابو البصل  /جامعة اليرموك
 500دينار
 -2أ.د بسام علي العموش/كلية الشريعة  /الجامعة االردنية
 400دينار
 .3أ.د كايد يوسف قرعوش  /كلية الشريعة  /جامعة العلوم
 400دينار
التطبيقية
 .4أ.د خالد علي بني احمد  /عميد كلية الشريعة  /جامعة مؤته
 400دينار
 -5االنسة وفاء الهويدي  /مدير مديرية االعتماد  /امين السر
 100دينار

منح جامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية مهلة لغاية "15/6/2017
الستكمال النواقص الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم ،
تاريخ ( ) )4/5/2016المتعلقة باستمرارية ) (190/17/2016
)،االعتماد الخاص لتخصص )طب االسنان /برنامج البكالوريوس
".وبخالف ذلك سيتم ايقاف قبول طلبة جدد في التخصص

استكمال نواقص

 ،منح جامعة الحسين بن طالل مهلة نهائية لغاية "15/12/2016
لتعيين العدد الالزم من اعضاء هيئة التدريس في تخصص (االدارة منح جامعة الحسين بن طالل"
السياحية  /االرشاد السياحي /برنامج البكالوريس ) وبخالف ذلك
".سيتم ايقاف قبول طلبة جدد في التخصص

جامعة العلوم والتكنولوجيا
االردنية

طب االسنان

البكالوريوس

الرقم معدل

جامعة الحسين بن طالل

 /االدارة السياحية(
االرشاد السياحي

البكالوريوس

الرقم معدل
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منح الجامعة الهاشمية مهلة نهائية لغاية  15/12/2016الستكمال "
:النواقص االتية وفقا لمعايير االعتماد الخاص
اعادة ترميز الخطة الدراسية للتخصص بحيث يكون لكل 1-
تخصص ترميز خاص به حيث ان واقع الحال يشير الى وجود
ترميز واحد في الخطط الدراسية لكال التخصصين ( االقتصاد
منح الجامعة الهاشمية مهلة
واالقتصاد المالي ) حتى يتسنى لهيئة االعتماد النظر في حساب
نهائية
.الطاقة االستيعابية لكل تخصص على حدى
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم تغطية 2-
العدد الفعلي للطلبة الموجودين في التخصص وفقاً لالطار العام
لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية
".والعلمية
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اوالً :الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (هندسة"
 /البرمجيات  /برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية
كلية االمير غازي لتكنولوجيا المعلومات  ،بطاقة استيعابية قدرها
:طالباً ،شريطة االتي )(406
 :اجراء التعديالت االتية على الخطة الدراسية للتخصص
نقل مادتي ( تطوير مكونات البرمجيات ،ومساق تصميم وتنفيذ -
واجهة المستخدم) من متطلبات التخصص االختيارية لتصبح ضمن
).متطلبات التخصص االجبارية
اضافة مادة تطوير البرمجيات ضمن متطلبات التخصص -
.االجبارية
:امكانية اخذ الجامعة بمالحظة اللجنة االتية -
تعديل ساعات التدريب الميداني الى ( صفر ساعة في الخطة -
).الدراسية
وسيتم التأكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله وتثبيت
".الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد أقصاه 15/11/2016
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تأجيل البت في رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "
في جامعة جدارا لحين قيام)الهندسة المدنية /برنامج البكالوريوس(
 :الجامعة بتعيين عضو هيئة تدريس يغطي المجاالت المعرفية االتية
تأجيل البت في رفع وتثبيت
 .ميكانيكا تربة 1-
الطاقة االستيعابية الخاصة
 .تصميم اساسات 2-
 .جيولوجيا هندسية 3-
في موعد اقصاه  ، 15/10/2016وبخالف ذلك سيتم ايقاف قبول
".طلبة جدد في التخصص
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الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (القانون /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة العلوم االسالمية العالمية  ،بطاقة استيعابية
:قدرها ( )199طالباً  ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص االتية
اشتراك المكتبة بالدوريات الورقية وااللكترونية الحديثة في مجال
الموافقة على االعتماد الخاص
التخصص وفقاً للمادة ( )5من االطار العام للتخصصات االنسانية
والعلمية للجامعات والكليات الجامعية وذلك في موعد اقصاه
وبخالف ذلك سيتم اعادة النظر في االعتماد 15/10/2016،
".الخاص للتخصص
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الموافقة على االعتماد الخاص للتخصص ( ادارة االعمال /برنامج"
،الماجستير ) في جامعة االسراء بطاقة استيعابية قدرها ( )40طالباً
:شريطة استكمال الجامعة للنواقص االتية
تزويد الهيئة بمباشرة عمل اعضاء هيئة التدريس في التخصص 1-
.في موعد اقصاه 15/10/2016
زيادة عدد الكتب الحديثة والمراجع الخاصة بالتخصص باللغة 2-
االنجليزية ووزيادة االشتراك بالمجالت المتخصصة في التخصص
.بحيث تشمل كافة المجاالت المعرفية للخطة الدراسية
تزويد الهيئة بوصف بمواد التخصص باللغتين العربية 3-
.واالنجليزية
وبخالف ذلك سيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص
".في موعد اقصاه 15/10/2016

تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص ( الملكية الفكرية "
وادارة االبتكار /برنامج الماجستير ) في جامعة الزرقاء وذلك لحين
قيام الجامعة بتعيين العدد الالزم من اعضاء هيئة التدريس المحققين
لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا من حيث
التخصص واالنتاج العلمي ،مع التأكيد على الجامعة عدم قبول طلبة
".في التخصص قبل الحصول على االعتماد الخاص للتخصص

( الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص"
الصيدلة /برنامج البكالوريوس ) في جامعة عمان االهلية بطاقة
:استيعابية وقدرها ( )1486طالباً شريطة االتي
:اوالً :تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل كل من
.الدكتور نضال الدوري -
.الدكتورة اسراء الضمور -
.الدكتورة بشرى عبد الهادي -
في موعد أقصاه ( )15/10/2016وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر
.في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص
" .ثانياً :عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص( القضاء"
،الشرعي /برنامج الدكتوراه) في جامعة العلوم االسالمية العالمية
لحين تعيين عضو هيئة تدريس رابع في مجال التخصص ،ولديه
انتاجٌ علميٌ في مجال التخصص وذلك في موعد اقصاه
وبخالف ذلك سيتم اعادة النظر في االعتماد 15/10/2016 ،
".الخاص للتخصص

الموافقة على استمرارية
االعتماد الخاص

الموافقة على االعتماد
الخاص

تأجيل البت في االعتماد
الخاص

الموافقة على رفع وتثبيت
الطاقة االستيعابية الخاصة

تأجيل البت في استمرارية
االعتماد الخاص

الجامعة الهاشمية

جامعة البلقاء التطبيقية /
كلية االمير غازي
لتكنولوجيا المعلومات

جامعة االسراء

الزرقاء

عمان االهلية

جدارا

االقتصاد واالقتصاد المالي

هندسة البرمجيات

ادارة االعمال

الملكية الفكرية وادارة
االبتكار

الصيدلة

الهندسة المدنية

البكالوريوس

البكالوريوس

الماجستير

الماجستير

البكالوريوس

البكالوريوس

الرقم معدل

الرقم معدل

الرقم معدل

الرقم معدل

الرقم معدل

الرقم معدل

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

القانون

البكالوريوس

الرقم معدل

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

القضاء الشرعي

الدكتوراه

الرقم معدل
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االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (االرشاد النفسي "
والتربوي /برنامج الدكتوراه) في جامعة العلوم االسالمية العالمية
بطاقة استيعابية قدرها ( )66طالباً شريطة استكمال الجامعة
:للنواقص االتية
.تزويد الهيئة بمباشرة عمل د .نايفة الشوبكي 1.
توفير مراجع متخصصة في مجال االرشاد النفسي والتربوي 2.
باللغة االنجليزية تتناسب مع درجة الدكتوراة وذلك في موعد أقصاه
15/11/2016.
امكانية االخذ بمالحظات اللجنة االتية فيما يتعلق بالخطة 3.
:الدراسية
نقل مادة قضايا أخالقية وقانونية في االرشاد من المساقات -
.االجبارية الى االختيارية
حذف مادة تطبيقات تكنولوجيا التعليم في المناهج لبعدها عن -
.التخصص
وبخالف ذلك سيتم اعادة النظر في استمرارية االعتماد الخاص
".للتخصص

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة الكهربائية/القوى
والتحكم  /برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة االردنية بطاقة
استيعابية قدرها ( )155طالباً شريطة استكمال الجامعة النواقص
االتية:
 -1تجهيز المختبرات االتية علي بداية السنة الرابعة للتخصص
وهي (مختبر انظمة القوى الكهربائية  ،ومختبر التحكم والقياسات
الكهربائية ،ومختبر الكترونيات القوى والقيادة الكهربائية) -2.عدم
تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة.
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
أقصاه .15/9/2017

االستمرار في االعتماد
الخاص

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

الموافقة على االعتماد
الخاص

الموافقة على تشكيل لجنة حسب األصول لدراسة وتقييم
تخصصات كليات تكنلوجيا المعلومات في الجامعات العاملة فيالموافقة على تشكيل لجنة حسب األصول
المملكة األردنية الهاشمية وإعادة النظر في معايير االعتماد الخاص
لهذه التخصصات لتتماشى مع المعايير الدولية
أوالً  :الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص
(الهندسة الصناعية /برنامج البكالوريوس) .
ثانياً  :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة الصناعية/
برنامج البكالوريوس) في جامعة اليرموك بطاقة استيعابية قدرها
( )250طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص االتية :
 -1تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل كل من:
 الدكتور محمد الطاهات .الموافقة على فتح باب قبول
 الدكتور محمود المستريحي .طلبة جدد
 الدكتور مراد عطير. الدكتور عبداهلل العالوين . المدرسة االء طويق . -2تجهيز مختبر (العوامل البشرية) حسب االصول.
ثالثاً  :عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة.
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
اقصاه ." 15/11/2016
أوالً :الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص""
 ،في جامعة مؤتة لتصبح)الفقه وأصوله /برنامج البكالوريوس(
:طالباً ،شريطة اآلتي )(686
أ -تزويد هيئة االعتماد بمباشرة العمل لكل من الدكتور مروان سالم
الرياحنة والدكتور صالح محمود جابر في موعد أقصاه
وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في رفع الطاقة 15/9/2016،
.االستيعابية الخاصة للتخصص
ب -عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
 .
ثانياً  :التأكيد على ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص (الفقه
وأصوله /برنامج الدكتوراه) في جامعة مؤته لحين تزويد هيئة
االعتماد باالنتاج العلمي حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام
لبرامج الدراسات العليا ،ألي من أعضاء هيئة التدريس اآلتية
 :اسماؤهم
أ.د .عبد الحميد إبراهيم المجالي
أ.د .أحمد عبداهلل العوضي -
أ.د .محمد احمد الرواشدة -
أ.د .عبداهلل مصطفى الفواز -
.د.بسام عبد الكريم الهلول -
ليتم اعتماده على تخصص (الفقه واصوله /برنامج دكتوراه) وذلك
 ".في موعد أقصاه 15/3/2017

منح جامعة آل البيت مهلة نهائية لغاية  ،15/12/2016الستكمال"
النواقص المتعلقة بتخصص (هندسة الطاقة المتجددة /برنامج
البكالوريوس) وهي توفير الحد االدنى من أعضاء هيئة التدريس
من حملة درجة الدكتوراه وذلك حسب المادة ( )4من االطار العام
.لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات العلمية واالنسانية
" .وبخالف ذلك سيتم ايقاف قبول طلبة جدد في التخصص

االرشاد النفسي والتربوي

الزيتونة االردنية

الهندسة الكهربائية/القوى
والتحكم

عام

تخصصات تكنلوجيا المعلومات

اليرموك

الموافقة على رفع وتثبيت
الطاقة االستيعابية

مؤتة

منح جامعة آل البيت مهلة
نهائية

آل البيت

الهندسة الصناعية

الفقه واصوله

هندسة الطاقة المتجددة

الدكتوراه

البكالوريوس

الرقم معدل

الرقم معدل

الرقم معدل
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أوال " :الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (علم
الحاسوب /برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
االمير غازي لتكنولوجيا المعلومات بطاقة استيعابية قدرها ()347
طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص االتية:
 -1فصل مادة تنظيم ومعمارية الحاسوب الى مادتين هما (تصميم
وتنظيم الحاسوب ومعمارية الحاسوب) بواقع ثالث ساعات معتمدة.
 -2تعديل مسمى مادة (الحبر الخطي والتحليل العددي) لتصبح
(التحليل العددي).
في موعد اقصاه  ،15/11/2016وبخالف ذلك سيتم اعادة النظر
في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص" .
ثانياً :في حال رغبة الجامعة بزيادة الطاقة االستيعابية للتخصص
فعليها التقدم بطلب رفع طاقة استيعابية وحسب االصول.

أوال " :الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (علم
الحاسوب /برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
االمير غازي لتكنولوجيا المعلومات بطاقة استيعابية قدرها ()347
طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص االتية:
 -1فصل مادة تنظيم ومعمارية الحاسوب الى مادتين هما (تصميم
وتنظيم الحاسوب ومعمارية الحاسوب) بواقع ثالث ساعات معتمدة.
 -2تعديل مسمى مادة (الحبر الخطي والتحليل العددي) لتصبح
(التحليل العددي).
في موعد اقصاه  ،15/11/2016وبخالف ذلك سيتم اعادة النظر
في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص" .
ثانياً :في حال رغبة الجامعة بزيادة الطاقة االستيعابية للتخصص
فعليها التقدم بطلب رفع طاقة استيعابية وحسب االصول.

لموافقة على استمرارية
االعتماد الخاص

الموافقة على استمرارية
االعتماد الخاص

ت"أوالً :تعتبر جامعة البترا مستكملة للبند االول من قرار مجلس "
الهيئة رقم ( )178/16/2016تاريخ  27/4/2016المتعلق بتعديل
)هندسة العمارة /برنامج البكالوريوس(الخطة الدراسية لتخصص
.والمحددة بطاقة االستيعابية بـ ( )472طالباً
جامعة البترا مستكملة للبند
ثانياً :الطلب من جامعة البترا تزويد هيئة االعتماد بمباشرة العمل
االول
لكل من الدكتور خالد زياد رمضان والمهندسة يارا المناصير بداية
الفصل االول من العام الدراسي ( ،)2016/2017وبخالف ذلك
.سيتم اعادة النظر في الطاقة االستيعابية للتخصص

/أوالً) تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال"
برنامج البكالوريوس) المطروح من قِبل جامعة ويلز البريطانية في
جامعة الشرق األوسط ،والمرخص بموجب قرار مجلس التعليم
العالي رقم( )156تاريخ
:لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية )( 7/4/2016
توفير الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس في تخصص(إدارة 1-
األعمال /برنامج البكالوريوس) المطروح من قِبل جامعة ويلز
البريطانية في جامعة الشرق األوسط ،وذلك حسب تعليمات
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ،واإلطار العام لتعليمات
،ومعايير اعتماد البرامج المستضافة الصادرة عن هيئة االعتماد
حيث لم تقدم الجامعة الى اللجنة الشهادات العلمية والترقيات
واألبحاث ألعضاء هيئة التدريس المقترح تعيينهم على التخصص
 .المشار إليه أعاله
تقديم جامعة الشرق األوسط ما يثبت أن جامعة ويلز البريطانية 2-
التي ستطرح تخصص(إدارة األعمال /برنامج البكالوريوس) في
جامعة الشرق األوسط حاصلة على ترخيص واعتماد من الجهات
.المختصة في بلدها
تقديم جامعة الشرق األوسط ما يثبت أن الخطة الدراسية التي 3-
سيتم تدريسها للطلبة في تخصص (إدارة األعمال /برنامج
البكالوريوس) المطروح من قِبل جامعة ويلز البريطانية في جامعة
 .الشرق األوسط هي نفسها التي ُتدرس في جامعة ويلز البريطانية
توفير نظام توثيق وتسجيل محوسب خاص بالطلبة في سجالت 4-
.الجامعة المستضيفة ،حسب األصول
توفير نظام توثيق وتسجيل محوسب خاص بالطلبة في سجالت 5
.الجامعة المستضيفة ،حسب األصول
تقديم جامعة الشرق األوسط ما يثبت أن أعضاء هيئة التدريس 6-
)جامعة ويلز البريطانية(المقترحين من قبل الجامعة المستضافة
 .ممن هم على كادر الجامعة

تأجيل البت

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
االمير غازي لتكنولوجيا
المعلومات

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
االمير غازي لتكنولوجيا
المعلومات

البترا

جامعة ويلز البريطانية في
جامعة الشرق األوسط

علم الحاسوب

علم الحاسوب

هندسة العمارة

إدارة األعمال

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس
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/أوالً) تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال"
برنامج الماجستير ) المطروح من قِبل جامعة ويلز البريطانية في
جامعة الشرق األوسط ،والمرخص بموجب قرار مجلس التعليم
العالي رقم( )156تاريخ (  )7/4/2016لحين استكمال الجامعة
:للنواقص اآلتية
توفير الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس في تخصص(إدارة 1-
األعمال /برنامج الماجستير ) المطروح من قِبل جامعة ويلز
البريطانية في جامعة الشرق األوسط ،وذلك حسب تعليمات
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ،واإلطار العام لتعليمات
،ومعايير اعتماد البرامج المستضافة الصادرة عن هيئة االعتماد
حيث لم تقدم الجامعة الى اللجنة الشهادات العلمية والترقيات
واألبحاث ألعضاء هيئة التدريس المقترح تعيينهم على التخصص
 .المشار إليه أعاله
تقديم جامعة الشرق األوسط ما يثبت أن جامعة ويلز البريطانية 2-
التي ستطرح تخصص(إدارة األعمال /برنامج الماجستير) في
جامعة الشرق األوسط حاصلة على ترخيص واعتماد من الجهات
.المختصة في بلدها
تقديم جامعة الشرق األوسط ما يثبت أن الخطة الدراسية التي 3-
سيتم تدريسها للطلبة في تخصص (إدارة األعمال /برنامج
الماجستير) المطروح من قِبل جامعة ويلز البريطانية في جامعة
 .الشرق األوسط هي نفسها التي ُتدرس في جامعة ويلز البريطانية
توفير نظام توثيق وتسجيل محوسب خاص بالطلبة في سجالت 4-
.الجامعة المستضيفة ،حسب األصول
توفير نظام توثيق وتسجيل محوسب خاص بالطلبة في سجالت 5-
الجامعة المستضيفة ،حسب األصول
تقديم جامعة الشرق األوسط ما يثبت أن أعضاء هيئة التدريس 6-
) جامعة ويلز البريطانية(المقترحين من قبل الجامعة المستضافة
 .ممن هم على كادر الجامعة
/أوالً) تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال"
برنامج الدكتوراه) المطروح من قِبل جامعة ويلز البريطانية في
جامعة الشرق األوسط ،والمرخص بموجب قرار مجلس التعليم
العالي رقم( )156تاريخ
:لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية )( 7/4/2016
توفير الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس في تخصص(إدارة 1-
األعمال /برنامج الدكتوراه) المطروح من قِبل جامعة ويلز
البريطانية في جامعة الشرق األوسط ،وذلك حسب تعليمات
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ،واإلطار العام لتعليمات
،ومعايير اعتماد البرامج المستضافة الصادرة عن هيئة االعتماد
حيث لم تقدم الجامعة الى اللجنة الشهادات العلمية والترقيات
واألبحاث ألعضاء هيئة التدريس المقترح تعيينهم على التخصص
.المشار إليه أعاله
تقديم جامعة الشرق األوسط ما يثبت أن جامعة ويلز البريطانية 2-
التي ستطرح تخصص(إدارة األعمال /برنامج الدكتوراه) في
جامعة الشرق األوسط حاصلة على ترخيص واعتماد من الجهات
.المختصة في بلدها
تقديم جامعة الشرق األوسط ما يثبت أن الخطة الدراسية التي 3-
سيتم تدريسها للطلبة في تخصص (إدارة األعمال /برنامج
الدكتوراه) المطروح من قِبل جامعة ويلز البريطانية في جامعة
.الشرق األوسط هي نفسها التي ُتدرس في جامعة ويلز البريطانية
توفير نظام توثيق وتسجيل محوسب خاص بالطلبة في سجالت 4-
.الجامعة المستضيفة ،حسب األصول
توفير نظام توثيق وتسجيل محوسب خاص بالطلبة في سجالت 5-
.الجامعة المستضيفة ،حسب األصول
تقديم جامعة الشرق األوسط ما يثبت أن أعضاء هيئة التدريس 6-
)جامعة ويلز البريطانية(المقترحين من قبل الجامعة المستضافة
الموافقة على االعتماد الخاص تخصص (الشريعة /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة عمان العربية بطاقة استيعابية قدرها
طالباً  ،شريطة )(158
تزويد الهيئة بمباشرة عمل أعضاء هيئة التدريس في موعد 1.
أقصاه  ،15/9/2016وعدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة
.للجامعة
تعيين عضو هيئة تدريس رابع ،من حملة دكتوراه في تخصص 2.
في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص)الشريعة(
.للتخصص
 .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 3.
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
(15/9/2016).أقصاه

اوالً  :فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (التربية الخاصة "،صعوبات التعلم /برنامج البكالوريوس) في جامعة عمان العربية
شريطة دفع البدالت المالية المترتبة على فتح باب قبول طلبة جدد
في التخصص والبالغ قدرها ( )3000دينار ،وبخالف ذلك سيتم
".اعادة النظر في فتح باب قبول طلبة جدد في التخصص
ثانياً  :الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص
في جامعة)التربية الخاصة -صعوبات التعلم/برنامج البكالوريوس(
عمان العربية بطاقة استيعابية ( )161طالبا ً،شريطة عدم تجاوز
 .الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

تأجيل البت

جامعة ويلز
البريطانية في جامعة
الشرق األوسط

إدارة األعمال

الماجستير

تأجيل البث

جامعة ويلز البريطانية في
جامعة الشرق األوسط

ادارة االعمال

الدكتوراه

الموافقة على االعتماد
الخاص

فتح باب قبول طلبة جدد

عمان العربية

عمان العربية

الشريعة

التربية الخاصة -صعوبات
التعلم

البكالوريوس

البكالوريوس

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة
المدنية /برنامج البكالوريوس) في جامعة عجلون الوطنية والمحددة
طاقته االستيعابية ( )80طالباً شريطة استكمال الجامعة للنواقص
االتية:
 -1تعيين رئيس لقسم الهندسة المدنية ،وذلك حسب متطلبات اإلدارة
الواردة في المادة( )8من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد
الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية للجامعات والكليات الجامعية.
 -2تزويد الهيئة بمباشرة عمل أعضاء هيئة التدرس في التخصص .
وذلك في موعد اقصاه .15/10/2016
 -3تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في
التخصص وذلك في بداية السنة الثالثة من تاريخ اعتماد التخصص،
أحدهم برتبة أستاذ مشارك كحد أدنى.
 -4توفير المختبرات اآلتية وتجهيزها باألجهزة والمعدات الالزمة
وذلك في بداية السنة الثالثة من تاريخ اعتماد التخصص:
(مختبر التربة ،مختبر مواد اإلنشاء ،مختبر الطرق ،مختبر
اإلنشاءات ،مختبر البيئة ،مختبر المائيات)".
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
اقصاه ."15/10/2017

لموافقة على استمرارية
االعتماد الخاص

30

28/8/2016

357

30

28/8/2016

358

تاجيل البت في استمرار االعتماد الخاص لتخصص (التفسير"
وعلوم القرآن/برنامج الدكتوراه) في جامعة العلوم االسالمية
العالمية لحين استكمال الجامعة النواقص المتعلقة بمعايير االعتماد
 :الخاص للتخصص ،وهي كالتالي
اوالً :تعيين عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه في التخصص
برتبة أستاذ ومحقق لشرط اإلنتاج العلمي وذلك حسب تعليمات
ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا والصادرة عن هيئة
االعتماد ،أو تزويد الهيئة بأبحاث منشورة أو مقبولة للنشر في
مجالت علمية محكمة لألستاذ الدكتور وليد عوجان ،وذلك في
.موعد أقصاه بداية الفصل الثاني من العام 2016/2017
ثانياً :التأكيد على البند (خامساً) من قرار مجلس الهيئة رقم
تاريخ  4/5/2016والمتضمن إيقاف قبول )(188/17/2016
طلبة في تخصص (التفسير وعلوم القرآن /برنامج الدكتوراه) في
جامعة العلوم اإلسالمية ،لحين قيام الجامعة بتعيين العدد الالزم من
أعضاء هيئة التدريس حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج
".الدراسات العليا

تأجيل البت
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اوالً  :تأجيل البت في اإلستمرار لإلعتماد الخاص لتخصص"
لحين توفير عقود لهيئة)الدراسات اللغوية /برنامج الدكتوراه (
.التدريس مجددة وحديثة
ثانياً :اعادة النظر في الخطة الدراسية لبرنامج الدكتوراة بما يتناغم
 ،مع برنامجي البكالوريوس والماجستير في تخصص اللغة العربية
مما يجعل المساقات أن تندمج وتفتح مساقات أخرى معاصرة
 .وحديثة بما يتعلق بمستجدات العصر وال سيما االعالم والشباب
ذلك في موعد أقصاه  ، 15/10/2016وبخالف ذلك سيتم إعادة
".النظر في إستمرارية اإلعتماد الخاص للبرنامج

تأجيل البت

30

28/8/2016

360

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (هندسة العمارة /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة العقبة للتكنولوجيا بطاقة استيعابية قدرها
 :طالباً شريطة استكمال الجامعة للنواقص االتية )(76
تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة أحدهما 1-
في تخصص (هندسة العمارة /التصميم) بداية السنة الثانية من
تاريخ الحصول على االعتماد الخاص للتخصص واألخر في بداية
السنة الثالثة من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص للتخصص
.على أن يكون احدهما برتبة أستاذ مشارك حداً ادنى
توفير مشغل واحد على األقل في بداية السنة الثانية من االعتماد 2-
.الخاص للتخصص
توفير مرسم عدد (  )2بداية السنة الثالثة من االعتماد الخاص 3-
للتخصص وفقاً لمعايير االعتماد الخاص لتخصص (هندسة العمارة
).برنامج البكالوريوس/
توفير التطبيقات الحاسوبية الالزمة للتخصص مثل برنامج 4-
(3D MAX) .األوتوكاد وبرنامج
استكمال توفير العدد الالزم من الكتب الحديثة للتخصص وفقا 5-
للمادة الخامسة من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص
 .للتخصصات اإلنسانية والعلمية
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".اقصاه 16/9/2018

الموافقة على االعتماد
الخاص

عجلون الوطنية

العلوم االسالمية العالمية

العلوم االسالمية

جامعة العقبة للتكنولوجيا

الهندسة المدنية

التفسير وعلوم القرآن(

الدراسات اللغوية

هندسة العمارة

البكالوريوس

الدكتوراه

الدكتوراه

البكالوريوس
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/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية""
برنامج البكالوريوس) في جامعة العقبة للتكنولوجيا بطاقة استيعابية
:قدرها ( )41طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص االتية
تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في 1-
تخصص الهندسة المدنية في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد
الخاص للتخصص ،أحدهما برتبة استاذ مشارك كحداً ادنى وبما
 .يتالءم مع المجاالت المعرفية للتخصص
تزويد الهيئة بما يثبت عدم طرح جامعة العقبة للكنولوجيا مواد 2-
التخصص المساندة في الخطة الدراسية لتخصص الهندسة المدنية
.على قسم الخدمات المساندة وذلك في موعد اقصاه 16/10/2016
توفير وتجهيز مختبر مواد االنشاء ومختبر اإلنشاءات (مقاومة 3-
.المواد) ومختبر المساحة في بداية السنة الثانية للتخصص
:توفير وتجهيز المختبرات االتية في بداية السنة الثالثة للتخصص 4-
)مختبر التربة ،مختبر الطرق  ،مختبر البيئة ،مختبر المائيات(
استكمال توفير الكتب الالزمة والحديثة للتخصص وفقا للمادة 5-
الخامسة من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص
للتخصصات اإلنسانية والعلمية وذلك في موعد اقصاه
16/10/2016.
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
" .اقصاه 9/2018/ 16

تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (ادارة اعمال "
،الفعاليات /برنامج البكالوريوس) في كلية عمون الجامعية التطبيقية
 :لحين استكمال الكلية للنواقص االتية
تعيين عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة درجة – 1
الدكتوراة تخصصه (ادارة اعمال الفعاليات) في تخصص (ادارة
).اعمال الفعاليات /برنامج البكالوريوس
اعادة ترميز الخطط الدراسية في التخصصات المطروحة في – 2
الكلية بحيث يكون لكل تخصص ترميز خاص به ليتسنى لهيئة
.االعتماد النظر في حساب الطاقة االستيعابية للتخصص
استكمال توفير الكتب الالزمة والحديثة للتخصص وفقا للمادة 3 -
الخامسة من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص
" .للتخصصات التطبيقية

/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص( التصميم الداخلي"
) برنامج الدبلوم المتوسط) في ( كلية القدس  /كلية مجتمع متوسطة
 :بطاقة استيعابية قدرها (  )112طالباً  ،شريطة اآلتي
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة الماجستير 1-
.بخبرة التقل عن  3سنوات في مجال التخصص على األقل
تجديد جميع عقود أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 2- 2016مع تحقيق نسبة ( %)50من مدة عقود أعضاء هيئة 2017،
(التدريس لمدة سنتين على األقل وتزويدنا بها في موعد أقصاه
16/10/2016 ).
تجديد جميع عقود مشرفو وفنيو المختبرات والمشاغل في 3-
.التخصص
أن ال يقوم عضو هيئة التدريس ( طارق حدرب ) الذي 4-
.تخصصه تصميم صناعي بتدريس مواد التخصص الدقيق
،زيادة عدد الكتب والمراجع بإصدارت حديثة واالجنبية بالذات 5-
.كون معظم المراجع قديمة والمراجع االجنبية قليلة جداً
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه •
26/10/2016".

تأجيـل النظر فــي االعتمـاد الخـاص لتـخصص ( ميكانيك"
المركبات  /برنامج الدبلوم المتوسط ) فـي (كليـة القدس  /كلية
:مجتمع متوسطة )  ،لحين استكمال الكلية النواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير بخبرة •
.ال تقل عن  3سنوات في مجال التخصص على األقل
تعيين مشرفين متفرغين متخصصين في المختبرات الخاصة •
.بالتخصص
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
وضع شواخص تعريفية لتحديد المواد التعليمية العملية التي •
.تعطى في كل مختبر أو مشغل
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( ميكانيك المركبات  /برنامج -
الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
.واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
26/10/2016".

الموافقة على االعتماد
الخاص

تأجيل البت

الموافقة على االعتماد
الخاص

تاجيل النظر

جامعة العقبة للتكنولوجيا

كلية عمون الجامعية
التطبيقية

كلية القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

الهندسة المدنية

ادارة االعمال الفعاليات

التصميم الداخلي

ميكانيك المركبات

البكالوريوس

البكالوريوس

برنامج الدبلوم المتوسط

برنامج الدبلوم المتوسط
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/المـوافقـة على االعتمــاد الخاص لتخصص (إدارة االعمال"
)برنامـج الدبلوم المتوسط) فـي (كليـة القدس /كلية مجتمع متوسطة
:بطاقة استيعابية خاصة قدرها ( )84طالباً ،شريطة اآلتي
تعيين دكتور للبرنامج كون الدكتورة سمر صبرا معينة بقرار 1.
من مجلس الهيئة عميدة لكلية الزرقاء االهلية وعليه لم يتم احتسابها
.لغايات الطاقة االستيعابية
تجديد عقود أعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي المختبرات الذين 2.
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016او تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود ومباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
)(7تصويب التجاوز على الطاقة االستيعابية المحسوبة والبالغ 3.
طالب من خالل تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة
.الماجستير او البكالوريوس في التخصص
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
26/10/2016".

 /المـوافقـة على االعتمــاد الخاص لتخصص (المبيعات والتسويق"
)برنامـج الدبلوم المتوسط) فـي (كليـة القدس /كلية مجتمع متوسطة
:بطاقة استيعابية خاصة قدرها ( )42طالباً ،شريطة اآلتي
تعيين دكتور للبرنامج كون الدكتورة سمر صبرا معينة بقرار 1.
من مجلس الهيئة عميدة لكلية الزرقاء االهلية وعليه لم يتم احتسابها
.لغايات الطاقة االستيعابية
تجديد عقود أعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي المختبرات الذين 2.
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016او تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود ومباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
26/10/2016".

تأجيـل النظر فــي االعتمـاد الخـاص لتـخصص (إدارة االعمال "
وأنظمة المكاتب /برنامج الدبلوم المتوسط) فـي (كليـة القدس  /كلية
:مجتمع متوسطة) ،لحين استكمال الكلية النواقص اآلتية
تعيين دكتور للبرنامج كون الدكتورة سمر صبرا معينة بقرار 1.
من مجلس الهيئة عميدة لكلية الزرقاء االهلية وعليه لم يتم احتسابها
.لغايات الطاقة االستيعابية
تجديد عقود مشرفي المختبرات الذين ستنتهي عقودهم في 2.
او تعيين البديل عنهم وتزويدنا بهذه العقود ومباشرة 30/9/2016
.العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير في 3.
.التخصص
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
26/10/2016".

تأجيـل النظر فــي االعتمـاد الخـاص لتـخصص (إدارة االعمال "
ومبيعات التجزئة /برنامج الدبلوم المتوسط) فـي (كليـة القدس  /كلية
:مجتمع متوسطة) ،لحين استكمال الكلية النواقص اآلتية
تعيين دكتور للبرنامج كون الدكتورة سمر صبرا معينة بقرار 1.
من مجلس الهيئة عميدة لكلية الزرقاء االهلية وعليه لم يتم احتسابها
.لغايات الطاقة االستيعابية
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير في 2.
.التخصص
تجديد عقود مشرفي المختبرات الذين ستنتهي عقودهم في 3.
او تعيين البديل عنهم وتزويدنا بهذه العقود ومباشرة 30/9/2016
.العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
26/10/2016".

 /تأجيـل النظر فــي االعتمـاد الخاص لتخصص ( المساحة"
)،برنامج الدبلوم المتوسط ) فـي (كليـة القدس /كلية مجتمع متوسطة
:لحين استكمال الكلية النواقص اآلتية
توفير عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة الماجستير •
بخبرة ال تقل عن  3سنوات في التخصص على األقل على
البرنامج الهندسي ( مسار تكنولوجيا الهندسة المدنية والمعمارية
والبيئة ) علماً بأن المسار يطرح ثالث تخصصات هندسية ( يترك
للمجلس البت في أمر المسار من حيث ضرورة توفير دكتور على
 ).البرنامج /المسار أم ال
تعيين عضو هيئـة تدريس متفـرغ من حمـلة درجـة الماجستير •
 ).الهندسة المدنية(فـي تخصص ( المساحـة ) أو
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
.تعيين فني مساحة في المختبرات الخاصة بالتخصص •
رئيسي ( ميداني ) مستقبالً الى مختبر )  ( GPSإضافة جهاز •
.المساحة حيث المتوفر يدوي
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( المساحة  /برنامج الدبلوم -
المتوسط ) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص واعتمادها
.حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
26/10/2016".

الموافقة على االعتماد
الخاص

الموافقة على االعتماد
الخاص

تاجيل النظر

تاجيل النظر

تأجيل النظر

كليـة القدس /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة القدس /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة القدس /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة القدس /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة القدس /كلية مجتمع
متوسطة

ادارة االعمال

المبيعات والتسويق

إدارة االعمال وأنظمة(
المكاتب

إدارة االعمال ومبيعات(
التجزئة

المساحة

برنامج الدبلوم المتوسط

برنامج الدبلوم المتوسط

برنامج الدبلوم المتوسط

برنامج الدبلوم المتوسط

برنامج الدبلوم المتوسط

المـوافقـة على االعتمــاد الخاص لتخصص (نظم القوى الكهربائية"
القدس  /كلية مجتمع /
برنامـج الدبلوم المتوسط) فـي (كليـة
متوسطة ) بطاقة استيعابية خاصة قدرها ( )77طالباً  ،شريطة
:اآلتي
تعيين مشرفين متفرغين متخصصين في المختبرات الخاصة •
.بالتخصص
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
توفير مختبر الفولطية العالية والحماية وتجهيزاته الالزمة عند •
.تعديل الخطة الدراسية للتخصص حسب المعايير
وضع شواخص تعريفية لتحديد المواد التعليمية العملية التي •
.تعطى في كل مختبر أو مشغل
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
 /تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( نظم القوى الكهربائية -
برنامج الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
.واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
26/10/2016".

الموافقة على االعتماد
الخاص

30

28/8/2016

370

30

28/8/2016

371

30

28/8/2016

372

تأجيـل النظر فــي االعتمـاد الخـاص لتـخصص (إدارة الموارد "
البشرية  /برنامج الدبلوم المتوسط) فـي (كليـة القدس  /كلية مجتمع
:متوسطة) ،لحين استكمال الكلية النواقص اآلتية
تعيين دكتور للبرنامج كون الدكتورة سمر صبرا معينة بقرار 1.
من مجلس الهيئة عميدة لكلية الزرقاء االهلية وعليه لم يتم احتسابها
.لغايات الطاقة االستيعابية
تجديد عقود مشرفي المختبرات الذين ستنتهي عقودهم في 2.
او تعيين البديل عنهم وتزويدنا بهذه العقود ومباشرة 30/9/2016
.العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير في 3.
.التخصص
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
26/10/2016" .

تأجيل النظر

30

28/8/2016

373

المـوافقـة على االعتمــاد الخاص لتخصص ( نظم التكييف"
 /والتبريد والتدفئة  /برنامـج الدبلوم المتوسط ) فـي (كليـة القدس
 ،كلية مجتمع متوسطة ) بطاقة استيعابية خاصة قدرها ( )77طالباً
:شريطة اآلتي
تعيين مشرفين متفرغين متخصصين في المختبرات الخاصة •
.بالتخصص
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
وضع شواخص تعريفية لتحديد المواد التعليمية العملية التي •
.تعطى في كل مختبر أو مشغل
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
 /تعديل الخطة الدراسية لتخصص (نظم التكييف والتبريد والتدفئة -
برنامج الدبلوم المتوسط) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
.واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
26/10/2016".

الموافقة على االعتماد
الخاص

30

28/8/2016

374

31

09/07/2016

375

تأجيـل النظر فــي االعتمـاد الخـاص لتخصص ( الهندسة "
المعماريـة  /برنـامج الدبـلوم المتـوسط ) فـي (كليـة القدس  /كلية
:مجتمع متوسطة )  ،لحين استكمال الكلية النواقص اآلتية
توفير عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة الماجستير •
بخبرة ال تقل عن  3سنوات في مجال التخصص على األقل على
البرنامج الهندسي ( مسار تكنولوجيا الهندسة المدنية والمعمارية
والبيئة ) علماً بأن المسار يطرح ثالث تخصصات هندسية ( يترك
للمجلس البت في أمر المسار من حيث ضرورة توفير دكتور على
 ).البرنامج /المسار أم ال
تعيين عضو هيئـة تدريس متفـرغ من حمـلة درجـة الماجستير •
 ).الهندسة المدنية(فـي تخصص ( الهندسة المعمارية ) أو
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
.تعيين فني هندسة معمارية في المختبرات الخاصة بالتخصص •
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( الهندسة المعمارية  /برنامج -
الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
.واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
26/10/2016".

تاجيل النظر

اقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (هندسة كهربائية"
واالتصاالت والحاسوب/برنامج البكالوريوس) كما هو بالشكل
".المرفق ويعمل بها من تاريخ اقرارها
التنسيب لمجلس التعليم العالي بعدم استحداث تخصصات أكاديمية"
على مستوى درجة الدكتوراة في الجامعات األردنية الرسمية
التنسيب لمجلس التعليم العالي
/والخاصة اعتباراً من بداية الفصل الدراسي الثاني (2016
وذلك للحد من األعداد المتزايدة للطلبة في تلك 2017)،
".التخصصات
اقرار معايير االعتماد
الخاص

كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

نظم القوى الكهربائية

الهندسة المعماريـة

ادارة الموارد البشرية

برنامج الدبلوم المتوسط

برنامج الدبلوم المتوسط

برنامج الدبلوم المتوسط

كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

نظم التكييف والتبريد
والتدفئة

برنامج الدبلوم المتوسط

عام

هندسة كهربائية
واالتصاالت والحاسوب

البكالوريوس

عام

عام

عام

31

09/07/2016

376

31

09/07/2016
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31

09/07/2016

378

31

09/07/2016
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31

09/07/2016

380

31

09/07/2016
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31

09/07/2016

382

31

09/07/2016

383

31

09/07/2016

384

31

09/07/2016

385

التنسيب لمجلس التعليم العالي بعدم السماح ألي من الجامعات"
األردنية الرسمية والخاصة باستحداث تخصصات أكاديمية مكررة التنسيب لمجلس التعليم العالي
في جامعات أردنية أخرى ،وذلك اعتباراً من بداية الفصل الثاني
".للعام الدراسي 2016/2017
التأكيد على الجامعات الرسمية األردنية ضرورة تحقيق معايير"
االعتماد للتخصصات غير المعتمدة مع استكمال جميع النواقص
للتخصصات قيد االعتماد ،هذا باإلضافة إلى تحقيق معايير ضمان
الجودة حتى تكون لكل جامعة مَيّزة خاصة بها على مستوى
".البرنامج األكاديمي وعلى مستوى الجامعة

التأكيد على الجامعات
الرسمية

عدم رفع الطاقة االستيعابية الي تخصص اكاديمي في الجامعات "
العاملة في المملكة االردنية الهاشمية اال بعد تحقيق الجامعة
 :الشروط التالية
أ .مرور أربع سنوات على تحديد وتثبيت الطاقة االستيعابية
.للتخصص
عدم رفع الطاقة االستيعابية
ب .حصول الجامعة على شهادة ضمان الجودة في التخصص
.المعني من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
ج .أن يكون اداء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية في التخصص
المعني اعلى من درجة االتقان وذلك في اخر دورتين متتاليتين
".لالمتحان

مخاطبة الجامعات األردنية الرسمية والخاصة لتزويد هيئة"
االعتماد بتقرير التقييم الذاتي لكل جامعة ،وفقاً للمادة ( )7من قانون
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها ،وذلك خالل
".أسبوعين من تاريخه

/اوالً :تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (ادارة االعمال"
برنامج الدكتوراة) في جامعة العلوم االسالمية العالمية ،لحين
:استكمال الجامعة للنواقص االتية
تزويد هيئة االعتماد بعقد عمل (االستاذ الدكتور علي هادي 1-
.حسن جبرين) موقعا حسب االصول
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هيئة التدريس في 2-
)ادارة االعمال /برنامج الدكتوراة(تخصص
تزويد الهيئة باسماء الطلبة في تخصص (ادارة االعمال /برنامج 3-
.الدكتوراة) واسماء المشرفين عليهم ومؤهالتهم العلمية
.وذلك في موعد اقصاه 16/10/2016
(ثانياً :التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم ( )44/2/2015تاريخ
المتعلق بايقاف قبول طلبة جدد في 28/1/2015) ،
تخصص(ادارة االعمال /برنامج الدكتوراة) ،لحين استكمال
" .الجامعة للنواقص المذكورة اعاله

تأجيل البت في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص"
في جامعة العلوم)الدراسات االدبية والنقدية/برنامج الدكتوراة(
االسالمية العالمية ،لحين التزام الجامعة بتعلميات ومعايير االعتماد
العام لبرامج الدراسات العليا فيما يتعلق باالشراف على رسائل
الدكتوراة ،وذلك في موعد اقصاه بداية الفصل االول من العام
(2017/2018).الدراسي
وبخالف ذلك سيتم اعادة النظر في االستمرار باالعتماد الخاص
").الدراسات االدبية والنقدية  /برنامج الدكتوراة(لتخصص

تأجيل البت في االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (علم"
الحاسوب /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم االسالمية
:العالمية ،لحين استكمال الجامعة للنواقص االتية
تزويد هيئة االعتماد بعقد الدكتور صادق عثمان الحموز موقعا 1-
.حسب االصول
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل كافة اعضاء هيئة التدريس 2-
.في التخصص
وذلك في موعد اقصاه  ،16/10/2016وبخالف ذلك سيتم اعادة
".النظر في استمرارية االعتماد الخاص للتخصص

/تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (إدارة الموارد البشرية"
،برنامج الماجستير) في جامعة عمان العربية عند ( )40طالب
".شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
أوالً :الموافقة على االستمرار في اعتماد تخصص (التفسير وعلوم
القرآن /برنامج الدكتوراه) في جامعة العلوم اإلسالمية بطاقة
استيعابية قدرها ( )66طالباً شريطة تطبيق تعليمات ومعايير
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا الصادرة عن هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بتاريخ 23/3/2016
اعتباراً من العام الدراسي (.)2017/2018
ثانياً :التنسيب بفتح باب قبول طلبه جدد في تخصص (التفسير
وعلوم القرآن /برنامج الدكتوراه) في جامعة العلوم اإلسالمية
شريطة دفع البدالت المالية المترتبة على فتح باب قبول طلبة جدد
في التخصص.
تأجيل البت في اإلعتماد الخاص لتخصص (اإلدارة"
السياحية/برنامج البكالوريوس) في الجامعة الهاشمية لحين قيام
 :الجامعة بإستكمال النواقص التالية
تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 1-
التخصص وذلك في موعد اقصاه بداية الفصل الثاني من العام
(2016/2017).الدراسي
تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية للتخصص – 2
والبالغ قدره ( )175طالباً وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل
(2016/2017).الثاني من العام الدراسي
نقل مادة (التسويق السياحي) من متطلبات التخصص – 3
.االختيارية الى متطلبات التخصص االجبارية
".وبخالف ذلك سيتم ايقاف قبول طلبة جدد في البرنامج

مخاطبة الجامعات األردنية
الرسمية والخاصة

تأجيل البت

تأجيل البت

تأجيل البت

تثبيت الطاقة االستيعابية

الموافقة على االستمرار في
االعتماد

تأجيل البت

عام

عام

عام

عام

عام

عام

عام

عام

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

جامعة عمان العربية

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

الهاشمية

عام

عام

ادارة االعمال

الدراسات االدبية والنقدية

عام

عام

الدكتوراه

الدكتوراه

علم الحاسوب

البكالوريوس

ادارة الموارد البشرية

الماجستير

التفسير وعلوم القرآن

االدارة السياحية

الدكتوراه

البكالوريوس

تأجيل البت بالموافقة على رفع الطاقة االستيعابية لتخصص"
في جامعة فيالدلفيا  ،شريطة)الصيدلة /برنامج البكالوريوس(
تزويد الهيئة بمباشرة عمل كل من أعضاء هيئة التدريس اآلتية
أسماؤهم
أ.د .حسني عبد تويج -
أ.د .جمال شريف المال عبد -
أ.د .امل "محمد فتحي" مصباح العابودي -
د.عبد الناصر حسني الدقة -
د .محمد موسى علي الدهون -
د .إبراهيم صادق الخطيب -
د.محمد رسول الشوملي -
د.نجالء سعدي إسماعيل عبداهلل -
د.يوسف عبدالكريم يوسف أبو سمرة -
د.احمد عبداهلل النجار -
د.بران كيشور دب -
د .موسى حسن علي أبو زرقه -
د.خالد محمود عبد القادر القاعود -
".في موعد أقصاه 16/10/2016

تأجيل البت
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/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (العالج الطبيعي"
برنامج البكالوريوس) في جامعة اإلسراء بطاقة استيعابية قدرها
:طالباً ،شريطة استكمال الجامعة النواقص اآلتية )(121
:أوالً :فيما يتعلق بالخطة الدراسية
أ) حذف مادة (االجهزة التعويضية في التأهيل) من قائمة متطلبات
التخصص االختيارية بسبب وجود مادة مشابهه لها في المضمون
في متطلبات التخصص االجبارية وهي (االطراف الصناعية
).واالجهزة المساعدة
ب) نقل مادة (ادارة الخدمات الصحية) من قائمة متطلبات
.التخصص االجبارية إلى قائمة متطلبات التخصص االختيارية
ج) إضافة مادة متعلقة بالتخصص في متطلبات التخصص
اإلجبارية بواقع ( )3ساعات معتمدة
:ثانياً :فيما يتعلق بالمكتبة
/توفير العدد الالزم من الكتب المتعلقة بتخصص (العالج الطبيعي -
.برنامج البكالوريوس) حسب تعليمات ومعايير االعتماد
 .وذلك في مدة أقصاها 16/10/2016
:ثالثاً :فيما يتعلق بالمختبرات
توفير المختبرات الالزمة لتخصص (العالج الطبيعي /برنامج
البكالوريوس) حسب التسلسل الزمني التالي من تاريخ االعتماد
:الخاص للتخصص
 :أ) بداية السنة الثانية
.مختبر العالج الكهربائي والمائي -
التمارين العالجيه والتقييم -
.العالج الطبيعي المراض العظام والميكانيكا -
:ب) بداية السنة الرابعة
.العالج الطبيعي لالطفال -
.العالج الطبيعي للجراحة والقلبي الرئوي -
 .العالج الطبيعي ألمراض األعصاب والمسنين -

الموافقة على االعتماد
الخاص
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/االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (التصميم الداخلي"
برنامج البكالوريوس) في جامعة الشرق األوسط بطاقة استيعابية
:قدرها ( )102طالباً شريطة اآلتي
أوالً :التأكيد على قرار المجلس المتعلق بتعيين عضو هيئة تدريس
ثالث من حملة درجة الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثالثة
 .من تاريخ االعتماد
ثانيا :اإللتزام بالمادة (/4/2ب) من تعليمات ومعايير االعتماد
الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية التطبيقية والتي تنص على
تعيين ما نسبته  %50على األقل من أعضاء هيئة التدريس ممن(
 .يحملون الجنسية األردنية
 .وبخالف ذلك سيتم اعادة النظر في االعتماد الخاص للتخصص

االستمرار في االعتماد
الخاص
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الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (ادارة اعمال"
الفعاليات/برنامج البكالوريوس) في كلية عمون الجامعية التطبيقية
بطاقة استيعابية قدرها ( )200طالباً شريطة استكمال الكلية
 :للنواقص االتية
اعادة ترميز الخطط الدراسية في التخصصات المطروحة في –1
الكلية بحيث يكون لكل تخصص ترميز خاص به وكما هو معتمد
.في باقي الجامعات الرسمية والخاصة
استكمال توفير الكتب الالزمة والحديثة للتخصص وفقا للمادة 2 -
من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص )(5
.للتخصصات التطبيقية ،وذلك في موعد أقصاه 15/10/2016
تحقيق نسبة  %50من عقود عمل أعضاء هيئة التدريس لمدة – 3
.سنتين حسب تعليمات االعتماد
تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة برتبة – 4
أستاذ مشارك وذلك بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص
.للتخصص
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من العام الدراسي
"(2018/2019).

الموافقة على االعتماد
الخاص

فيالدلفيا

جامعة االسراء

جامعة الشرق االوسط

ادارة اعمال الفعاليات

الصيدلة

العالج الطبيعي

التصميم الداخلي

كلية عمون الجامعية
التطبيقية

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس
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الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص ( الصيدلة  /برنامج"
الدبلوم المتوسط) في (كلية القدس /كلية مجتمع متوسطة ) بطاقة
 :استيعابية قدرها (  )112طالباً  ،شريطة اآلتي
تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية المحسوبة 1-
والبالغ قدره (  ) 53طالباً بتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
التدريس لتغطية عدد الطلبة الفعلي للتخصص والبالغ عددهم
.طالباً )(165
اإللتزام بالحد األقصى للعبء الدراسي ألعضاء هيئة التدريس 2-
.في التخصص
( تجديد جميع عقود أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 3-
مع تحقيق نسبة ( %)50من مدة عقود أعضاء 2016-2017)،
.هيئة التدريس لمدة سنتين على األقل
(1).تعيين فني مختبر عدد 4-
(3)،تعيين مشرف مختبر عدد( ،)1كون يوجد عدد مختبرات 5-
حيث تنص المادة ( )4فقرة(ب )2/على أن يكون مشرف المختبر
.مسؤول عن مختبرين على األكثر
:توفير كل من األجهزة والمعدات اآلتية 6-
Chamber for paper and TLC chromatographyConical strainersDistillation Unit)Laboratory trays (Stainless steelMagnifier lensesMelting point apparatusShaking water bath (different capacities; up to 8.5
LiterTLC TanksVacuum ovenVibratory sieve shakerالموافقة على االعتماد الخاص لتخصص ( فحص البصر وتجهيز"
 /النظارات الطبية  /برنامج الدبلوم المتوسط) في ( كلية القدس
 ،كلية مجتمع متوسطة ) بطاقة استيعابية قدرها (  )112طالباً
 :شريطة اآلتي
تعيين عضو هيئة تدريس يحمل درجة الماجستير بخبرة ال تقل 1-
.عن  3سنوات في مجال التخصص على األقل
تزويد الهيئة بمباشرة عمل الدكتور أسامه محمود عبد الغني أبو 2-
خالد في بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي
.م)(2016/2017
اإللتزام بالحد األقصى للعبء الدراسي ألعضاء هيئة التدريس 3-
.في التخصص
( تجديد جميع عقود أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 4-
مع تحقيق نسبة ( %)50من مدة عقود أعضاء 2016-2017)،
.هيئة التدريس لمدة سنتين على األقل
(1).تعيين فني مختبر عدد 5-
(1).تعيين مشرف مختبر عدد 6-
توفير المساحة المطلوبة لكل مختبر(  40م ) 2حسب المعايير 7-
لكل من مختبر ( فحص البصر ) ،ومختبر ( تجهيز النظارات
 ).الطبية
 (corneal topography).توفير جهاز 8-
:زيادة عدداألجهزة اآلتية 9-
 Prism barعدد( )2لجهاز -
 Measuring IPD instrumentعدد ( )2لجهاز -
توفير العدد الالزم من الكتب في التخصص وبإصدارات 10-
.حديثة ،ودورية واحدة على األقل
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
16/10/2016.
تـأجيـل البت فــي االعتمـاد الخـاص لتخصص ( مختبرات"
األسنان /برنامج الدبلوم المتوسط) في ( كلية القدس  /كلية مجتمع
:متوسطة ) لحين استكمال الكلية النواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة درجة 1-
الماجستير بخبرة ال تقل عن  3سنوات في مجال التخصص على
.األقل
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير في 2-
.التخصص
.اإللتزام بالحد األقصى للعبء الدراسي ألعضاء هيئة التدريس 3-
تجديد جميع عقود أعضاء هيئة التدريس للعام الدراسي 4- 2016مع تحقيق نسبة ( %)50من مدة عقود أعضاء هيئة 2017،
التدريس لمدة سنتين على األقل وتزويدنا بها في ( 16/10/2016
).
.تعيين مشرف مختبر عدد 5- 1
.تعيين فني مختبر عدد6- 1
توفير العدد الالزم من الكتب والمراجع الحديثة ودورية علمية 7-
.واحدة محكمة في التخصص
توفير العدد الكافي من األجهزة و التجهيزات الصالحة للعمل 8-
:في مختبر األسنان وهي
فرن احماء بواتق عدد - 1
ميكرومتر عدد - 4
جهاز طبخ اكريل عدد- 1
جهاز تخطيط أمثلة كروم عادية عدد - 3
جهاز لحام نقطي عدد- 1
جهاز تغطيس الشمع عدد- 1
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
16/10/2016.

الموافقة على االعتماد
الخاص

الموافقة على االعتماد
الخاص

تأجيل البت

كلية القدس /كلية مجتمع(
متوسطة

الصيدلة

فحص البصر وتجهيز
كلية القدس /كلية مجتمع متوسطة(
النظارات الطبية

كلية القدس /كلية مجتمع(
متوسطة

مختبرات األسنان

برنامج الدبلوم المتوسط

برنامج الدبلوم المتوسط

برنامج الدبلوم المتوسط
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 /الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص ( اإلدارة السياحية"
) برنامج الدبلوم المتوسط ) في ( كلية القدس  /كلية مجتمع متوسطة
 :بطاقة استيعابية قدرها (  ) 90طالباً  ،شريطة اآلتي
تعديل الخطة الدراسية حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص 1
واعتمادها حسب األصول من قبل جامعة البلقاء التطبيقية ،وسيتم
 .مخاطبة جامعة البلقاء
توفير عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الدكتوراه في أي 2-
تخصص من التخصصات المطروحة في البرنامج الفندقي
.والسياحي والذي يندرج تحته تخصص اإلدارة السياحية
تجديد جميع عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات 3-
للعام الدراسي  ، 2017-2016مع تحقيق نسبة ( %)50من مدة
.عقود أعضاء هيئة التدريس لمدة سنتين على األقل
توفير العدد الالزم من الكتب الحديثة  ،ومجلة علمية واحدة 4-
باللغة العربية في مجال التخصص ( ورقي أو الكتروني ) صادرة
عن جمعيات علمية متخصصة أو مؤسسات مهنية أو دور نشر
 .عالمية
توفير غرفة ( مكتب سياحة وسفر ) مجهز باألدوات الالزمة 5-
.لتدريب الطلبة حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
26/10/2016.

اقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (القراءات والدراسات"
القرآنية /برنامج البكالوريوس) ،كما هو بالشكل المرفق ويعمل بها
".من تاريخ اقرارها

( :اقرار معايير االعتماد الخاص للتخصصات االتية وهي"
الهندسة المدنية والبيئة العمرانية  ،هندسة الميكانيك  ،الصيانة
الكهروميكانيكية  ،المحاسبة واالدارة المالية  ،صناعة االفالم
الرقمية الرسوم المتحركة الرقمية  ،هندسة الصوت ،التصميم
الجرافيكي والملتيميديا  ،ادارة الفنادق والمطاعم  /برنامج الدبلوم
").المتوسط
أوالً :الموافقة على اإلعتماد الخاص لتخصص(إدارة اللوجستيات/
برنامج الماجستير) في الجامعة األلمانية األردنية بطاقة إستيعابية
قدرها ( )20طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة
للجامعة.
ثانياً :يمكن للجامعة األلمانية األردنية األخذ بمالحظات اللجنة
اآلتية على الخطة الدراسية:
 دمج كل من مساق (Sourcing & Procurement ) Managementورقمه ( )MLOGS 722مع مساق
( )Contract, Negotiation and Supplier Relationsو
رقمه ( )MLOGS 733في المسارين (الرسالة و الشامل) ليصبح
مساق واحد.
 نقل مساق (Global Logistics & Supply Chain , )Managementورقمه ( )MLOGS 734من المساقات
اإلختيارية الى اإلجبارية في المسار الشامل.
 تغيير أسم مساق ( )Managerial Accountingو رقمه( )MLOGS 713ليصبح (Managerial Accounting for
 )Logisticsو إعادة توصيفه بما يتالءم مع األسم الجديد.
 توضيح مفهوم ال( )optimizationفي وصف مساق (Supply ) Network Design and optimizationورقمه (MLOGS
.)732
 وضع وصف للمساقات التالية ،حيث لم يتم تقديم وصف لها:a Textile Supply Chain Management.
b Maritime Logistics.
c Sustainable logistics.
d Supply Chain Management for SME.
e Special Topics in Logistics.

الموافقة على االعتماد
الخاص

كلية القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

إلدارة السياحية

برنامج الدبلوم المتوسط

اقرار معايير االعتماد
الخاص

عام

القراءات والدراسات
القرآنية

البكالوريوس

قرار معايير االعتماد الخاص

كلية القدس /كلية مجتمع
متوسطة

لهندسة المدنية والبيئة
العمرانية  ،هندسة
الميكانيك  ،الصيانة
الكهروميكانيكية ،
المحاسبة واالدارة المالية ،
صناعة االفالم الرقمية
الرسوم المتحركة الرقمية
 ،هندسة الصوت،
التصميم الجرافيكي
والملتيميديا  ،ادارة الفنادق
والمطاعم

برنامج الدبلوم المتوسط

الموافقة على اإلعتماد
الخاص

الجامعة االلمانية االردنية

إدارة اللوجستيات

الماجستير

عام

عام

عام

عام

عام

عام

الحسين بن طالل

الهندسة الميكانيكية

البكالوريوس

التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإيقاف القبول للتخصصات
الواردة في الجدول المرفق ،والتي تزيد مدة وقف القبول فيها عن
سنة" .
التنسيب لمجلس التعليم العالي بإلغاء قرار مجلس التعليم العالي
بخصوص النسبة المسموح بها ( )%10للطلبة الذين يحملون تقدير
التنسيب لمجلس التعليم العالي
مقبول في درجة البكالوريوس لاللتحاق في برامج الماجستير
والدكتوراة".
التنسيب إلى مجلس التعليم
العالي

منح جامعة الحسين بن طالل مهلة نهائية اقصاها " 15/12/2016
الستكمال جميع نواقص االعتماد الخاص المتعلقة بتخصص
الواردة في قرار مجلس)الهندسة الميكانيكية/برنامج البكالوريوس(
الهيئة رقم ( )179/13/2015تاريخ  ،22/4/2015وبخالف ذلك
".سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص
تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (هندسة الطاقة "
المتجددة /برنامج البكالوريوس) في جامعة فيالدلفيا لحين استكمال
:الجامعة للنواقص اآلتية
أوالً :توفير عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في
تخصص (الطاقة المتجددة) وموطنيين في قسم هندسة الطاقة
.المتجددة
ثانياً :المختبرات :على الجامعة تجهيز المختبرات اآلتية وتوفير كافة
:المعدات الالزمة لها
.مختبر طاقة الرياح 1.
.مختبر الطاقة الشمسية 2.
مختبر القياس 3.
ثالثاً :المكتبة :على الجامعة تدعيم المكتبة بالكتب والمراجع الكافية
.بحيث تغطي المجاالت المعرفية في الخطة الدراسية

منح جامعة الحسين بن
طالل مهلة نهائية

تأجيل البت في االعتماد
الخاص

فيالدلفيا

هندسة الطاقة المتجددة

البكالوريوس

22/4/2015

32

21/9/2016

401

32

21/9/2016

402

32

21/9/2016

403

3

21/9/2016

404

32

21/9/2016

405

32

21/9/2016

406

32

21/9/2016

407

االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (الكيمياء /برنامج"
)البكالوريوس) في جامعة اإلسراء بطاقة استيعابية قدرها (144
طالباً شريطة توفير مختبري الكيمياء غير العضوية والكيمياء
الفيزيائية وتجهيزهما باألجهزة والمعدات الالزمة في بداية السنة
.الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص للتخصص
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص في
".موعد أقصاه 2017/ 16/10

االستمرار في االعتماد
الخاص

/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (هندسة الطاقة المتجددة"
برنامج البكالوريوس) في جامعة اإلسراء بطاقة استيعابية قدرها
:طالباً ،شريطة استكمال الجامعة النواقص اآلتية )(106
تعيين عضوي هيئة تدريس على األقل من حملة درجة 1-
الدكتوراه في تخصصي (طاقة الرياح ،والطاقة الشمسية) على أن
تغطي مجاالتهما المعرفية هندسة البيئة واقتصاديات الطاقة
،وتشريعات الطاقة ،بحيث يكون أحدهما برتبة استاذ مشارك
.وذلك في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد
فيما يتعلق بالمختبرات توصي اللجنة باستكمال شراء وتركيب 2-
:وتشغيل المختبرات التالية
في بداية)مختبر ميكانيكا الموائع ،مختبر طرق انتقال الحرارة( -
 .السنة الثانية من تاريخ االعتماد
في بداية السنة)مختبر النمذجة والمحاكاه ،مختبر الطاقة الشمسية( -
 .الثالثة من تاريخ االعتماد
في بداية)مختبر طاقة رياح ،مختبر خاليا الوقود والهيدروجين(  -الموافقة على االعتماد الخاص
 .السنة الرابعة من تاريخ االعتماد
فيما يتعلق بالمكتبة  :توفير العدد الالزم من الكتب والمراجع 3-
والموسوعات والدوريات المتعلقة بتخصص (هندسة الطاقة
.المتجددة /برنامج البكالوريوس) حسب تعليمات ومعايير االعتماد
االلتزام بالمتطلبات العامة /االدارة الواردة في المادة( )8من 4-
تعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات العلمية واإلنسانية
على مستوى القسم او التخصص بحيث يتم تعيين رئيس قسم في
التخصص بخبرة ال تقل عن  3سنوات في مجال التدريس
وسكرتيرة وتوفير آلة تصوير في كل قسم أكاديمي لخدمة العمل
اإلداري وتوفير لوحات إعالنية كافية في الكلية (تقليدية أو
).إلكترونية
 .وذلك في موعد أقصاه 16/10/2016
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في بداية

أوالً :تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة "
الكهربائية/االتصاالت والحاسوب  /برنامج البكالوريوس) في
جامعة الزيتونة االردنية ،لحين استكمال الجامعة للنواقص االتية في
.موعد أقصاه 16/10/2016
تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في 1-
تخصص (علم الحاسوب او هندسة الحاسوب) لتغطية المجال
.المعرفي الخاص بعلم الحاسوب
:إجراء التعديالت االتية على الخطة الدراسية 2-
أ  -إضافة المواد االتية الى متطلبات التخصص االجبارية في الخطة
:الدراسية للتخصص
اآلالت الكهربائية –
الكترونيات القدرة –
الكترونيات االتصاالت –
.تصميم وحدات معالجة خاصة –
ب  -نقل مساق (التشفير وأمن الشبكات) من متطلبات التخصص
.االختيارية في الخطة الدراسية الى متطلبات التخصص اإلجبارية
تزويد هيئة االعتماد بملفات مشرفي المختبرات في – 4
".التخصص
ثانياً:التأكيد على جامعة الزيتونة االردنية عدم قبول طلبة جدد في
تخصص (الهندسة الكهربائية /االتصاالت والحاسوب/برنامج
 .البكالوريوس) قبل اعتمادة حسب األصول
/تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (إدارة األعمال"
،برنامج الماجستير) في جامعة الشرق األوسط لتصبح ( )83طالباً
:شريطة االتي
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
المعدلة ،فيما يتعلق بنسبة طالب إلى أستاذ ( ،)1:10وذلك اعتباراً
(2017/2018) ".من بداية العام الدراسي

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (المحاسبة /برنامج"
".البكالوريوس) في جامعة الشرق األوسط لتصبح ( )423طالباً
تخفيض الطاقة اإلستيعابية لتخصص( الحقوق /برنامج "
الماجستير) في جامعة جرش لتصبح ( )66طالباً ،شريطة االلتزام
،بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا المعدلة
فيما يتعلق بنسبة طالب إلى أستاذ ( ،)1:10وذلك اعتباراً من بداية
(2017/2018) ".العام الدراسي
اوالً :االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (اللغة اإلنجليزية"
وآدابها  /برنامج البكالوريوس) في جامعة عجلون الوطنية بطاقة
 :استيعابية قدرها ( )140طالباً ،شريطة تزويد الهيئة باآلتي
عقود مجددة ألعضاء هيئة التدريس في تخصص (اللغة 1-
)%اإلنجليزية وآدابها  /برنامج البكالوريوس)  ،بحيث يكون (50
 .منها على األقل لمدة سنتين
مباشرة العمل لكل من الدكتورة كواكب رضوان المومني 2-
 .والدكتور رائد القصاص
ثانياً :تخصصات اللغات ان يكون ما نسبته  %50من اعضاء هيئة
 .التدريس خريجي دول ناطقة بلغة التدريس
وذلك في موعد أقصاه  3/10/2016وبخالف ذلك سيتم إعادة
" .النظر في استمرارية االعتماد الخاص للتخصص

تأجيل البت في االعتماد
الخاص

االسراء

االسراء

لزيتونة االردنية

الكيمياء

هندسة الطاقة المتجددة

الهندسة
الكهربائية/االتصاالت
والحاسوب

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

تخفيض الطاقة االستيعابية
الخاصة

جامعة الشرق األوسط

إدارة األعمال

الماجستير

تخفيض الطاقة االستيعابية
الخاصة

جامعة الشرق األوسط

المحاسبة

البكالوريوس

تخفيض الطاقة اإلستيعابية

جرش

الحقوق

الماجستير

االستمرار في االعتماد
الخاص

جامعة عجلون الوطنية

للغة اإلنجليزية وآدابها

البكالوريوس

16/10/2016

16/10/2016

16/10/2016

2017/2018

2017/2018

10/03/2016

32

21/9/2016
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21/9/2016
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21/9/2016
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28/9/2016

411

33

28/9/2016

412

33

28/9/2016

413

33

28/9/2016

414

أوال:الغاء البند (ب) من أوالً من التعليمات المالية لصرف"
مكافاءات اللجان المشاركة في امتحان الكفاءة الجامعية المتعلقة
.بلجنة الدعم اللوجستي
ثانياً:دمج البند (ب) من أوالً من التعليمات المالية لصرف مكافاءات
اللجان المشاركة في امتحان الكفاءة الجامعية المتعلقة بلجنة الدعم
اللوجستي مع البند (ج) من أوالً من التعليمات المالية لصرف
مكافاءات اللجان المشاركة في امتحان الكفاءة الجامعية المتعلقة
بلجنة اإلعداد الفني والحاسوبي والتقني لتصبح مادة واحدة على
النحو اآلتي (لجنة عمليات الدعم اللوجستي ولجنة اإلعداد الفني
).والحاسوبي والتقني إلمتحان الكفاءة الجامعية
".ثالثاً :إعادة ترقيم المواد

)(619/38/2015أوالً :التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم "
تاريخ  25/11/2015والمتضمن تأجيل البت في االعتماد الخاص
لتخصص (إسباني-إنجليزي /برنامج البكالوريوس) في جامعة آل
البيت ومنح الجامعة مهلة نهائية أقصاها بداية الفصل الثاني من
:العام ( )2016/2017الستكمال النواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة الدكتوراه في 1.
تخصص اللغة اإلنجليزية وذلك حسب اإلطار العام لتعليمات
.ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية
تزويد هيئة االعتماد بكشف بأسماء الكتب التي تم شرائها 2.
للتخصص وفق ما رود في البند ثالثاً من قرار مجلس الهيئة رقم
.تاريخ (619/38/2015) 25/11/2015
وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الثاني من العام
وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في (2016/2017).
التخصص والتنسيب إلى مجلس التعليم العالي بعدم إدراج
".التخصص ضمن قائمة القبول الموحد
االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (التربية "
الخاصة/برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
عجلون الجامعية بطاقة استيعابية قدرها( )305طالباً ،وفي حال
رغبت الجامعة بزيادة الطاقة اإلستيعابية للتخصص ،فعليها التقدم
بطلب رفع للطاقة االستيعابية مع دفع البدالت المالية المترتبة على
".ذلك

أوالً) :تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص"
 ،في الجامعة األردنية)األراضي والمياه والبيئة /برنامج الدكتوراه(
لحين تعيين عضو هيئة تدريس واحد من حملة الدكتوراه في
التخصص ،وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الثاني من العام
وبخالف ذلك سيتم التنسيب بإيقاف قبول طلبة جدد 2016/2017،
.في التخصص
/ثانيا ً) :تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (األراضي والمياه والبيئة
برنامج الماجستير) في الجامعة األردنية بــ ( )33طالباً ،شريطة
تحقيق تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات
العليااعتباراً من العام ( )2017/2018والصادرة عن هيئة اعتماد
.مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
ثالثاً) :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (األراضي والمياه
والبيئة /برنامج البكالوريوس) في الجامعة األردنية من لتصبح
.طالباً )(128
رابعاً):على الجامعة األردنية تزويد هيئة االعتماد بخطة تفصيلية
" .توضح فيها آلية اإلشراف على طلبة الماجستير والدكتوراة

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (آثار"
الحضارات العربية القديمة /برنامج الماجستير) في الجامعة
الهاشمية بطاقة استيعابية قدرها ( )66طالباً شريطة استكمال
 :الجامعة للنواقص التالية
تطبيق تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا – 1
اعتباراً من العام ( )2017/2018والصادرة عن هيئة اعتماد
.مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
استكمال تزويد المكتبة بالعدد الكافي من الكتب الخاصة 2-
 .بالتخصص بإصدارات حديثة وباللغة االنجليزية واللغة العربية
توفير ميزانية كافية لتغطية تكاليف العمل الميداني في تخصص 3-
وبما ال يقل)آثار الحضارات العربية القديمة /برنامج الماجستير (
.عن ( )20الف دينار
إمكانية اخذ الجامعة بمالحظات اللجنة االتية على الخطة 4-
 :الدراسية للتخصص
أ  -تغيير وصف مادة (بالد الشام في العصور القديمة) بحيث يطابق
.الوصف إسم المادة
ب  -حذف مادة (االثار العربية القديمة) من متطلبات
)اثار الفترة الكالسيكية ونقوشها(التخصص االجبارية وإضافة مادة
.بدالً منها
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/11/2016
الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (التحاليل"
/الطبية /برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /المركز
كلية العلوم لتصبح ( )440طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة

تأجيل البت

االستمرار في االعتماد
الخاص

تاجيل البت في االستمرار

آل البيت

إسباني-إنجليزي

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
عجلون الجامعية

التربية الخاصة

الجامعة االردنية

األراضي والمياه والبيئة

البكالوريوس

البكالوريوس

الدكتوراه

الموافقة على استمرارية
االعتماد الخاص

الهاشمية

آثار الحضارات العربية
القديمة

الماجستير

رفع الطاقة االستيعابية
الخاصة

جامعة البلقاء

التحاليل الطبية

البكالوريوس

لبلقاء التطبيقية

المخاسبة

البكالوريوس

تعتبر جامعة البلقاء التطبيقية غير مستكملة لمعايير االعتماد"
عتبر جامعة البلقاء التطبيقية
/الخاص بما يخص بند الخطة الدراسية لتخصص (المحاسبة
غير مستكملة
برنامج البكالوريوس) في كلية العقبة الجامعية ،وعليه تمنح الجامعة
مهلة لغاية  16/11/2016لتصويب النواقص ،وخالف ذلك سيتم
".إعادة النظر في قبول طلبة جدد في التخصص

)(2016/2017

15/11/2016

33

28/9/2016

415

أوالً) :تعتبر جامعة الزيتونة األردنية مستكملة للنواقص الواردة "
في قرار مجلس الهيئة رقم ( )313/27/2016تاريخ
والمتعلقة بطرح مواد التخصص المساندة في 10/8/2016،
.الخطط الدراسية على قسم الخدمات المساندة
ثانياً) :استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (اللغة اإلنجليزية
وآدابها /برنامجي البكالوريوس والماجستير) في جامعة الزيتونة
.األردنية
".ثالثاً) :عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

استكمال نواقص

33

28/9/2016

416

/تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات"
برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة األردنية لحين استكمال
:الجامعة للنواقص التالية
أوالً :تعيين عضوي هيئة تدريس (في حال اعتبار التخصص
)متصل) من حملة درجة الدكتوراه في تخصص (هندسة البرمجيات
على أن يكون أحدهما برتبة أستاذ على األقل في تخصص هندسة
البرمجيات بحيث تكون أبحاثهما في مجال التخصص ،وذلك حسب
المادة ( )4من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات
 .العليا
ثانياً :تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (هندسة
 .البرمجيات /برنامج البكالوريوس) لتصبح ( )508طالباً
:ثالثاً :إمكانية أخذ الجامعة للمالحظات التالية في الخطة الدراسية
التأكد من ترجمة اسم المواد في الخطة الدراسية باللغة العربية •
 .بحيث تتوافق مع اللغة اإلنجليزية
نقل مادة (االنترنت والويب المتقدمة) الى متطلبات التخصص •
 .االختيارية
نقل مادة (ادارة مشاريع البرمجيات المتقدمة) من متطلبات •
.التخصص االختيارية الى متطلبات التخصص االجبارية
نقل مادة (مشروع بحث متقدم) من متطلبات التخصص االجبارية •
الى متطلبات التخصص االختيارية
إضافة مادة (الخوارزميات) الى متطالبات التخصص التخصص •
 .االختيارية
اضافة مادة (مواضيع مختارة) االى متطلبات التخصص •
.االختيارية
 (Research method andتعديل مسمى مادة •
 (Researchإلى مسمى )professional issue
methodology) .
 ( Software Design andتعديل وصف مادتي •
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/تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (علم الحاسوب"
برنامج الدكتوراه) في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا بـــــــــــــ
" .طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة )(15
إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص(اإلدارة السياحية /برنامج"
البكالوريوس) ،وعلى جامعة عجلون الوطنية تعيين عضو هيئة
تدريس من حملة درجة الدكتوراة في تخصص اإلدارة السياحية في
موعد أقصاه  ،1/2/2017وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في
".اإلعتماد الخاص للتخصص

تأجيل البت

جامعة الزيتونة األردنية

هندسة البرمجيات

الماجستير

تثبيت الطاقة االستيعابية
الخاصة

جامعة االميرة سمية
للتكنولوجيا

علم الحاسوب

الدكتوراه

إيقاف قبول طلبة جدد

جامعة عجلون الوطنية

اإلدارة السياحية

البكالوريوس

منح جامعة عجلون الوطنية مهلة لغاية  1/2/2017الستكمال"
:الجامعة للنواقص اآلتية
يؤكد المجلس بأن جامعة عجلون الوطنية غير مستكملة )1
للنواقص الواردة في البند األول من قرار مجلس الهيئة رقم
تاريخ  10/8/2016وعلى الجامعة تصويب )(310/27/2016
منح جامعة عجلون الوطنية
.عقود أعضاء هيئة التدريس وتزويد الهيئة بإنتاجهم العلمي
مهلة
تعيين أربعة أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في )2
).المصارف اإلسالمية /برنامج الماجستير(تخصص
تزويد الهيئة بالجدول الدراسي ألعضاء هيئة التدريس في )3
تخصص (المصارف اإلسالمية /برنامجي البكالوريوس
والماجستير) للفصلين األول والثاني من العام الدراسي
(2016/2017).
".وبخالف ذلك سيتم اتخاذ القرار المناسب من قبل مجلس الهيئة
الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (التربية الخاصة /برنامج"
الدكتوراة) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بطاقة استيعابية
:قدرها ( )66طالب ،شريطة اآلتي
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل جميع أعضاء هيئة التدريس1-
.في التخصص في موعد أقصاه 13/10/2016
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم ( )332/29/2016تاريخ"
المتعلق بتأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص 24/8/2016
لتخصص (القضاء الشرعي /برنامج الدكتوراة) في جامعة العلوم
اإلسالمية العالمية ،لحين تعيين عضو هيئة تدريس رابع في مجال
التخصص ،ويكون إنتاجه العلمي في مجال تخصص(القضاء
").الشرعي

المـوافقـة على االعتمــاد الخــاص لتخصص ( الهندسة المدنية"
 /والبيئة العمرانية  /برنامـج الدبلوم المتوسط ) فـي (كليـة القدس
كلية مجتمع متوسطة ) بطاقـة استيعابيـة خاصة قدرها ( )144طالباً
:شريطة اآلتي ،
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير بخبرة •
.ال تقل عن  3سنوات في مجال التخصص على األقل
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( الهندسة المدنية والبيئة -
العمرانية  /برنامج الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد
.الخاص للتخصص واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
"26/10/2016.

جامعة الزيتونة األردنية

اللغة اإلنجليزية وآدابها

برنامجي البكالوريوس
والماجستير

جامعة عجلون الوطنية

المصارف اإلسالمية

البكالوريوس

الموافقة على االعتماد
الخاص

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية،

التربية الخاصة

الدكتوراه

تأجيل البت في استمرارية

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية،

القضاء الشرعي(

الدكتوراه

لمـوافقـة على االعتمــاد
الخــاص

كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

الهندسة المدنية والبيئة
العمرانية

برنامـج الدبلوم المتوسط

2017/2018

13/10/2016

26/10/2016
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المـوافقـة على االعتمــاد الخــاص لتخصص ( الصيانه"
 /الكهروميكانيكية  /برنامـج الدبلوم المتوسط ) فـي (كليـة (القدس
كلية مجتمع متوسطة ) بطاقـة استيعابيـة خاصة قدرها ( )154طالباً
:شريطة اآلتي ،
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
تعيين مشرف متفرغ متخصص في مجال الميكاترونيكس في •
.المختبرات الخاصة بالتخصص
وضع شواخص تعريفية لتحديد المواد التعليمية العملية التي •
.تعطى في كل مختبر أو مشغل
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
 /تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( الصيانه الكهروميكانيكية -
برنامج الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
.واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
"26/10/2016.

 /المـوافقـة على االعتمــاد الخــاص لتخصص ( هندسة الميكانيك"
برنامـج الدبلوم المتوسط ) فـي (كليـة القدس  /كلية مجتمع متوسطة
:بطاقـة استيعابيـة خاصة قدرها ( )77طالباً  ،شريطة اآلتي )
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
وضع شواخص تعريفية لتحديد المواد التعليمية العملية التي •
.تعطى في كل مختبر أو مشغل
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( هندسة الميكانيك  /برنامج -
الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
.واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
"26/10/2016.

 /المـوافقـة علـى االعتمــاد الخـاص لتـخصص ( المحـاسبة"
برنـامـج الدبـلوم المتوسط ) فـي (كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة ) بطاقة استيعابية خاصة قدرها (  ) 119طالباً ،شريطة
:اآلتي
تعيين دكتور على برنامج ( العلوم المالية واإلدارية ) كون 1.
الدكتورة سمر صبرا معينة بقرار من مجلس الهيئة عميدة لكلية
.الزرقاء االهلية وعليه لم يتم احتسابها لغايات الطاقة االستيعابية
تجديد عقود أعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي المختبرات الذين 2.
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016او تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود ومباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
زيادة عدد الكتب التخصصية والمراجع المساندة وبإصدارات 3.
.حديثة
.تجديد اشتراك الدورية الموقوف اشتراكها 4.
.زيادة عدد الموسوعات والمعاجم 5.
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
"26/10/2016.

المـوافقـة على االعتمــاد الخاص لتخصص ( المحاسبة واإلدارة"
المالية  /برنامـج الدبلوم المتوسط) فـي (كليـة (القدس  /كلية مجتمع
متوسطة ) بطاقة استيعابية خاصة قدرها (  ) 119طالباً ،شريطة
:اآلتي
تعيين دكتور على برنامج ( العلوم المالية واإلدارية ) كون 1.
الدكتورة سمر صبرا معينة بقرار من مجلس الهيئة عميدة لكلية
.الزرقاء االهلية وعليه لم يتم احتسابها لغايات الطاقة االستيعابية
تجديد عقود أعضاء الهيئة التدريسية ومشرفي المختبرات الذين 2.
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016او تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود ومباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
زيادة عدد الكتب التخصصية والمراجع المساندة وبإصدارات 3.
.حديثة
.تجديد اشتراك الدورية الموقوف اشتراكها 4.
.زيادة عدد الموسوعات والمعاجم 5.
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
 /تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( المحاسبة واإلدارة المالية -
برنامج الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
.واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
"26/10/2016.

المـوافقـة على االعتمــاد
الخــاص

لمـوافقـة على االعتمــاد
الخــاص

المـوافقـة علـى االعتمــاد
الخـاص

المـوافقـة على االعتمــاد
الخاص

كليـة (القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة (القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

الصيانه الكهروميكانيكية

هندسة الميكانيك

المحاسبة

المحاسبة/االدارة المالية

برنامـج الدبلوم المتوسط

برنامـج الدبلوم المتوسط

برنـامـج الدبـلوم المتوسط

برنامـج الدبلوم المتوسط

26/10/2016

26/10/2016

26/10/2016

26/10/2016
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المـوافقـة على االعتمــاد الخــاص لتخصص ( إدارة الفنادق"
والمطاعم  /برنامـج الدبلوم المتوسط ) فـي (كليـة القدس  /كلية
 ،مجتمع متوسطة ) بطاقـة استيعابيـة خاصة قدرها ( )80طالباً
:شريطة اآلتي
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير بخبرة •
.ال تقل عن  3سنوات في مجال التخصص على األقل
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
.زيادة عدد الكتب التخصصية والمراجع وبإصدارات حديثة •
 .توفير دورية علمية محكمة متخصصة •
 ).مثال  :أوبرا  ،أميدوس(توفير برمجيات حاسوبية حديثة •
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
 /تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( إدارة الفنادق والمطاعم -
برنامج الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
.واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
"26/10/2016.

المـوافقـة على االعتمــاد الخــاص لتخصص ( صناعة األفالم"
الرقمية  /برنامـج الدبلوم المتوسط ) فـي (كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة ) بطاقـة استيعابيـة خاصة قدرها ( )42طالباً  ،شريطة
:اآلتي
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير بخبرة •
.ال تقل عن  3سنوات في مجال التخصص على األقل
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة البكالوريوس في •
.مجال صناعة األفالم أو السينما والتلفزيون
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
.زيادة عدد الكتب التخصصية والمراجع وبإصدارات حديثة •
 .توفير دورية علمية محكمة متخصصة •
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
 /تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( صناعة األفالم الرقمية -
برنامج الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
.واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
"26/10/2016.

 /تأجيـل البت في االعتمـاد الخـاص لتخصص ( هندسة الصوت"
برنامـج الدبلوم المتوسط ) فـي (كليـة القدس  /كلية مجتمع
:متوسطة) لحين استكمال الكلية النواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير بخبرة •
.ال تقل عن  3سنوات في مجال التخصص على األقل
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير في •
.مجال هندسة الصوت أو في مجال الموسيقى
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة البكالوريوس في •
.مجال هندسة الصوت
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
.زيادة عدد الكتب التخصصية والمراجع وبإصدارات حديثة •
 .توفير دورية علمية محكمة متخصصة •
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( هندسة الصوت  /برنامج -
الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
.واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
"26/10/2016.

المـوافقـة على االعتمــاد
الخــاص

المـوافقـة على االعتمــاد
الخــاص

تأجيـل البت في االعتمـاد"
الخـاص

كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

كليـة القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

ادارة الفنادق والمطاعم

صناعة األفالم الرقمية

هندسة الصوت

برنامج الدبلوم المتوسط

برنامـج الدبلوم المتوسط

برنامـج الدبلوم المتوسط

26/10/2016

26/10/2016

26/10/2016

المـوافقـة على االعتمــاد الخــاص لتخصص ( الرسوم المتحركة
الرقمية  /برنامـج الدبلوم المتوسط ) فـي (كليـة القدس  /كلية
مجتمع متوسطة ) بطاقـة استيعابيـة خاصة قدرها ( )42طالباً ،
شريطة اآلتي:
• تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير بخبرة
ال تقل عن  3سنوات في مجال التخصص على األقل.
• تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة البكالوريوس في
مجال الرسوم المتحركة أو التصميم الجرافيكي.
• تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين.
• زيادة عدد الكتب التخصصية والمراجع وبإصدارات حديثة.
• توفير دورية علمية محكمة متخصصة .
• إعادة النظر في اختيار الكتب والمراجع المقررة بحيث تكون
كتب متخصصة يعتد بها أكاديمياً لمؤلفين متخصصين في المجال
حيث ان المراجع والكتب الحالية التي تدرس في التخصص تحوي
أخطاء علمية واضحة ولم تخضع لتقييم أكاديمي علمي.
والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي:
 تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( الرسوم المتحركة الرقمية /برنامج الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص
واعتمادها حسب األصول من قبلهم.
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
".26/10/2016

المـوافقـة على االعتمــاد
الخــاص

33

28/9/2016

430

33

28/9/2016

431

المـوافقـة على االعتمــاد الخــاص لتخصص ( التصميم الجرافيكي"
والملتيميديا  /برنامـج الدبلوم المتوسط ) فـي كليـة ( القدس  /كلية
 ،مجتمع متوسطة ) بطاقـة استيعابيـة خاصة قدرها ( )77طالباً
:شريطة اآلتي
تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير بخبرة •
.ال تقل عن  3سنوات في مجال التخصص على األقل
( تصويب التجاوز على الطاقة االستيعابية المحسوبة والبالغ قدره •
طالب بتعيين عضو هيئة تدريس متفرغ يحمل درجة ) 5
.البكالوريوس في مجال التصميم الجرافيكي
تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس ومشرفي المختبرات الذين •
ستنتهي عقودهم في  30/9/2016أو تعيين البديل عنهم وتزويدنا
بهذه العقود وبمباشرة العمل لهم في مدة أقصاها 16/10/2016
.ومراعاة ان تكون  %50من عقود أعضاء هيئة التدريس لسنتين
.زيادة عدد الكتب التخصصية والمراجع وبإصدارات حديثة •
 .توفير دورية علمية محكمة متخصصة •
إعادة النظر في اختيار الكتب والمراجع المقررة بحيث تكون •
كتب متخصصة يعتد بها أكاديمياً لمؤلفين متخصصين في المجال
حيث ان المراجع والكتب الحالية التي تدرس في التخصص تحوي
.أخطاء علمية واضحة ولم تخضع لتقييم أكاديمي علمي
:والطلب الى جامعة البلقاء التطبيقية باآلتي
تعديل الخطة الدراسية لتخصص ( التصميم الجرافيكي -
والملتيميديا  /برنامج الدبلوم المتوسط ) حسب معايير االعتماد
.الخاص للتخصص واعتمادها حسب األصول من قبلهم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد أقصاه
"26/10/2016.

مـوافقـة على االعتمــاد
الخــاص

33

28/9/2016

432

يمكن للمؤسسة التقدم بطلب رفع الطاقة االستيعابية ألي تخصص"
:بعد تحقيق الجامعة للشروط اآلتية
الموافقة على عدم رفع الطاقة االستيعابية الي تخصص في"
الجامعات العاملة في المملكة االردنية الهاشمية اال بعد تحقيق
:الجامعة للشروط االتية
أ .مرور أربع سنوات على تحديد وتثبيت الطاقة االستيعابية
.للتخصص
ب .حصول الجامعة على شهادة ضمان الجودة في التخصص
.المعني من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
ج .أن يكون اداء الطلبة في امتحان الكفاءة الجامعية في التخصص
المعني اعلى من درجة االتقان وذلك في اخر دورتين متتاليتين
".لالمتحان

رفع الطاقة االستيعابية

33

28/9/2016

433

تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (أنظمة النقل الذكية"
برنامج الماجستير) في جامعة عمان االهلية ،لحين استكمال/
 :الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس ثالث من حملة درجة الدكتوراه برتبة 1-
)الهندسة المدنية /أنظمة النقل الذكية(استاذ دكتور في تخصص
.وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
:إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية - 2
أ -نقل مادتي (نظريات التدفق المروري والتحكم  ،السالمة
المرورية) من متطلبات التخصص اإلجبارية الى المتطلبات
 .االختيارية
ب -نقل مادتي (تكنولوجيا االتصاالت والمعلومات للنقل  ،تطبيقات
نظم المعلومات الجغرافية في انظمة النقل الذكية) من متطلبات
 .التخصص االختيارية الى متطلبات التخصص االجبارية
)تحليل الصور الرقمية وأنظمة المعلومات الذكية(ج -اضافة مادة
 .الى المتطلبات االختيارية لتصبح ( )15ساعة معتمدة
 .تزويد المكتبة بالكتب والدوريات الحديثة في التخصص -3
)(50%تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس بحيث تكون نسبة 4-
منها لمدة ثالث سنوات وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج
 .الدراسات العليا
توصي اللجنة بان يبدأ البرنامج اعاله بمسار الرسالة وليس 5-
" .مسار الشامل

تأجيل البت

كليـة القدس  /كلية مجتمع
الرقمية الدبلوم المتوسط
الرسوم المتحركة الرقمية الرسوم المتحركة برنامـج
متوسطة

كلية (القدس  /كلية مجتمع
متوسطة

عام

عمان االهلية

التصميم الجرافيكي
والملتيميديا

عام

انظمة النقل الذكية

برنامـج الدبلوم المتوسط

عام

الماجستير

26/10/2016

26/10/2016

33

28/9/2016

434

33

28/9/2016

435

33

28/9/2016

436

33

28/9/2016

437

33

28/9/2016

438

34

10/05/2016

439

34

10/05/2016

440

34

10/05/2016

441

34

10/05/2016

442

أوالً):الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة /برنامج"
البكالوريوس ) في جامعة جرش والمشترك مع كلية واشنطن
) (Washington and Jefferson Collegeوجيفرسون
األمريكية ،بطاقة استيعابية قدرها
طالباً ،وتخفيض الطاقة االستيعابية المقرة لتخصص ) ( 132
من ( )1200طالباً لتصبح)المحاسبة/برنامج البكالوريوس(
طالباً وذلك نظراً لنقل أحد أعضاء هيئة التدريس من )(1007
تخصص (المحاسبة /برنامج البكالوريوس) العادي الى تخصص
في جامعة جرش والمشترك مع)المحاسبة  /برنامج البكالوريوس (
 (Washington and Jeffersonكلية واشنطن وجيفرسون
.األمريكية )College
".ثانياً) :عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (هندسة"
القدرة والطاقة الكهربائية /برنامج البكالوريوس) في جامعة األميرة
سمية للتكنولوجيا لتصبح (  ) 248طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة
الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (التصميم"
الداخلي /برنامج البكالوريوس) في الجامعة األمريكية في مأدبا عند
:طالب ،شريطة اآلتي )(200
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتورة (هديل رجال) وذلك 1-
.في موعد أقصاه 13/10/2016
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "
في جامعة عمان االهلية)الهندسة المدنية  /برنامج البكالوريوس(
لتصبح ( )721طالباً شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة
".للجامعة
تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (اللغة العربية "
وآدابها  /برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
عند( )430طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة
".للجامعة

/أوالً) :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (الدراسات اللغوية"
.برنامج الماجستير) من ( )66طالباً إلى ( )30طالباً
ثانياً) :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (الدراسات األدبية
.والنقدية /برنامج الدكتوراه) من ( )66طالباً إلى ( )45طالباً
ثالثاُ) :االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (الدراسات األدبية
.والنقدية/برنامج الماجستير) بطاقة استيعابية قدرها ( )15طالباً
/رابعاً):استمرارية االعتماد الخاص لتخصص ا(لدراسات اللغوية
برنامج الدكتوراة ) بطاقة استيعابية قدرها ( )30طالباً ،وإيقاف
قبول طلبة جدد في التخصص لحين تصويب التجاوز الحاصل على
.الطاقة االستيعابية والبالغ قدره ( )20طالباً
:وعلى جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا )1
(2017/2018).الجديدة في بداية الفصل األول من العام الدراسي
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة )2
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصصات
المشار إليها أعاله بداية الفصل األول من العام الدراسي
وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد (2017/2018)،
".الخاص لهذه التخصصات

/االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (علم الحاسوب"
برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،وتثبيت
الطاقة االستيعابية للتخصص عند( )189طالباً ،شريطة عدم تجاوز
".الطاقة اإلستيعابية العامة للجامعة

الموافقة على االعتماد
الخاص

جرش

المخاسبة

البكالوريوس

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية الخاصة

جامعة األميرة سمية
للتكنولوجيا

هندسة القدرة والطاقة
الكهربائية

البكالوريوس

تثبيت الطاقة االستيعابية
الخاصة

االمريكية في مأدبا

التصميم الداخلي

البكالوريوس

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية الخاصة

عمان االهلية

الهندسة المدنية

البكالوريوس

تثبيت الطاقة االستيعابية
الخاصة

العلوم اإلسالمية العالمية

اللغة العربية وآدابها

البكالوريوس

تخفيض الطاقة االستيعابية

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

الدراسات األدبية والنقدية

الماجستير

الستمرار في االعتماد
الخاص

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

علم الحاسوب

البكالوريوس

/أوالً:استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (المصارف االسالمية"
برنامج الماجستير) في جامعة العلوم االسالمية العالمية بطاقة
 :استيعابية قدرها ( )66طالباً ،شريطة اآلتي
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 1-
المُعدّلة خصوصاً نسبة طالب الى أستاذ ( )10:1اعتباراً من بداية
استمرارية االعتماد الخاص
(2017/2018).الفصل االول من العام الدراسي
 .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
ثانياً) :الطلب من جامعة العلوم اإلسالمية العالمية تزويد هيئة
االعتماد بخطة اإلشراف على رسائل الماجستير في موعد أقصاه
16/10/2016.
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص أعاله
"(2017/2018).في بداية الفصل االول من العام الدراسي
االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (إدارة االعمال /برنامج
البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية ،وتثبيت الطاقة
اإلستيعابية للبرنامج عند ( )200طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
االستيعابية العامة للجامعة".

الستمرار في االعتماد
الخاص

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

المصارف االسالمية

الماجستير

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

إدارة االعمال

البكالوريوس

13/10/2016

2017/2018

2017/2018

 /أوالً) الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (إدارة االعمال"
:برنامج الدكتوراه) بطاقة استيعابية قدرها ( )66طالباً ،شريطة اآلتي
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 1-
المُعدّلة خصوصاً نسبة طالب الى استاذ ( )1:10اعتباراً من بداية
(2017/2018).الفصل االول من العام الدراسي
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
/ثانياً) فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص (إدارة االعمال
برنامج الدكتوراه) ،شريطة دفع الرسوم المترتبة على إعادة فتح
باب قبول طلبة جدد والبالغ قدرها ( )3000دينار أردني ،وذلك في
موعد اقصاه  ، 16/10/2016وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في
 .فتح باب قبول طلبة جدد في البرنامج
ثالثاً) :على الجامعة تزويد هيئة االعتماد بأسماء الطلبة في برنامج
الدكتوراة وأسماء ومؤهالت المشرفين عليهم في موعد أقصاه
"16/10/2016.
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للبرنامج بداية الفصل
"(2017/2018).االول من العام الدراسي

الموافقة على االعتماد
الخاص

34

10/05/2016

443

34

10/05/2016

444

أوالً) التأكيد على قرار المجلس رقم ( )286/19/2015تاريخ"
والمتضمن تأجيل النظر في االعتماد الخاص )(17/6/2015
لتخصص (صحة األم وحديثي الوالدة /برنامج الماجستير) لحين
:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
توفير الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 1 -
الدكتوراه في التخصص ،وفقاً للمادة ( )4من تعليمات ومعايير
.االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
تزويد هيئة االعتماد بقرار لجنة الخطط الدراسية في الجامعة 2 -
والمتضمن إقرار اللجنة للتعديالت المطلوبة على الخطة الدراسية
).صحة األم وحديثي الوالدة /برنامج الماجستير(لتخصص
وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الثاني من العام الدراسي
وبخالف ذلك سيتم التنسيب إلى مجلس التعليم (2016/2017)،
.العالي بإلغاء ترخيص البرنامج
ثانياً) التأكيد على قراري مجلس هيئة االعتماد رقم
تاريخ ( )20/5/2015وقرار رقم )(217/15/2015
تاريخ ( )17/6/2015فيما يتعلق بإيقاف قبول )(286/19/2015
/طلبة جدد في تخصص (تمريض صحة األم وحديثي الوالدة
برنامج الماجستير) ،لحين قيام الجامعة بتعيين العدد الالزم من
أعضاء هيئة التدريس حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج
,الدراسات العليا
ثالثاً) تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية لتخصص
والبالغ قدره ( )80طالباً ،وذلك)التمريض /برنامج البكالوريوس(
".بالتقدم بطلب لرفع الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص

تأجيل النظر في االعتماد
الخاص

34

10/05/2016

445

/أوالً :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (اإلنتاج الحيواني"
)برنامج الدكتوراه) في الجامعة األردنية بطاقة استيعابية قدرها (10
.طالب شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
ثانياً :تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (اإلنتاج الحيواني /برنامج
الماجستير) في الجامعة األردنية عند ( )33طالباً ،شريطة تحقيق
تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا الصادرة
عن هيئة االعتماد بتاريخ  23/3/2016وذلك في بداية العام
2017/2018.
/ثالثاً :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (اإلنتاج الحيواني
برنامج البكالوريوس) في الجامعة األردنية من ( )380طالباً لتصبح
" .طالباً )(272

الموافقة على االعتماد
الخاص

34

10/05/2016

446

الموافقة على اإلعتماد الخاص لتخصص (الرياضيات /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية عجلون الجامعية
:بطاقة إستيعابية قدرها( )302طالباً شريطة اآلتي
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 1-
الدكتوراة في التخصص لتغطية عدد الطلبة الفعلي في التخصص
والبالغ عددهم( )364طالباً ،وعلى الجامعة التقدم بطلب للهيئة لرفع
.الطاقة االستيعابية
االلتزام بالحد األقصى من الساعات المعتمدة للعمل اإلضافي2-
ألعضاء هيئة التدريس في التخصص بحيث تكون ( )6ساعات
معتمدة فقط ،وذلك حسب تعليمات االعتماد العام،المادة ( /)6فقره
).ج(
وذلك في موعد أقصاه  ،15/1/2017وبخالف ذلك سيتم إعادة
".النظر في االعتماد الخاص للتخصص

34

10/05/2016

447

34

10/05/2016

448

34

10/05/2016

449

34

10/05/2016

450

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

مؤتة

الجامعة االردنية

ادارة االعمال

صحة األم وحديثي الوالدة

االنتاج الحيواني

الدكتوراه

16/10/2016

الماجستير

الدكتوراه

الموافقة على اإلعتماد
الخاص

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
عجلون الجامعية

الرياضيات

البكالوريوس

/تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (هندسة العمارة"
برنامج البكالوريوس) في جامعة البترا عند ( )472طالباً شريطة
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

تثبيت الطاقة االستيعابية
الخاصة

البترا

هندسة العمارة

البكالوريوس

االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (الترجمة /برنامج"
)البكالوريوس) في جامعة اإلسراء بطاقة استيعابية قدرها (274
".طالباً شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص"
) (1098في جامعة فيالدلفيا من )الصيدلة /برنامج البكالوريوس(
طالباً لتصبح ( )1266طالباً شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية
".العامة للجامعة
الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (القانون
العام /برنامج الماجستير العام) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
عند ( )66طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة
للجامعة".

االستمرار في االعتماد
الخاص

االسراء

الترجمة

البكالوريوس

رفع وتثبيت الطاقة
االستيعابية الخاصة

فيالدلفيا

الصيدلة

البكالوريوس

ثبيت الطاقة االستيعابية
الخاصة

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

لقانون العام

الماجستير العام

2017/2018

15/1/2017

34

10/05/2016

451

35

10/12/2016

452

35

10/12/2016

453

35

10/12/2016

454

35

10/12/2016

455

35

10/12/2016

456

35

10/12/2016

457

35

10/12/2016

458

35

10/12/2016

459

35

10/12/2016

460

35

10/12/2016

461

35

10/12/2016

462

الموافقة على تشكيل مجلس أمناء ( كلية الخوارزمي /كلية مجتمع"
متوسطة) بموجب البند (أ )2/من المادة ( )5من تعليمات ومعايير
االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة على النحو اآلتي ولمدة
:أربع سنوات
رئيساً -
السيد باسل عبدالوهاب المجالي
عضواً -
السيد عبد الوهاب إلياس الطراونة
عضواً -
عميد الكلية بحكم منصبه
عضواً -
األستاذ الدكتور فتحي العاروري
عضواً -
الدكتور عبدالحليم العدوان

تشكيل مجلس أمناء

كلية الخوارزمي /كلية
مجتمع متوسطة

عام

عام

وتم إقرار المحضر بالكامل بنفس الجلسة
منح جامعة البلقاء التطبيقية /المركز مهلة لغاية "15/12/2016
وذلك الستكمال نواقص الحاصل في تعيين العدد الالزم من أعضاء
هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة لتغطية العبء التدريسي
لمتطلبات الجامعة اإلجبارية وذلك حسب المادة ( )4من اإلطار
العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية
.والعلمية
".وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

استكمال نواقص

جامعة البلقاء التطبيقية/
المركز

/االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص (إدارة الشحن والتخليص".
برنامج البكالوريوس) بالطاقة االستيعابية المحددة سابقاً والبالغ
:قدرها ( )200طالباً ،شريطة اآلتي
تزويد مكتبة الجامعة بالكتب والمراجع والدوريات واالشتراك 1.
االستمرار باالعتماد الخاص
.بالدوريات اإللكترونية الخاصة بالتخصص
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2.
وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص في موعد
(2016/2017).أقصاه بداية الفصل الثاني من العام

تخفيض الطاقة اإلستيعابية لتخصص(الهندسة المدنية /برنامج
البكالوريوس) في جامعة جرش لتصبح ( )400طالباً شريطة عدم
تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة".
تخفيض الطاقة اإلستيعابية لتخصص(إدارة األعمال  /برنامج
البكالوريوس) في جامعة جرش لتصبح ( )256طالباً شريطة عدم
تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة".
/تخفيض الطاقة اإلستيعابية لتخصص(العلوم المالية والمصرفية"
برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش لتصبح ( )203طالباً
".شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
تخفيض الطاقة اإلستيعابية لتخصص( الكيمياء /برنامج
البكالوريوس) في جامعة جرش لتصبح ( )134طالباً شريطة عدم
تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة".
تخفيض الطاقة اإلستيعابية لتخصص(المحاسبة /برنامج "
البكالوريوس) في جامعة جرش لتصبح ( )535طالباً شريطة عدم
".تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
 /تخفيض الطاقة اإلستيعابية لتخصص (اللغة العربية وآدابها"
برنامج البكالوريوس) في جامعة جرش لتصبح ( )264طالباً
".شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (الشريعة /برنامج
البكالوريوس) في جامعة عمان العربية بالطاقة االستيعابية المحددة
سابقاً والبالغ قدرها ( )158طالباً شريطة اآلتي:
 .1تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة شهادة الدكتوراه في
التخصص وبرتبة أستاذ مشارك على األقل في بداية السنة الثالثة
من تاريخ االعتماد الخاص للتخصص.
 .2عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة.
وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في بداية السنة الثالثة من
تاريخ االعتماد الخاص".

/إدارة الشحن والتخليص(

البكالوريوس

تخفيض الطاقة اإلستيعابية

جرش

لهندسة المدنية

البكالوريوس

تخفيض الطاقة اإلستيعابية

جرش

إدارة األعمال

البكالوريوس

تخفيض الطاقة اإلستيعابية

جرش

لعلوم المالية والمصرفية

البكالوريوس

تخفيض الطاقة اإلستيعابية

جرش

الكيمياء

البكالوريوس

تخفيض الطاقة اإلستيعابية

جرش

المحاسبة

البكالوريوس

تخفيض الطاقة اإلستيعابية

جرش

للغة العربية وآدابها

البكالوريوس

االستمرار في االعتماد
الخاص

جامعة عمان العربية

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (التفسير وعلوم " 1.
.القرآن /برنامج الماجستير) من ( )66طالباً لتصبح ( )60طالباً
تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (التفسير وعلوم 2.
.القرآن /برنامج الدكتوراة) من ( )66طالباً لتصبح ( )60طالباً
تخفيض الطاقة االستيعابية
وعلى الجامعة االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج
الخاصة
)(1:10الدراسات العليا الجديدة فيما يتعلق بنسبة طالب إلى أستاذ
لبرامج الماجستير و( )1:5لبرامج الدكتوراه وذلك في بداية الفصل
األول من العام الدراسي ( )2017/2018مع عدم تجاوز الطاقة
.االستيعابية العامة للجامعة
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للبرامج بداية
"(2017/2018).الفصل األول من العام الدراسي

أوالً :تاجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص"
في جامعة)القراءات والدراسات القرآنية/برنامج البكالوريوس(
العلوم االسالمية العالمية ،لحين تحقيق نسبة ( )%50من أعضاء
هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه أردنيي الجنسية وفقاً للبند
من المادة ( )4من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد)ب(
الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية ،وبخالف ذلك سيتم إيقاف
.قبول طلبة جدد في التخصص
ثانياً :التأكيد على الجامعة تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
التدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصص (القراءات
والدراسات القرآنية/برنامجي الماجستير والدكتوراه) وفقاً لتعليمات
ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ،وذلك لتغطية عدد
الطلبة المسجلين في البرنامجين والبالغ قدره ( )13طالباً لبرنامج
الماجستير و( )20طالباً لبرنامج الدكتوراه ،وذلك قبل بداية الفصل
الدراسي الثاني من العام الجامعي ( ،)2016/2017وبخالف ذلك
".سيتم التنسيب لمجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص البرنامجين

عام

عام

تاجيل البت في االستمرار
باالعتماد الخاص

الشريعة

التفسير وعلوم القرآن

لعلوم االسالمية العالمية،

لقراءات والدراسات
القرآنية

15/12/2016

2017/2018

البكالوريوس

الماجستير

البكالوريوس

2017/2018

2016/2017

35

10/12/2016

463

35

10/12/2016

464

35

10/12/2016

465

35

10/12/2016

466

35

10/12/2016

467

35

10/12/2016

468

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال /برنامج"
الماجستير) في جامعة جدارا بطاقة استيعابية قدرها ( )30طالب
:شريطة اآلتي
تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة الدكتوراة في 1-
السنة الثانية من االعتماد الخاص للتخصص على أن يكون خريج
)(5دولة ناطقة باللغة االنجليزية ،وذلك استنادا للبند (د) من المادة
.من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
تزويد هيئة االعتماد ما يثبت بأن المجالت التي نشر بها 2-
أعضاء هيئة التدريس بأنها مجالت علمية محكمة مصنفة عالمياً
وذلك استناداً للمادة ( )2من تعلميات ومعايير االعتماد العام لبرامج
الدراسات العليا وذلك في موعد أقصاه  16/11/2016وبخالف
ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص للتخصص
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 3-

الموافقة على االعتماد
الخاص

الموافقة على تشكيل مجلس أمناء ( كلية المجتمع اإلسالمي /كلية"
مجتمع متوسطة) بموجب البند (أ )2/من المادة ( )5من تعليمات
ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة على النحو اآلتي
:ولمدة أربع سنوات
الموافقة على تشكيل مجلس
رئيساً -
الدكتور جميل أحمد الدهيسات
أمناء
عضواً -
والدكتور ياسين علي المقوسي
عضواً -
عميد الكلية بحكم منصبه
عضواً -
األستاذ الدكتور أحمد العوران
عضواً -
الدكتور وليد خالد أبو دلبوح
الموافقة على تجديد عقد عميد كلية المفرق األهلية (الدكتور عبداهلل"
سعيد أحمد العثامنه) لدورة جديدة تبدأ من تاريخ 1/10/2016
.ولمدة ثالث سنوات
".أرجو التكرم بتزويد الهيئة بالعقد موقع حسب األصول

لموافقة على تجديد عقد
عميد كلية المفرق األهلية

جامعة جدارا

إدارة األعمال

الماجستير

كلية المجتمع اإلسالمي/
كلية مجتمع متوسطة

عام

عام

الدكتور عبداهلل سعيد أحمد
العثامنه

عام

عام

16/11/2016

10/01/2016

جائزة الموظف الشهري
حذف البند ( )3من المادة ( )2الذي ينص (أن ال تقل مدة خدمته"
)عن ثالث سنوات في الوظيفة الحالية في ذات المستوى اإلداري لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العالي وضمان جودتها
من تعليمات جائزة الموظف الشهري لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم
".العالي وضمان جودتها ،مع إعادة ترقيم البنود

تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (القانون/برنامج "1.
)البكالوريوس) في جامعة العلوم االسالمية العالمية عند (199
.طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
التأكيد على الجامعة تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة2 .
التدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصصي (القانون
الخاص/برنامجي الماجستير والدكتوراه) وذلك لتغطية عدد الطلبة
المسجلين في البرنامجين والبالغ قدره ( )11طالباً لبرنامج
الماجستير و( )66طالباً لبرنامج الدكتوراه ،وتعيين العدد الالزم من
أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصص
وذلك لتغطية عدد الطلبة المسجلين)القانون العام/برنامج الدكتوراه(
في البرنامج والبالغ قدره ( )45طالباً وذلك قبل بداية الفصل
الدراسي الثاني من العام الجامعي ( ،)2016/2017وبخالف ذلك
".سيتم التنسيب لمجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص هذه البرامج

/أوال) تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (اإلدارة اإلستراتيجية"
برنامج الدكتوراه) في جامعة مؤتة بـ ( )20طالب شريطة عدم
.تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
ثانياً) الطلب إلى الجامعة التقدم بطلب رفع الطاقة االستيعابية
لتخصص اإلدارة العامة برنامج البكالوريوس وذلك لتصويب
التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية المقرة للتخصص والبالغ
قدرها ( )190طالباً ،وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الثاني من
.العام الدراسي 2016/2017
ثالثاً) التأكيد على قرار مجلس الهيئة المتعلق بإيقاف قبول طلبة جدد
،في تخصص (اإلدارة العامة  /برنامج الماجستير ) في جامعة مؤتة
لحين قيام الجامعة بتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة
االستيعابية المقرة للتخصص والبالغ قدرها ( )80طالباّ ،وذلك في
 .موعد أقصاه 15/10/2017
وبخالف ذلك سيتم اتخاذ اإلجراء المناسب من قبل المجلس بهذا
".الشأن

تثبيت الطاقة االستيعابية

تثبيت الطاقة االستيعابية

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

جامعة مؤتة

القانون

االدارة االستراتيجية

البكالوريوس

الدكتوراه

15/10/2017
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19/10/2016
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تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا المعلومات"
واالتصاالت في التعليم /برنامج الماجستير) في جامعة الشرق
:األوسط لحين استكمال الجامعة النواقص والتعديالت التالية
أوالً :تعديل مسمى تخصص (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
في التعليم) المرخص من قبل مجلس التعليم العالي في جلسته رقم
بتاريخ ( )9/6/2016كونه ال يتفق مع محتويات الخطة )(13
الدراسية المقدمة من الجامعة ،أو تعديل الخطة الدراسية المقدمة من
.الجامعة لتالئم مسمى التخصص
ثانياً :تزويد هيئة االعتماد ببحث آخر لألستاذ الدكتور محمد الحيله
ومعادلة شهادة الدكتوراه أو تحديد التخصص الدقيق لشهادة
 .الدكتوراه الخاصة به
ثالثاً :تزويد هيئة األعتماد بوثيقة مجال معرفي للدكتور بسام
.محمود أحمد قبالن في تخصص تكنولوجيا التعليم
:مع التأكيد على الجامعة مراعاة ما يلي
المادة ( )10من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص -
:للتخصصات اإلنسانية والعلمية التي تنص على اآلتي
إذا لم يعتمد التخصص اعتماداً خاصاً ولم يبدأ التدريس فيه بعد"
مرور سنتين من ترخيصه يتم التنسيب الى مجلس التعليم العالي
.بإلغائه
قرار مجلس التعليم العالي المرفق المشروط بإرفاق الجامعة خطة -
".ابتعاث موضح فيها أسماء الطلبة والجامعات المبتعثين فيها

)والمجاالت المعرفية(أوالً :تم تعديل المادة ( )2بإضافة جملة "
بحيث تصبح على النحو اآلتي ":يصرف ألعضاء لجان االعتماد
العام والخاص ورفع الطاقة االستيعابية ولجان المتابعة والتحقق
ولجان وضع معايير االعتماد الخاص وتحديث وتطوير المعايير
 .والمجاالت المعرفية (لبرنامج البكالوريوس) مكافأة مالية
ثانياً :تم تعديل المادة ( )5بإضافة جملة ووضع مؤشرات األداء
وتحكيمها بحيث تصبح على النحو اآلتي ":يصرف ألعضاء اللجنة
التي تكلف بوضع معايير ضمان الجودة للبرامج ووضع مؤشرات
".األداء وتحكيمها مكافأة مالية

أجيل البت في االعتماد
الخاص

المجاالت المعرفية

جامعة الشرق األوسط

صرف ألعضاء لجان
االعتماد العام والخاص
ورفع الطاقة االستيعابية

الموافقة على تجديد عقد شراء خدمات فنية واستشارية بين كال من
الموافقة على تجديد عقد
الطرفين الفريق االول :هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان
شراء خدمات فنية واستشارية
جودتها والفريق الثاني :االنسة وفاء جميل الهويدي وذلك اعتباراً
من  12/10/2016ولمدة ثالثة اشهر كما هو بالشكل المرفق ".
/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (اللغة العربية وآدابها"
جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
الموافقة على االعتماد
برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية عجلون
عجلون الجامعية
الخاص
الجامعية بطاقة استيعابية قدرها ( )354طالباً شريطة عدم تجاوز
".الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (اللغة العربية وآدابها"
جامعة البلقاء التطبيقية/
الموافقة على االعتماد
برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /المركز بطاقة
المركز
الخاص
استيعابية قدرها ( )672طالباً شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية
".العامة للجامعة
هيئة اعتماد مؤسسات
التعليم العالي

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم ( )60/6/2016تاريخ "
وتزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل ألعضاء هيئة 3/2/2016
التدريس في تخصص (االقتصاد والتعاون الدولي /برنامج
الماجستير) وذلك في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الثاني من
العام ( )2016/2017وبخالف ذلك سيتم التنسيب لمجلس التعليم
" .العالي بإلغاء ترخيص التخصصين أعاله

/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (هندسة البرمجيات"
برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بطاقة
:استيعابية قدرها ( )200طالب شريطة
زيادة عدد الدوريات الورقية في المكتبة لتشمل المجاالت 1-
.المعرفية لهندسة البرمجيات وتطبيقات وعلوم المعلومات
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
".أقصاه 15/11/2016

/أوالً :تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة"
برنامج الماجستير) في جامعة فيالدلفيا لحين توفير الحد األدنى من
أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراة في التخصص
وذلك استناداً البند (ج) من المادة ( )4من تعليمات ومعايير االعتماد
.العام لبرامج الدراسات
ثانياً :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (المحاسبة /برنامج
".البكالوريوس) لتصبح ( )1041طالباً

التأكيد على قرار مجلس
الهيئة

الموافقة على االعتماد
الخاص

تأجيل البت في االعتماد
الخاص

منح جامعة عجلون الوطنية مهلة لغاية بداية الفصل األول"
لتعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة )(2017/2018
الدكتوراة في تخصص (التربية الخاصة /برنامج البكالوريوس) في منح جامعة عجلون الوطنية
،جامعة عجلون الوطنية على أن ال تقل مدة عقد عمله عن سنتين
وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص للتخصص
".وإيقاف قبول طلبة جدد فيه
تكليف مساعد الرئيس لشؤون االعتماد باالتصال مع رئيس مجلس"
أمناء كلية الملكة نور الفنية للطيران المدني ليزودنا بعقد عميد الكلية
".موقع حسب األصول
/أوالً :االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال"
برنامج الماجستير) في جامعة اإلسراء وتثبيت الطاقة االستيعابية
للبرنامج بـــ ( )40طالب شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية
االستمرار في االعتماد
.العامة للجامعة
الخاص
ثانياً :تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص (إدارة األعمال /برنامج
".البكالوريوس) لتصبح ( )573طالباً

هيئة االعتماد

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التعليم

الماجستير

عام

عام

عام

عام

للغة العربية وآدابها

لبكالوريوس

اللغة العربية وآدابها/

البكالوريوس

االقتصاد والتعاون الدولي(

هندسة البرمجيات

الماجستير

البكالوريوس

جامعة فيالدلفيا

المحاسبة

الماجستير

جامعة عجلون الوطنية

التربية الخاصة

البكالوريوس

جامعة اإلسراء

إدارة األعمال

الماجستير

10/12/2016

عدم الموافقة على منح جامعة عجلون الوطنية مهلة إضافية"
)(418/33/2016والتأكيد على قرار مجلس الهيئة السابق رقم
تاريخ  28/9/2016المتضمن إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص
عدم الموافقة على منح جامعة عجلون الوطنية
 ،وعلى الجامعة تعيين)اإلدارة السياحية /برنامج البكالوريوس(
عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في تخصص (اإلدارة
السياحية) في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني
وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد (2016/2017)،
".الخاص للتخصص
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36

19/10/2016

484

أوالً) تأجيل البت في االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة االستيعابية"
الخاصة لتخصص (التصميم الجرافيكي /برنامج الماجستير) في
 :جامعة الشرق األوسط لحين استكمال النواقص اآلتية
تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة الدكتوراه في 1-
.تخصص (التصميم الجرافيكي) في برنامج البكالوريوس
اإللتزام بالبند (د) من المادة الخامسة من تعليمات ومعايير 2-
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا التي تنص على " -التنويع
في مصادر شهادات الدكتوراه ألعضاء الهيئة التدريسية على أن
يكون ما نسبته  %25منهم خريجين دول أجنبية ناطقة باللغة
".اإلنجليزية
وذلك في موعد أقصاه  ،15/12/2016وبخالف ذلك سيتم إعادة
/النظر في االعتماد الخاص لتخصص (التصميم الجرافيكي
".برنامجي البكالوريوس والماجستير) وايقاف قبول طلبة جدد فيهما

36

19/10/2016

485

إضافة البند ثالثاً إلى أسس اعتماد أعضاء هيئة التدريس في"
تخصصات برامج البكالوريوس ،وذلك استناداً للمادة ( )7من البند
من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم ( )20لسنة)أ(
:وعلى النحو اآلتي 2007
ثالثاً :يشترط العتماد عضو هيئة التدريس والحاصل على شهادة
الدكتوراة من الجامعات األردنية للتدريس في برامج البكالوريوس
أن يكون البرنامج الذي حصل منه على شهادة الدكتوراة معتمداً من
قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وذلك
".لغايات االعتماد وحساب الطاقة االستيعابية العامة والخاصة
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عدم اعتماد أعضاء هيئة التدريس في جامعتكم الموقرة ممن"
يحملون شهادات من برامج الدراسات العليا الغير معتمدة من قبل
هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وذلك لغايات
".حساب الطاقة االستيعابية العامة والخاصة
أوالً) :إعـادة فتح باب قبـول طلبة جـدد في برنـامج ( الفنون"
/التطبيقية  /برنامج الدبلوم المتوسط ) فـي كليـة األميرة ثروت
.كليـة مجتمع متوسطة
ثانياً) :منح كلية األميرة ثروت مهلة نهائية لتعيين عضو هيئة
تدريس متفرغ يحمل درجة الماجستير في أي تخصص من
التخصصات المطروحة في برنامج الفنون التطبيقية وذلك
ألغراض االعتماد الخاص وحساب الطاقة االستيعابية لتخصص
".التصميم الجرافيكي عند تقدم الكلية بطلب اعتماد خاص له

عدم منح مجاالت معرفية ألعضاء هيئة التدريس في جامعتكم"
الموقرة ممن يحملون شهادات من برامج الدراسات العليا الغير
معتمدة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
".وذلك لغايات حساب الطاقة االستيعابية العامة والخاصة

إضافة البند (و) إلى المادة ( )4من تعليمات ومعايير االعتماد العام"
:لبرامج الدراسات العليا وعلى النحو اآلتي
 :يشترط العتماد عضو هيئة التدريس في برامج الدراسات)و(
العليا أن يكون البرنامج والتخصص الذي حصل منه على شهادة
الدراسات العليا معتمدين من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
".وضمان جودتها

منح جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية مهلة لغاية"
الستكمال النواقص الواردة في قرار مجلس الهيئة 15/12/2016
رقم ( )291/26/2016تاريخ  3/8/2016بخصوص رفع الطاقة
) .هندسة الطيران /برنامج البكالوريوس(االستيعابية لتخصص

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية /برنامج
البكالوريوس) في الجامعة األلمانية األردنية بطاقة استيعابية قدرها
( )90طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية:
أوالً) :تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة في
تخصص (الهندسة المدنية /برنامج البكالوريوس) ،على ان يكون
أحدهما برتبة أستاذ مشارك على األقل ،وذلك بداية السنة الثالثة من
تاريخ االعتماد.
ثانياً) :استكمال تجهيز المختبرات اآلتية في بداية السنة الثانية من
تاريخ االعتماد الخاص للتخصص (مختبر الطرق ،ومختبر مواد
اإلنشاء).
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في بداية
الفصل الدراسي األول من العام الجامعي (".)2018/2019
الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص"
الحقوق /برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة األردنية عند)
".طالب )(50

عدم اعتماد أعضاء هيئة
التدريس

فتح باب قبـول طلبة جـدد

عام

كليـة األميرة ثروت /كليـة
مجتمع متوسطة

االدارة السياحية

البكالوريوس

عام

عام

الفنون التطبيقية

برنامج الدبلوم المتوسط

عدم منح مجاالت معرفية
ألعضاء هيئة التدريس

أجيل البت في االعتماد
الخاص وتثبيت الطاقة
االستيعابية

جامعة الشرق األوسط

التصميم الجرافيكي

لماجستير

تعليمات ومعايير االعتماد
العام

منح جامعة العلوم
والتكنولوجيا األردنية

العلوم والتكنولوجيا األردنية

هندسة الطيران

البكالوريوس

الموافقة على االعتماد
الخاص

لجامعة األلمانية األردنية

الهندسة المدنية

البكالوريوس

الموافقة على تثبيت الطاقة
االستيعابية الخاصة

جامعة الزيتونة األردنية

الحقوق

الماجستير

الجامعة األمريكية في مادبا

التصميم الداخلي

البكالوريوس

لهندسة المدنية /مياه وبيئة

البكالوريوس

هندسة العمارة

البكالوريوس

/االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (التصميم الداخلي "
برنامج البكالوريوس) في الجامعة األمريكية في مادبا وبالطاقة
االستيعابية المقرة سابقاً والبالغة ( )200طالب ،شريطة عدم
تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
/إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية"
مياه وبيئة /برنامج البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل قرار معايير االعتماد الخاص
".بها من تاريخ إقرارها
إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (هندسة العمارة /برنامج
إقرار معايير االعتماد
البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل بها من تاريخ
الخاص
إقرارها".
الستمرار في االعتماد
الخاص

عمان االهلية
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منح جامعة اإلسراء مهلة حتى نهاية الفصل األول من العام"
الدراسي ()2016/2017الستكمال النواقص الواردة في قرار
مجلس الهيئة رقم ( )652/40/2015تاريخ 23/12/2015
بخصوص االعتماد الخاص لتخصص (الفيزياء /برنامج
:البكالوريوس) وهي
)تطبيقات في الفيزياء ،وفيزياء عملية متوسطة(توفير مختبري 1-
.وتجهيزهما باألدوات واألجهزة الالزمة
.توفير مختبر فيزياء عملية متقدمة عند بداية السنة الثالثة 2-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
"(2017/2018).أقصاه بداية الفصل األول من العام الدراسي

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال "
 University Walesبرنامج البكالوريوس) الذي تطرحه جامعة/
في جامعة الشرق األوسط بطاقة استيعابية Trinity Saint David
.قدرها(  )140طالباً
علماً بأنه تم اعتماد أعضاء هيئة التدريس التالية اسماؤهم على
 (Wales Trinity Saint David):برنامج البكالوريوس من جامعة
الرقم اسم عضو هيئة التدريس الرتبة االكاديمية حسب ما ورد في
التخصص حسب ما ورد في الشهادة العلمية مالحظات اللجنة c.v
استاذ اقتصاد مطابق 1 TOM BAUM
مساعد ادارة مطابق 2 Arvind Vpadhyey
مشارك حسب ما ورد من الجامعة نظم دعم 3 UMA MOHAN
القرار مطابق
مساعد محاسبة ومالية مطابق 4 ROBERT SUBAN

منح جامعة اإلسراء

الموافقة على االعتماد
الخاص

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (إدارة األعمال "
 University Walesبرنامج الماجستير) الذي تطرحه جامعة/
في جامعة الشرق األوسط بطاقة استيعابية Trinity Saint David
قدرها ( )20طالباً ،علماً بانه تم اعتماد اعضاء هيئة التدريس التالية
 (Wales Trinityاسماؤهم على برنامج الماجستير من جامعة
لموافقة على االعتماد الخاص
Saint David):
الرقم اسم عضو هيئة التدريس الرتبة االكاديمية حسب ما ورد في
التخصص حسب ما ورد في الشهادة العلمية مالحظات اللجنة C.V
استاذ حسب ما ورد من الجامعة 1 GEOFFREY LANCASTER
االدارة االستراتيجية مطابق حيث االبحاث والرتبة
مشارك ادارة العمليات حسب عنوان 2 MARINANA SIGALA
الرسالة مطابق من حيث التخصص واالبحاث والرتبة االكاديمية
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استناداً إلى البند (ب) من المادة ( )14من أسس تحديد مكافآت"
لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها ،الصادرة
باالستناد إلى أحكام المادة (/6ج) من تعليمات بدالت اعتماد
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها وتعديالته ،يصرف
ألعضاء اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئيس الهيئة رقم
تاريخ  21/9/2016بمهمة دراسة تقييم برامج )(1/5/2361
وتخصصات تكنولوجيا المعلومات المطروحة بالجامعات األردنية
لتحديد قيمة المكافأة المالية المستحقة ألعضاء اللجنة ،وذلك بعد
:إنهاء اللجنة أعمالها حسب األصول المبلغ المبين إزاء كل منهم
- 500
أ.د عزام طالل سليط الجامعة االردنية
دينار
- 400
أ.د غسان فريد عيسى /جامعة البترا
دينار
- 400
د .عوني منصور الحموري/جامعة مؤتة
دينار
- 400
د .روان محمد غنيمات /جامعة االميرة سمية
دينار
- 70
السيدة نورا ناصر /هيئة االعتماد
دينار
- 30
االنسة االء الهبارنة  /هيئة االعتماد
دينار
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أوالً :تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا "
الكيمياء /برنامج الماجستير) في جامعة الطفيلة التقنية لحين قيام
الجامعة بالتقدم بطلب االستمرار في اعتماد تخصص (تكنولوجيا
الكيمياء /برنامج البكالوريوس) وذلك في موعد أقصاه
1/12/2016.
ثانياً :تجهيز المختبرات التدريسية بواقع مختبر واحد على االقل
للسنة القادمة  ،وتجهيز المختبرات البحثية بواقع ثالثة مختبرات
على االقل في السنوات الثالث القادمة مختبر لكل سنة  ،وتاهيل
المختبرات البحثية الموجودة من حيث البنية التحتية كالتمديدات
 .الالزمة وتركيب غرف لشفط ابخرة المواد الخطرة
ثالثاً :تزويد المختبرات باالجهزة الالزمة لطلبة الدراسات العليا
خالل )(NMRو (  (msالجراء القياسات الالزمة وخاصة جهازي
.مدة عامين
رابعاً :تزويد المكتبة بقواعد بيانات للدراسات السابقة نسبياً (أخر
في العام ) (CHEMICAL ABSTRACTSخمسون عاماً) وخاصة
الدراسي القادم 2017/2018

تأجيل البت في االعتماد
الخاص

االسراء

جامعة الشرق األوسط

جامعة الشرق األوسط

جامعة الطفيلة التقنية

الفيزياء

إدارة األعمال

إدارة األعمال

تكنولوجيا الكيمياء

البكالوريوس

البكالوريوس

الماجستير

البكالوريوس

تعتبر جامعة الزرقاء مستكملة للبند األول في قرار مجلس الهيئة "
رقم ( )311/27/2016تاريخ( )10/8/2016بخصوص االعتماد
الخاص لتخصص (اإلمامة والوعظ واإلرشاد /برنامج
البكالوريوس) ،والمتعلق بتزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل
الدكتورة سوسن "محمد علي" هاكوز ،وعدم استكمال الجامعة للبند
الثاني من قرار مجلس الهيئة السابق المتضمن "تعيين عضوي هيئة
تدريس من حملة درجة الدكتوراه في التخصص في بداية السنة
الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص للتخصص على أن يكون احدهما
تخصصه الدقيق في ( العقيدة والدعوة)"  ،وسيتم النظر في تثبيت
الطاقة االستيعابية للتخصص في بداية الفصل الدراسي األول من
" .العام الجامعي 2018/2019

قرار مجلس هيئة
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تعتبر جامعة االسراء مستكملة للنواقص الواردة في قرار مجلس"
الهيئة رقم ( )402/32/2016تاريخ ( )21/9/2016بشأن توفير
العدد الالزم من الدوريات المتعلقة بتخصص (هندسة الطاقة
المتجددة) حسب تعليمات ومعايير االعتماد ،وااللتزام بالمتطلبات
العامة /االدارة الواردة في المادة( )8من تعليمات ومعايير االعتماد
الخاص للتخصصات العلمية واإلنسانية على مستوى القسم او
،التخصص
وعلى الجامعة استكمال النواقص اآلتية المتعلقة باالعتماد الخاص
):هندسة الطاقة المتجددة /برنامج البكالوريوس(لتخصص
تعيين عضوي هيئة تدريس على األقل من حملة درجة 1-
الدكتوراه في تخصصي (طاقة الرياح ،والطاقة الشمسية) على أن
تغطي مجاالتهما المعرفية هندسة البيئة واقتصاديات الطاقة
،وتشريعات الطاقة ،بحيث يكون أحدهما برتبة استاذ مشارك
.وذلك في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد
فيما يتعلق بالمختبرات توصي اللجنة باستكمال شراء وتركيب 2-
:وتشغيل المختبرات التالية
في بداية)مختبر ميكانيكا الموائع ،مختبر طرق انتقال الحرارة( -
 .السنة الثانية من تاريخ االعتماد
في بداية السنة)مختبر النمذجة والمحاكاه ،مختبر الطاقة الشمسية( -
 .الثالثة من تاريخ االعتماد
في بداية)مختبر طاقة رياح ،مختبر خاليا الوقود والهيدروجين( -
 .السنة الرابعة من تاريخ االعتماد
االلتزام بالمتطلبات العامة /االدارة الواردة في المادة( )8من -
تعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات العلمية واإلنسانية
على مستوى القسم او التخصص بحيث يتم تعيين رئيس قسم في
التخصص بخبرة ال تقل عن  3سنوات في مجال التدريس
وسكرتيرة وتوفير آلة تصوير في كل قسم أكاديمي لخدمة العمل
اإلداري وتوفير لوحات إعالنية كافية في الكلية (تقليدية أو

تعتبر جامعة االسراء
مستكملة
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تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (التسويق /برنامج"
الماجستير) في جامعة الزيتونة األردنية عند ( )33طالباً شريطة
 :اآلتي
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 1-
المعدلة اعتباراً من بداية العام الدراسي ( )2017/2018والصادرة
عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها فيما يتعلق
بنسبة طالب الى أستاذ ( )1:10واإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة
التدريس من حيث نشر أو قبول نشر بحث علمي واحد على األقل
.في مجلة علمية محكمة ومصنفة عالمياً
تصويب عقود أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراة 2-
في تخصص (التسويق /برنامج البكالوريوس) بحيث يصبح
.منها على األقل لمدة سنتين )(50%
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 3-

ثبيت الطاقة االستيعابية
الخاصة

أوالً :تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (التمريض"
السريري  -البالغين /برنامج الماجستير) في جامعة الزيتونة
:األردنية عند ( )33طالباً شريطة اآلتي
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 1-
المعدلة اعتباراً من بداية العام الدراسي ( )2017/2018والصادرة
عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها فيما يتعلق
بنسبة طالب الى أستاذ ( )1:10واإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة
التدريس من حيث نشر أو قبول نشر بحث علمي واحد على األقل
.في مجلة علمية محكمة ومصنفة عالمياً
 .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-
ثانياً :تخفيض الطاقة االستيعابية المقرة لتخصص(التمريض/برنامج
البكالوريوس) في جامعة الزيتونة األردنية من ( )409طالباً لتصبح
".طالباً )(378
تعتبر جامعة االسراء مستكملة للبندين االول والثاني من قرار"
)(7/9/2016مجلس الهيئة رقم ( )387/31/2016تاريخ
المتعلقين بإجراء التعديالت المطلوبة على الخطة الدراسية ،وتوفير
العدد الالزم من الكتب المتعلقة بتخصص (العالج الطبيعي /برنامج
.البكالوريوس) حسب تعليمات ومعايير االعتماد
وعليه تؤكد المديرية على البندين الثالث والرابع من قرار مجلس
الهيئة السابق رقم ( )387/1/2016تاريخ ( )7/9/2016بالطلب
إلى جامعة اإلسراء استكمال النواقص اآلتية المتعلقة باالعتماد
):العالج الطبيعي /برنامج البكالوريوس(الخاص لتخصص
:أوالً :فيما يتعلق بالمختبرات
توفير المختبرات الالزمة لتخصص (العالج الطبيعي /برنامج
البكالوريوس) حسب التسلسل الزمني التالي من تاريخ االعتماد
:الخاص للتخصص
 :أ) بداية السنة الثانية
.مختبر العالج الكهربائي والمائي -
التمارين العالجيه والتقييم -
.العالج الطبيعي المراض العظام والميكانيكا -
:ب) بداية السنة الرابعة
.العالج الطبيعي لالطفال -
.العالج الطبيعي للجراحة والقلبي الرئوي -
 .العالج الطبيعي ألمراض األعصاب والمسنين -
ثانياً :تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في
تخصص العالج الطبيعي ،على أن يكون أحدهما برتبة
ستاذ مشارك على األقل ،وذلك في بداية السنة الثالثة من تاريخ
.االعتماد
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في بداية
" .الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2018/2019

تثبيت الطاقة االستيعابية
الخاصة

عتبر جامعة االسراء
مستكملة

الزرقاء

الزيتونة االردنية

جامعة االسراء

االسراء

الزيتونة االردنية

اإلمامة والوعظ واإلرشاد

التمريض السريري -
البالغين

العالج الطبيعي

هندسة الطاقة المتجددة

التسويق

البكالوريوس

الماجستير

البكالوريوس

البكالوريوس

الماجستير
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الموافقة على تشكيل مجلس أمناء ( كلية غرناطة /كلية مجتمع"
متوسطة) بموجب البند (أ )2/من المادة ( )5من تعليمات ومعايير
االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة على النحو اآلتي ولمدة
:أربع سنوات
األستاذ حسن محمد عجاج عبيدات  /رئيساً -
المهندس عبد الرؤوف محمد الشيخ عبد الرحيم  /عضواً -
عميد الكلية بحكم منصبه /عضواً -
الدكتور محمد أحمد المقداد /عضواً -
الدكتورة حنان عيسى ملكاوي  /عضواً -
الموافقة على تشكيل مجلس أمناء ( كلية تدريب وادي السير /كلية
مجتمع متوسطة) بموجب البند (أ )2/من المادة ( )5من تعليمات
ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة على النحو اآلتي
ولمدة أربع سنوات:
 الدكتور أيمن منصور مراد  /رئيساً األستاذ عدنان عبد الهادي صالح الحانوتي  /عضواً عميد الكلية بحكم منصبه /عضواً الدكتور عبدالهادي عالوين /عضواً -الدكتور علي محمود أبو غنيمة /عضواً

الموافقة على تشكيل مجلس
أمناء

الموافقة على تشكيل مجلس
أمناء

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص (دكتور في"
الطب /برنامج البكالوريوس) ،ومنح مهلة نهائية لجامعة البلقاء
:التطبيقية لغاية  15/1/2017الستكمال النواقص اآلتية
تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة اإلستيعابية المقرة 1-
للتخصص( )60طالباً ،حيث بلغ التجاوز بمقدار ( )258طالباً ،علماً
.بأن الطاقة المحسوبة ( )242طالباً
تزويد الهيئة بمباشرة عمل كل من الدكتور سمير البلص والذي 2-
يحمل درجة الدكتوراة في التخصص ،والدكتور فاضل علي
وصفي والذي يحمل درجة الماجستير في التخصص ،وذلك قبل
تأجيل البت في استمرارية
(2016/2017).بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
االعتماد الخاص
تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 3-
تخصص (علم األمراض) بدالً من الدكتور محمد السبغيني ،كونه
.متعاقد مع جامعة االسراء
تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 4-
تخصص (علم الجراثيم) بدالً من الدكتورة هالة الدغستاني كونها
معتمدة على الطاقة اإلستيعابية لتخصص التحاليل الطبية في كلية
.العلوم/المركز في الجامعة
ثانياً :التأكيد على توفير مستشفى تملكه الجامعة بسعة ال تقل عن
سرير وتجهيزه باألجهزة والمعدات والكوادر الالزمة في )(200
موعد أقصاه بداية السنة الدراسية الرابعة من االعتماد الخاص
للتخصص مع التأكيد على أن ال تزيد نسبة طالب :سرير عن 1:8
".في السنوات السريرية للتخصص

أوالً :تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (المناهج وأساليب"
 ،التدريس /برنامج الدكتوراة) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية
لحين تزويد هيئة االعتماد بالخطة اإلشرافية على رسائل الدكتوراة
وأبحاث أعضاء هيئة التدريس ،في موعد أقصاه بداية الفصل
(2016/2017).الثاني من العام الدراسي
ثانياً :التأكيد على إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (المناهج
.وأساليب /برنامج الدكتوراة) في الجامعة
االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا -
،في بداية الفصل األول من العام الدراسي (2017/2018
وباألخص فيما يتعلق بنسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة ( ،)5:1و
أن تكون أبحاث أعضاء هيئة التدريس منشورة في مجالت علمية
".محكمة ومصنفة عالمياً

الموافقة على اإلعتماد الخاص لتخصص(معلم صف /برنامج
البكالوريوس) في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية بطاقة إستيعابية
قدرها( )200طالبٍ ،شريطة اآلتي:
-1توفير مختبر العلوم الطبيعية وتجهيزه باألجهزة والمعدات
الالزمة.
وذلك في موعد أقصاه  ،15/12/2016وبخالف ذلك سيتم إعادة
النظر في االعتماد الخاص للتخصص ،وإيقاف قبول طلبة جدد فيه.
-2عدم تجاوز الطاقة اإلستيعابية العامة للجامعة.
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة اإلستيعابية لتخصص( معلم
الصف/برنامج البكالورويوس) ،في موعد أقصاه ".15/3/2017
الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (التربية الخاصة /برنامج"
)البكالويوس) في جامعة آل البيت بطاقة استيعابية قدرها (867
:طالباً ،شريطة اآلتي
تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية والبالغ قدره 1-
.طالب )(47
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 2-

تأجيل البت في االعتماد
الخاص

الموافقة على اإلعتماد
الخاص

الموافقة على االعتماد
الخاص

كليات المجتمع المتوسطة

كليات المجتمع المتوسطة

جامعة البلقاء التطبيقية

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

جامعة العلوم اإلسالمية
العالمية

آل البيت

كلية غرناطة

كلية تدريب وادي السير

دكتور في الطب

المناهج وأساليب التدريس

معلم صف

التربية الخاصة

كلية مجتمع متوسطة

كلية مجتمع متوسطة

البكالوريوس

الدكتوراه

البكالوريوس

البكالوريوس

11/09/2016

510

/أوالً :تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص (إدارة الجودة"
برنامج الماجستير) في الجامعة األردنية وإيقاف قبول طلبة جدد فيه
:لحين استكمال النواقص اآلتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه 1.
في التخصص وذلك حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج
.الدراسات العليا الصادرة ن هيئة االعتماد
االلتزام بالحد األعلى المسموح به للطاقة االستيعابية لبرامج 2.
الدراسات العليا وهي ( )120طالب وذلك حسب أسس االعتماد
العام والخاص ورفع الطاقة االستيعابية العامة والخاصة لمؤسسات
التعليم العالي ،علماً بان الطاقة االستيعابية ألي برنامج ماجستير
هي ( )40طالب وذلك اعتباراً من بداية العام  2018/2017وذلك
حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
.الجديدة
تزويد هيئة االعتماد باإلنتاج العلمي في آخر خمس سنوات 3.
تأجيل البت باالعتماد الخاص
.للدكتور محمد الطراونة
تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه للدكتور زعبي 4.
.الزعبي
ثانياً :إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (إدارة األعمال /برنامج
البكالوريوس) في الجامعة األردنية وذلك لحين قيام الجامعة بالتقدم
بطلب االستمرار في اعتماده اعتماداً خاصاً حيث تم تأجيل تحديد
الطاقة االستيعابية الخاصة له سابقاً وذلك بسبب عدم كفاية عدد
.أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه في التخصص آنذاك
ثالثاً :إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (إدارة األعمال /برنامج
الماجستير) في الجامعة األردنية وذلك لحين تعيين العدد الالزم من
أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه في التخصص وذلك
حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
الصادرة عن هيئة االعتماد وااللتزام بالحد األعلى المسموح به
)(120للطاقة االستيعابية القصوى لبرامج الدراسات العليا وهي

الجامعة االردنية
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تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (الهندسة"
المدنية /برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /المركز
:لحين استكمال الجامعة النواقص اآلتية
تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية والبالغ قدره 1-
تأجيل البت في رفع الطاقة"
.طالباً )(196
االستيعابية الخاصة
.استكمال تجهيز مختبر الطرق من حيث البنية التحتية واألجهزة 2-
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 3-
وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني من العام
"(2016/2017).
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16/11/2016

516

40
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39

االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (اللغة اإلنجليزية"
وآدابها /برنامج البكالوريوس) في جامعة عجلون الوطنية بطاقة
استيعابية قدرها ( )140طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة

/تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (القانون "1-
.برنامج الماجستير) في جامعة جدارا لتصبح ( )50طالب
منح جامعة جدارا مهلة أقصاها بداية الفصل الثاني من العام2-
الدراسي ( )2016/2017لتعيين عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ
دكتور في تخصص (القانون /برنامج الماجستير) ،وبخالف ذلك
" .سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص للتخصص

/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (اللغة العربية وآدابها"
برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية األميرة
:عالية الجامعية بطاقة استيعابية قدرها ( )529طالباً ،شريطة اآلتي
تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتورتة في مجال 1-
.النقد والبالغة
تحديث الكتب والدوريات والعمل على توفير أجهزة حواسيب 2-
.مخصصة للمكتبة وربطها بقواعد البيانات اإللكترونية
إضافة مادتي (التاريخ القديم /التاريخ الحديث ،الفلسفة 3-
اإلسالمية) ضمن قائمة المواد المساندة وبواقع ( )6ساعات معتمدة
.حداً أدنى
".عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 4-

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (الجغرافيا /برنامج"
)البكالوريوس) في كلية العلوم التربوية واآلداب /األنروا بـــ (200
".طالب ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

جامعة البلقاء التطبيقية/
المركز

الهندسة المدنية/

البكالوريوس

االستمرار في االعتماد
الخاص

جامعة عجلون الوطنية

اللغة اإلنجليزية وآدابها

البكالوريوس

تخفيض الطاقة االستيعابية
الخاصة

جدارا

القانون

الماجستير

الموافقة على االعتماد
الخاص

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
األميرة عالية

تثبيت الطاقة االستيعابية كلية العلوم التربوية واآلداب /األنروا

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (القانون /برنامج"
البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طالل بطاقة استيعابية قدرها
:طالباً ،شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية )(307
نقل مادة مصطلحات قانونية باللغة اإلنجليزية من المواد 1-
.االختيارية لتصبح من المواد اإلجبارية
تزويد مكتبة الجامعة بالكتب والمراجع والدوريات والقواميس  2-لموافقة على االعتماد الخاص
.والمعاجم الحديثة التي تفيد التخصص
.تجهيز قاعة محكمة صورية لتدريب طلبة تخصص القانون 3-
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة 4-
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد
أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي
"(2016/2017).

تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (هندسة البرمجيات /برنامج"
/البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية األمير غازي
المركز ،بطاقة استيعابية قدرها ( )406طالباً ،شريطة عدم تجاوز
".الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

إدارة الجودة

الماجستير

تثبيت الطاقة االستيعابية

اللغة العربية وآدابها

البكالوريوس

الجغرافيا

البكالوريوس

جامعة الحسين بن طالل

القانون

البكالوريوس

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
األمير غازي /المركز

هندسة البرمجيات

البكالوريوس

2016/2017

/تأجيل البت في تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (الكيمياء"
برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية العلوم ،لحين
تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية الخاصة
بالتخصص وذلك من خالل التقدم بطلب رفع الطاقة االستيعابية
.للتخصص
".وذلك في موعد أقصاه 15/12/2016
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اقرار دليل اجراءات ومعايير التصنيف االردني للجامعات كما هو
بالشكل المرفق".
اقرار دليل معايير ضمان الجودة لبرامج التمريض والقبالة كماهو"
".بالشكل المرفق

41
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41
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530

الموافقة على تقرير لجنة تقييم برامج وتخصصات تكنولوجيا"
".المعلومات في الجامعة االردنية كما هو بالشكل المرفق
الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص( هندسة
الشبكات وامن المعلومات ) في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا
بطاقة استيعابية قدرها  200طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
االستيعابية العامة للجامعة".

/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (الهندسة الكهربائية"
االتصاالت والحاسوب /برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة
األردنية وتثبيت الطاقة االستيعابية عند ( )170طالباً ،شريطة عدم
".تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
أوالً":تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (التصميم الجرافيكي/
برنامج الماجستير) في جامعة الشرق األوسط بطاقة استيعابية
قدرها ( )30طالباً  ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة
للجامعة.
ثانياً :فيما يتعلق بتخصص (التصميم الجرافيكي /برنامج
البكالوريوس):
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة العمل ومعادلة شهادة الدكتوراه
للدكتور وائل عبد الصبور عبد القادر من وزارة التعليم العالي
والبحث العلمي حسب األصول،
وذلك في موعد أقصاه  ،15/1/2017وبخالف ذلك سيتم اعادة
النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للبرنامج.

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
العلوم

الكيمياء

البكالوريوس

تأجيل البت في تثبيت"
الطاقة االستيعابية

الموافقة على االعتماد"
الخاص

الزيتونة االردنية

الهندسة الكهربائية/
االتصاالت والحاسوب

البكالوريوس

ثبيت الطاقة االستيعابية

جامعة الشرق األوسط

التصميم الجرافيكي

الماجستير

الموافقة على تشكيل مجلس أمناء ( الكلية األردنية للعلوم"
والتكنولوجيا /كلية مجتمع متوسطة) بموجب البند (أ )2/من المادة
من تعليمات ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة )(5
:على النحو اآلتي ولمدة أربع سنوات
الموافقة على تشكيل مجلس
األستاذ الدكتور زيد ساري حسين حمادنه  /رئيساً -
أمناء
الدكتور أحمد فتحي القاسم  /عضواً -
عميد الكلية بحكم منصبه /عضواً -
األستاذ الدكتور عدنان بدري اإلبراهيم /عضواً -
الدكتور معتصم سعود عبدالجابر /عضواً -

القرار رقم ("523/40/20الموافقة على تشكيل مجلس أمناء ( كلية
األميرة ثروت /كلية مجتمع متوسطة) بموجب البند (أ )2/من المادة
( )5من تعليمات ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة
على النحو اآلتي ولمدة أربع سنوات:
 األستاذ الدكتور سعيد مصطفى التل  /رئيساً السيد حسني عايش  /عضواً عميد الكلية بحكم منصبه /عضواً األستاذ الدكتور عبداهلل يوسف عبابنة /عضواً األستاذ الدكتورة كفاح ضافي الجمعاني /عضواً"الموافقة على تشكيل مجلس
)16
أمناء
"الموافقة على تشكيل مجلس أمناء ( كلية تدريب عمان /كلية
مجتمع متوسطة) بموجب البند (أ )2/من المادة ( )5من تعليمات
ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة على النحو اآلتي
ولمدة أربع سنوات:
 المهندس مؤيد أحمد /رئيساً السيد نبيل توفيق برقاوي  /عضواً عميد الكلية بحكم منصبه /عضواً األستاذ الدكتورة مجد توفيق مريان /عضواً -الدكتورة بثينة "محمد علي" المحتسب /عضواً

إقرار تعليمات االعتماد العام لفروع الكليات الجامعية المتوسطة
الخاصة المستحدثة ،كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل بها من
تاريخ إقرارها" .
استمرار اعتمادية شهادة ضمان الجودة التي حصلت عليها"
جامعة البترا وفق معايير ضمان الجودة (12معيار) وأن تعمل
".الجامعة على معالجة نقاط التحسين المرفقة في تقرير اللجنة

كليات المجتمع المتوسطة

الكلية األردنية للعلوم
والتكنولوجيا

كلية األميرة ثروت

كلية مجتمع متوسطة

كلية مجتمع متوسطة

إقرار تعليمات االعتماد

استمرار اعتمادية شهادة
ضمان الجودة

عام

اقرار دليل اجراءات
ومعايير التصنيف االردني

رئاسة وزراء

اقرار دليل معايير ضمان
الجودة
الموافقة على تقرير لجنة
تقييم برامج وتخصصات
تكنولوجيا
الموافقة على تثبيت الطاقة
االستيعابية الخاص

البترا

عام

رئاسة وزراء
رئاسة وزراء

جامعة االميرة سمية
للتكنولوجيا

هندسة الشبكات وامن
المعلومات

عام
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منح جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الحصن الجامعية مهلة اقصاها "
بداية الفصل الثاني من العام الدراسي  2016/2017الستكمال
النواقص المتعلقة باالعتماد الخاص لتخصص (التغذية والتصنيع
 :الغذائي  /برنامج البكالوريوس ) وهي كاآلتي
).تخطيط الوجبات الغذائية(توفير مختبري (التقييم الحسي ) و 1-
توفير المعدات األساسية ألجراء الفحوصات الخاصة بالتحليل 2-
التقريبي لمكونات الغذاء في مختبر تحليل وكيمياء الغذاء الموجود
لفحص  ، muffen furnaceحاليا في الكلية مثل (وحدة معايرة نح جامعة البلقاء التطبيقية/
).الرماد والبوتقة الخاصة بالفحص
كلية الحصن الجامعية
اضافة ساعة واحدة معتمدة الى التدريب الميداني في الخطة 3-
.الدراسية للتخصص ليصبح التدريب الميداني ( )12ساعة معتمدة
استكمال توفير العدد الالزم من الكتب والدوريات الخاصة 4- .
بالتخصص ،وذلك بحسب المادة (  ) 5من اإلطار العام لتعليمات
ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية للجامعات
.والكليات الجامعية
 .تعيين سكرتيرة لقسم التغذية والتصنيع الغذائي في الكلية 5-
تخصيص مساحة ( )7.5م مربع لكل عضو هيئة تدريس في 6-
الكلية حسب المادة( )10البند (و) من تعليمات االعتماد العام
.للجامعات العاملة في المملكة األردنية الهاشمية
وذلك في موعد أقصاه نهاية الفصل األول من العام الدراسي
(2016/2017).
الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص ( الهندسة
الميكانيكية  /برنامج البكالوريوس) في جامعة الزيتونة األردنية عند
( )165طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة
للجامعة".

الموافقة على تثبيت الطاقة
االستيعابية الخاصة

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
الحصن

التغذية والتصنيع الغذائي

البكالوريوس

الزيتونة االردنية

الهندسة الميكانيكية

البكالوريوس

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص ( المناهج واساليب"
التدريس /برنامج الدكتوراه ) في جامعة العلوم االسالمية العالمية
 :بطاقة استيعابية قدرها ( )66طالب شريطة
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االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا في
بداية الفصل األول من العام الدراسي ( ،2017/2018وباألخص
فيما يتعلق بنسبة أعضاء هيئة التدريس للطلبة ( ،)5:1و أن تكون
أبحاث أعضاء هيئة التدريس منشورة في مجالت علمية محكمة
".ومصنفة عالمياً

أوال ":التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم( )462/35/2016تاريخ
 ،12/10/2016المتعلق بتأجيل استمرارية االعتماد الخاص
لتخصص( القراءات القرانية  /برنامج البكالوريوس) لحين قيام
الجامعة بتزويد الهيئة بمعادلة شهادة الماجستير للدكتور محمد
الحرشه.
ثانياً :التأكيد على الجامعة تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
التدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصص (القراءات
والدراسات القرآنية/برنامجي الماجستير والدكتوراه) وفقاً لتعليمات
ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ،وذلك لتغطية عدد
الطلبة المسجلين في البرنامجين والبالغ قدره ( )14طالباً لبرنامج
الماجستير و( )20طالباً لبرنامج الدكتوراه ،وذلك قبل بداية الفصل
الدراسي الثاني من العام الجامعي ( ،)2016/2017وبخالف ذلك
سيتم التنسيب لمجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص البرنامجين.

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "
في جامعة جدارا عند)الهندسة المدنية /برنامج البكالوريوس(
".طالباً شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة )(250
الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (التصميم الداخلي /برنامج
البكالوريوس) في جامعة البترا كتخصص تطبيقيي ،وتثبيت طاقته
االستيعابية عند ( )338طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
االستيعابية العامة للجامعة".

الموافقة على االعتماد
الخاص

العلوم االسالمية العالمية

التأكيد على قرار مجلس
الهيئة

المناهج واساليب التدريس

الدكتوراه

القراءات القرانية

البكالوريوس

الموافقة على رفع وتثبيت
الطاقة االستيعابية الخاصة

جدارا

الهندسة المدنية

البكالوريوس

الموافقة على االعتماد
الخاص

البترا

التصميم الداخلي

البكالوريوس

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء (كلية الخدمات الطبية"
)الملكية للمهن المساعدة  /كلية مجتمع متوسطة) بموجب البند (أ2/
من المادة ( )5من تعليمات ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع
المتوسطة بحيث يصبح على النحو اآلتي ولمدة أربع سنوات
 :اعتباراً من تاريخه

41

عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية -
الموافقة على إعادة تشكيل
رئيساً
مجلس أمناء
عطوفة نائب مدير عام الخدمات الطبية الملكية -
عضواً
عطوفة امر الكلية بحكم منصبه -
عضواً
الدكتور محمد ابراهيم الطوالبة -
عضواً
الدكتور موفق علي الحيص -
عضواً
واعتبار ما جاء في كتابنا رقم (  )1/2/3108تاريخ 6/12/2016
.الغياً

كلية الخدمات الطبية الملكية
للمهن المساعدة

كلية مجتمع متوسطة

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء (كلية حطين  /كلية مجتمع"
متوسطة) بموجب البند (أ )2/من المادة ( )5من تعليمات ومعايير
االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة بحيث يصبح على النحو
 :اآلتي ولمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه

الدكتور طارق نايف الحديد -
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رئيساً
االستاذ الدكتور عبد الرحيم احمد حمدان -
عضواً
عميد الكلية بحكم منصبه -
عضواً
االستاذ الدكتور محمد خازر المجالي -
عضواً
االستاذ الدكتور فواز عزت حمد الخليلي -
عضواً
واعتبار ما جاء في كتابنا رقم (  )1/2/3107تاريخ 6/12/2016
.الغياً

لموافقة على إعادة تشكيل
مجلس أمناء

كلية مجتمع متوسطة

كلية حطين

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء (كلية تدريب وادي السير"
كلية مجتمع متوسطة) بموجب البند (أ )2/من المادة ( )5من /
تعليمات ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة بحيث
 :يصبح على النحو اآلتي ولمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه
الدكتور ايمن منصور مراد -
رئيساً
االستاذ عدنان عبد الهادي صالح الحانوتي -
عضواً
عميد الكلية بحكم منصبه -
عضواً
عضواً -
الدكتور جمال إصبيحات
عضواً -
الدكتور خلدون الشطناوي

لموافقة على إعادة تشكيل
مجلس أمناء

كلية مجتمع متوسطة

كلية تدريب وادي السير

 /الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء (كلية المجتمع العربي"
كلية مجتمع متوسطة) بموجب البند (أ )2/من المادة ( )5من
تعليمات ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع المتوسطة بحيث
 :يصبح النحو اآلتي ولمدة أربع سنوات اعتباراً من تاريخه

الدكتور عبد اهلل رجا الزعبي -
رئيساً
االستاذ سلوى شاهر الضامن  -الموافقة على إعادة تشكيل
مجلس أمناء
عضوًا
عميد الكلية بحكم منصبه -
عضواً
الدكتورة فريال احمد الهياجنة -
عضواً
الدكتور نبيل الكردي -
عضواً
واعتبار ما جاء في كتابنا رقم (  )1/2/3096تاريخ 5/12/2016
.الغياً

كلية مجتمع متوسطة

كلية المجتمع العربي

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء ( كلية الملكة نور الفنية"
للطيران المدني  /كلية مجتمع متوسطة) بموجب البند (أ )2/من
المادة ( )5من تعليمات ومعايير االعتماد العام لكليات المجتمع
المتوسطة ،بحيث يصبح على النحو اآلتي ولمدة أربع سنوات
 :اعتباراً من تاريخه

المهندس عبد الحكيم الخزاعلة -
رئيساً
الدكتور المهندس حسين زعل المعايطة -
عضواً
عميد الكلية بحكم منصبه -
عضواً
االستاذ الدكتور حسين المجالي -
عضواً
الدكتور احمد سعيد الشياب -
عضوا
واعتبار ما جاء في كتابنا رقم (  )1/2/3106تاريخ 6/12/2016
.الغياً
الموافقة على استبدال مادة المعالج الدقيق بمادة االلياف الضوئية في
معايير االعتماد الخاص لتخصصي
( الكترونيات الطيران  ،االسلحة الموجهة ) ".

لموافقة على إعادة تشكيل
مجلس أمناء

كلية الملكة نور الفنية
للطيران المدني

الموافقة على استبدال مادة
المعالج الدقيق بمادة االلياف
الضوئية

عام

كلية مجتمع متوسطة

الكترونيات الطيران ،
االسلحة الموجهة

عام
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 /أوالً) تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (العدالة الجنائية"
برنامج الماجستير) في الجامعة األردنية،لحين استكمال الجامعة
:للنواقص اآلتية
توفير الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس في البرنامج من 1-
حملة درجة الدكتوراه في التخصص ،وذلك حسب المادة ( )4من
.تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
التأكيد على الجامعة بعدم قبول طلبة في تخصص (العدالة 2-
الجنائية  /برنامج الماجستير) قبل الحصول على االعتماد الخاص
.للتخصص
التأكيد على الجامعة التقيد بمسمى التخصص حسب قرار مجلس 3-
التعليم العالي في جلسته السابعة والعشرين المنعقدة بتاريخ
27/8/2015.
ثانياً) إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (علم النفس /برنامج
الماجستير) ،لحين قيام الجامعة بتصويب التجاوز الحاصل على
) ،علم النفس /برنامج الماجستير(الطاقة االستيعابية لتخصص
والبالغ قدره ( )24طالباً ،وذلك بتعيين العدد الالزم من أعضاء
هيئة التدريس ،حسب المادة ( )4من تعليمات ومعايير االعتماد العام
لبرامج الدراسات العليا والتقدم بطلب لرفع الطاقة االستيعابية
.للتخصص
ثالثاً) الطلب الى الجامعة تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة
االستيعابية لتخصص (علم النفس /برنامج البكالوريوس) ،والبالغ
قدره ( )176طالباً ،وذلك بالتقدم بطلب لرفع الطاقة االستيعابية
لتخصص (علم النفس /برنامج البكالوريوس) حسب األصول ،في
 .موعدٍ أقصاه 15/3/2017
:رابعاً( إمكانية أخذ الجامعة بمالحظات اللجنة االتية
 .توطين تخصص (العدالة الجنائية ) في قسم علم االجتماع 1-
تعديل مسمى مادة (نظم العدالة الجنائية وعدالة األحداث) لتصبح 2-
).نظم العدالة الجنائية(
أوالً)"تعتبر الجـامعــة الهاشمـية غير مستــكملة للبندين أوالً وثانياً
الــواردين في قــرار مجلـــس الـهيئة رقــــم
(  )214/2015تاريخ  20/5/2015والمتعلقين بتعيين العدد
الالزم من أعضاء هيئة التدريس في التخصصات اآلتية :لبرنامج
البكالوريوس(اللغة االنجليزية وآدابها ،األدب والدراسات الثقافية
باللغة اإلنجليزية ،الهندسة الميكانيكية ،التربية الخاصة) ولبرنامج
الماجستير ( اللغة االنجليزية وآدابها ،الهندسة الميكانيكية /أنظمة
الطاقة ،تحاليل طبية مخبريه) ،وتصويب التجاوز الحاصل على
نسبة لـ(  ) %10من المقبولين في التخصص بتقدير مقبول في
درجة البكالوريوس في تخصصي ( أنظمة المعلومات واإلبداع،
التغيرات المناخية واستدامة األراضي الجافة /برنامج الماجستير).
ثانياً) إيقاف قبول طلبة جدد في تخصصات برنامج الماجستير
اآلتية:
أ  -اللغة االنجليزية وآدابها.
ب -الهندسة الميكانيكية /أنظمة الطاقة.
ج -تحاليل طبية مخبريه .

وذلك لحين قيام الجامعة بتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
التدريس في التخصصات المشار إليها أعاله وذلك حسب المادة ()4
من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
وتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية لتخصص (اللغة
االنجليزية وآدابها /برنامج الماجستير).
ثالثاً) إيقاف قبول طلبة جدد في تخصصي ( أنظمة المعلومات
واالبداع ،التغيرات المناخية واستدامة االراضي الجافة /برنامج
الماجستير) في الجامعة الهاشمية لحين قيام الجامعة بتصويب
التجاوز الحاصل على نسبة لـ( ) %10من المقبولين في التخصص
بتقدير مقبول في درجة البكالوريوس.
رابعاً) التأكيد على البند ثالثاً من قرار مجلس الهيئة رقم
( )214/2015تاريخ  20/5/2015والمتضمن إيقاف قبول طلبة

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (العلوم المالية"
والمصرفية  /برنامج البكالوريوس) في جامعة الشرق االوسط
بطاقة استيعابية قدرها ( )191طالباً ،شريطة استكمال الجامعة
:للنواقص اآلتية
:أوالً ) اجراء التعديالت االتية على الخطة الدراسية للتخصص
إضافة مادة (البنوك اإلسالمية) بواقع ( )3ساعات معتمدة 1-
اجبارية إلى الخطة الدراسية لتغطية المجال المعرفي (األسواق
) .والمؤسسات المالية والمصارف
)استخدام الحاسوب في العلوم المالية والمصرفية(اضافة مادة 2-
.الى متطلبات التخصص اإلجبارية لتغطية الجانب العملي
حذف مادة (ادارة المخاطر المالية) من متطلبات التخصص 3-
 .االختيارية واإلكتفاء بوجودها في متطلبات التخصص االجبارية
،ثانياً :توفير العدد الالزم من الكتب الحديثة الخاصة بالتخصص
وفقاً للمادة ( )5من االطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص
.للتخصصات االنسانية والعلمية
وسيتم التأكد من استكمال الجامعة للنواقص المذكورة أعاله والنظر
في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص ،في موعد أقصاه
"15/3/2017.
اقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص( الموارد البشرية /برنامج
البكالوريوس) ،كما هو بالشكل المرفق.

تأجيل البت في االعتماد
الخاص

الجامعة االردنية

العدالة الجنائية

الماجستير

عتبر الجـامعــة الهاشمـية
غير مستــكملة للبندين

الهاشمية

اللغة االنجليزية وآدابها،
الهندسة الميكانيكية /أنظمة
الطاقة ،تحاليل طبية
مخبريه)

الماجستير

الموافقة على االعتماد
الخاص

جامعة الشرق االوسط

العلوم المالية والمصرفية

البكالوريوس

اقرار معايير االعتماد
الخاص

عام

الموارد البشرية

البكالوريوس
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تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص (الهندسة المدنية /مياه"
وبيئة /برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
:الحصن الجامعية ،لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 1-
،الدكتوراة في التخصصلتغطية اعداد الطلبة الفعليين في التخصص
:ولتغطية المجاالت المعرفية اآلتية
هندسة اإلنشاءات ،إدارة اإلنشاء ،هندسة األساسات ،هندسة (
).الطرق والمرور
تجهيز مختبري ،ميكانيك التربة ،ومختبر الطرق،باألجهزة  2-تأجيل البت باالعتماد الخاص
.والمعدات الالزمة
تجهيز المختبرات القديمة الخاصة بالتخصص باألجهزة 3-
الحديثمع التأكيدعلى نقل المختبرات إلى أماكن أكثر حداثة وأكثر
.أمناً للطلبة ومستخدمي المختبرات
توفيرالكتب والدوريات الحديثة الخاصة بالتخصص،وذلك 4-
حسب المادة ( )5من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد
.الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية للجامعات والكليات الجامعية
وذلك في موعد أقصاه  ،15/5/2017وبخالف ذلك سيتم ايقاف
قبول طلبة جدد في التخصص والتنسيب إلى مجلس التعليم العالي
".بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول الموحد

جامعة البلقاء التطبيقية/
كلية الحصن الجامعي

الهندسة المدنية /مياه وبيئة

البكالوريوس

/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص ( اللغة العربية وآدابها"
برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية -كلية اربد
الجامعية ،بطاقة استيعابية قدرها( )579طالباً ،شريطة استكمال
:الجامعة للنواقص اآلتية
،أوالً) إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية للتخصص
وفقاً لمعايير االعتماد الخاص للتخصص
.
.نقل مادة ( المكتبة العربية) إلى متطلبات التخصص اإلجبارية -
إضافة المواد اآلتية ( التاريخ القديم /التاريخ الحديث ،الفلسفة -
اإلسالمية) إلى متطلبات التخصص المساندة بواقع ( )6ساعات حداً
.أدنى
ثانياً)تحديث قائمة الكتب والدوريات الخاصة بالتخصص ،وتوفير
أجهزة حواسيب مخصصة للمكتبة وربطها بقواعد البيانات
.اإللكترونية
وسيتم التأكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله وتثبيت
)".الطاقة اإلستيعابية للتخصص في موعد أقصاه 15/3/2017

 ،إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص(إدارة األعمال/مسارات"
،األعمال اإللكترونية ،نظم المعلومات اإلدارية الحكومة اإللكترونية
/التمويل ،المحاسبة /برنامج الماجستير) في جامعة البلقاء التطبيقية
كلية عمان الجامعية للعلوم المالية والمصرفية ،لحين قيام الجامعة
بتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة اإلستيعابية المقرة
للتخصص والبالغ قدره ( )133طالبا ،علماً بأن الطاقة االستيعابية
".المقرة للتخصص ( )66طالباً
/أوالً)االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (التربية اإلسالمية"
برنامج الماجستير) في جامعة اليرموك بالطاقة االستيعابية المقرة
سابقاً والبالغ قدرها ( )33طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
.االستيعابية العامة للجامعة
ثانياً) منح جامعة اليرموك مهلة نهائية لغاية  15/5/2017للتقدم
/بطلب لرفع الطاقة االستيعابية لتخصص(الدراسات اإلسالمية
برنامج البكالوريوس)،وذلك لتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة
االستيعابية للتخصصوالبالغ قدره ( )309طالباً،وبخالف ذلك سيتم
إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص والتنسيب لمجلس التعليم
.العالي بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول الموحد
ثالثاً) التأكيد على الجامعة بعدم قبول طلبة جدد في تخصص
 ،لحين قيام الجامعة بتصويب)التريبة اإلسالمية /برنامج الدكتوراه(
)(8التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية للتخصص والبالغ
".طالب

أوالً)تعتبر جامعة الشرق األوسط غير مستكملة للبند (أوالً)الوارد"
في قرار رقم ( )469/35/2016تاريخ ()12/10/2016والمتعلق
بتغير مسمى تخصص (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في
التعليم /برنامج الماجستير) من خالل مجلس التعليم العالي ليتناسب
مع الخطة الدراسية للتخصص ،أو تعديل الخطة الدراسية لتتناسب
.مع مسمى التخصص الحالي
وعليه يؤكد المجلس على قراره رقم ( )469/35/2016تاريخ
المتعلق بتاجيل البت باالعتماد الخاص )(12/10/2016
لتخصص (تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت في التعليم /برنامج
.الماجستير) ،لحين استكمال الجامعة للنواقص الواردة أعاله

الموافقة على االعتماد
الخاص

جامعة البلقاء التطبيقية -كلية
اربد الجامعية

إيقاف قبول طلبة جدد

إدارة األعمال/مسارات ،
جامعة البلقاء التطبيقية /كلية األعمال اإللكترونية ،نظم
المعلومات اإلدارية
عمان الجامعية للعلوم المالية
الحكومة اإللكترونية،
والمصرفية
التمويل ،المحاسبة

الستمرار في االعتماد
الخاص

أوالً)تعتبر جامعة الشرق
األوسط غير مستكملة للبند

اليرموك

الشرق االوسط

اللغة العربية وآدابها

لتربية اإلسالمية

تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت في التعليم

البكالوريوس

الماجستير

الماجستير

الماجستير
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أوالً) االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص (القراءات"
والدراسات القرآنية/برنامج البكالوريوس) في جامعة العلوم
االسالمية العالمية بطاقة استيعابية قدرها ( )200طالباً ،شريطة
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
ثانيا) التأكيد على الجامعة بعدم قبول طلبة جدد في تخصص
 ،لحين فتح)القراءات والدراسات القرآنية/برنامج البكالوريوس(
باب قبول طلبة جدد في التخصص  ،وذلك من خالل التقدم بطلب
فتح باب قبول طلبة جدد في التخصص ودفع البدالت المالية
المترتبة على ذلك والبالغ قدرها ( )3000دينار ،حسب التعليمات
.المالية
ثالثا) التأكيد على الجامعة تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة
التدريس من حملة درجة الدكتوراه في تخصص (القراءات
والدراسات القرآنية/برنامجي الماجستير والدكتوراه) وفقاً لتعليمات
ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا ،وذلك لتغطية عدد
الطلبة المسجلين في البرنامجين والبالغ قدره ( )14طالباً لبرنامج
الماجستير و( )20طالباً لبرنامج الدكتوراه ،وذلك قبل بداية الفصل
الدراسي الثاني من العام الجامعي ( )2016/2017وبخالف ذلك
".سيتم التنسيب لمجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص البرنامجين

االستمرار في االعتماد
الخاص

جامعة العلوم االسالمية
العالمية

القراءات والدراسات
القرآنية

البكالوريوس

الموافقة على تخفيض الطاقات االستيعابية لتخصصات برنامج
البكالوريوس في جامعة الزيتونة األردنية
حسب ما هو مبين في الجدول االتي :

التخصص
البرنامج الطاقة االستيعابية
المخفضة

الموافقة على تخفيض
الطاقات االستيعابية

الزيتونة االردنية

اللغة اإلنجليزية /ترجمة

البكالوريوس

نظم المعلومات الحاسوبية
البكالوريوس 250
هندسة البرمجيات البكالوريوس 433
اللغة اإلنجليزية /ترجمة
البكالوريوس 324
معلم صف البكالوريوس 250
التصميم الجرافيكي البكالوريوس 250
نظم المعلومات اإلدارية البكالوريوس 250

تعديل المادة ( )3من أسس تحديد مكافاءات لجان االعتماد ين"
العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها بإضافة جملة (تحديث
وتطوير معايير االعتماد الخاص ووضع تعليمات االعتماد أو
:تحديثها) بحيث تصبح المادة على النحو اآلتي
يصرف ألعضاء اللجنة التي تكلف بوضع معايير االعتماد
الخاصأو تحديث وتطوير معايير االعتماد الخاص أو وضع
تعليمات االعتماد أو تحديثها ( لكليات المجتمع المتوسطة) مكافأة
:مالية وفقاً لما يلي
.رئيس اللجنة ( )150دينار 1.
.عضو اللجنة ( )100دينار 2.
وعليه يتم صرف المكافأة المالية للجنة المكلفة بموجب كتاب
رئيس الهيئة رقم (  )1/5/2625بوضع تعليمات االعتماد العام
لفروع كليات المجتمع المتوسطة ،حسب المادة ( )3المشار إليها
".أعاله

منح الجامعات المبينة في الجدول أدناه استثناءً من المدة الزمنية
المحددة لقبول طلبات االعتماد الخاص والموافقة على السير في
إجراءات طلبات االعتماد الخاص للتخصصات اآلتية:
الجامعة البرنامج التخصص
اإلسراء ماجستير اللغة العربية وآدابها
فيالدلفيا بكالوريوس /ماجستير هندسة الويب ،هندسة البرمجيات
عمان العربية بكالوريوس الرقابة والتدقيق المالي

سس تحديد مكافاءات لجان
االعتماد

منح الجامعات المبينة في
الجدول أدناه استثناءً من
المدة الزمنية المحددة لقبول
طلبات االعتماد الخاص

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسمائهم"
 /األستاذ الدكتور عبد الباسط محمد الزيود/اللغة العربية 1-
الجامعة الهاشميةمقرراً
الدكتور عبد الكريم أحمد الحياري /اللغة العربية /الجامعة 2-
األردنية عضواً-3السيدة نورا الناصر /هيئة االعتماد
أمينة سر اللجنة

الموافقة على تشكيل لجنة"

تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص( اللغة العربية
وآدابها /برنامج الماجستير) المقدم من جامعة اإلسراء ،على أن
،تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه
وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج اللجنة
".وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

االسراء

اللغة العربية وآدابه

الماجستير
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:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم"
/األستاذ الدكتور محمد سليمان القطاونة /هندسة حاسوب 1-
مقررًا
الجامعة األردنية
الدكتور محمد شراري الكساسبه /ويب /جامعة األميرة سمية 2-
للتكنولوجياعضواً
السيدة نورا الناصر /هيئة االعتماد 3-
أمين سر اللجنة
:تكون مهمتها اآلتي
وضع معايير االعتماد الخاص لتخصص(هندسة الويب /برنامج 1-
).البكالوريوس
دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص (هندسة الويب /برنامج 2-
البكالوريوس) المقدم من جامعة فيالدلفيا ،على أن تقدم اللجنة
تقاريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك
مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج اللجنة وأمين
سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة

لموافقة على تشكيل لجنة

فيالدلفيا

هندسة الويب

البكالوريوس

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم"
األستاذ الدكتور فواز أحمد الزغول/هندسة برمجيات  /الجامعة -
األردنيةمقرراً
فراس أحمد هنانده/قواعد بيانات /الجامعة الهاشميةعضواً -
السيدة جيهان جبر /هيئة االعتماد -
أمين سر اللجنة
لموافقة على تشكيل لجنة

فيالدلفيا

هندسة برمجيات

الماجستير

تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص (هندسة
البرمجيات /برنامج الماجستير) المقدم من جامعة فيالدلفيا ،على
أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من
تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج
اللجنة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في
الهيئة

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم"
األستاذ الدكتور مأمون محمد الدبعي /محاسبة  /الجامعة األردنية -
مقرراً
 /األستاذ الدكتور حسام الدين مصطفى الخداش  /محاسبة -
عضواً
الجامعة الهاشمية
أمين سر اللجنة -
السيد إيمن العموش /هيئة االعتماد
:تكون مهمتها اآلتي
وضع معايير االعتماد الخاص لتخصص(الرقابة والتدقيق المالي 1-
).برنامج البكالوريوس /

لموافقة على تشكيل لجنة

جامعة عمان العربية

لرقابة والتدقيق المالي

البكالوريوس

دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص (الرقابة والتدقيق 2-
،المالي /برنامج البكالوريوس) المقدم من جامعة عمان العربية
على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين اعتباراً من
تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء اللجنة من خارج
اللجنة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية المعمول بها في
الهيئة".تم إقرار المحضر بالكامل بنفس الجلسة
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تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص (التاريخ /برنامج"
البكالوريوس) بــــ ( )474طالباً ،شريطة عدم تجاوز الطاقة
".االستيعابية العامة للجامعة

تثبيت الطاقة االستيعابية
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/تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (هندسة الميكانيك"
برنامج البكالوريوس) في جامعة الحسين بن طالل الواردة في قرار
مجلس الهيئة رقم ( )217/17/2014تاريخ  2/7/2014وهي
 :كاآلتي
استكمال تجهيز مختبر إنتقال الحرارة باألجهزة الضرورية 1-
 .للمختبر
تخصيص مساحة مناسبة لكل من مختبر انتقال الحرارة ومختبر 2-
 .االهتزازات
توفير الجامعة لخمسة عناوين مختلفة وبواقع نسختين من مادة 3-
.نظرية األالت وتدفئة وتهوية وتكييف
 ،توفير نسخة ثانية من الكتب اآلتية  :تصميم ميكانيكي 4-
 ،اهتزازات ميكانيكية  ،محركات احتراق داخلي  ،علم المواد
 .عمليات انتاج  ،آالت توربينية  ،األذرع اآللية  ،هندسة سيارات
توفير نسخ حديثة آلخر سنتين من الكتب المتعلقة بالمجاالت 5-
 .المعرفية للتخصص
 .زيادة عدد عناوين الكتب في التخصص لغاية  300عنوان 6-
 .تزويد المكتبة بدوريات علمية عالمية بشكلها الورقي 7-
وعلى الجامعة استكمال النواقص أعاله في موعد أقصاه
"15/6/2017 .

تأجيل البت
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الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص (هندسة "
،العمارة /برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية /المركز
:لتصبح ( )611طالباً بدالً من ( )200طالب شريطة اآلتي
تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه للدكتور سعد 1.
.النعيمي
تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هيئة التدريس اآلتية 2.
.أسماؤهم( :د .سعد النعيمي ،د .ميساء الشوملي ،م .دارين قشمر ،م
)حنين حسونة
.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة 3.
وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد أقصاه
"15/3/2017.

لموافقة على رفع الطاقة
االستيعابية الخاصة

اليرموك

جامعة الحسين بن طالل

جامعة البلقاء التطبيقية/
المركز

التاريخ

هندسة الميكانيك

هندسة العمارة

البكالوريوس

البكالوريوس

البكالوريوس

)(402/32/2016التأكيد على قرار مجلس الهيئة السابق رقم "
تاريخ ( )21/9/2016بالطلب إلى جامعة اإلسراء استكمال
النواقص اآلتية المتعلقة باالعتماد الخاص لتخصص (هندسة الطاقة
):المتجددة /برنامج البكالوريوس
تعيين عضوي هيئة تدريس على األقل من حملة درجة 1-
الدكتوراه في تخصصي (طاقة الرياح ،والطاقة الشمسية) على أن
تغطي مجاالتهما المعرفية هندسة البيئة واقتصاديات الطاقة
،وتشريعات الطاقة ،بحيث يكون أحدهما برتبة استاذ مشارك
.وذلك في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد
فيما يتعلق بالمختبرات توصي اللجنة باستكمال شراء وتركيب 2-
:وتشغيل المختبرات التالية
في بداية)مختبر ميكانيكا الموائع ،مختبر طرق انتقال الحرارة( -
 .السنة الثانية من تاريخ االعتماد
في بداية السنة)مختبر النمذجة والمحاكاه ،مختبر الطاقة الشمسية( -
 .الثالثة من تاريخ االعتماد
في بداية)مختبر طاقة رياح ،مختبر خاليا الوقود والهيدروجين( -
 .السنة الرابعة من تاريخ االعتماد
فيما يتعلق بالمكتبة  :توفير العدد الالزم من الدوريات المتعلقة 3-
بتخصص (هندسة الطاقة المتجددة /برنامج البكالوريوس) حسب
.تعليمات ومعايير االعتماد
وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في بداية
الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 2018/2019

قرار مجلس هيئة

44

21/12/2016

563

44

21/12/2016
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:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم"
األستاذ الدكتور ميشيل سعيد سيودان /المحاسبة /جامعة اليرموك -
مقرراً
الدكتور محمد عبدالرحيم دحيات/محاسبة /جامعة مؤتة -
عضواً
السيد أيمن العموش /هيئة االعتماد -
أمين سر اللجنة
/تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص (المحاسبة
برنامج الماجستير) المقدم من جامعة البلقاء التطبيقية /كلية األعمالالمركز ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه أسبوعين
اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف ألعضاء
اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات المالية
.المعمول بها في الهيئة

تشكيل لجنة

44

21/12/2016

565

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم"
األستاذ الدكتور راتب حامد البطوش /رياضيات /جامعة مؤتة -
مقرراً
الدكتور خالد خليل جابر/رياضيات /جامعة الزرقاء -
عضواً
السيدة نورا الناصر /هيئة االعتماد -
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص
 /المقدم من جامعة البلقاء التطبيقية)الرياضيات /برنامج الماجستير(
كلية العلوم -المركز ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد أقصاه
أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية تصرف
ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق التعليمات
.المالية المعمول بها في الهيئة

44

21/12/2016

566

44

21/12/2016

567

44

21/12/2016

568

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (نظم التكييف والتبريد"
والتدفئة /برنامج الدبلوم المتوسط) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
الهندسة التكنولوجية بطاقة استيعابية قدرها ( )154طالباً ،شريطة
تحديث المختبرات والمشاغل الخاصة بالتخصص ،وسيتم التأكد من
".استكمال الكلية للنواقص اعاله في موعد أقصاه 15/3/2017
/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (تكنولوجيا اإلنتاج"
برنامج الدبلوم المتوسط) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الهندسة
التكنولوجية بطاقة استيعابية قدرها ( )196طالباً ،شريطة تحديث
المختبرات والمشاغل الخاصة بالتخصص ،وذلك في موعد أقصاه
"15/3/2017.

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (األجهزة الدقيقة والتحكم"
/بالعمليات /برنامج الدبلوم المتوسط) في جامعة البلقاء التطبيقية
،كلية الهندسة التكنولوجية) بطاقة استيعابية قدرها ( )84طالباً
:شريطة اآلتي
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس في التخصص 1-
.لتغطية عدد الطلبة الفعلي للتخصص والبالغ عددهم ( )95طالباً
:إجراء التعديالت الالزمة على الخطة الدراسية من حيث 2-
إضافة مادة (رسم مخططات العمليات وقراءتها ) ،وإضافة عدد -
ساعتين عملي وساعتين نظري ،وذلك ضمن المجال المعرفي
".قياس متغيرات العمليات الصناعية"
إضافة ساعة نظرية واحدة وذلك ضمن المجال المعرفي "التحكم -
".بالعمليات
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص اعاله في موعد أقصاه
"15/3/2017.

جامعة االسراء

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
االعمال-المركز

هندسة الطاقة المتجددة

المحاسبة

البكالوريوس

الماجستير

تشكيل لجنة

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
االعمال-المركز

الرياضيات

الماجستير

الموافقة على االعتماد
الخاص

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
الهندسة التكنولوجية

نظم التكييف والتبريد
والتدفئة

برنامج الدبلوم المتوسط)

الموافقة على االعتماد
الخاص

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
الهندسة التكنولوجية

تكنولوجيا اإلنتاج

برنامج الدبلوم المتوسط

الموافقة على االعتماد
الخاص

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
الهندسة التكنولوجية

األجهزة الدقيقة والتحكم
بالعمليات

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
الهندسة التكنولوجية
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44
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44

21/12/2016
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45

28/12/2016

572

45

28/12/2016
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/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (األتمتة الصناعية"
برنامج الدبلوم المتوسط) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الهندسة
:التكنولوجية بطاقة استيعابية قدرها ( )84طالباً ،شريطة اآلتي
تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس في التخصص 1-
جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
.لتغطية عدد الطلبة الفعلي للتخصص والبالغ عددهم ( )104طالباً
لموافقة على االعتماد الخاص
الهندسة التكنولوجية
:إجراء التعديالت الالزمة على الخطة الدراسية من حيث 2-
إضافة مادة (األتمتة الصناعية) ،وإضافة ساعة عملية واحدة -
وذلك ضمن المجال المعرفي "القيادة اآللية الكهربائية" في
.التخصص
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص اعاله في موعد أقصاه
"15/3/2017.

/الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (نظم القوى الكهربائية"
برنامج الدبلوم المتوسط) في جامعة البلقاء التطبيقية /كلية الهندسة
:التكنولوجية بطاقة استيعابية قدرها ( )154طالباً ،شريطة اآلتي
:إجراء التعديالت الالزمة على الخطة الدراسية من حيث 1-
إضافة ساعة عملية واحدة وذلك ضمن المجال المعرفي "توليد -
.الطاقة الكهربائية" في التخصص
إضافة مادة رسم المخططات الكهربائية وقراءتها ،وإضافة -
ساعتين عملي ،وذلك ضمن المجال المعرفي "نقل الطاقة الكهربائية
.وتوزيعها" في التخصص
إضافة ساعة عملية واحدة ،وإضافة مادة قياسات الفولطية العالية -
أو دمجها مع مادة القياسات الكهربائية وزيادة عدد ساعاتها إلى
ثالث ساعات نظرية ،وذلك ضمن المجال المعرفي " القياسات
".والحماية والتحكم
وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص اعاله في موعد أقصاه
"15/3/2017.

:الموافقة على تشكيل لجنة من اآلتية أسماؤهم"
األستاذ الدكتورة حنان عيسى ملكاوي /علوم حياتية /جامعة -
مقرراً
اليرموك
الدكتور فوزي ارشيد يعقوب ارشيد/أحياء /جامعة آل البيت -
عضواً
السيد علي أبو غزلة /هيئة االعتماد -
أمين سر اللجنة
تكون مهمتها دراسة طلب االعتماد الخاص لتخصص (األحياء
/التطبيقية /برنامج الماجستير) المقدم من جامعة البلقاء التطبيقية
كلية الزرقاء الجامعية ،على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد
أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه ،وذلك مقابل مكافأة مالية
تصرف ألعضاء اللجنة من خارج الهيئة وأمين سر اللجنة ،وفق
".التعليمات المالية المعمول بها في الهيئة
الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص"
في جامعة العلوم)هندسة الطيران /برنامج البكالوريوس(
والتكنولوجيا األردنية لتصبح ( )267طالباً ،شريطة عدم تجاوز
".الطاقة االستيعابية العامة للجامعة
/أوالً :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (التحاليل الطبية"
برنامج البكالوريوس) في جامعة آل البيت بطاقة استيعابية قدرها
:طالباً شريطة استكمال النواقص اآلتية )(160
تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 1.
التخصص وذلك لتغطية المجاالت المعرفية األساسية اآلتية
لتخصص التحاليل الطبية( :مختبر علم الدم وبنك الدم ،مختبر
األحياء الدقيقة والطفيليات والفطريات ،مختبر الكيمياء الحيوية
).السريرية ومختبر األنسجة والتحضيرات المجهرية
توفير المختبرات التخصصية اآلتية مع تجهيزها باألجهزة 2.
الالزمة( :مختبر علم الدم وبنك الدم ،مختبر األحياء الدقيقة
والطفيليات والفطريات ،مختبر الكيمياء الحيوية السريرية ومختبر
).األنسجة والتحضيرات المجهرية
تعيين أربعة مشرفين مختبرات ممن يحملون درجة 3.
.البكالوريوس على األقل في تخصص العلوم الطبية المخبرية
تزويد الهيئة بقرار مجلس عمداء يتضمن الموافقة على الخطة 4.
.الدراسية المعدلة
إمكانية أخذ الجامعة بمالحظة اللجنة المتعلقة بتغيير مسمى 5.
ليتوافق مع التسميات العالمية لهذا)العلوم الطبية المخبرية(
.التخصص
ثانياً :تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية الخاصة
المقرة لتخصص (العلوم الحياتية /برنامج البكالوريوس) والبالغ
قدرها ( )321طالباً وذلك بالتقدم بطلب رفع طاقة استيعابية خاصة
لتخصص (العلوم الحياتية /برنامج البكالوريوس) ،علماً بأن الطاقة
.االستيعابية المحسوبة للتخصص بلغت ( )508طالباً
ثالثاً :إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (العلوم الحياتية /برنامج
الماجستير) في جامعة آل البيت وذلك لحين قيام الجامعة بتعيين
العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه

الموافقة على االعتماد
الخاص

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
الهندسة التكنولوجية

األتمتة الصناعية

نظم القوى الكهربائية

برنامج الدبلوم المتوسط

برنامج الدبلوم المتوسط

تشكيل لجنة

جامعة البلقاء التطبيقية /كلية
الزرقاء الجامعية،

األحياء التطبيقية

الماجستير

الموافقة على رفع وتثبيت"
الطاقة االستيعابية الخاصة

جامعة العلوم والتكنولوجيا
األردنية

هندسة الطيران

البكالوريوس

الموافقة على االعتماد
الخاص

آل البيت

التحاليل الطبية

البكالوريوس
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45

28/12/2016
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45
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التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم ( ،)15/2/2016تاريخ"
المتعلق بإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 14/1/2016،
في جامعة البلقاء)هندسة الطاقة الكهربائية  /برنامج البكالوريوس(
:التطبيقية/المركز لحين استكمال الجامعة النواقص اآلتية
:فيما يتعلق بالمختبرات 1-
توفير المختبرات اآلتية (:مختبر اآلالت الكهربائية ،مختبر حماية -
أنظمة القدرة الكهربائية والجهد العالي ،القيادة الكهربائية واألنظمة
المضمنة) بحيث تكون مجهزة بكافة التجهيزات ،وبالمساحة
.المطلوبة حسب تعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصص
:فيما يتعلق بالخطة الدراسية 2-
إجراء التعديالت الالزمة على الخطة الدراسية وذلك وفقاً لمعايير -
:االعتماد الخاص للتخصص
تحقيق الحد األدنى والمطلوب من عدد ساعات المجاالت المعرفية -
اآلتية في الخطة الدراسية ( اآلالت والطاقة،اإللكترونيات
.والحاسوب) والواردة في معايير االعتماد الخاص للتخصص
إضافة ساعات عملي لمادة الجهد العالي ،ضمن متطلبات -
.التخصص اإلجباري
.اضافة مادة االحتماالت ،ضمن متطلبات التخصص المساندة -
:اضافة كل من المواد اآلتية ضمن متطلبات التخصص اإلجباري -
).تحويل الطاقة ،األنظمة المتجددة ،واألنظم المضمنة(
تغيير مسمى مادة (وثوقية واقتصاديات أنظمة القوى) ليصبح-
والوصف المتعلق بها ،ونقلها من متطلبات)اقتصاديات نظم الطاقة(
.التخصص االختيارية إلى متطلبات التخصص اإلجبارية
نقل مادة (ديناميكا حرارية) من متطلبات التخصص االختيارية -
)المساندة(إلى متطلبات التخصص اإلجبارية
إضافة مادة متعلقة باألنظمة واإلشارات في متطلبات التخصص -
).ضمن المجال المعرفي األول(اإلجبارية
التأكيد على ضرورة مباشرة عمل مشرفين المختبرات الذين تم 3-

أوالً :تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (االرشاد النفسي"
والتربوي/برنامج البكالوريوس) في جامعة البلقاء التطبيقية  /كلية
االمير عالية الجامعية ،لحين قيام الجامعة بتعيين العدد الالزم من
أعضاء هيئة التدريس من حملة الدكتوراه في التخصص وذلك
لتغطية عدد الطلبة الفعلي وتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة
".االستيعابية المحسوبة والبالغ قدرها ( )140طالباً
ثانياً  :استكمال باقي نواقص اعتماد التخصص والواردة في البندين
(من قرار مجلس الهيئة رقم ( )106/8/2015تاريخ )(4,3
 :وهي كاآلتي )11/3/2015
توفير االختبارات والمقاييس النفسية بكافة اشكالها المتعلقة 1-
.بالتخصص
توفير العدد الالزم من الكتب والمراجع والدوريات وقواعد 2-
 .البيانات الخاصة بالتخصص  ،باللغتين االنجليزية والعربية
وذلك في موعد أقصاه  ،15/2/2017وبخالف ذلك سيتم ايقاف
قبول طلبة جدد في التخصص والتنسيب إلى مجلس التعليم العالي
" .بعدم إدراج التخصص ضمن قائمة القبول الموحد

تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص (القانون"
،الخاص/برنامج الدكتوراة) في جامعة العلوم االسالمية العالمية
لحين تعيين الجامعة لعضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة
في تخصص (القانون الخاص) وفقاً للمادة ( )4من تعليمات ومعايير
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا وتوطينه على تخصص
").القانون الخاص /برنامج الماجستير(

بإيقاف قبول طلبة جدد

جامعة البلقاء
التطبيقية/المركز

هندسة الطاقة الكهربائية

البكالوريوس

تأجيل البت

جامعة البلقاء التطبيقية /
كلية االمير عالية الجامعية،

الرشاد النفسي والتربوي

البكالوريوس

تأجيل البت

جامعة العلوم االسالمية

القانون الخاص

الماجستير

تعتبر جامعة عمان العربية مستكملة للنقص الوارد في البند خامساً"
(من قرار مجلس الهيئة رقم ( )309/27/2016تاريخ
والمتعلق بتزويد هيئة االعتماد بالخطة 8/10/2016)،
االسترشادية للتخصص ،.مع التأكيد على الجامعة استكمال النواقص
:المتبقية وهي
اوالً :تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في
تخصص الهندسة المدنية ،على أن يكون أحدهما برتبة أستاذ
تعتبر جامعة عمان
.مشارك على األقل ،وذلك في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد
ثانيا  :توفير مختبر مواد اإلنشاء وتجهيزاته ،وذلك في بداية السنة العربية مستكملة للنقص
.الثانية من تاريخ االعتماد الخاص
الوارد
ثالثا  :توفير المختبرات االتية وتجهيزها باالجهزة والمعدات
الالزمة للتخصص وذلك في بداية السنة الثالثة من تاريخ اعتماد
التخصص( :مختبر التربة ،مختبر الطرق  ،مختبر البيئة  ،مختبر
).المائيات
رابعا :استكمال توفير الكتب الخاصة بالتخصص بحيث تشمل كافة
المجاالت المعرفية الخاصة بالتخصص وذلك حسب المادة ( )5من
".اإلطار العام لالعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية

عمان العربية

مختبر التربة ،مختبر
الطرق  ،مختبر البيئة ،
مختبر المائيات

الدكتوراه
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أوالً :الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص(الموارد"
،البشرية/برنامج البكالوريوس) بطاقة استيعابية قدرها ( )146طالباً
:مع إمكانية أخذ الجامعة بالمالحظات اآلتية
:أ .تعديل الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي
نقل مساق نظرية المنظمة من المجاالت االختيارية للمجاالت 1.
.االجبارية
إضافة مساق بواقع ( )3ساعات معتمدة للمجال المعرفي وظائف 2.
االعمال
تعديل المجاالت المعرفية االختيارية لتصبح جميعها بمجال 3.
الموارد البشرية

ب .التزام الجامعة بتعيين عضوي هيئة التدريس من حملة درجة الموافقة على االعتماد الخاص
الدكتوراة عند بداية السنة الثالثة مع مراعاة تسلسل شهادتهم
.االكاديمية بحيث تكون ما امكن بالموارد البشرية
ج .تزويد الهيئة بعقود نهائية ومباشرة عمل كل من (د .عبد اهلل
طعامنة ،د .اسالم نصار) في موعد أقصاه بداية الفصل الثاني من
.العام الجامعي 2016/2017
ثانياً :إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص (الموارد البشرية/برنامج
الماجستير) لحين تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة
الدكتوراة في تخصص الموارد البشرية وفق لتعليمات ومعايير
االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا الصادرة عن مجلس الهيئة
وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الثاني من العام الجامعي
"2016/2017.
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/إقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص (الفنون اإلسالمية"
برنامج البكالوريوس) ،كما هي بالشكل المرفق ،ويعمل بهما من
".تاريخ إقرارها

"

إقرار معايير االعتماد
الخاص

جدارا

الموارد البشرية

البكالوريوس

الفنون االسالمية

البكالوريوس

