
101/05/20171

" هيئة مجلس قرار من األول للبند مستكملة مؤتة جامعة تعتبر (أواًل  

والمتعلق (28/8/2016) تاريخ (347/30/2016) رقم االعتماد  

برنامج/ وأصوله الفقه) لتخصص االستيعابية الطاقة وتثبيت برفع  

.(البكالوريوس

وأصوله الفقه) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة (ثانيًا / 

33) قدرها استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في (الدكتوراه برنامج ) 

اآلتي شريطة طالبًا،  : 

لبرامج العام االعتماد ومعايير بتعليمات الجامعة التزام .1  

استاذ الى طالب بنسبة يتعلق فيما وخصوصًا العليا الدراسات  

الدراسي العام بداية من اعتبارًا وذلك الدكتوراه، لبرنامج (5:1)  

(2017/2018) .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .2 .

برنامج/ وأصوله الفقه) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح (ثالثًا  

مؤتة جامعة في (الدكتوراة .

طلبة قبول باب فتح إعادة على المترتبة المالية البدالت دفع (رابعًا  

قدرها والبالغ (الدكتوراه برنامج/ وأصوله الفقه) تخصص في جدد  

سيتم ذلك وبخالف ،15/3/2017 أقصاه موعد في دينار (3000)  

البرنامج في جدد طلبة قبول إيقاف إعادة .

الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب الجامعة الى الطلب (خامسًا  

) لتخصص المقرة االستيعابية البكالوريوس برنامج/ وأصوله الفقه ) 

الطاقة على الحاصل والتجاوز طالبًا، (58) قدره والبالغ  

) لتخصص المقرة االستيعابية الماجستير برنامج/ وأصوله الفقه ) 

المناسب اإلجراء اتخاذ سيتم ذلك وبخالف طالب، (8) قدره والبالغ  

المجلس قبل من

101/05/20172

" الجرافيكي التصميم) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار / 

استيعابية بطاقة األوسط الشرق جامعة في (الماجستير برنامج  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (30) قدرها  

".للجامعة

101/05/20173

 تعتبر جامعة العلوم اإلسالمية العالمية مستكملة للنواقص -1

تاريخ (441/34/2016 )الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم   

 بما يخص الخطة اإلشرافية لطلبة الماجستير في 5/10/2016

)تخصص  برنامج الماجستير/ المصارف اإلسالمية ).

 الطلب إلى جامعة العلوم اإلسالمية العالمية تزويد الهيئة -2

 باإلجراءات التي اتخذتها والمتعلقة بتعيين العدد اللالزم من أعضاء

)هيئة التدريس بتخصص  برنامج الدكتوراة/ المصارف اإلسالمية ) 

طالب (56)وذلك لتغطية الطلبة الفعلي في التخصص والبالغ  ، 

  وبخالف ذلك سيتم اتخاذ15/2/2017وذلك في موعد أقصاه 

المصارف)القرار المناسب من قبل مجلس الهيئة بشأن برنامج   

الدكتوراة/ المصارف اإلسالمية)و برنامج  (الماجستير/ اإلسالمية ).



101/05/20174

" والبحث العالي التعليم وزارة مخاطبة فيالدلفيا جامعة إلى الطلب  

اإلنترنت تكنولوجيا إلى الويب هندسة مسمى لتغيير العلمي  

االعتماد إجراءات في السير للهيئة يتسنى حتى وذلك وتطبيقاتها،  

األصول حسب الخاص ."

101/05/20175

" مجتمع كلية/ القدس كلية) أمناء مجلس تشكيل إعادة على الموافقة  

ومعايير تعليمات من( 5) المادة من( 2/أ) البند بموجب (متوسطة  

اآلتي النحو يصبح بحيث المتوسطة المجتمع لكليات العام االعتماد  

تاريخه من اعتبارًا سنوات أربع ولمدة  :

العدوان عبدالكريم مصطفى الدكتور األستاذ -                          

رئيسًا              

الحسامي عبدالرحمن فهد نائل الدكتور األستاذ -                       

عضوًا             

منصبه بحكم الكلية  عميد -                                              

عضوًا              

الوديان اسماعيل محمد الدكتور األستاذ -                               

عضوًا             

جابر محمود قاظم الدكتور األستاذ -                                    

عضوًا              

101/11/20176

" كلية ) أمناء مجلس في أسماؤهم اآلتية من كل تعيين على الموافقة  

عمر من المتبقية للمدة (متوسطة مجتمع كلية/  اإلسالمي المجتمع  

ولغاية (10/2/2013) بتاريخ تشكيله تم الذي المجلس  ( 

اآلتي النحو على يصبح بحيث ( 10/2/2017 :

الدهيسات أحمد جميل الدكتور -                                         

 رئيسًا    

المقوسي علي ياسين الدكتور -                                          

  عضوًا   

منصبه بحكم الكلية عميد -                                               

   عضوًا  

دلبوح أبو نواش خالد وليد الدكتور -                                    

  عضوًا   

العوران أحمد الدكتور األستاذ   -                                        

     عضوًا   

) رقم الهيئة مجلس قرار في جاء ما واعتبار  464/35/2016  ) 

الغيًا ( 12/10/2016 ) تاريخ ."



201/11/20177

( 444/34/2016)التأكيد على قرار مجلس هيئة االعتماد رقم  (أواًل"

:والمتضمن  (5/10/2016)تاريخ 

صحة األم وحديثي  )تأجيل النظر في االعتماد الخاص لتخصص "

لحين توفير الجامعة للحد األدنى من أعضاء  (برنامج الماجستير / الوالدة

 (4)هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه في التخصص، وفقًا للمادة 

.من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 

، وبخالف ذلك سيتم التنسيب إلى مجلس التعليم العالي (2016/2017)

.بإلغاء ترخيص البرنامج

( 217/15/2015)التأكيد على قراري مجلس هيئة االعتماد رقم  (ثانيًا

 (17/6/2015)تاريخ  (286/19/2015)ورقم  (20/5/2015)تاريخ 

تمريض صحة األم )فيما يتعلق بإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

، لحين قيام الجامعة بتعيين العدد (برنامج الماجستير/ وحديثي الوالدة

الالزم من أعضاء هيئة التدريس حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام 

.لبرامج الدراسات العليا

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية لتخصص  (ثالثًا

طالبًا، وذلك  (80)والبالغ قدره  (برنامج البكالوريوس/ التمريض)

." بالتقدم بطلب لرفع الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص

201/11/20178

اإلرشاد النفسي )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص . "1

في جامعة مؤتة لحين تزويد هيئة االعتماد  (برنامج الدكتوراه/ والتربوي

بالخطة اإلشرافية ألعضاء الهيئة التدريسية من حملة درجة الدكتوراة، 

وتصويب التجاوز الحاصل في عدد الطلبة المسجلين في برنامج 

.الماجستير

تاريخ  (14/2/2016)التأكيد على قرار مجلس هيئة االعتماد رقم . 2

اإلرشاد )وعدم فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص   (14/1/2016)

.(برنامج الدكتوراه/ النفسي والتربوي

201/11/20179 . " طالبًا، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة (255)في جامعة البترا كتخصص تطبيقي، وتثبيت طاقته االستيعابية عند  (برنامج البكالوريوس      / التصميم الجرافيكي)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "



201/11/201710

" تكنولوجيا) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

في (الماجستير برنامج/ التعليم في واالتصاالت المعلومات  

طالبًا (20) قدرها استيعابية بطاقة األوسط الشرق جامعة   

اآلتي شريطة : 

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت اجراء:  أواًل  :

الرسالة مسار ( أ :

في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا) مادة تسمية إعادة .1  

تطبيقات) لتصبح اإلجبارية التخصص متطلبات من ( التعليم  

التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ).

في المتعددة الوسائل تطبيقات) مادة تسمية إعادة .2  

لتصبح اإلجبارية التخصص متطلبات من (التدريس  

( التعليم في المتعددة الوسائل تطبيقات ).

من (وانتاجه الرقمي المحتوى تصميم) مادة مسمى تعديل .3  

وانتاج تصميم) لتصبح اإلجبارية التخصص متطلبات  

التعليمي الرقمي المحتوى ).

من (واستراتيجياته التدريس تصميم) مادة مسمى تعديل  .4  

في التدريس تصميم) لتصبح االختيارية التخصص متطلبات  

حسب المادة وصف وتعديل (اإللكتروني التعلم بيئات  

الجديد المسمى .

االختيارية التخصص متطلبات من التالية المواد إلغاء  .5  

( الفوتوغرافي التصوير انتاج ومعالجته؛ الصوت انتاج  

بعد عن التعلم االلكترونية؛ االدارة الرقمي؛ ). 

اإلختيارية التخصص متطلبات إلى التالية المواد إضافة .6  

( التعلم ادارة أنظمة  (LMS) التعليم تكنولوجيا ؛ ).

مسمى مع لتتالءم التالية المواد وصف في النظر إعادة .7  

في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات) المادة  



201/11/201711

" التحاليل) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل  

بطاقة جدارا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الطبية  

الجامعة استكمال شريطة ، طالبًا (106) قدرها استيعابية  

التالية للنواقص  :

في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة أعضاء تعيين – 1  

اآلتية المعرفية المجاالت لتغطية التخصص :

عند الجزيئية والبيولوجيا والسريرية الحيوية الكيمياء علم -  

التخصص اعتماد من الثانية السنة بداية .

الثانية السنة بداية عند الصماء والغدد األعضاء وظائف علم -  

التخصص اعتماد من .

الثانية السنة بداية عند واألمراض واألنسجة التشريح علم -  

التخصص اعتماد من .

االعتماد من الثالثة السنة بداية عند الدم وبنك الدم علم -  

للتخصص الخاص

أدنى حدًا مشارك أستاذ برتبة أحدهم يكون أن على  .

والمعدات باألجهزة وتجهيزها اآلتية المختبرات توفير  - 2  

:الالزمة

السنة بداية  (للعطاء احالته تم) الدم وبنك الدم علم مختبر -  

التخصص اعتماد من الثالثة . 

اعتماد من الثالثة السنة بداية واألمصال المناعة مختبر -  

التخصص التخصص .

من الثانية السنة بداية األعضاء وظائف علم مختبر تجهيز -  

التخصص اعتماد .

اعتماد من الثانية السنة بداية الطبية الدقيقة االحياء مختبر -  

.التخصص

من الثانية السنة بداية والسريرية الحيوية الكيمياء مختبر -  

201/11/201712

برنامج/ األعمال إدارة) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض -1  

طالبًا( 20) لتصبح طالبًا( 30) من جدارا جامعة في (الماجستير .

 (15/6/2017) أقصاها نهائية مهلة جدارا جامعة منح -2

األعمال إدارة) لتخصص الخاص االعتماد نواقص الستكمال / 

اآلتية (الماجستير برنامج :

درجة حملة من األقل على واحد تدريس هيئة عضو تعيين–  أ  

أن على دكتور أستاذ وبرتبة األعمال إدارة تخصص في الدكتوراة  

عالمًا ومصنفة محكمة مجالت في منشورة أبحاث لديه يكون .

في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو توفير-  ب  

االنجليزية باللغة ناطقة دولة خريج التخصص .

للتخصص الخاص االعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف      

فيه جدد طلبة قبول وإيقاف .



201/11/201713

" الفنون) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل  

االسالمية العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/ االسالمية  

اآلتية للنواقص الجامعة استكمال لحين العالمية :

بما الدراسية الخطة متطلبات توزيع إعادة: الدراسية الخطة.  أ  

وصف ومراعاة للتخصص الخاص االعتماد معايير مع يتالءم  

الدراسية السنوات على وتوزيعها الدراسية المساقات .

هيئة أعضاء من األدنى الحد تعيين: التدريس هيئة أعضاء.  ب  

العام لالطار وفقًا التخصص في الدكتوراة درجة حملة من التدريس  

وعلى التطبيقية، للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات  

حسب التدريس هيئة ألعضاء االكاديمية الرتب تحديد الجامعة  

النافذة والتعليمات االنظمة .

اآلتي توفير الجامعة على: والمشاغل المختبرات. ج : 

) مختبر مثل عالية بمواصفات مخصص مختبر .1 ماك مختبر )

االبعاد ثالثية طابعة .2

ليزر قاطعة .3

إلى المركز/ التطبيقية البلقاء جامعة حرم من نجارة مشغل نقل .4  

العالمية االسالمية العلوم جامعة حرم ."

201/11/201714
" ضمان شهادة منح ِلطلب التقدم على المترتبة الرسوم تخفيض  

50 بمقدار للجامعات، الجودة %."

201/11/201715

 والتدقيق الرقابة) لتخصص الخاص االعتماد معايير إقرار   

 بها المرفقويعمل بالشكل هي كما ،(البكالوريوس برنامج/ المالي

."إقرارها تاريخ من



201/11/201716

 كلية/  الزرقاء فرع-  القدس كلية { لـ العام االعتماد على الموافقة

 استيعابية بطاقـة} ( سابقًا األهلية الزرقاء كلية ( متوسطة مجتمع

 الفرع الكلية استكمال شريطة ، طالبًا ( 1052 ) قدرها عامة

:اآلتية النواقص

 كلية إلى األهلية الزرقاء كلية من الحالي الكلية مسمى تغيير. 1

.بذلك الهيئة وتزويد األصول حسب الزرقاء فرع/  القدس

 األهلية الزرقاء كلية عميدة ) صبرا سمر. د وضع تصويب. 2

 عميد نائب بتعيين والتنسيب ( الهيئة مجلس قبل من المعينه الحالية

 تعليمات من (9) رقم المادة بموجب األصول حسب الفرع الكلية

 الخاصة المتوسطة الجامعية الكليات لفروع العام االعتماد

 الفقرتين إلى باإلستناد الصادرة ( 2016) لسنة (1) رقم المستحدثه

 التعليم مؤسسات اعتماد هيئة قانون من (7) المادة من (ك أ،)

.وتعديالته (2007) لسنة (20) رقم جودتها وضمان العالي

 حسب أقسامها ومجالس الفرع/  الكلية مجلس تشكيل إعادة. 3

.األصول

 الفرع الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء عقود صيغة تعديل. 4

.( الزرقاء فرع/  القدس كلية ) للكلية الجديد بالمسمى العقود لتصبح

 تاريخ (379/23/2015) رقم الهيئة مجلس قرار على الـتأكيد. 4

 تخصصي في جدد طلبة قبول إيقاف بخصوص 29/7/2015

.(الخاصة والتربية طفل، تربية)

 قبول وزيادة اإلنسانية التخصصات في المقبولين أعداد تخفيض. 5

.التطبيقية التخصصات في الطلبة

 خلف السيد التدريس هيئة عضو عمل بمباشرة الهيئة تزويد. 6

.(2016/2017) الثاني الفصل بداية في السرحان

 استكمال من والتأكد العامة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم

 الثاني الدراسي الفصل بداية في أعاله للنواقص الفرع/الكلية

."15/3/2017 أقصاه بموعد  (2016/2017)



301/10/201716

" برنامج/ الرياضيات) لتخصص الخاص اإلعتماد في البت تأجيل  

لحين المركز- العلوم كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (الماجستير  

اآلتي تحقيق :

1- درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد توفير  

هيئة أعضاء جميع احتساب تم البرنامج،حيث في الدكتوراة  

في البكالوريوس لبرنامج الفعلي الطلبة عدد لتغطية التدريس  

طالبًا (224) عددهم والبالغ التخصص .

لتخصص اإلستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب -2  

( البكالوريوس برنامج/ الرياضيات ) التطبيقية البلقاء جامعة في  / 

خالل من وذلك طالبًا، (78) قدره والبالغ  المركز،- العلوم كلية  

الطاقة بلغت حيث للبرنامج، استيعابية طاقة رفع بطلب التقدم  

 (224) الفعلي الطلبة عدد وبلغ طالبًا، (146) المقرة االستيعابية

.طالبًا

الدراسية الخطة على اللجنة بمالحظات الجامعة أخذ امكانية: ثانيًا  

كاآلتي وهي ،(الماجستير برنامج/ الرياضيات) لتخصص :

1- التخصص متطلبات من (الرياضي اإلحصاء) مساق نقل  

االختيارية التخصص لمتطلبات اإلجبارية .

2- القياس نظرية إلى الحقيقي التحليل مساق مسمى تغيير .

3- اإلختيارية المجاالت من الرياضيات أساسيات مساق إزالة ."

301/10/201717

:المهمة بهذه للقيام أسماؤهم اآلتية من لجنة تشكيل

مقررًا.       التطبيقية العلوم جامعة/ هندسة/ سالمة وليد. د. أ  - 

 أمينة                    االعتماد هيئة/  الهبارنة االء االنسة   - 

/  التطبيقية البلقاء جامعة استكمال من التأكد مهمتها تكون السر

 الهيئة مجلس قرار في الواردة للنواقص التكنولوجية الهندسة كلية

 االعتماد بخصوص (17/2/2016) تاريخ (66/7/2016) رقم

 برنامج . ( والشبكات الحاسبات أنظمة هندسة) لتخصص الخاص

  أقصاه موعد في تقريرها اللجنة تقدم أن على ( البكالوريوس

 تصرف مالية مكافأة مقابل وذلك ، تاريخه من اعتبارا أسبوع

 التعليمات ،وفق اللجنة سر وأمين الهيئة خارج من اللجنة ألعضاء

. الهيئة في بها المعمول المالية



3           10/1/201718

 إدارة) لتخصص الخاص اإلعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل"ا

 كلية/  التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال

 قدرها استيعابية بطاقة واإلدارية المالية للعلوم الجامعية عمان

:االتية للنواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا (430)

 مع بالكلية، تخصص كل في التدريس هيئة أعضاء قوائم تحديد- 1

 في تدريس هيئة عضو لكل الدراسي الجدول يكون بأن اإللتزام

. به إسمه ذكر تم الذي التخصص

 للمادة وفقًا للتخصص والحديثة الالزمة بالكتب المكتبة تزويد- 2

 الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار من (5)

.والعلمية اإلنسانية للتخصصات

 أعاله الواردة للنواقص الجامعة استكمال من التأكد وسيتم

 سيتم ذلك وبخالف ،15/3/2017 أقصاه موعد في للتخصص

.للتخصص الخاص االعتماد استمرارية في النظر إعادة

 تاريخ ،(549/43/2016)رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: ثانيًا

 )تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف والمتضمن ،2016/ 14/12

."( الماجستير برنامـج/ األعمال إدارة

301/10/201719
 الجامعة استكمال من للتأكد لالعتماد الرئيس مساعد تكليف   

الهيئة مجلس قرار في الواردة للنواقص

301/10/201720

:المهمة بهذه للقيام أسماؤهم اآلتية من لجنة تشكيل

مقررًا.                 االعتماد هيئة/ العنبر زيد. د. أ  - 

السر أمينة              االعتماد هيئة/ يوسف نورا السيدة   - 

 كلية/  التطبيقية البلقاء جامعة استكمال من التأكد مهمتها تكون

 رقم الهيئة مجلس قراري في الواردة للنواقص الجامعية عجلون

 الخاص ،واالعتماد 28/1/2015) رقم تاريخ (31/2/2015)

 أن على ، ( البكالوريوس برنامج/  السياحية االدارة) لتخصص

 تاريخه من اعتبارا أسبوع أقصاه موعد في في تقريرها اللجنة تقدم

 الهيئة خاؤج من اللجنة ألعضاء تصرف مالية مكافأة مقابل وذلك ،

.  الهيئة في بها المعمول المالية التعليمات ،وفق اللجنة سر أمين



301/10/201721

:المهمة بهذه للقيام أسماؤهم اآلتية من لجنة تشكيل

             التطبيقية البلقاء جامعة/ لربابعة احسن احمد الدكتور  -  

مقررًا               

 الجامعة/  الشرعي القضاء/ الكردي محمد علي رائد الدكتور - 

   عضوًا       التطبيقية البلقاء

                                 االعتماد هيئة/ يوسف نورا السيدة   - 

السر أمينة              

 العالمية االسالمية العلوم جامعة استكمال من التأكد مهمتها تكون

 ،(2/2015 /31) رقم الهيئة مجلس قرار في الواردة للنواقص

 القضاء) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل بخصوص

 في تقريرها اللجنة تقدم أن ،على ( الدكتوراة برنامج/  الشرعي

 تصرف مالية مكافأة مقابل وذللك ، تاريخه من أسبوع أقصاه موعد

 التعليمات وفق ، اللجنة سر أمين الهيئة خارج من اللجنة ألعضاء

.  الهيئة في بها المعمول المالية

301/10/201722

 والرسوم الحاسوبي الرسم تخصص معايير اقرار على الموافقة

 المتحركة

 (132) للتخصص الدراسية الخطة لساعات األدنى الحد يكون

.معتمدة ساعة

: االساسية المعرفية المجاالت• 

المعتمده للساعات االدنى الحد المعرفي المجال

, البنائية البرمجة, المتقطعة الرياضيات: والبرمجة الحاسوب علوم

15. االنترنت تطبيقات برمجة, المرئية البرمجة, الكينونية البرمجة

 الرسم رياضيات, الحاسوبي الرسم مبادئ: الحاسوبي الرسم

, (Rendering Techniques) التلوين طرق, الحاسوبي

12 .(Interactive 3D Graphics) التفاعلية الرسومات

 2D) االبعاد ثنائية المتحركة الرسوم: المتحركة الرسوم

Animation) ,المصورة القصة تصميم (Storyboard 

Creation) ,االبعاد ثالثية النماذج تصميم (3D Modeling) ,

, (3D Character Design) االبعاد ثالثية الشخصيات تصميم

 3D Character) االبعاد ثالثية الشخصيات تحريك

Animation). 15

, الفنون في حاسوبية تطبيقات, الجميله الفنون: مسانده مساقات

15 االفالم تصميم, والحاسوب االنسان تفاعل, المتعددة الوسائط

المطلوبة والبرمجيات المختبرات• 

.المستخدمة للبرمجيات مناسب حاسوب مختبر توفير يجب. 1

: التالية البرمجيات توفير. 2

a. Adobe Suite

b. Maya



301/10/201723

" الطاقة احتساب ضمن المبتعثين الطلبة احتساب يجوز ال  

للتخصص االستيعابية ."

الزعبي بشير الرئيس عطوفة من بآمر الكتاب الغاء تم301/10/201724

3             10/1/201725

 كليـة/  إربد فرع-  القدس كلية ) لـ العام االعتمـاد على الموافقة

 ، طالبًا( 588) قـدرها عامـة استيعابية بطاقـة ( متوسطة مجتمع

:اآلتية النواقص الفرع الكلية استكمال شريطة

 بموجب األصول حسب الفرع الكلية عميد نائب بتعيين التنسيب. 1

 الجامعية الكليات لفروع العام االعتماد تعليمات من (9) رقم المادة

 الصادرة ( 2016) لسنة (1) رقم المستحدثه الخاصة المتوسطة

 (ك أ،) الفقرتين إلى باإلستناد

 العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة قانون من (7) المادة من

.وتعديالته (2007) لسنة (20) رقم جودتها وضمان

.األصول حسب أقسامها ومجالس الفرع/  الكلية مجلس تشكيل. 2

 ومشرفي التدريسية الهيئة أعضاء عمل بمباشرة الهيئة تزويد. 3

 الدراسي العام من الثاني الفصل بداية في الجدد المعينين المختبرات

( 2016/2017). 

 المتخصصة الحديثة بالعناوين المكتبة وتزويد حوسبة استكمال. 4

 المطروحة بالتخصصات الخاصة المعلومات مصادر مختلف من

 المراجع وتوفير ، طالب لكل عناوين (3) وبمعدل الكلية في

 بنوعيها حديثه مجالت أو بدوريات واإلشتراك الالزمة األساسية

 تعليمات حسب مطروح أكاديمي برنامج لكل واإللكتروني الورقي

.الخاصة المجتمع كليات لفروع العام االعتماد ومعايير

.والتسجيل القبول حوسبة استكمال. 5

 حسب المطلوبة والكراسي بالطاوالت المرسم تجهيز استكمال. 6

.المعايير

 والعالجات المطلوبة باألدوات الصحية العيادة تجهيز استكمال. 7

.الالزمة

.الكافيتيريا تجهيز استكمال. 8

 النشاطات لممارسة مناسبة رياضية قاعه أو ملعب تجهيز. 9

.المعايير حسب الرياضية

."2017/2018التنسيب الى مجلس التعليم العالي بإناطة مسؤولية اعداد وإجراء وتنفيذ االمتحان الوطني للغة االنجليزية بالجامعات األردنية بداًل من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها  وذلك من مبدأ استقاللية الجامعات اعتبارًا من بداية الفصل الدراسي االول 425/1/201726



425/1/201727

 النفسي اإلرشاد) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل

 استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في (الدكتوراه برنامج/ والتربوي

:  اآلتي شريطة طالبًا، (54) قدرها

 لبرامج العام االعتماد ومعايير بتعليمات الجامعة التزام. 1

 استاذ الى طالب بنسبة يتعلق فيما وخصوصًا العليا الدراسات

 الدراسي العام بداية من اعتبارًا وذلك الدكتوراه، لبرنامج (5:1)

(2017/2018). 

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم. 2

 النفسي اإلرشاد) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح (ثانيًا

 المترتبة المالية البدالت دفع شريطة ،(الدكتوراه برنامج/ والتربوي

 موعد في دينار (3000) قدرها والبالغ القبول باب فتح إعادة على

 طلبة قبول إيقاف إعادة سيتم ذلك وبخالف ،15/3/2017 أقصاه

.الدكتوراه برنامج في جدد

 النفسي اإلرشاد) تخصص  في جدد طلبة قبول إيقاف (ثالثًا

 عدد في التجاوز تصويب لحين ( الماجستير برنامج/ والتربوي

 والبالغ للبرنامج المقرة االستيعابية الطاقة على المسجلين الطلبة

.طالبًا (23) قدره

425/1/201728

/ العمارة هندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة رفع على بالموافقة

 األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج

:اآلتي شريطة طالبًا، (424) لتصبح

 الخاصة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب- 1

.طالبًا (30) قدره والبالغ للتخصص

 الحمد زيد للدكتور الدكتوراه شهادة بمعادلة االعتماد هيئة تزويد- 2

.الفوارس

:من لكٍل العمل بمباشرتي االعتماد هيئة تزويد- 3

كونج كوان سونغ الدكتور- 

.محاسنة قاسم خلف جاسر الدكتور- 

 موعٍد في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم

25/2/2017 أقصاه

425/1/201729

 العلوم جامعة في الطب عميد/  هياجنة وائل الدكتور تكليف

 في جاء ما بدراسة الهيئة مجلس عضو/  االردنية والتكنولوجيا

 بتعديل يتعلق فيما االردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة رئيس كتاب

 .( صيدلي دكتور ) تخصص باعتماد الخاصة التعليمات



425/1/201730

 في الورادة للنواقص مستكملة غير اليرموك جامعة تعتبر:  أواًل 

/ 2/3 تاريخ (59/6/2016) رقم الهيئة مجلس قرار

 الهندسة) لتخصص الخاص باالعتماد البت بتاجيل والمتعلق2016

 من الالزم العدد تعيين لحين (البكالوريوس برنامج/  المدنية

 الطاقة على الحاصل التجاوز لتصويب التدريس هيئة أعضاء

 تخصص في تعيينهم يتم ان على ، طالبًا (177) والبالغ االستيعابية

 رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد:  ثانيًا (االنشاء إدارة)

 القبول إيقاف المتضمن 10/5/2015 تاريخ (221/15/2015)

 جامعة في (البكالوريوس برنامج/ المدنية الهندسة) تخصص في

.اليرموك

425/1/201731

 نظم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة

 البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الحاسوبية المعلومات

 استيعابية بطاقة المعلومات لتكنولوجيا غازي االمير كلية/ التطبيقية

:اآلتي شريطة طالبًا، (319)قدرها

.تادرس إبراهيم للدكتور الدكتوراة شهادة بمعادلة الهيئة تزويد- 1

:الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء- 2

 إلى المساندة المتطلبات من المتقطعة الرياضيات مادة نقل-  

.للتخصص االجبارية التخصص المتطلبات

.اإلجباري التخصص متطلبات ضمن مرئية برمجة مادة اضافة-  

 مثل المعلومات، نظم مجال في التخصص في الكتب عدد زيادة- 3

.المعلومات واسترجاع البيانات تنقيب

 معايير حسب التدريس هيئة ألعضاء حاسوب اجهزة توفير- 4

.االعتماد هيئة



425/1/201732

األحياء) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل:  أواًل "  

كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (الماجستير برنامج/ التطبيقية  

اآلتية النواقص استكمال لحين الجامعية الزرقاء :

معايير حسب التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين .1  

هيئة اعضاء عدد بأن علمًا العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد  

التغذية ) البكالوريوس لبرامج اختيارهم تم (11) المتوفر التدريس  

الحياتية العلوم و الطبية التحاليل الغذائي، والتصنيع  )

التخصص في الحديثة والدوريات بالكتب المكتبة تزويد .2 .

الخطة على اللجنة بمالحظات االعتبار بعين األخذ إمكانية .3  

كاآلتي وهي الدراسية :

البحث حلقة مادة حذف •  (seminar).

2 من (المتقدم الحيوان فسلجة ) مادة في الساعات عدد تعديل •  

معتمدة ساعات3 الى ساعات .

المساقات الى االختيارية المساقات من (متقدم نبات) مادة نقل •  

معتمدة ساعات3 بواقع االجبارية .

االختيارية المواد الى (النبات تصنيف) مساق اضافة • .

من بداًل معتمدة ساعة 18 الى االجبارية الساعات عدد تعديل •  

معتمدة ساعة 15 .

الرسالة بمسار والعمل تطبيقي البرنامج كون الشامل مسار الغاء • .

الخاصة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب: ثانيًا  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/ حياتية علوم) لتخصص المقرة  

طالبًا (19) قدره والبالغ الجامعية الزرقاء كلية/ التطبيقية البلقاء .

الدقيقة األحياء علم) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثالثًا  

من الالزم العدد تعيين لحين وذلك (البكالوريوس برنامج/ التطبيقية  

التخصص في الدكتوراه درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء ، 

التخصص هذا على لحسابهم الدريس هيئة اعضاء يتبقى لم كونه .

برنامج/ طبية تحاليل) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: رابعًا  

حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين لحين وذلك (البكالوريوس  

425/1/201733

 برنامج/ المحاسبة) لتخصص الخاص باالعتماد البت تأجيل: أواًل

 تعيين لحين المركز/ التطبيقية البلقاء جامعة في (الماجستير

 تخصص في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضوي

 لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب وذلك (المحاسبة)

 اعضاء عدد بأن علمًا االعتماد هيئة عن الصادرة العليا الدراسات

 البكالوريوس لبرنامج احتسابهم تم (10) المتوفر التدريسية الهيئة

 العام بداية أقصاه موعد في وذلك  ، (545 ) استيعابية بطاقة

 تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثانيًا.(2018/2017) الجامعي

/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ المحاسبة)

 الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب لحين وذلك المركز

 برنامج/ المحاسبة) لتخصص المقرة  الخاصة االستيعابية

 أقصاه موعد في وذلك طالبًا،( 257) قدره والبالغ (البكالوريوس

 العالي التعليم مجلس إلى التنسيب سيتم ذلك وبخالف 30/6/2017

.الموحد القبول قائمة ضمن التخصص إدراج بعدم



425/1/201734

/ المالي والتدقيق الرقابة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة

 استيعابية بطاقة العربية عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج

:اآلتي شريطة طالب (200) قدرها

 موعد في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين. 1

 يتم أن على التخصص اعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية أقصاه

.الحسابات وتدقيق المالية الرقابة مجال تغطية

 ناهض الدكتور من كل عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد. 2

 الفصل بداية أقصاه موعد في رحاحلة محمد والدكتور الرواشدة

.(2016/2017) الدراسي العام من الثاني

. للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم. 3

425/1/201735

تاريخ (552/43/2016) رقم الهيئة مجلس قرار" على التأكيد .1  

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية (ًا) بند 14/12/2016  

( البكالوريوس برنامج/القرآنية والدراسات القراءات ) جامعة في   

طالبًا (200) قدرها استيعابية بطاقة العالمية االسالمية العلوم ."

القراءات) بتخصص جدد طلبة قبول باب فتح على الموافقة .2  

العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/القرآنية والدراسات  

العالمية االسالمية .

القراءات) لتخصص الممنوح االستثناء انتهاء موعد على التأكيد .3  

ب) بالمادة يتعلق فيما (البكالوريوس برنامج/القرآنية والدراسات -

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار من (4  

نسبته ما تعيين" على تنص والتي والعلمية اإلنسانية للتخصصات  

الجنسية يحملون ممن التدريس هيئة أعضاء من األقل على 75%  

التخصص في% 50 عن تقل ال أن على المؤسسة في األردنية  

احتساب يتم التخصص في برنامج من أكثر وجود حال وفي الواحد  

التخصص لنفس البرامج جميع في الهيئة ألعضاء النسبة نفس "، 

2016/2017 الجامعي العام نهاية أقصاه موعد في .

هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين الجامعة على التأكيد .4  

القراءات) تخصص في الدكتوراه درجة حملة من التدريس  

لتعليمات وفقًا (والدكتوراه الماجستير برنامجي/القرآنية والدراسات  

عدد لتغطية وذلك العليا، الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  

لبرنامج طالبًا (14) قدره والبالغ البرنامجين في المسجلين الطلبة  

الفصل بداية قبل وذلك الدكتوراه، لبرنامج طالبًا (20)و الماجستير  

ذلك وبخالف ،(2016/2017) الجامعي العام من الثاني الدراسي  

البرنامجين ترخيص بإلغاء العالي التعليم لمجلس التنسيب سيتم .



425/1/201736

 (34/29/2016 ) رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التاكيد

 لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "(24/8/2016) تاريخ

 الهيئة تزويد لحين" (الدكتوراة برنامج/  والتربوي النفسي االرشاد)

: يلي بما

.سنوات ثالث الخر التدريس هيئة اعضاء ابحاث- 1

.التدريس هيئة العضاء الدقيق التخصص- 2

.التدريس هيئة العضاء االشرافية الخطة- 3

425/1/201737

 (420/33/2016 ) رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التاكيد

 لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل" (28/9/2016) تاريخ

: يلي بما الهيئة تزويد لحين" (الدكتوراة برنامج/  خاصة تربية)

.سنوات ثالث الخر التدريس هيئة اعضاء ابحاث- 1

.التدريس هيئة العضاء الدقيق التخصص- 2

.التدريس هيئة العضاء االشرافية الخطة- 3

425/1/201738

 (441/34/2016 ) رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التاكيد

 لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل" (5/10/2016) تاريخ

: يلي بما الهيئة تزويد لحين" (الدكتوراة برنامج/  اعمال ادارة)

.سنوات ثالث الخر التدريس هيئة اعضاء ابحاث- 1

.التدريس هيئة العضاء الدقيق التخصص- 2

.التدريس هيئة العضاء االشرافية الخطة- 3

425/1/201739

 (433/33/2016) رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التاكيد

  الخاص االعتماد  في البت تأجيل والمتضمن 28/9/2016 تاريخ

 جامعة في (الماجستير برنامج/  الذكية النقل انظمة) لتخصص

:  التالية للنواقص الجامعة استكمال لحين  االهلية عمان

 الدكتوراه درجة حملة من  ثالث تدريس هيئة عضو تعيين- 1

 النقل أنظمة/ المدنية الهندسة) تخصص في دكتور استاذ برتبة

 الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا (الذكية

. العليا

 (%50) نسبة تكون بحيث التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد-  2

 العام االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا سنوات ثالث لمدة منها

. العليا الدراسات لبرامج

.15/3/2017 أقصاه موعد في وذلك  

425/1/201740

 رقم االسالمي المجتمع كلية عميد كتاب موضوع في النظر تأجيل

 رئيس كتاب" بخصوص  ،2/3/2016 تاريخ (91/9/2016)

.القادمة الجلسة الى" الكلية في القبول بوقف التطبيقية البلقاء جامعة

425/1/201741

 عضو كتاب بخصوص الرأي لبيان التطبيقية البلقاء جامعة مخاطبة

 18/1/2017 بتاريخ الطهي فنون اكاديمية في المديرين هيئة

 البلقاء جامعة مع الطهي فنون أكاديمية إرتباط فك المتضمن

 (lesRoches ) لجامعة واكاديميًا اداريًا وتبيعيتها التطبيقية

."السويسرية



425/1/201742

 االول الدراسي الفصل بداية حتى مهلة الرسمية الجامعات منح 

 الطاقة بتحديد للتقدم ( 2018/2017)

 دون 2007 عام قبل المستحدثة للتخصصات الخاصة االستيعابية

 (2) البند / (3) رقم المادة تطبيق سيتم ذلك وبخالف ، بدالت دفع

 جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد بدالت تعليمات من

:                                   يلي ما على تنص والتي وتعديالته

 بدل:  االتية البدالت العالي التعليم مؤسسات من الهيئة تستوفي"

 االف خمسة 5000:  مرة الول الخاص االعتماد طلب دراسة

."تخصص كل عن دينار

425/1/201743

 وضمان والخاص العام االعتماد لجان مكافاءات تحديد أسس من

 اللجنة العضاء يصرف ):  االتي النحو على ومتابعتها،  الجودة

:االتية المالية المكافآت التصنيف معايير بوضع تكلف التي

.دينار (450) اللجنة رئيس. 1

.دينار (400) اللجنة عضو. 2

. دينار (60) السر أمين. 3

.اقرارها تاريخ من بها ويعمل

 بموجب المكلفة للجنة المالية المكافأة صرف يتم وعليه          

 ،21/7/2016 تاريخ (1/2/1786 ) رقم الهيئة رئيس كتاب

 للجامعات االكاديمي الوطني التصنيف لمعايير مقترح بوضع

.أعاله إليها المشار (7) المادة حسب االردنية،



425/1/201744

اللغات) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في النظر تأجيل "  

استكمال لحين مؤتة، جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األوروبية  

اآلتية للنواقص الجامعة :

في الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو توفير (1  

األوروبية اللغات قسم في وتوطينه (اإلنجليزي األدب) تخصص  

المجال لتغطية األوروبية اللغات لقسم يتبع تدريسي وبعبء  

) المعرفي اإلنجليزية باللغة األدبية الدراسات ).

اللغات) لتخصص الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء (2  

الخاصص االعتماد لمعايير وفقًا (البكالوريوس برنامج/ األوروبية  

: للتخصص

المدارس) في إجبارية معتمدة ساعات ثالث بواقع مادة إضافة- أ  

باللغة األدبية الدراسات) المعرفي للمجال (األدبية والحركات  

.(االنجليزية

مساحة يغطي بحيث (القصيرة القصة) مساق وصف تعديل- ب  

األمريكي األدب من أكبر .

يتضمنا بحيث( الشعر(و (المسرحية) مساقي وصف تعديل- ت  

) األدبي التحليل ونظريات مهارات النص تحليل ).

لمادة سابق كمتطلب (1للمبتدئين الفرنسية اللغة) مادة إضافة- ث  

( 2للمبتدئين الفرنسية اللغة ).

ثالث بواقع (الفرنسية باللغة خاص موضوع) مادة إضافة- ج  

االختيارية التخصص قائمة إلى معتمدة ساعات .

من (الفرانكوفونية والثقافة األدب في قراءات) مادة نقل- ح  

اإلجبارية التخصص متطلبات إلى االختيارية التخصص متطلبات  

) المعرفي المجال ضمن الفرنسية باللغة األدبية الدراسات ) 

إلى االختيارية التخصص متطلبات من (2 ترجمة) مادة نقل- خ  

الدراسات) المعرفي المجال ضمن اإلجبارية التخصص متطلبات  

عدد تخفيض إمكانية إلى اللجنة تشير حيث ،(باللغتين اللغوية  

 (12) إلى معتمدة ساعة (18) من االختيارية التخصص ساعات

544

لتخصص الخاص االعتماد  في االستمرار على الموافقة -1  ( 

منى االميرة كلية في  (الماجستير برنامج/  االطفال تمريض  

االستيعابية الطاقة تثبيت و مؤته جامعة/ المساندة والمهن للتمريض  

بتعليمات الجامعة إلتزام شريطة ، طالبًا ( 66  ) عند للتخصص  

يتعلق فيما الجديدة العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  

في (5:1)و الماجستير برامج في ( 10:1 ) أستاذ الى طالبًا بنسبة  

.(2017/2018) الدراسي العام من اعتبارًا الدكتوراه برامج

االطفال تمريض ) تخصص في  جدد طلبة قبول باب فتح -2  / 

الماجستير برنامج )  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -3 . 



545

لتخصص الخاص االعتماد  في االستمرار على الموافقة -1     ( 

منى االميرة كلية في  (الماجستير برنامج/  االطفال تمريض  

االستيعابية الطاقة تثبيت و مؤته جامعة/ المساندة والمهن للتمريض  

بتعليمات الجامعة إلتزام شريطة ، طالبًا ( 66  ) عند للتخصص  

يتعلق فيما الجديدة العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  

في (5:1)و الماجستير برامج في ( 10:1 ) أستاذ الى طالبًا بنسبة  

.(2017/2018) الدراسي العام من اعتبارًا الدكتوراه برامج

االطفال تمريض ) تخصص في  جدد طلبة قبول باب فتح -2  / 

الماجستير برنامج )  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -3 . 

502/01/201746

 الحاسوبي الرسم) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة    

 البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/  المتحركة والرسوم

 ، المعلومات للتكنولوجيا عبداهلل بن غازي االمير كلية/ التطبيقية

:اآلتي شريطة طالبًا (131) قدرها خاصة إستيعابية بطاقة

 الدكتوراة درجة حملة من ثالث تدريس هيئة عضو تعيين- 1

 المعرفي المجال لتغطية المتحركة الرسوم في الدقيق تخصصه

 التخصص، الخاص االعتماد معايير في الوارد (المتحركة الرسوم)

 االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية السنة بداية عند وذلك

.الخاص

 إقرار يتضمن الذي العمداء مجلس بقرار االعتماد هيئة تزويد- 2

 االعتماد لمعايير وفقًا للتخصص الُمعدلة الدراسية للخطة المجلس

.الخاص

 في الدكتوراة درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين- 3

 االعتماد على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية عند التخصص

 االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار حسب وذلك الخاص،

.االعتماد هيئة عن الصادرة والعلمية االنسانية للتخصصات الخاص

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم- 4

 بداية عند للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم

.للتخصص الخاص االعتماد تاريخ من الثالثة السنة



502/01/201747

 لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة:  أواًل

 الطفيلة جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الكيمياء تكنولوجيا)

 اسماء تعديل شريطة  ، طالبًا (521) قدرها استيعابية بطاقة التقنية

: وهي الدراسية الخطة في ووصفها المساقات  بعض

 (الصناعية االدارة) لتصبح (الصناعية والطرق االدارة) مساق- 1

. المساق وصف واعادة

 الصناعات كيمياء) لتصبح (وتقنياتها الكميائية العمليات) مساق- 2

. المساق وصف واعادة (العضوية غير

 (العضوية الصناعات) لتصبح (الصناعية التحاليل) مساق- 3

. المساق وصف واعادة

 الصناعة كيمياء) لتصبح (العملي الصناعي التحليل) مساق- 4

.المساق وصف واعادة (العملية

 غير كيمياء) لتصبح (صناعية عضوية غير كيمياء) مساق- 5

. المساق وصف واعادة (متقدمة صناعية  عضوية

 بديل مساق واضافة(متقدمة عضوية غير كيمياء) مساق الغاء- 6

 المساق وصف واعادة عنه بديال (البلمرة كيمياء) باسم

 مواد كيمياء) عن بديال (الصناعية المحفزات) مساق اضافة- 7

 من( العضوية غير المركبات كيمياء) مساق بناء واعادة (البناء

  الخاص االعتماد على الموافقة:  ثانيًا والمحتوى االسم حيث

 جامعة في (الماجستير برنامج/ الكيمياء تكنولوجيا) لتخصص

 شريطة ، طالبًا (40) قدرها استيعابية بطاقة التقنية الطفيلة

:- التالية للنواقص الجامعة استكمال

 االقل على واحد مختبر بواقع التدريسية المختبرات تجهيز- 1

 مختبرات ثالثة بواقع البحثية المختبرات وتجهيز ، القادمة للسنة

 وتاهيل ، سنة لكل مختبر القادمة الثالث السنوات في االقل على

 كالتمديدات التحتية البنية حيث من الموجودة البحثية المختبرات

. الخطرة المواد ابخرة لشفط غرف وتركيب الالزمة

 العليا الدراسات لطلبة الالزمة باالجهزة المختبرات تزويد- 2

502/01/201748

/  البرمجيات هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل

 بتوفير الجامعة قيام لحين فيالدلفيا جامعة في (الماجستير برنامج

 في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة أعضاء أربعة

 الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا التخصص

 في منهم إثنان ، العلمي واالنتاج األكاديمية الرتب حيث من العليا

. األقل على البرمجيات هندسة تخصص

502/01/201749

المجتمع كلية في القبول بوقف العالي التعليم مجلس الى التنسيب "  

2016/2017 الثاني الدراسي الفصل بداية من اعتبارًا االسالمي ، 

طالباتها من طالبة اخر تخريج حتى قائمة الكلية تبقى أن على  

حاليًا الدراسة مقاعد على هن اللواتي .



502/01/201750

 العربية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة:  اوال

 استيعابية بطاقة اإلسراء جامعة في (الماجستير برنامج/ وآدابها

:اآلتي استكمال شريطة طالبًا (30) قدرها

 في الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو توفير- 1

 لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات محقق التخصص

.االعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية في وذلك العليا، الدراسات

 أقصاه موعٍد في للبرنامج االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم

15/3/2018 . 

 برنامج/ العربية اللغة) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض- 2

.طالبًا( 210) لتصبح (البكالوريوس

502/01/201751

 المقرة االستيعابية الطاقة من الوافدين الطلبة قبول استثناء يجوز ال

"   االعتماد معايير حسب

502/01/201752

غير السريريين المدرسين ونسب أعداد أعداد تحديد اسس اقرار "  

في االستيعابية الطاقات حساب لغاية احتسابهم الممكن المتفرغين  

المرفق الشكل في كما." والصيدلة االسنان وطب الطب كليات ."

602/08/201753

 تاريخ (1/2292) رقم الهيئة رئيس كتاب على التأكيد

 من (ز) البند الى باإلشارة على ينص والذي ،14/12/2014

 2007 لسنة (27) رقم المدنية الخدمة نظام من (68) المادة

:يلي ما المتضمن وتعديالته،

 الدوام أوقات خارج العمل الحكومية الدائرة موظفي على يحظر" 

 بناًء يفوضه من أو الوزراء رئيس من مسبق إذن دون الرسمي

 من وبتصريح العليا، الفئة بموظفي يتعلق فيما الوزير تنسيب على

 المسائلة طائلة تحت وذلك األخرى، الفئات من للموظفين الوزير

 الخزينة، لمصلحة عليه حصل مبلغ أي استرداد ذلك في بما

 أوقات خارج العمل بذلك يقوم أن الفقرة هذه تطبيق في ويشترط

 العمل ذلك عن ينشأ ال وأن الدائرة تحدده الذي الرسمي الدوام

 الجهات لدى االضافي العمل اليكون وأن الرسمية، ألعمالها إعاقة

.الدائرة بعمل مصلحة أو عالقة لها التي

 تدريس هيئة عضو أي احتساب يتم لن بانه بالعلم التكرم أرجو لذا

 القطاع في أو حكومية دائرة في يعمل كان إذا متفرغ محاضر او

 الجامعة في للعمل الكامل للتفرغ موافقة على يحصل لم ما الخاص

."استقالته تقديم أو الكلية أو



602/08/201754

لغاية نهائية مهلة  األردنية والتكنولوجيا العلوم  جامعة منح "  

درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو لتعيين ، 15/6/2017  

أدنى حدًا مشارك أستاذ برتبة البصريات تخصص في الدكتوراه  

سيتم ذلك بخالف و (البكالوريوس برنامج/ البصريات) قسم في  

التخصص في جدد طلبة قبول ايقاف ."

602/08/201755

 نظم هندسة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة

/  التطبيقية البلقاء جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  حاسوب

 استكمال شريطة طالبًا (296)قدرها استيعابية بطاقة المركز،

: التالية النواقص

 في االجبارية التخصص متطلبات الى االتية المواد اضافة- 1

: وهي للتخصص الدراسية الخطة

الخوارزميات مادة- 

المضمنة االنظمة مادة- 

الحاسوب تنظيم- 

. للتخصص المتوازية المعالجات مختبر توفير-  2

 نظم هندسة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة

/  التطبيقية البلقاء جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  حاسوب

 استكمال شريطة طالبًا (296)قدرها استيعابية بطاقة المركز،

: التالية النواقص

 في االجبارية التخصص متطلبات الى االتية المواد اضافة- 1

: وهي للتخصص الدراسية الخطة

الخوارزميات مادة- 

المضمنة االنظمة مادة- 

الحاسوب تنظيم- 

. للتخصص المتوازية المعالجات مختبر توفير-  2



602/08/201756

الذي ينص . 5/3/2015تاريخ  (6/537) كتاب هيئة االعتماد رقم 

التقدم بطلب استمرارية االعتماد الخاص وتحديد الطاقة " على 

في كلية  (برنامج الماجستير/ إدارة األعمال )االستيعابية لتخصص 

"15/3/2015طالل ابو غزالة في موعد اقصاه 

" ،  الذي ينص على 8/7/2015تاريخ  (324/21)القرار رقم - 

 للتقدم بطلب  15/9/2015منح كلية طالل ابو غزالة  مهلة لغاية 

/ MBAإدارة االعمال )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص 

وبخالف ذلك سيتم ايقاف قبول طلبة جدد  (برنامج الماجستير

"بالتخصص

منح " ،  الذي ينص 2/9/2015تاريخ  (455/27)القرار رقم - 

 للتقدم بطلب استمراية 1/6/2016كلية طالل ابو غزالة مهلة لغاية 

  (برنامج الماجستير/ MBAإدارة االعمال )االعتماد الخاص 

وتصويب اوضاع التخصصات فيها وبخالف ذلك سيتم ايقاف قبول 

"طلبة جدد في التخصص

"  ،  الذي ينص على 6/1/2016تاريخ  (220/19)القرار رقم - 

الطلب الى الجامعة األلمانية االردنية التقدم بطلب استمراية االعتماد 

إدارة االعمال )الخاص وتحديد الطاقة االستيعابية لتخصص 

MBA /في كلية طالل ابو غزالة في موعد  (برنامج الماجستير

 والتأكيد على الجامعة عدم قبول طلبة جدد في 15/9/2016اقصاه 

التخصص لحين صدور قرار مجلس الهيئة باستمرارية االعتماد 

"الخاص وتحديد الطاقة االستيعابية له  

          أرجو التكرم بالعلم بأن مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 

المنعقدة  (6/2017)العالي وضمان جودتها قد اتخذ في جلسته رقم 

الذي ينص على  (6/2017/ 56)القرار رقم  (8/2/2017)بتاريخ 

: ما يلي

منح كلية طالل ابو غزالة في الجامعة االلمانية :اواًل             " 

مهلة  (برنامج الماجستير/ إدارة االعمال  )األردنية في تخصص 

لتصويب التجاوز الحاصل على  ( 31/3/2017 )نهائية لغاية 

" طالب (142)الطاقة االستيعابية والبالغ 



602/08/201757

الملكية الفكرية )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص (أواًل 

في جامعة الزرقاء بطاقة (برنامج الماجستير/ وادارة االبتكار

:طالبًا، شريطة اآلتي  (20)استيعابية قدرها 

تصويب عقود أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه -  1

 (برنامج الماجستير/ الملكية الفكرية وادارة االبتكار)في تخصص 

من عقود أعضاء هيئة التدريس من  (%50)بحيث تكون نسبة 

حملة درجة الدكتوراه في البرنامج وفقًا لتعليمات ومعايير االعتماد 

العام لبرامج الدراسات العليا، وذلك في موعد أقصاه 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد  (15/3/2017)

.الخاص للتخصص 

توفير عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في - 2

التخصص أحدهما برتبة استاذ مشارك حدًا أدنى محققين لتعليمات 

ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا عند بداية السنة 

الثانية من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص 

تزويد الهيئة بمعادلة شهادة الدكتوراه لألستاذ الدكتور شحاته - 3

 .(15/3/2017)غريب شلقامي في موعد أقصاه 

التزام الجامعة بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج - 4

الدراسات العليا المحدثة إعتبارًا من بداية العام الدراسي 

(2017/2018) .

عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة- 5

وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للبرنامج في موعد أقصاه 

بداية السنة الثانية من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص 

.للبرنامج 



602/08/201758

/ المصارف االسالمية)تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص  (أواًل 

طالبًا ( 50)في جامعة عجلون الوطنية عند  (برنامج الماجستير

شريطة تصويب عقود أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 

برنامجي / المصارف االسالمية)الدكتوراه في تخصص 

بحيث يكون عقد عضوي هيئة تدريس  (البكالوريوس والماجستير

من حملة درجة الدكتوراه لمدة ثالث سنوات لبرنامج الماجستير 

وعقد عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في برنامج 

من عقود  (%50)البكالوريوس لمدة سنتين وذلك لتحقيق نسبة 

أعضاء هيئة التدريس حسب التعليمات النافذة ، وذلك في موعد 

، وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في (15/3/2017)أقصاه 

. االعتماد الخاص للتخصص

توطين كل من أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم في  (ثانيًا 

 .(المصارف االسالمية)برنامج الماجستير في تخصص 

أسامه عبد المجيد العاني . د.أ  (1

محي الدين يعقوب أبو الهول . د  (2

محمد طعمه القضاة . د  (3

محمد عبدالكريم المومني . د (4

وذلك لغايات تدريس مساقات برنامج الماجستير واالشراف على 

.الرسائل

االلتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام ببرامج الدراسات  (ثالثًا 

العليا المعدلة من بداية الفصل الدراسي االول من العام الجامعي 

2017/2018  ".

602/08/201759

في العامة االستيعابية الطاقة لرفع لجنة تشكيل على الموافقة "  

العربية عمان جامعة  "

االردنية الجامعة/  وتقويم قياس/  الزبون محمد الدكتور االستاذ -1  

 عضوًا                      

الحاسوبية العلوم كلية/  الخصاونة احمد الدكتور االستاذ -2  / 

عضوًا        الهاشمية الجامعة  

الجامعة/ االعمال ادارة كلية/ العوارن الدكتوراحمد االستاذ  -3  

عضوًا                 االردنية  

البلقاء جامعة/  والتسجيل القبول مدير/  اللحام محمد الدكتور -4  

عضوًا              التطبيقية  

االعتماد هيئة/ العموش ايمن والسيد الهبارنة االء الفاضلة -5        

السر امين                   

من  المقدمة العامة االستيعابية الطاقة رفع دراسة مهمتها تكون  

موعد في تقريرها اللجنة تقدم إن على ، العربية عمان جامعة  

مالية مكافأة مقابل وذلك ، تاريخه من اعتبارا أسبوعين أقصاه  

المالية التعليمات وفق ، اللجتة سر وأمين ألعضاء تصرف  

الهيئة في بها المعمول  .



602/08/201760

" لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل  

( الماجستير برنامج/االسالمية المصارف ) قدرها استيعابية بطاقة   

االتي شريطة طالبًا (66) :

تاريخ (188/17/2016) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد  -1  

تخصص في جدد طلبة قبول عدم المتضمن 5/4/2016  

( الدكتوراة برنامج/  االسالمية المصارف ) الحد تعيين لحين ،  

التخصص في المطابقين التدريس هيئة اعضاء من االدنى .

لبرامج العام االعتماد ومعايير بتعليمات الجامعة التزام -2  

 (1:10) أستاذ إلى طالب بنسبة يتعلق فيما الجديدة العليا الدراسات

الفصل بداية في وذلك الدكتوراه لبرامج (1:5)و الماجستير لبرامج  

 (2017/2018) الدراسي العام من األول

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -3 .

بداية للبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

.(2017/2018) الدراسي العام من األول الفصل

602/08/201761

 ادارة ) لتخصص الخاص االعتماد  استمرارية على الموافقة 

( 66) بـ االستيعابية طاقته والمحدد (الدكتوراة برنامج/  االعمال

:االتي شريطة طالبًا

 لبرامج العام االعتماد ومعايير بتعليمات الجامعة التزام (1

 (1:10) أستاذ إلى طالب بنسبة يتعلق فيما الجديدة العليا الدراسات

 الفصل بداية في وذلك الدكتوراه لبرامج (1:5)و الماجستير لبرامج

 2017/2018) الدراسي العام من األول

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم (2

 بداية للبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر سيتم

(2017/2018) الدراسي العام من األول الفصل

602/08/201762

 التربية) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على  الموافقة

( 66) بـ االستيعابية طاقتها والمحددة (الدكتوراة برنامج/الخاصة

:االتي شريطة ، طالبًا

 لبرامج العام االعتماد ومعايير بتعليمات الجامعة التزام- 1

 (1:10) أستاذ إلى طالب بنسبة يتعلق فيما الجديدة العليا الدراسات

 الفصل بداية في وذلك الدكتوراه لبرامج (1:5)و الماجستير لبرامج

 (2017/2018) الدراسي العام من األول

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم- 2

 بداية للبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر سيتم

(2017/2018) الدراسي العام من األول الفصل



602/08/201763

/ الشرعي القضاء) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل

 هيئة اعضاء من االدنى الحد توفير لحين (الدكتوراة برنامج

 لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات المحققيين التدريس

:من كل احتساب يتم لم أنه حيث العليا الدراسات

 وتخصصه استاذ برتبة/ غيظان علي يوسف الدكتور االستاذ. 1

 القضاء مجال في  كافي علمي انتاج لديه يتوفر وال (مقارن فقه)

. الشرعي

 وتخصصها مساعد استاذ برتبة/عبادي عمر سونا الدكتورة. 2

 القضاء مجال في كافي علمي انتاج لديها يتوفر وال شرعي قضاء

.الشرعي

.  شموط تيسير حسن الدكتور عمل بمباشرة الهيئة تزويد. 3

602/08/201764

الدكتور" االسالمي المجتمع كلية عميد استقالة على الموافقة "  

وذلك طلبه على بناًء منصبه من" الشوابكة بركات  فهد احمد  

2/2/2017 تاريخ من اعتبارًا "

602/08/201765

العلمي والبحث العالي التعليم قطاع تواجه وتحديات قضايا "  

في عقدت التي"   والتحديات القضايا لهذه المناسبة والحلول  

أرجو  28/12/2016 تاريخ العلمي للبحث االردنية الجمعية  

العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة مجلس بأن بالعلم التكرم  

في  المذكورة المائدة توصيات على اطلع قد جودتها وضمان  

رقم القرار (8/2/2017) بتاريخ المنعقدة (6/2017) رقم جلسته  

الجامعات يخص ما بتعميم  المجلس أوصى وقد  (6/2017 /65)  

اواًل العالي التعليم مؤسسات جميع على العلمي والبحث  :  

 : الجامعات

والطاقات والجودة االعتماد بمعايير الجامعات التزام  -1  

. االستيعابية

باعتبارها المحلي المجتمع خدمة في الجامعات دور تفعيل -2  

واالقتصادية العلمية المجاالت كافة في للخبرات مستودعًا  

والبحثية واالجتماعية  .

الجامعات في المطروحة والتخصصات البرامج مراجعة -3  

دورية بصورة  .

العلمي البحث:  ثانيًا  :

العالم التعليم مراحل كافة في ثقافته ونشر العلمي البحث تشجيع -1  

. والعالي

العلمي البحث دعم صندوق  واجراءات  أنظمة  تعديل  -2   

بين المشتركة البحثية والمشاريع الرصينة االبحاث دعم لضمان  

 . الجامعات

أرباح  من نسبة ليشمل العلمي البحث دعم  قاعدة توسيع -3  

العالم دول في متبع هو بما أسوة العامة الشركات  . 

على للتركيز األردنية الجامعات في الترقية أنظمة  تعديل  -4  

معتمدة مجالت في المنشورة األبحاث واعتماد العلمي البحث نوعية  

العالمية النشر قواعد في  . 

و عربية بيانات قواعد لبناء العالقة ذات المؤسسات مع التعاون -5  



602/08/201766

 لصرف المالية التعليمات من ثانيا من (،د،ه أ) البند تعديل تم

 هي كما"  الجامعية الكفاءة امتحان في المشاركة اللجان مكافاءت

. إقرارها تاريخ من بها ويعمل المرفق بالشكل

602/08/201767

 االرشاد) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة

( 66) قدرها استيعابية بطاقة ( الدكتوراة برنامج/ والتربوي النفسي

 العام االعتماد بتعليماتومعايير- 1:  باالتي االلتزام الجامعة وعلى. 

 أستاذ إلى طالب بنسبة يتعلق فيما الجديدة العليا الدراسات لبرامج

 في وذللك الدكتوراة لبرامج (5:1)و الماجستير لبرامج (10:1)

 عدم- 2 (2017/1018) الدراسي العام من األول الفصل بداية

 تثبيت في النظر وسيتم.  للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز

 الفصل بداية للبرامج الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر

(2017/2018) الدراسي العام من االول

715/2/201767

 االنجليزية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل

 العقبة فرع/ األردنية الجامعة في (البكالوريوس برنامج/ التطبيقية

 درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من األدنى الحد تعيين لحين

 االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار حسب وذلك الدكتوراه

.االعتماد هيئة عن الصادرة والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص

 أقصاها نهائية مهلة العقبة فرع/ األردنية الجامعة منح: ثانيًا

 الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو لتوفير 30/6/2017

 برتبة (البكالوريوس برنامج/ وآدابها االنجليزية اللغة) تخصص في

 االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار حسب وذلك مشارك أستاذ

 هيئة عن الصادرة والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص

. االعتماد

715/2/201768

 في الورادة للنواقص مستكملة غير اليرموك جامعة تعتبر: " أواًل

 ، 2016/ 2/3 تاريخ (59/6/2016) رقم الهيئة مجلس قرار

 الفندقية اإلدارة) لتخصص الخاص باالعتماد البت بتاجيل والمتعلق

" الفندقية اإلدارة) برنامج/

 قسم من لكل التدريسية الهيئة أعضاء بقائمة  الهيئة تزويد: -  ثانيًا

.الفندقية االدارة وقسم والسفر السياحة

 تخصص هو الفندقية االدارة تخصص أن يفيد بما  الهيئة تزويد- 

.تطبيقي

.(30/5/2017) أقصاه موعد في وذلك-  



715/2/201769

الحاسبات أنظمة هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد البت تأجيل "  

في التكنولوجية الهندسة كلية في (البكالوريوس برنامج/ والشبكات  

للنواقص الجامعة استكمال لحين وذلك التطبيقية البلقاء جامعة  

:التالية

مختبر توفير .1  (VLSI) الالزمة  والبرامج  باألجهزة  وتجهيزه .

بالتخصص الخاصة والدوريات والمراجع الكتب تحديث .2 .

إعادة سيتم ذلك وبخالف ،(15/9/2017) أقصاه موعد في وذلك   

للتخصص الخاص االعتماد في النظر ." 

715/2/201770

السياحية االدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة " " 

عجلون كلية- التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج  

تجاوز عدم شريطة. طالبًا (200) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة ."

715/2/201771

برنامج/ الرياضيات)لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

قدرها استيعابية بطاقة طالل بن الحسين جامعة في (الماجستير  

اآلتي شريطة ،" طالبًا (40)  :

والقواميس والدوريات والمراجع بالكتب الجامعة مكتبة تزويد .1  

التخصص تفيد التي الحديثة والمعاجم  .

لبرامج العام االعتماد ومعايير بتعليمات الجامعة التزام .2  

الدراسي العام بداية من إعتبارًا المعدلة العليا الدراسات  

(2017/2018). 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .3 .

أقصاه موعد في للبرنامج االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية السنة بداية  

. للبرنامج

715/2/201772

" والفنون التصميم) لتخصص الخاص االعتماد معايير اقرار  

بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما (البكالوريوس برنامج/ التطبيقية  

اقرارها تاريخ من اعتبارًا "

715/2/201773

 (481/36/2016) رقم الهيئة مجلس عن الصادر القرار تجميد

 والذي والخاصة الحكومية الجامعات الى 19/10/2016 تاريخ

:  على نص

 ممن الموقرة جامعتكم في التدريس هيئة اعضاء اعتماد عدم" 

 من المعتمدة غير العليا  الدراسات برامج من شهادات يحملون

 العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة قبل من االردنية الجامعات

 العامة االستيعابية الطاقة حساب لغايات وذلك جودتها وضمان

."والخاصة



715/2/201774

/ الحاسوب هندسة)لتخصص الخاص اإلعتماد على الموافقة: واًل

 استيعابية بطاقة طالل بن الحسين جامعة في (الماجستير برنامج

."طالب (20) قدرها

 الخطة على اآلتية اللجنة بمالحظات الجامعة أخذ إمكانية مع     

:للبرنامج الدراسية

 الحاسوب شبكات" مادة لوصف شبكات تصميم موضوع إضافة- 1

"المتقدمة

 نقل يتم بحيث" الالسلكية اإلتصاالت أنظمة" مادة وصف تعديل- 2

".المتقدمة الحاسوب شبكات مادة" إلى شبكات تصميم موضوع

 الشبكات" مادة من (IP) شبكة تخطيط موضوع حذف- 3

 للجيل الرقمية االتصاالت أنظمة عن شرح إضافة- 4"الالسلكية

"الرقمية اإلتصاالت"  لمادة  (CDMA) بعد وما الثالث

 وشبكات إتصاالت" لمادة (Gray Code) موضوع اضافة- 5

".المتعددة الوسائط

715/2/201775

 تاريخ (6/1/3/654 ) رقم كتابكم في جاء ما على الموافقة عدم

 االستيعابية الطاقة على زيادة طلبة قبول بخصوص 13/2/2017

."الموقرة جامعتكم في اعمال ادارة دكتوراه" لتخصص  المقرة

822/2/201776

 لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة:  اواًل

 (1519) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/  الصيدلة)

 قبول باب فتح اعادة على المترتبة الرسوم دفع بعد وذلك ، طالبا

.دينارًا (3000) قدرها والبالغ جدد طلبة

. للجامعة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم:  ثانيًا

 لتخصص الخاص االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: ثالثًا

 التكنولوجيا و العلوم جامعة في  (الماجستير برنامج/  الصيدلة)

 الجامعة على التأكيد مع  طالبًا، (83) لتصبح (66) من االردنية

 الحاصل التجاوز تصويب لحين البرنامج في جدد طلبة قبول عدم

. للبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة على

822/2/201777

 دكتور ) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة

 الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت (البكالوريوس برنامج/  صيدلة

طالبًا (1439) عند

 للجامعة العامة  االستيعابية الطاقة تجاوز عدم:  ثانيًا

822/2/201778

 ادارة ) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة:  اواًل

 البلقاء جامعة في ( البكالوريوس برنامج/ والمعلومات المكتبات

 االستيعابية الطاقة وتحديد الجامعية، عالية االميرة كلية/  التطبيقية

طالبًا (297) للتخصص

.للجامعة العامة  االستيعابية الطاقة تجاوز عدم:  ثانيًا



822/2/201779

 لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة: أواًل

/  التطبيقية البلقاء جامعة في (الماجستير برنامج/ التربوية االدارة)

.طالبًا (115) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية عالية االميرة كلية

 المعدلة العليا الدراسات لبرامج العام االطار بمعايير االلتزام: ثانيًا

 الجامعي العام من االول الدراسي الفصل بداية من

2017/2018  ".

822/2/201780

 تاريخ (1/9/119) كتابكم في جاء ما على الموافقة عدم

 االستيعابية الطاقة زيادة على الموافقة بخصوص 6/2/2017

  من (ب) للبند استنادًا وذلك القانون وتخصص الصيدلة لتخصص

 العامة االستيعابية الطاقات ورفع والخاص العام االعتماد أسس

 قرار بموجب (15) رقم المعدلة العالي التعليم لمؤسسات والخاصة

 باالستناد الصادرة 4/7/2013 تاريخ (219) رقم الهيئة مجلس

 اعتماد هيئة قانون من ( 7) المادة من (ك أ،) الفقرتين إلى

.وتعديالته 2007 لسنة (20) رقم العالي التعليم مؤسسات

822/2/21781

 برنامج/  الدراما) لتخصص الخاص االعتماد معايير اقرار

 من اعتبارا بها والعمل المرفق، بالشكل هي كما (البكالوريوس

.اقرارها تاريخ

822/2/201782

 الذكية النقل أنظمة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل

 استيعابية بطاقة األهلية عمان جامعة في (الماجستير برنامج/ 

 تدريس هيئة عضوي الجامعة توفير شريطة طالبًا، (20) قدرها

 أستاذ برتبة أحدهما التخصص في الدكتوراه درجة حملة من

 لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات محققين أدنى حدًا مشارك

 الثانية السنة بداية وذلك العلمي اإلنتاج حيث من العليا الدراسات

.للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من

 أقصاه موعد في للبرنامج االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم

 الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية السنة بداية

 االتصاالت هندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض (ثانيًا

( 215) إلى طالبًا( 237) من (البكالوريوس برنامج/ واإللكترونيات

.طالبًا



822/2/201783

 60/16/2016 ) رقم االعتماد هيئة مجلس قرار على التاكيد: أواًل

 في جدد طلبة قبول ايقاف والمتضمن 3/2/2016 تاريخ (

 في ( البكالوريوس برنامج/ واألعمال المال اقتصاديات ) تخصص

 التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين لحين البيت ال جامعة

 االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز وتصويب التخصص في

 موعد في وذلك ، طالبًا (424 ) قدرها والبالغ للتخصص الخاصة

 التعليم لمجلس التنسيب سيتم ذلك وخالف 29/6/2017 أقصاه

. التخصص بالغاء العالي

 المال اقتصاديات) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: ثانيًا

 االطار بمعايير االلتزام شريطة ( الماجستير برنامج/ واألعمال

 الدراسي الفصل بداية من المعدلة العليا الدراسات لبرامج العام

 الطاقة تجاوز وعدم ، 2017/2018 الجامعي العام من االول

 فتح على المترتبة المالية البدالت ودفع للجامعة العامة  االستيعابية

.األصول حسب القبول باب

 والتعاون االقتصاد) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: ثالثًا

 خاصًا اعتمادًا اعتماده على والموافقة ( الماجستير برنامج/ الدولي

 االطار بمعايير االلتزام شريطة طالب (20) قدرها استيعابية بطاقة

 الدراسي الفصل بداية من المعدلة العليا الدراسات لبرامج العام

 الطاقة تجاوز وعدم ،2017/2018 الجامعي العام من االول

 فتح على المترتبة المالية البدالت ودفع للجامعة العامة االستيعابية

.األصول حسب القبول باب

903/08/201784

 االدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة:أواًل

 استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/ العامة

 الجامعة بأن علمًا جدد، طلبة قبول باب وفتح طالبًا، (452) قدرها

:االتي شريطة القبول، فتح بدالت بدفع قامت

 للتخصص االستيعابية الطاقة عن الحاصل التجاوز تصويب- 1

.طالبًا (20) البالغ

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم- 2

 االدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثانيًا

 استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج/ العامة

:االتي شريطة طالبًا، (66) قدرها

 في جدد طلبة قبول باب فتح على المترتبة البدالت دفع. 1

.االصول حسب و التخصص

 الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  بتعليمات االلتزام. 2

 العام بداية من اعتبارًا االعتماد هيئة عن والصادرة المعدلة العليا

 .(2017/2018) الدراسي

.للجامعة العامة الطاقة تجاوز عدم. 3

903/08/201785

" الدراما) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرارية على الموافقة / 

قدرها استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالباً، (336)  

".للجامعة



903/08/201786

" التصميم) لتخصص الخاص االعتماد باستمرارية البت تأجيل  

لحين اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/التطبيقية والفنون  

المحسوبة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب  

المحسوبة الطاقة بلغت حيث طالبًا، (250) قدره والبالغ للتخصص  

ذلك وبخالف 29/6/2017 اقصاه موعد في وذلك طالبًا، (373)  

التخصص في جدد طلبة قبول ايقاف سيتم ."

903/08/201787

" برنامج الفندقية االدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

218) قدرها استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريوس ) 

عدم شريطة التخصص، في جدد طلبة قبول باب وفتح طالبًا،  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز ."

903/08/201788

" التغذية) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة  

التطبيقية البلقاء جامعة ( البكالوريوس برنامج/ الغذائي والتصنيع / 

شريطة طالبًا، (246) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية الزرقاء كلية  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم ."

903/08/201789

" تاريخ (371/23/2015) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد  

تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف والمتضمن 29/7/2015  

( البكالوريوس برنامج/ والتربوي النفسي االرشاد ) البلقاء جامعة   

ضمن إدراجه عدم على والتأكيد الجامعية، عجلون كلية/ التطبيقية  

ومجهز متخصص مختبر تجهيز لحين وذلك الموحد، القبول قائمة  

النفسي االرشاد لتخصص المناسبة والتجهيزات الوسائل بكافة  

والتربوي

903/08/201790

" تربية) لتخصص الخاصة اإلستيعابية الطاقة وتثبيت استمرارية  

إربد كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الطفل  

تجاوز عدم شريطة طالبًا، (264) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية،  

للجامعة العامة اإلستيعابية الطاقة ."

903/08/201791

" تربية) لتخصص الخاصة اإلستيعابية الطاقة وتثبيت استمرارية  

كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الطفل  

طالبًا (274) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية، عالية األميرة ، 

للجامعة العامة اإلستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ."



903/08/201792

" الطاقة هندسة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

200) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/المتجددة ) 

اآلتي شريطة طالبًا، :

في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين .1  

عى الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية وذلك التخصص  

للتخصص الخاص االعتماد .

) تجهيز استكمال .2 الشمسية الطاقة ومختبر الرياح طاقة مختبر ) 

السنة بداية قبل وذلك الالزمة والمعدات باألجهزة وتزويديهما  

الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثالثة .

موعد في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

".(15/3/2019) أقصاه

903/08/201793

الويب هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل " / 

الجامعة استكمال لحين فيالدلفيا جامعة في (البكالوريوس برنامج  

اآلتية للنواقص :

اآلتيين البديلين أحد توفير على العمل: التدريس هيئة أعضاء: أواًل :

والفاضلة الترتير، سمير. ود معوش، مراد. د) من كل توطيين- أ  

عنهما بديل وتعيين الويب هندسة تخصص في (مصطفى بني وفاء  

االصلية اقسامهم في .

في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين- ب  

الويب هندسة قسم في وموطنيين (الويب هندسة) تخصص .

كاآلتي لتصبح الدراسية الخطة تعديل: الدراسية الخطة: ثانيًا :

االجبارية الكلية متطلبات من االنجليزية اللغة مهارات مساق نقل- أ  

وإعادة الكلية،  أقسام بين المشتركة المتطلبات من بمساق واستبداله  

الجامعة في العامة للمتطلبات والترتيب التنظيم .

وفقًا االجبارية التخصص لمتطلبات اآلتية المساقات إضافة-  ب  

للتخصص الخاص االعتماد معايير في الواردة المعرفية للمجاالت :

المعلومات استرجاع -

البيانات استرجاع -

البيانات تنقيب -

االلكترونية الحكومة اساسيات -

االلكترونية التجارة -

النظم وتصميم تحليل - ."



903/08/201794

 (64/6/2017) رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التأكيد "

الخاص االعتماد في البت تأجيل المتضمن 8/2/2017 تاريخ  

الحد توفير لحين (الدكتوراة برنامج/ الشرعي القضاء) لتخصص  

ومعايير لتعليمات المحققيين التدريس هيئة اعضاء من االدنى  

عمل بمباشرة الهيئة وتزويد العليا، الدراسات لبرامج العام االعتماد  

شموط حسين الدكتور ."

903/08/201795

" من التدريس هيئة عضو بتعيين العربية عمان جامعة الى الطلب  

البشرية الموارد ادارة ) تخصص في الدكتوراه درجة حملة / 

لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب (الماجستير برنامج  

أقصاه موعد في وذلك االعتماد هيئة عن الصادر العليا الدراسات  

اعتماد في النظر اعادة سيتم ذلك وبخالف ،30/6/2017  

التخصص

903/08/201796

" االسالمي المجتمع كلية) أمناء مجلس تشكيل إعادة على الموافقة  / 

من( 5) المادة من( 2/أ) البند بموجب (متوسطة مجتمع كلية  

بحيث المتوسطة، المجتمع لكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات  

تاريخه من اعتبارًا سنوات أربع ولمدة اآلتي النحو على يصبح  :

الدهيسات أحمد جميل الدكتور -                                         

 رئيسـًا     

المقوسي علي ياسين الدكتور -                                          

  عضــوًا     

منصبه بحكم الكلية عميد -                                               

 عضــوًا    

العوران أحمد الدكتور األستاذ  -                                        

     عضــوًا      

دلبوح أبو نواش خالد وليد الدكتور -                                    

  عضــوًا      

            

903/08/201797

" الفنية فيصل االمير كلية ) أمناء مجلس تشكيل إعادة على الموافقة  

المادة من( 2/أ) البند بموجب ( متوسطة مجتمع كلية/  العسكرية  

المتوسطة المجتمع لكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات من (5) ، 

من اعتبارًا سنوات أربع ولمدة اآلتي النحو على يصبح بحيث  

: تاريخه

بحكم/  الجوي والدفاع للعمليات الملكي الجو سالح قائد مساعد  -    

رئيسًا               منصبه  

منصبه بحكم/  الملكي الجو سالح/  التدريب مدير  -                  

      عضوًا                    

منصبه بحكم/  الكلية آمر  -                                              

   عضوًا                

مؤتة جامعة/  جعافرة ذياب غازي يوسف الدكتور األستاذ  -         

            عضوًا                       

البيت آل جامعة/  الزيود على حسين الدكتور  -                        

 عضـوًا                   



903/08/201798

" المعمارية الهندسة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة / 

الهندسة كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (المتوسط الدبلوم برنامج  

اآلتي شريطة طالبًا، (114)قدرها استيعابية بطاقة التكنولوجية :

1- الكتب من الحديثة اإلصدارات من بقائمة المكتبة تزويد  

بالتخصص المتعلقة والمراجع .

2- بالتخصص المتعلقة والمشاغل للمختبرات عامة صيانة عمل .

وتثبيت أعاله الواردة للنواقص الجامعة استكمال من التأكد وسيتم  

أقصاه موعد في للتخصص الخاصة اإلستيعابية الطاقة  

15/6/2017."

903/08/201799

ا

 للجامعات العام االعتماد ومعايير تعليمات من (13) المادة تعديل" 

 المعدلة 2011 لسنة (1) رقم الهاشمية االردنية المملكة في العاملة

 (7/4/2013) تاريخ (219) رقم الهيئة مجلس قرار بموجب

 قانون من (7) المادة من (أ،ك) الفقرتين الى باالستناد والصادرة

 2007 لسنة (20) رقم العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة

 العامة االستيعابية الطاقة احتساب بآلية والمتعلقة وتعديالته

: االتي النحو وعلى للجامعات

 الحسابي للمتوسط وفقًا للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تحدد" 

: التالية للمحاور  االستيعابية للطاقة

 لالرض الوظيفية المساحة ومحور التدريس هيئة اعضاء محور

 محورالقبول و التدريس قاعات محور و المكتبة محور و والمباني

".        التسجيل و

1015/3/2017100

برنامج/ العمارة هندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت "  

424) عند األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في (البكالوريوس ) 

رقم الهيئة مجلس قرار في تحديدها تم والتي طالبًا،  

".(25/1/2017) تاريخ (28/4/2017)



1015/3/2017101

 تكنولوجيـا) لتـخصص الخـاص االعتـمـاد على الموافقة

 الهندسة كليـة فـي (المتوسط الدبـلوم برنامـج/ اإلتصاالت

 خاصة استيعابية بطاقة التطبيقية البلقاء جامعة/  التكنولوجية

:اآلتي شريطة ، طالبًا ( 42 ) قـدرها

 للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل• 

.التطبيقية البلقاء جامعة قبل من األصول حسب واعتمادها

 والموسوعات والمعاجم والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة• 

.للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب

.بالتخصص المتعلقة والمشاغل للمختبرات عامة صيانة عمل• 

 أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم

15/6/2017.

1015/3/2017102

الصناعات تكنولوجيا) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

التكنولوجية الهندسة كلية في (المتوسط الدبلوم برنامج/  الكيميائية  

طالبًا (77) قدرها استيعابية بطاقة التطبيقية البلقاء جامعة /  ، 

اآلتية النواقص استكمال شريطة  :

ومعايير لتعليمات العام اإلطار حسب الدراسية الخطة تعديل •  

المتوسطة المجتمع لكليات التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد  

الدراسية الخطة في والعملي النظري الساعات عدد توزيع وإعادة  

للتخصص الخاص االعتماد معايير مع يتوافق بما  .

المتوفرة النسخ وعدد والكتب المراجع بقائمة بكشف الهيئة تزويد •  

الخطة في معرفي مجال لكل الكلية في  .

بالتخصص المتعلقة والمشاغل للمختبرات عامة صيانة عمل • .

اقصاه موعد في اعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

15/6/2017



1015/3/2017103

" األتوترونيكس ) لتـخصص الخـاص االعتـمـاد في البت تأجيل  / 

جامعة/  التكنولوجية الهندسة كليـة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنامـج  

اآلتية النواقص الكلية استكمال لحين ( التطبيقية البلقاء :

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل •  

التطبيقية البلقاء جامعة قبل من األصول حسب واعتمادها .

من المتفرغين التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين •  

للطلبة الفعلي العدد لتغطية أدنى حدًا التخصص في الماجستير حملة .

والموسوعات والمعاجم والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة •  

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب .

بالتخصص المتعلقة والمشاغل للمختبرات عامة صيانة عمل • .

أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

15/6/2017."

1015/3/2017104

التوليد محطات) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل " / 

الهندسة كلية/  التطبيقية البلقاء جامعة في (المتوسط الدبلوم برنامج  

اآلتية النواقص استكمال لحين التكنولوجية  :

من من المتفرغين التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين •  

العدد لتغطية أدنى كحد التخصص في الماجستير درجة حملة  

للطلبة الفعلي .

ومعايير لتعليمات العام اإلطار حسب الدراسية الخطة تعديل •  

المتوسطة المجتمع لكليات التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد  

الدراسية الخطة في والعملي النظري الساعات عدد توزيع وإعادة  

للتخصص الخاص االعتماد معايير مع يتوافق بما  .

المتوفرة النسخ وعدد والكتب المراجع بقائمة بكشف الهيئة تزويد •  

الخطة في معرفي مجال لكل الكلية في  .

بالتخصص المتعلقة والمشاغل للمختبرات عامة صيانة عمل • .

أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم   

15/6/2017."



1015/3/2017105

 الحاسوب تكنولوجيـا ) لتـخصص الخـاص االعتـمـاد على الموافقة

/  التكنولوجية الهندسة كليـة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنامـج/ 

 ( 112)  قـدرها خاصة استيعابية بطاقة ( التطبيقية البلقاء جامعة

:اآلتي شريطة ، طالبًا

 للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل• 

.التطبيقية البلقاء جامعة قبل من األصول حسب واعتمادها

 والموسوعات والمعاجم والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة• 

.للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب

.بالتخصص المتعلقة والمشاغل للمختبرات عامة صيانة عمل• 

 أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم

15/6/2017".

1015/3/2017106

" الدبلوم برنامج/  الكميات حساب) الخاص اإلعتماد على الموافقة  

كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في ،(المتوسط  

االتي شريطة التكنولوجية، الهندسة :

1- المحسوبة اإلستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب  

طالبًا (12) وقدرها .

1- المتعلقة والمراجع الكتب من حديثة بقائمة المكتبة تزويد  

.بالتخصص

2- بالتخصص المتعلقة والمشاغل للمختبرات عامة صيانة عمل .

15/6/2017 أقصاه موعد في أقصاه موعد في وذلك .

1015/3/2017107

" بن ناصر الشريف كلية) أمناء مجلس تشكيل إعادة على الموافقة  

مجتمع كلية/  العسكرية واالتصاالت والسيطرة للقيادة جميل  

ومعايير تعليمات من( 5) المادة من( 2/أ) البند بموجب ( متوسطة  

النحو على يصبح بحيث المتوسطة، المجتمع لكليات العام االعتماد  

تاريخه من اعتبارًا سنوات أربع ولمدة اآلتي  :

منصبه بحكم/  واإلتصاالت والسيطرة القيادة مدير  -                 

رئيسًا                       

منصبه بحكم/   الفنية والمهن العلوم شعبة رئيس  -                   

عضوًا                     

واالتصاالت والسيطرة للقيادة جميل بن ناصر الشريف كلية آمر  -  

عضوًا          منصبه بحكم /

مؤته جامعة/  الزعبي سمارة خالد الدكتور  -                          

عضوًا                     

للتصميم الثاني عبداهلل الملك مركز/  المعاني عمر أحمد الدكتور  -  

عضوًا               والتطوير



1015/3/2017108

برنامج/ المساحة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

الهندسة كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (المتوسط الدبلوم  

اآلتية الشروط تحقيق لحين التكنولوجية :

المحسوبة اإلستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب -1  

طالبًا (33) بمقدار للتخصص .

المتعلقة والمراجع الكتب من حديثة بإصدارات المكتبة تزويد -2  

.بالتخصص

بالتخصص المتعلقة والمشاغل للمختبرات عامة صيانة عمل -3 .

15/6/2017 أقصاه موعد في أقصاه موعد في وذلك ."

1015/3/2017109

المدنية الهندسة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "   

الهندسة كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (المتوسط الدبلوم برنامج  

اآلتية الشروط تحقيق لحين التكنولوجية :

المحسوبة اإلستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب -1  

طالبًا (32) بمقدار .

2- المتعلقة والمراجع الكتب من حديثة بقائمة المكتبة تزويد  

.بالتخصص

3- بالتخصص المتعلقة والمشاغل للمختبرات عامة صيانة عمل .

15/6/2017 أقصاه موعد في أقصاه موعد في وذلك ."

1015/3/2017110

العمارة هندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "  

عند المركز/  التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج /  

رقم الهيئة مجلس قرار في أقرت والتي طالبًا، (611)  

(21/12/2016) تاريخ (561/44/2016)



1015/3/2017111

 قرار من والخامس الرابع للبندين مستكملة جدارا جامعة تعتبر

 وعليه 11/1/2017 تاريخ (11/2/2017 ) رقم الهيئة مجلس

 في الواردة اآلتية للنواقص الجامعة استكمال على المديرية تؤكد

:أعاله المجلس قرار

 في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة أعضاء تعيين -  1

:اآلتية المعرفية المجاالت لتغطية التخصص

 بداية عند الجزيئية والبيولوجيا والسريرية الحيوية الكيمياء علم- 

.التخصص اعتماد من الثانية السنة

 من الثانية السنة بداية عند الصماء والغدد األعضاء وظائف علم- 

.التخصص اعتماد

 من الثانية السنة بداية عند واألمراض واألنسجة التشريح علم- 

.التخصص اعتماد

 الخاص االعتماد من الثالثة السنة بداية عند الدم وبنك الدم علم- 

للتخصص

.أدنى حدًا مشارك أستاذ برتبة أحدهم يكون أن على 

:الالزمة والمعدات باألجهزة وتجهيزها اآلتية المختبرات توفير - 2

 الثالثة السنة بداية  (للعطاء احالته تم) الدم وبنك الدم علم مختبر- 

. التخصص اعتماد من

 التخصص اعتماد من الثالثة السنة بداية واألمصال المناعة مختبر- 

.التخصص

 اعتماد من الثانية السنة بداية األعضاء وظائف علم مختبر تجهيز- 

.التخصص

 اعتماد من الثانية السنة بداية الطبية الدقيقة االحياء مختبر- 

.التخصص

 اعتماد من الثانية السنة بداية والسريرية الحيوية الكيمياء مختبر- 

.التخصص

 من الثانية السنة بداية المجهرية والتحضيرات األنسجة مختبر- 

.التخصص اعتماد

1015/3/2017112

 لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة

 عند البترا جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الداخلي التصميم)

 للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا (423)

.

1015/3/2017113

" في الطب لكلية الجودة وضمان الخاص االعتماد  في اإلستمرار  

االتي شريطة الرابعة للسنة األردنية الجامعة :

العلوم لمرحلة التدريسية الهيئة أعضاء من الكافي العدد تعيين -1  

االستيعابية طاقتها على الحاصل التجاوز لتصويب األساسية الطبية  

طالبًا (323)  والبالغ  .

المرفق التقرير في الواردة التحسين وفرص بالتوصيات األخذ -2  .

التحسين وفرص للتوصيات التحسينية بالخطة الهيئة تزويد -3  

استكمال  متابعة وسيتم.                المرفق التقرير في الواردة  

الجودة وضمان الخاص واالعتماد أعاله  الواردة للنواقص الجامعة  

الخاص االعتماد تاريخ  من الخامسة للسنة الجامعة في الطب لكلية  

".للكلية



1015/3/2017114

برنامج/ الويب هندسة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

145) قدرها استيعابية بطاقة فيالدلفيا جامعة في (البكالوريوس ) 

االتية للنواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا، :

كاآلتي لتصبح الدراسية الخطة تعديل: الدراسية الخطة: أواًل :

االجبارية الكلية متطلبات من االنجليزية اللغة مهارات مساق نقل- أ  

وإعادة الكلية،  أقسام بين المشتركة المتطلبات من بمساق واستبداله  

الجامعة في العامة للمتطلبات والترتيب التنظيم .

وفقًا االجبارية التخصص لمتطلبات اآلتية المساقات إضافة-  ب  

للتخصص الخاص االعتماد معايير في الواردة المعرفية للمجاالت :

المعلومات استرجاع -

البيانات استرجاع -

البيانات تنقيب -

االلكترونية الحكومة اساسيات -

االلكترونية التجارة -

النظم وتصميم تحليل -

15/4/2017 أقصاه موعد في وذلك ."

في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين: ثانيًا  

من الثالثة السنة بداية أقصاه موعد في الويب هندسة تخصص  

االعتماد تاريخ .

1015/3/2017115

قرار من  (ج) و (أ) للبندين مستكملة جدارا جامعة تعتبر:  أواًل "  

من 28/12/2016 تاريخ (578/45/2016) رقم الهيئة مجلس  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/  البشرية الموارد) تخصص  

والمتضمن أعاله المجلس قرار من (ب) البند على والتأكيد جدارا  

بداية عند الدكتوراة درجة حملة من التدريس هيئة عضوي تعيين  

ما تكون بحيث االكاديمية شهادتهم تسلسل مراعاة مع الثالثة السنة  

البشرية بالموارد امكن .

مجلس قرار من ثانيًا للبند مستكملة غير جدارا جامعة تعتبر: ثانيًا  

لتخصص 28/12/2016 تاريخ 570/45/2016 رقم الهيئة  

( الماجستير برنامج/  البشرية الموارد ) قبول إيقاف على والتأكيد.   

حتى نهائية مهلة الجامعة وإعطاء التخصص في جدد طلبة  

15/6/2017 .

البشرية الموارد) االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر سيتم: ثالثًا / 

2018/2019) الدراسي العام بداية (البكالوريوس برنامج )،  

بإلغاء العالي التعليم مجلس الى التنسيب سيتم ذلك وبخالف  

".التخصص



1015/3/2017116

 عمان لجامعة العامة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة:  أواًل

 على موزعين طالبًا (3084)  لتصبح طالبًا (2467) من العربية

:اآلتي النحو

.البكالوريوس لبرامج طالبًا (2344)-  

.العليا الدراسات لبرامج طالبًا (740)-  

:اآلتي شريطة

 تعليمات وحسب التدريس هيئة أعضاء مكاتب مساحة زيادة- 1

 بتزويدنا قامت الجامعة بأن علمًا األردنية للجامعات العام االعتماد

 أعضاء لمكاتب كافية مساحات يتضمن جديد لمبنى بمخططات

 21/4/2017 بتاريخ الجديد المبنى تسليم وسيتم التدريس هيئة

. عنها صورة والمرفق المقاول مع المبرمة االتفاقية حسب

.الخاصة االحتياجات لذوي الالزمة بالبرمجيات المكتبة تزويد- 2

 والتسجيل للقبول ببرنامج الجامعة في والتسجيل القبول تزويد- 3

 يصلح ال الحالي البرنامج ان وجدت اللجنة ان حيث حديث

.لالستعمال

 طالبًا (66) من االتية للتخصصات االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا

 هيئة أعضاء من الكافي العدد توفر لعدم وذلك طالبًا، (50) لتصبح

 برامج في العلمي االنتاج شرط يحققون الذين المعتمدين التدريس

:العليا الدراسات

التدريس هيئة أعضاء

 عدد  المتوفر التدريس هيئة أعضاء عدد البرنامج/ التخصص

المحسوبة االستيعابية الطاقة المعتمد التدريس هيئة أعضاء

 المجموع متفرغ غير دكتور المجموع متفرغ غير دكتور 

 3.3 0.3 3 4 0 4 الماجستير برنامج/ التربوية واالدارة األصول

طالبا (50)

طالبا (50) 3.3 0.3 3 4 0 4 الماجستير برنامج/ الخاصة التربية



1015/3/2017117

االنجليزية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

العقبة فرع/ األردنية الجامعة في (البكالوريوس برنامج/ التطبيقية  

اآلتي شريطة طالبًا، (158) قدرها استيعابية بطاقة :

في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة أعضاء ثالثة تعيين .1  

للتخصص المعرفية المجاالت كافة تغطية مراعاة مع التخصص  

االنجليزية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد معايير حسب وذلك  

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام واإلطار (التطبيقية  

في االعتماد هيئة عن الصادرة والعلمية اإلنسانية للتخصصات  

العام من األول الدراسي الفصل بداية أقصاه موعد  

(2018/2017).

اإلنجليزية اللغة) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح .2  

العقبة فرع/ األردنية الجامعة في (البكالوريوس برنامج/ التطبيقية  

حسب قبول باب فتح على المترتبة المالية البدالت دفع شريطة  

.األصول

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .3 .

نهائية مهلة العقبة فرع/ األردنية الجامعة الجامعة منح: ثانيًا  

درجة حملة من تدريس هيئة عضو لتوفير 30/6/2017 أقصاها  

برنامج/ وآدابها االنجليزية اللغة) تخصص في الدكتوراه  

العام اإلطار حسب وذلك مشارك أستاذ برتبة (البكالوريوس  

والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات  

طلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف االعتماد، هيئة عن الصادرة  

التخصص إدراج بعدم العالي التعليم لمجلس والتنسيب فيه جدد  

الموحد القبول قائمة ضمن ."

1015/3/2017118

 العام االعتماد لجان مكافات تحديد اسس من (3) المادة تعديل

 احكام الى باالستناد الصادرة ومتابعتها الجودة وضمان والخاص

 العالي التعليم مؤسسات اعتماد بدالت تعليمات من ( ج/7 ) المادة

:  يلي كما جودتها وضمان

 االعتماد معايير بوضع تكلف التي اللجنة العضاء يصرف" 

 أو تعليمات وضع أو الخاص االعتماد وتطوير تحديث أو الخاص

 أو العام االعتماد لجان أو ( المتوسطة المجتمع لكليات ) تحديثها

:يلي لما وفقًا مالية مكافأة االستيعابية الطاقة ورفع الخاص

.أعلى بحد دينار (150) اللجنة رئيس- 1

.   أعلى بحد دينار (100) اللجنة عضو- 2

."اقرارها تاريخ من بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما

1015/3/2017119

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات اقرار " ." 

العام من االول الدراسي الفصل بداية من اعتبارًا بها ويعمل  

2017/2018 الجامعي  .

أعاله التعليمات طيًا مرفقًا         .



1015/3/2017120

االكاديمية للبرامج االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار اقرار "  

القطاع ومنظمات الجامعات بين ما الشراكات عن المنبثقة  

من االول الدراسي الفصل بداية من اعتبارًا بها ويعمل." الخاص  

2017/2018 الجامعي العام  

اعاله التعليمات طيًا مرفقًا  . 

1129/3/2017121

من األردنية للجامعة العامة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

اآلتي شريطة طالبًا (42800) لتصبح طالبًا (34240) :

على المسجلين الطلبة عدد في الحاصل التجاوز تصويب (أواًل  

الجدول في المبينة التخصصات في الُمقره االستيعابية الطاقات  

من التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد بتعيين وذلك المرفق  

الطاقة رفع بطلب والتقدم التخصص في الدكتوراه درجة حملة  

التخصصات لهذه البكالوريوس لبرامج االسيتعابية .

قبل من أسماؤهم اآلتية التدريس هيئة أعضاء شهادة معادلة (ثانيًا  

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة :

الجغرافيا قسم/ الخوالدة علي حمزة الدكتور  - .

والنطق السمع قسم/ جرادات نظمي سهى الدكتورة - .

الطب كلية/ خطاطبة عيسى محمد الدكتور - .

والمعلومات المكتبات قسم/ طه ناصر نشروان الدكتور - .

ومعايير تعليمات من( 6) المادة من( ح) بالبند اإللتزام (ثالثًا  

فيما الهاشمية األردنية المملكة في العاملة للجامعات العام االعتماد  

السبعين سن تجاوزوا الذين التدريس هيئة أعضاء بتعيين يتعلق .

التالية للتخصصات الخاص االعتماد متطلبات استكمال (رابعًا  

طاقتها تحديد ليتم وذلك المعتمدة الهيئة قبل من معتمدة والغير  

االعتماد هيئة قبل من الخاصة االستيعابية :

البكالوريوس برنامج/ للذكور والوعظ اإلمامة -

الماجستير برنامج/ العامة الصحة -

الماجستير برنامج/ األدوية علم -

الماجستير برنامج/ المخبري السموم علم -

الماجستير برنامج/ المخبرية الطبية العلوم -

الماجستير برنامج/ الطب -

الدكتوراه برنامج/ وبيئة ومياه أراضي -

الماجستير برنامج/ المشاريع إدارة هندسة -

الدكتوراه برنامج/ العام القانون -

1129/3/2017122

" اللغات) للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/ عبرية لغة/  والشرقية السامية  

االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (152) عند اليرموك  

للجامعة العامة ." 



1129/3/2017123

" علم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة  

431)  عند اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الحاسوب ) 

الحاسوب علم) لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت  

/ اآلتي شريطة طالبا( 50) عند (الماجستير برنامج  :

لبرامج العام االعتماد ومعايير بتعليمات الجامعة التزام -1  

رقم الهيئة مجلس قرار حسب المعدلة العليا الدراسات  

العام من اعتبارًا وذلك ، 15/3/2017 تاريخ (119/10/2017)  

02017/2018 الدراسي ) .

علم) لبرنامج االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب -2  

طالب( 9) والبالغ (البكالوريوس برنامج/ الحاسوب . 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -3 ." 

1129/3/2017124

" االدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/ السياحي السياحيةاالرشاد  

 (312) قدرها استيعابية بطاقة خاصًا اعتمادًا طالل بن الحسين

اآلتي شريطة ، طالبًا  :

مرام للدكتوره معرفي مجال تحديد بوثيقة االعتماد هيئة تزويد -1  

الفريحات

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم  -2 ."

موعد في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم               

الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من 3/9/2017 أقصاه  

.للتخصص

1129/3/2017125

" بر انجليزي اسباني) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

قدرها استيعابية بطاقة البيت آل جامعة في (البكالوريوس نامج  

للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم طالبًا (392)  

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية أقصاه موعد في  

للتخصص الخاص االعتماد ."

1129/3/2017126

نهائية مهلة الجامعية إربد كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة منح "  

الدكتوراه درجة حملة من واحد تدريس هيئة عضو لتعيين  

الدراسات المعرفي المجال لتغطية اللغويات، في الدقيق تخصصه  

أقصاه موعد في وذلك اللغوية، المهارات المعرفي والمجال اللغوية  

3/9/2017

1129/3/2017127

المالية العلوم) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

االوسط الشرق جامعة في (البكالوريوس برنامج/  والمصرفية  

للنواقص الجامعة استكمال شريطة (191) قدرها استيعابية بطاقة  

:اآلتية

من (5) للمادة وفقًا للتخصص الحديثة الكتب من الالزم العدد توفير  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار  

االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم والعلمية االنسانية  

،في(البكالوريوس برنامج/ والمصرفية المالية العلوم) لتخصص  

15/6/2017 أقصاه موعد في الجامعة ."



1129/3/2017128

1- االعمال ادارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  / 

30) قدرها استعابية بطاقة  جدارا جامعة في (الماجستير برنامج ) 

في منشور األقل على واحد ببحث الهيئة تزويد شريطة طالبا،  

موعد في العزاوي نجم الدكتور لألستاذ عالميًا مصنفة مجالت  

15/3/2018 أقصاه

2- العليا الدراسات لبرامج العام األعتماد ومعايير بتعليمات االلتزام  

تاريخ (119/10/2017 ) رقم الهيئة مجلس قرار حسب  

الجامعي للعام االدراسي الفصل بداية من اعتبارا ،15/3/2017  

2017/2018 ." 

1129/3/2017129

" في الواردة للنواقص مستكملة غير عجلون جامعة تعتبر: أواًل  

رقم الهيئة مجلس قرار  

الجامعة وعلى (8/2/2017) تاريخ ( 6/2017/ 58) .

حملة من في التدريس هيئة أعضاء من (%50)عقود تصويب -1    

برنامج/ االسالمية المصارف)  تخصص في الدكتوراه درجة  

سنوات ثالث التدريس عضوي عقد يكون بحيث (الماجستير .

وذلك الماجستير برنامج في التدريس هيئة أعضاء توطين -2  

الرسائل على واالشراف الماجستير برنامج مساقات تدريس لغايات  

قبول ايقاف سيتم ذلك وبخالف ،15/6/2017 أقصاه موعد في  

البرنامج في جدد طلبة .

الدراسات لبرامج العام األعتماد ومعايير بتعليمات االلتزام: ثانيًا  

تاريخ (119/10/2017) رقم الهيئة مجلس قرار حسب العليا  

15/3/2017، الجامعي للعام االدراسي الفصل بداية من اعتبارا  

2017/2018 ." 

1129/3/2017130

" اإلسالمي المجتمع كليـة أمناء مجلس رئيس تنسيب على الموافقـة  

لكلية جديدًا عميدًا" خليل الشيخ" خليل أحمد غدير الدكتورة بتعيين  

( متوسطة مجتمع كلية/  اإلسالمي المجتمع ) سنوات ثالث ولمدة   

حسب موقع بالعقد تزويدنا يتم أن على ، 13/3/2017 من اعتبارًا  

".األصول

1129/3/2017131

عضو لتعيين  ،3/9/2017 أقصاها مهلة الزرقاء جامعة منح "  

في مشارك أستاذ برتبة الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة  

ذلك وبخالف  ،(البكالوريوس برنامج/  العمارة هندسة) تخصص  

للتخصص الخاص االعتماد في النظر إعادة سيتم ."

1129/3/2017132

" مجلس لقرار والثالث األول للبندين مستكملة الزرقاء جامعة تعتبر  

باالعتماد المتعلقة (8/2/2017) تاريخ (57/6/2017 ) الهيئة  

برنامج/ اإلبتكار وإدارة الفكرية الملكية) لتخصص الخاص  

النواقص  استكمال الجامعة وعلى الزرقاء جامعة في (الماجستير  

. (57/6/2017) رقم الهيئة قرارمجلس في الواردة

في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية السنة بداية موعدأقصاه  

للتخصص الخاص ."



1129/3/2017133

" النفسي اإلرشاد) لتخصص الخاص اإلعتماد على الموافقة  

كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والتربوي  

إلستكمال نهائية مهلة الجامعة ومنح الجامعية، عالية االميرة  

اآلتية النواقص :

في والواردة التخصص اعتماد نواقص باقي استكمال: أواًل  

الهيئة مجلس قرار من (4،3)البندين  

كاآلتي وهي ،11/3/2015 تاريخ ،(106/8/2015) رقم :

المتعلقة أشكالها بكافة النفسية والمقاييس االختبارات توفير -1   

.بالتخصص

وقواعد والدوريات والمراجع الكتب من الالزم العدد توفير  -2  

واالنجليزية العربية باللغتين البيانات، .

إيقاف سيتم ذلك وبخالف ،3/9/2017 أقصاه موعد في وذلك  

بإلغاء العالي التعليم مجلس الى التخصصتنسيب في جدد طلبة قبول  

".التخصص

1129/3/2017134

" للدراسات غزالة ابو طالل كلية/ االردنية االلمانية الجامعة منح  

التجاوز لتصويب 15/9/2017 لغاية مهلة االعمال إدارة في العليا  

البرامج هيكلة وإعادة الطلبة اعداد في الحاصل ."

1204/05/2017135

 الطب لكلية الجودة وضمان الخاص االعتماد في االستمرار: أواًل

.االردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في

.المرفق التقرير في الوارد التوصيات معالجة: ثانيًا

1204/05/2017136

 تربية) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الطفل

 مجلس قرار في الواردة النواقص استكمال لحين الجامعية، السلط

 تعيين يخص بما ،9/3/2011 تاريخ (173/7/2011) الهيئة

 تخصص الدكتوراه حملة من األقل على تدريس هيئة عضوي

 االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار حسب ،(الطفل تربية)

 والكليات للجامعات والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص

.الجامعيـة

.3/9/2017 اقصاه موعد في وذلك

1204/05/2017137

 لتخصص الخاصة اإلستعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة

 االهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  الحاسوب علم)

 العامة اإلستعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبا  (172) عند

للجامعة

1204/05/2017138

 لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة

 (250) عند البترا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الكيمياء)

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا،



1204/05/2017139

: من كل وعضوية برئاستكم لجنة تشكيل

 ضمان لشؤون الرئيس مساعد/  البشايرة زيد الدكتور االستاذ- 1

عضوًا          الجودة

     االعتماد لشؤون الرئيس مساعد/ العنبر زيد الدكتور االستاذ- 2

عضـوًا            

 الجامعية الكليات قسم رئيسة/  الطراونة ضحى الفاضلة- 3

اللجنة سر أمين       ومتابعتها

 وتخصصات برامج جودة ضمان معايير وضع مهمتها تكون

.                                         المتوسطة المجتمع كليات في الدبلوم

    

1204/05/2017140
 العامة االستعابية الطاقة ورفع  والخاص العام االعتماد اسس اقرار

العالي التعليم لمؤسسات والخاصة

1204/05/2017141

 العلوم لجامعة العامة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة

 طالبًا (25599) لتصبح طالبًا (20479) من األردنية والتكنولوجيا

:اآلتية للنواقص الجامعة استكمال شريطة ،

 على المسجلين الطلبة عدد في الحاصل التجاوز تصويب (أواًل

 الجدول في المبينة التخصصات في الُمقره االستيعابية الطاقات

 من التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد بتعيين وذلك المرفق

 االسيتعابية الطاقات رفع بطلب والتقدم الدكتوراه درجة حملة

.التخصصات لهذه البكالوريوس لبرامج

 هيئة أعضاء شهادات بمعادلة  اإللتزام  الجامعة على التأكيد (ثانيًا

 قبل من شهاداتهم معادلة إجراءات يستكملوا لم الذين التدريس

. األصول حسب العلمي والبحث  العالي التعليم وزارة

 الخاص االعتماد استمرارية متطلبات استكمال على العمل (ثالثًا

: اآلتية للتخصصات االستيعابية الطاقات وتثبيت

البرنامج التخصص الرقم

البكالوريوس النووية الهندسة-  1

البكالوريوس المخبرية الطبية العلوم- 2

البكالوريوس الطبيعي العالج- 3

البكالوريوس التمريض- 4

البكالوريوس الرياضيات- 5

البكالوريوس الفيزياء- 6

البكالوريوس الكيمياء- 7

البكالوريوس الوراثية والهندسة الحيوية التقنيات- 8

البكالوريوس الحاسوب هندسة- 9

البكالوريوس حاسوبية معلومات نظم- 10

الماجستير الكيميائية الهندسة- 11

الماجستير المخبرية الطبية العلوم- 12

الماجستير الحيواني االنتاج- 13

الماجستير النباتي االنتاج- 14

1204/05/2017142

 الطب لكلية الجودة وضمان الخاص االعتماد في االستمرار: أواًل

.مؤتة جامعة في

المرفق التقرير في الوارد التوصيات معالجة: ثانيًا



1204/05/2017143

الخاصة االستعابية الطاقة رفع بطلب التقدم للجامعة يجوز (أواًل "  

لبرامج العام االعتماد لمعايير وفقًا العليا الدراسات لبرامج  

رقم الهيئة مجلس قرار بموجب الُمعدلة العليا الدراسات  

المالية البدالت دفع دون (15/3/2017) تاريخ (119/10/2017)  

خاصًا اعتمادًا اعتماده تم قد البرنامج كان اذا ذلك على المترتبة  

رقم العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا  

. (25/3/2017) تاريخ (135/10/2015)

الخاصة االستعابية الطاقة رفع بطلب التقدم للجامعة يجوز (ثانيًا  

العام االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا العليا الدراسات لبرامج  

رقم الهيئة مجلس قرار بموجب الُمعدله العليا الدراسات لبرامج  

المالية البدالت دفع مع (15/3/2017) تاريخ  (119/10/2017)  

خاصًا اعتمادًا اعتماده تم قد البرنامج كان إذا ذلك على المترتبة  

رقم العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا  

."(7/4/2013) تاريخ (219)

1304/12/2017144

االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "   

في (الماجستير برنامج/ البرمجيات هندسة) لتخصص الخاصة  

تجاوز عدم شريطة طالبًا، (33) عند األردنية الزيتونة جامعة  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة .

علم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

طالبًا( 33) لتصبح طالبًا( 66) من (الماجستير برنامج/ الحاسوب ."

1304/12/2017145

 برنامج/ المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة

 بطاقة األردن فرع/ المفتوحة العربية الجامعة في (الماجستير

 الجامعة استكمال شريطة طالبًا (66) قدرها خاصة استيعابية

: التالية للنواقص

 التخصص في الدكتوراه درجة حملة من أكاديمي منسق توفير (1

 تعليمات من (15) المادة من (1) للبند وفقًا دكتور أستاذ برتبة

.المفتوح التعليم/العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير

 تخصص مجال في متخصصة ورقية بدوريات المكتبة اشتراك (2

 ومعايير تعليمات من  (24) المادة من (د) للبند وفقًا المحاسبة

.المفتوح التعليم/العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد

 في الدكتوراه درجة حملة من مشرف تدريس هيئة عضو تعيين (3

 الثانية السنة بداية في وذلك أدنى حدًا مساعد أستاذ برتبة التخصص

 (2) للبند وفقًا للتخصص الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من

 لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات من (15) المادة من

.المفتوح التعليم/العليا الدراسات

 النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف 3/6/2017 أقصاه موعد في وذلك

 الماجستير لبرنامج الخاص االعتماد في



1304/12/2017146

" الداخلي التصميم) لتخصص الخـاصة االستيعابيـة الطاقـة تثبيت  / 

مجتمع كلية/ القدس)  كليــة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج  

طالبًا ( 112)  قدرها بطاقة ( متوسطة ."

1304/12/2017147

 االستيعابيـة الطاقـة وتثبيت الخاص االعتمـاد على الموافقة

 برنـامج/  التجزئة ومبيعات األعمال إدارة) لتـخصص الخـاصة

(  متوسطة مجتمع كلية/  القدس) كليــة فـي ( المتوسط الدبـلوم

." طالبًا ( 77 ) قـدرها بطاقـة

1304/12/2017148

   " االستيعابيـة الطاقـة وتثبيت الخاص االعتماد على الموافقة  

برنـامج/ المكاتب وأنظمة األعمال إدارة ) لتخصص الخـاصة  

متوسطة مجتمع كلية/  القدس)  كليــة فـي ( المتوسط الدبـلوم  ) 

طالبًا (161) قـدرها بطاقـة ." 

                                

1304/12/2017149

" االستيعابيـة الطاقـة وتثبيت الخاص االعتمـاد على الموافقة  

الدبـلوم برنـامج/  البشرية الموارد إدارة) لتـخصص الخـاصة  

بطاقـة(  متوسطة مجتمع كلية/  القدس)  كليــة فـي ( المتوسط  

طالبًا (161) قـدرها ."

1304/12/2017150
" وارسال دراستها لحين القادم لالسبوع اقرارها في البت تأجيل تم  

بها الخاصة المالحظات ."

1304/12/2017151

" بن الحسين االمير كلية) أمناء مجلس تشكيل إعادة على الموافقة  

بموجب ( متوسطة مجتمع كلية/  العسكرية الفنية الثاني عبداهلل  

العام االعتماد ومعايير تعليمات من (5) المادة من (2/أ) البند  

ولمدة اآلتي النحو على يصبح بحيث المتوسطة، المجتمع لكليات  

تاريخه من اعتبارًا سنوات أربع  :

منصبه بحكم/  الملكي الصيانه سالح قائد  -                            

رئيسًا            

منصبه بحكم/  والتقني األكاديمي التعليم شعبة رئيس  -               

عضوًا              

منصبه بحكم/   الكليـة آمـر  -                                           

عضوًا           

االردنية الجامعة/  قيسية اللطيف عبد احمد الدكتور األستاذ  -        

عضوًا               

سمية األميرة جامعة/  الزعبي يوسف عبداهلل الدكتور األستاذ  -  

عضوًا          للتكنولوجيا



1304/12/2017152

السيد واإلدارية المالية الشؤون مدير عقد تجديد على الموافقة "  

أن شريطة ،7/5/2017 بتاريخ عقده سينتهي الذي الشبلي عبداهلل  

االصول حسب العقد تجديد إجراءات استكمال يتم ."

. آخر لموعد تأجيله تم1304/12/2017153

1304/12/2017154

وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة مجلس صادق -1  

االعتماد هيئة بين توقيعها تم التي التفاهم مذكرة على جودتها  

الصيدالني التعليم اعتماد ومجلس  (ACPE) يوم مساء االمريكي  

وقع وقد الهيئة رئيس مكتب في 11/4/2017 الموافق الثالثاء  

االردني الجانب عن المذكرة  

االمريكي الجانب وعن الهيئة رئيس الزعبي بشير الدكتور االستاذ  

في المهنية الشؤون ومدير التنفيذي الرئيس مساعد روز مايك السيد  

الصيدالني التعليم اعتماد مجلس  (ACPE) االمريكي.

كليات جودة وضمان اعتماد مجال في التعاون الى المذكرة وتهدف  

كافة في والخبرات االفكار وتبادل الصيدالني والتعليم الصيدلة  

واقليميًا عالميًا الصيدلة كليات بإعتماد العالقة ذات المجاالت  

حول المعلومات تبادل في المذكرة هذه تساهم وبالتحديد ومحليًا،  

التعليم وسياسات الصيدلة كليات جودة وضمان اعتماد معايير  

وضمان االعتماد عمليات في المتبعة واالجراءات الصيدالني  

الصيدلة مجال في العلمية والمنشورات القياس وادلة الجودة ، 

كال بها يقوم التي والمتابعة التقييم أنشطة في المشاركة وكذلك  

التعليم مجال في عالميًا التعاون فرص واستثمار الطرفان  

.(المرفق)  الصيدالني

1419/4/2017155

ان وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة مجلس أكد "  

ابن الثاني اهلل عبد الملك لجاللة السابعة النقاشية الورقة جودتها  

لبناء طريق خارطة تعتبر والتي ورعاه اهلل حفظه المعظم الحسين  

وقد ، والتعلمّية التعليمية العملية وتطوير البشرية القدرات  

قطاع في متسارعًا  تطورًا العالم فيه يشهد الذي الوقت في جاءت  

المعلومات تكنولوجيا في الكبير التقدم بسبب والتعّلم التعليم  

الثاني عبداهلل الملك جاللة اهتمام استرعى الذي االمر واالتصاالت  

يسترشد الطريق خارطة لتكون السابعة النقاشية رسالته فصاغ ،  

القائمون بها ويستنير والتعلمّية التعليمية بالعمّلية المعنيين كافة بها  

العقل ورجاحة بالحكمة المتميز االردني االنسان اعداد على  ، 

المتسامح العليا، االخالقية للقيم المحب ، المبدع االنجاز على القادر  

االباء وتراث واالسالمية العربية بهويته والمعتز للناس، الجامع  

التي التنفيذية االجراءات من عدد المجلس أقّر وقد ، واالجداد  

واقع الى النقاشية الورقة في جاء ما لترجمة االعتماد هيئة ستتخذها  

ملموس عملي .”



1419/4/2017156

" القانون )لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل  

استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج/  الخاص  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ، طالبًا (66) قدرها  

. للجامعة

القانون )لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثانيًا  

استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج/   العام  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ، طالبًا (66) قدرها  

. للجامعة

الخاصة االستيعابية الطاقة رفع بطلب التقدم الجامعة على: ثالثًا  

التجاوز لتصويب ( البكالوريوس برنامج/  القانون ) لتخص  

والبالغ للتخصص الخاصة الُمقرة االستعابية الطاقة على الحاصل  

 ".طالبًا (358)

1419/4/2017157

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تحديد على الموافقة: أواًل " ( 

االوسط الشرق جامعة في (البكالوريوس برنامج/ االعمال ادارة  

جامعة قبل من والمطروح  (University of Wales Trinity 

Saint David, UWTSD) في النظر وسيتم طالبًا،( 200) لتصبح  

3/9/2017 أقصاه موعد في للتخصص  االستيعابية الطاقة تثبيت .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تحديد على الموافقة: ثانيًا  

( الماجستير برنامج/  أعمال إدارة ) االوسط الشرق جامعة في   

جامعة قبل من والمطروح  (UWTSD) استنادًا طالبًا (100) لتصبح  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات الى  

تاريخ (143/12/2017) رقم الهيئة مجلس عن الصادرة  

.(مرفق) 5/4/2017

تاريخ (354/30/2016) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: ثالثًا  

في الخاص االعتماد في البت بتأجيل المتعلق 28/8/2016  

الشرق جامعة في (الدكتوراه برنامج/  أعمال إدارة ) تخصص  

جامعة قبل من والمطروح االوسط  (UWTSD)  الهيئة تزويد لحين  

استنادًا وذلك االعمال ادارة في الدكتوراة لبرنامج دراسية بخطة  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات الى  .

ادناه الوارده التدريس هيئة أعضاء بعقود الهيئة تزويد: رابعًا  

 (%50) نسبة تكون حيث الماجستير وبرنامج البكالوريوس لبرنامج

3/9/2017 أقصاه موعد في وذلك سنوات ثالث لمدة منها ." 

 

 

 



1419/4/2017158

لتخصص  الخاص االعتماد استمرارية  في البت تأجيل: أواًل "  

لغاية مهلة الجامعة واعطاء الهاشمية الجامعة في الطب  

المرفق التقرير في الواردة الضعف نقاط لتصويب  31/7/2017 ، 

طلبة قبول بإيقاف العالي التعليم لمجلس التنسيب سيتم ذلك وبخالف  

التخصص في جدد  .

المرفق التقرير في الواردة التوصيات معالجة: ثانيًا  ." 

1419/4/2017159

قرار في الواردة للنواقص مستكملة الجامعية عمون كلية تعتبر "  

لتخصص  7/9/2016 تاريخ (389/31/2016 ) رقم المجلس  

( ( البكالوريوس برنامج/  الفعاليات أعمال ادارة تعيين بإستثناء  

مشارك استاذ برتبة الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو  

للتخصص الخاص االعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية وذلك  

موعد في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

الدراسي العام من االول الدراسي الفصل بداية أقصاه  

2018/2019."

1419/4/2017160

برنامج/  المحاسبة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت "  

بطاقة(  متوسط مجتمع كلية/ القدس)  كلية في ( المتوسط الدبلوم   

طالبًا (154) قدرها استيعابية "

1419/4/2017161

واالدارة المحاسبة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت "  

مجتمع كلية/ القدس)  كلية في ( المتوسط الدبلوم برنامج/  المالية  

طالبًا( 196) قدرها استيعابية بطاقة ( متوسط ."

1419/4/2017162

والتسويق المبيعات) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت " / 

متوسط مجتمع كلية/  القدس)  كلية في ( المتوسط الدبلوم برنامج  ) 

طالبًا (84) قدرها استيعابية بطاقة ."

1419/4/2017163

االعمال إدارة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت "    / 

متوسط مجتمع كلية/ القدس)  كلية في ( المتوسط الدبلوم برنامج  ) 

طالبًا (126) قدرها  استيعابية بطاقة ."

1419/4/2017164 ."طالبًا (112) قدرها استيعابية بطاقة ( متوسط مجتمع كلية/ القدس ) كلية في ( المتوسط الدبلوم برنامج/  األسنان مختبرات) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت "

1419/4/2017165

برنامج/  الصيدلة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت "  

بطاقة(  متوسط مجتمع كلية/ القدس)  كلية في ( المتوسط الدبلوم  

طالبًا (231) قدرها  استيعابية ."

1419/4/2017166

العلوم" لقسم االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار اقرار تم "  

للجامعات" العلمية االساسية العلوم" وقسم"  اإلنسانية االساسية  

الهاشمية االردنية المملكة في العاملة الجامعية والكليات  ." 

اقرارها تاريخ من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما .



1526/4/2017167

" والمالحة المراقبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

استيعابية بطاقة البيت آل جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الجوية  

اآلتي شريطة طالبًا،  (200) :

في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -1  

وذلك التخصص، في الثالثة الدراسية السنة بداية عند التخصص  

للتخصص الخاص االعتماد لتعليمات العام االطار حسب .

العلمية والمراجع الكتب من الالزم بالعدد المكتبة تزويد -2  

االعتماد لتعليمات العام االطار حسب وذلك بالتخصص، المختصة  

للتخصص الخاص ."

1526/4/2017168

" المتجددة الطاقة هندسة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة / 

استيعابية بطاقة طالل بن الحسين جامعة في (الماجستير برنامج  

اآلتي شريطة طالبًا (50) قدرها  :

في الدكتوراة درجة  حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين -1  

 .التخصص

والمعاجم  والدوريات والمراجع بالكتب الجامعة مكتبة تزويد -2  

3/9/2017 أقصاه موعد في وذلك  بالتخصص خاصة الحديثة .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -3 ."

1526/4/2017169

 الشرعي القضاء) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل تم

 يتم حتى العالمية االسالمية العلوم جامعة في ( الدكتوراة برنامج/

 بتاريخ القادمة الجلسة على وتعرض اخرى مره دراستها

3/5/2017. 

1526/4/2017170

" البصر فحص ) لتـخصص الخـاصة االستيعابيـة الطاقـة تثبيت  

كليــة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  الطبية النظارات وتجهيز  ( 

طالبًا ( 112)  قدرهـا بطاقـة ( متوسطة مجتمع كلية/  القدس ."

1526/4/2017171

" كلية/ القادسية كلية) أمناء مجلس تشكيل إعادة على الموافقة  

من( 5) المادة من( 2/أ) البند بموجب (جديدة لدورة متوسط مجتمع  

بحيث المتوسطة، المجتمع لكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات  

تاريخه من اعتبارًا سنوات أربع ولمدة اآلتي النحو على يصبح  :  

المجالي اهلل عطا اللطيف عبد المهندس   -                              

   رئيسًا        

مغلي أبو مسعود عبداهلل سمير الدكتور -                                

عضوًا        

منصبه بحكم الكلية عميد -                                               

   عضوًا      

األردنية الجامعة/  سبيتان عبداهلل علي خولة الدكتورة -               

  عضوًا            

التطبيقية البلقاء جامعة/  الكلوب عبداهلل يوسف ناصر الدكتور -     

  عضوًا            



1526/4/2017172

" نور الملكة كليـة أمنـاء مجلس رئيس بتنسيب علمًا المجلس أحيط  

فرحان الدكتور بتعيين متوسطة مجتمع كلية/ المدني للطيران الفنية  

20/4/2017 من اعتبارًا الكلية لعميد نائبًا المشاقبه عارف ."

1526/4/2017173
ضمان مديرية مع وبالتنسيق االعتماد مديرية تقوم أن "         

التطبيقية آلية بين مقترح بأعداد الجودة  "

1526/4/2017174

علي احمد الدكتور  االستاذ المحامي عقد تجديد على الموافقة "  

عقده سينتهي الذي االعتماد لهيئة القانوني المستشار عويدي  

حسب العقد تجديد إجراءات استكمال يتم أن شريطة بتاريخ،  

".االصول

1526/4/2017175

1. " القانون لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

العالمية االسالمية العلوم جامعة في الدكتوراة برنامج/الخاص  

طالبًا (66) قدرها استيعابية بطاقة  . 

) بتخصص القبول باب فتح .2 الدكتوراة برنامج/ الخاص القانون ) 

المترتبة الرسوم دفع شريطة العالمية، االسالمية العلوم جامعة في  

دينار (3000) قدره والبالغ جدد طلبة قبول باب فتح إعادة على ، 

التخصص في جدد طلبة قبول إيقاف إعادة سيتم ذلك وبخالف .

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير بتعليمات االلتزام .3  

2017/2018 الجامعي العام بداية من اعتبارا المعدلة ."

1605/03/2017176

  " أقصاها نهائية مهلة العقبة فرع/ األردنية الجامعة منح  

في الواردة الخاص  االعتماد نواقص الستكمال 31/7/2017  

29/7/2015 تاريخ (364/23/2015) رقم الهيئة مجلس قرار  

لتخصص مشارك استاذ برتبة تدريس هيئة عضو بتعيين  والمتعلقة  

( البكالوريوس  برنامج/ األعمال إدارة (."

1605/03/2017177

   " أقصاها نهائية مهلة العقبة فرع/ األردنية الجامعة منح  

في الواردة الخاص  االعتماد نواقص الستكمال ،31/7/2017  

29/7/2015 تاريخ (364/23/2015) رقم الهيئة مجلس قرار  

لتخصص مشارك استاذ برتبة تدريس هيئة عضو بتعيين والمتعلقة  

( البكالوريوس برنامج/ المحاسبة )."

1605/03/2017178

" لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة  

( البكالوريوس برنامج/ الصيدلة ) من االوسط الشرق جامعة في   

طالبًا (250) لتصبح طالبًا )200) ."

1605/03/2017179

التربية ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تعديل: أواًل "     

مقره كانت كما طالبًا، 66 لتصبح (الماجستير برنامج/  الخاصة  

".سابقًا

االدارة ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تعديل: ثانيًا "    

مقره كانت كما طالبًا، 66 لتصبح (الماجستير برنامج/  التربوية  

.سابقًا

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة     .     



1605/03/2017180

 إدارة ) لتخصص الخاص االعتماد طلب لدراسة لجنة تشكيل 

 نواقص استكمال من والتأكد (المتوسط الدبلوم برنامج/ الفنادق

 المتعلقة (7/9/2016) تاريخ (393/31/2016) رقم القرار

 الدبلوم برنامج/ السياحية االدارة) لتخصص الخاص باالعتماد

 متوسطة مجتمع كلية/ القدس كلية في (المتوسط

 جامعة/ وسياحية فندقية ادارة/المخادمة المنعم عبد احمد الدكتور- 

مقرر       اليرموك

                                              الطراونة ضحى الفاضلة- 

 السر أمينة      

1605/03/2017181

 " الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار اقرار  

هي وكما  البكالوريوس برنامج/ المعلومات تكنولوجيا لتخصصات  

اقرارها تاريخ من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل ."

1705/10/2017182

" والطوارئ اإلسعاف) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة / 

األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج  

الجامعة استكمال شريطة طالبًا، (198) قدرها استيعابية بطاقة  

اآلتية النواقص :

عدنان نهاية الدكتورة توطين بقرار االعتماد هيئة تزويد: أواًل  

أقصاه موعٍد في وذلك والطوارئ، اإلسعاف قسم في الشياب  

2/6/2017.

العمل ومباشرة العلمية بالمؤهالت االعتماد هيئة تزويد: ثانيًا  

في الجامعة قبل من المبتعث الوديان طالل محمود للدكتور  

بتاريخ للعمل مباشرته والمتوقع والطوارئ، االسعاف تخصص  

الدراسي الفصل بداية أقصاه موعٍد في وذلك ،2017 /15/8  

2017/2018 الجامعي العام من األول .

في للتخصص الخاصة اإلستيسعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

3/9/2017 أقصاه موعٍد  ".

1705/10/2017183

واالحصاء الرياضيات) تخصص مسمى تغير على الموافقة " / 

برنامج/  الرياضيات) تخصص الى (البكالوريوس برنامج  

التقدم الجامعة وعلى طالل بن الحسين جامعة في (البكالوريوس  

اعتمادًا( البكالوريوس برنامج/ الرياضيات ) تخصص إلعتماد  

االصول حسب خاصًا  ".



1705/10/2017184

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

( البكالوريوس برنامج/ الصيدلة )  (1142) لتصبح البترا جامعة في 

اآلتي شريطة طالبًا، (1312) لتصبح طالبًا :

في التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد" أواًل  

الجامعي العام من األول الدراسي الفصل بداية التخصص  

(2017/2018).

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم:ثانيًا .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

( البكالوريوس برنامج/ الصيدلة ) ".(3/9/2017) أقصاه موعد في 

1705/10/2017185

القوى نظم ) لتـخصص الخـاصة االستيعابيـة الطاقـة تثبيت "  

كليــة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  الكهربائية

طالبًا ( 77 ) قـدرها  استيعابية بطاقـة القدس   ".

1705/10/2017186

الصيانه) لتخصص الخـاصة االستيعابيـة الطـاقـة تثبيـت "  

كليــة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  الكهروميكانيكية

طالبًا ( 154 ) قدرها استيعابية بطاقة القدس  ". 

1705/10/2017187

التكييف نظم ) لتـخصص الخـاصة االستيعابيـة الطاقـة تثبيت "  

كليــة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  والتدفئة والتبريد  

طالبًا ( 77 ) قـدرها استيعابية بطاقـة القدس  " . 

1705/10/2017188

اإللتزام المدني للطيران الفنيه نور الملكة كلية على التأكيد "  

المتوسطة المجتمع لكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات بتطبيق  

الفقرتيـن إلى باالستناد الصادرة ( 2013 ) لسنة (2) رقم المعدلة  

( ك أ، ) التعليم مؤسسات اعتماد هيئة قانون من (7) المادة من   

وتعديالته 2007 لسنة ( 20) رقم جودتها وضمان العالي ."

1705/10/2017189

االستيعابيـة الطاقـة وتثبيت الخـاص االعتمـاد على الموافقـة "  

المتوسط الدبـلوم برنـامج/ المركبات ميكانيك) لتـخصص الخـاصة  

طالبًا ( 112)  قـدرها استيعابية بطاقـة القدس كليــة فـي (  " . 

1705/10/2017190

 حطين كلية أمناء مجلس رئيس كتاب في جاء ما على الموافقة 

 لحين شهر لمدة نائبه وتكليف الكلية عميد عقد انتهاء المتضمن

."االصول حسب للكلية عميدًا تنسيب

1705/10/2017191

الشرعي القضاء ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "   / 

بطاقة العالمية االسالمية العلوم جامعة في ( الدكتوراة برنامج  

طالبًا 66 قدرها استيعابية  ".



1705/10/2017192

 الجامعة استكمال من للتأكد اسماؤهم اآلتية من لجنة تشكيل

 لتخصص العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات

:(الدكتوراة برنامج/ المحاسبة)

   اليرموك جامعة/ المحاسبة/سويدان سعيد مشيل الدكتور االستاذ- 

                          مقررًا         

 الجامعة/ محاسبة/  ابونصار حسين محمد الدكتور االستاذ- 

                                                    عضوًا       االردنية

           

                                االعتماد هيئة/  غزلة أبو علي السيد- 

اللجنة سر أمين

1817/5/2017193

  " الطبية التحاليل ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة:  اواًل  

البلقاء جامعة/  الجامعية الزرقاء كلية في (البكالوريوس برنامج /  

في القبول باب وفتح طالبًا 395 قدرها استيعابية بطاقة التطبيقية  

. التخصص

الواردة النواقص كافة استكمال التطبيقية البلقاء جامعة على:  ثانيًا  

25/1/2017 تاريخ (32/4/2017) رقم الهيئة مجلس قرار في  

3/9/2017 أقصاه موعد في وذلك  " .  

1817/5/2017194

" التغذية) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة  

البترا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والحميات السريرية  

اآلتي شريطة طالبًا، (304) لتصبح :

الغذاء جودة ضبط بأجهزة األغذية وحفظ تحليل مختبر تزويد -  

( اللزوجة مقياس اللون، مقياس ).

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم - .

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

3/9/2017 أقصاه موعد ".  

1817/5/2017195

" لتخصص الخـاصة االستيعابيـة الطاقـة تثبيت على الموافقة  ( 

فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  العمرانية والبيئة المدنية الهندسة  

طالبًا ( 224 ) قدرها بطاقة ( متوسطة مجتمع كلية/  القدس ) كليــة  

".

1817/5/2017196

" االستيعابيـة الطاقـة وتثبيت الخـاص االعتمـاد على الموافقـة  

الدبـلوم برنـامج/  المعمارية الهندسة ) لتـخصص الخـاصة  

بطاقـة(  متوسطة مجتمع كلية/  القدس)  كليــة فـي ( المتوسط  

طالبًا ( 112 ) قدرها  ".

1817/5/2017197

لتخصص الخـاصة االستيعابيـة الطاقـة تثبيت على الموافقة "   ( 

كليــة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  الميكانيك هندسة  

( متوسطة مجتمع كلية/  القدس ) طالبًا ( 77 ) قدرها بطاقة   ". 



1817/5/2017198

االستيعابيـة الطاقـة وتثبيت الخاص باالعتماد البت تأجيل "  

فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  المساحة ) لتخصص الخـاصة  

 كليــة

( متوسطة مجتمع كلية/  القدس ) جهاز توفر لحين   (GPS) رئيسي 

(ميداني) المساحة لمختبر  ". 

1817/5/2017199

الفنية نور الملكة كلية) امناء مجلس تنسيب على الموافقة: أواًل "  

زياد الدكتور  العميد بإعفاء (متوسطة مجتمع كلية/ المدني للطيران  

منصبه من الخصبة مسلم  .

زياد والدكتور الكلية مابين التعاقد بعالقة دور لها ليس الهيئة: ثانيًا  

الخصبة مسلم .

الفنية نور الملكة ) كليـة أمنـاء مجلس تنسيب على الموافقـة: ثالثًا  

العميد نائب بتكليف ( متوسطة مجتمع كلية/ المدني للطيران  

اعتبارًا للكلية العميد بمهام للقيام  المشاقبه عارف فرحان الدكتور  

عميد تعيين لحين تاريخه من شهر ولمدة 17/5/2017 تاريخ من  

." للكلية

1817/5/2017200

التصنيف دليل على اجريت التي التعديالت على الموافقة "          

وكبار الجامعات رؤساء مالحظات اخذ بعد للجامعات االردني  

." المختصين

1817/5/2017201

 لتطوير  االعتماد لشؤون الرئيس مساعد برئاسة لجنة تشكيل

 المشتركة للبرامج االعتماد ومعايير والخاص العام االعتماد معايير

والمستضافة

1924/5/2017202

برنامج/ الفلسفة) تخصص باعتماد االستمرار على الموافقة: أواًل "  

142)   قدرها استيعابية بطاقة األردنية الجامعة في (البكالوريوس  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، ( .

برنامج/ الفلسفة) تخصص اعتماد في النظر  تأجيل: ثانيًا  

من الالزم العدد توفير لحين األردنية الجامعة في (الماجستير   

آخر في العلمي واإلنتاج االكاديمية والرتب التدريس هيئة أعضاء  

وذلك الفلسفة، قسم في تدريس هيئة أعضاء ألربعة سنوات خمس  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب  

االعتماد هيئة عن والصادرة  

برنامج/ الفلسفة) تخصص اعتماد في النظر  تأجيل: ثالثًا  

من تدريس هيئة عضو تعيين لحين األردنية الجامعة في (الدكتوراه  

أستاذ برتبة التخصص في الدكتوراه حملة ." .



1924/5/2017203

 (305/27/2016) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: أواًل "

الخاص االعتماد في البت تأجيل والمتضمن 10.8.2016 تاريخ  

تعيين لحين (البكالوريوس برنامج/ الحياتية العلوم) لتخصص  

بحيث التخصص في الدكتوراه حملة من تدريس هيئة أعضاء  

األساسية المعرفية المجاالت تغطي الدقيقة تخصصاتهم تكون  

تخصص اعتماد معايير في وردت كما الحياتية، العلوم لتخصص  

( الحياتية العلوم ) التدريس هيئة أعضاء اعتماد يتم لم بأنه علمًا.    

العلوم) تخصص في سابقًا اعتمادهم تم حيث أسماؤهم المرفقه  

فؤاد الدكتور األستاذ باستثناء (الماجستير برنامج/ البحرية  

 .الحوراني

برنامج/ الحياتية العلوم) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثانيًا  

العدد تعيين لحين العقبة فرع/ األردنية الجامعة في (البكالوريوس  

التخصص في الدكتوراه حملة من التدريس هيئة أعضاء من الالزم  

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار حسب وذلك  

االعتماد هيئة عن والصادرة والعلمية اإلنسانية للتخصصات  ".

1924/5/2017204

 للبند مستكمل األردن فرع/ المفتوحة العربية الجامعة تعتبر (أواًل

 تاريخ (145/13/2017) رقم االعتماد هيئة مجلس قرار من (1)

 درجة حملة من أكاديمي منسق بتوفير والمتعلق (12/4/2017)

 للبرنامج دكتور أستاذ برتبة التخصص في الدكتوراه

 من( الثالث)و( الثاني) البندين استكمال الجامعة على التأكيد (ثانيًا

 تاريخ (145/13/2017) رقم االعتماد هيئة مجلس قرار

: المتضمن (12/4/2017)

 مجال في متخصصة ورقية بدوريات المكتبة اشتراك- 1"

 تعليمات من  (24) المادة من (د) للبند وفقًا المحاسبة تخصص

 المفتوح التعليم/العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير

.3/9/2017 أقصاه موعد في وذلك

 الدكتوراه درجة حملة من مشرف تدريس هيئة عضو تعيين-  2

 السنة بداية في وذلك أدنى حدًا مساعد أستاذ برتبة التخصص في

 وفقًا للتخصص الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية

 العام االعتماد ومعايير تعليمات من (15) المادة من (2) للبند

.المفتوح التعليم/العليا الدراسات لبرامج

 لبرنامج الخاص االعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف 

.الماجستير



1924/5/2017205

رقم االعتماد هيئة مجلس قرار على التأكيد  (أواًل "  

في البت بتأجيل والمتعلق (1/2/2017) تاريخ (48/5/2017)  

) لتخصص الخاص االعتماد الماجستير برنامج/ البرمجيات هندسة ) 

هيئة أعضاء أربعة بتوفير الجامعة قيام لحين فيالدلفيا جامعة في  

لتعليمات وفقًا التخصص في الدكتوراه درجة حملة من تدريس  

الرتب حيث من العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  

هندسة تخصص في منهم إثنان ، العلمي واالنتاج األكاديمية  

األقل على البرمجيات  .

البرمجيات هندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة خفض (ثانيًا / 

لتصبح طالبًا( 265) من فيالدلفيا جامعة في (البكالوريوس برنامج  

." طالبًا (237)

1924/5/2017206

إدارة) لتـخصص الخـاص االعتمـاد قـرار إلغـاء على الموافقة "   

كليــة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  والمطاعـم الفنـادق  

( ( متوسطة مجتمع كلية/ القدس تاريــخ ( 427/33/2016 ) رقـم   

طلبها على بنـاًء   ( 28/9/2016 )  " .

1924/5/2017207

السياحية اإلدارة) لتخصص الخـاصة االستيعابيـة الطاقـة تثبيت " / 

مجتمع كلية/ القدس) كليــة فـي (المتوسط الدبـلوم برنـامج  

طالبـًا( 120) قدرها بطاقة (متوسطة  ".

1924/5/2017208

الفنـادق إدارة) لتـخصص الخـاص االعتمـاد علـى المـوافقـة "  / 

مجتمع كلية/ القدس) كليـة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنامـج  

طالبًا( 80) قدرها خاصة استيعابيـة بطاقـة (متوسطة  ".

1924/5/2017209

التصنيف نظام إلصدار القانونية االجراءات في بالسير اوصيه "  

 (19) المادة بموجب صادر 2017 لسنة  رقم للجامعات االردني

رقم جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة قانون من  

االردني التصنيف مشروع لدولتكم ومرفقا 2007  لسنة (20)  

على النظام مشروع عرض وقرر الموجبة واالسباب للجامعات  

الوزراء مجلس  .

2031/5/2017210

القيادة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل:  أوال "  

تعيين لحين االردنية الجامعة في (الدكتوراة برنامج/التربوية  

درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من األدنى الحد الجامعة  

العام االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا التخصص في الدكتوراة  

التخصص في طلبة قبول وعدم العليا الدراسات لبرامج .

التربوية االدارة ) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف: ثانيًا  / 

عدد في الحاصل التجاوز تصويب لحين ( الماجستير برنامج  

 (27) قدره والبالغ للبرنامج المقرة االستيعابية الطاقة على الطالب

" . طالبًا



2031/5/2017211

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

( البكالوريوس برنامج/  الهندسةالمدنية ) لتصبح جرش جامعة في   

للجامعة العامة اإلستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (450)  

". 

2031/5/2017212

/ المدنية الهندسة) لتخصص  االستيعابية الطاقة تخفيض: أواًل       

. طالبًا( 544)  لتصبح اإلسراء جامعة في (البكالوريوس برنامج

/ المشاريع ادارة) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف: ثانيًا       

 هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين لحين ( الماجستير برنامج

 لتعليمات وفقًا البرنامج في الدكتوراه درجة حملة من التدريس

 موعٍد في وذلك العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير

 االعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف 3/9/2017 أقصاه

. للبرنامج الخاص

2031/5/2017213

المعلومات أمن) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل " / 

إستكمال لحين األوسط الشرق جامعة في (الماجستير برنامج  

التالية للنواقص الجامعة  :

الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة أعضاء ثالثة توفير -1  

في أدنى حدًا مشارك أستاذ برتبة وآخر أستاذ برتبة أحدهم  

العام االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا  (المعلومات أمن) تخصص  

كايد كايد أحمد الدكتور األستاذ أن علمًا العليا الدراسات لبرامج  

يتوفر وال (الماجستير برنامج/ الحاسوب علم) تخصص في معتمد  

على المعلومات أمن في الدقيق تخصصه تدريس هيئة عضو  

منفصل البرنامج أن اعتبار .

الدراسية الخطة على التالية التعديالت إجراء -2 :

وتعديل وتوحيدها، الدراسية الخطة في المساقات ترميز تصحيح -  

المساق رقم تصاعديًاحسب ترتيبها يتم بحيث المساقات وصف ، 

العربية باللغة وصفها ومراجعة  .

البيانات ادارة" من (40301729) رقم المساق مسمى تعديل -  

البيانات قواعد" الى" اآلمنة ".

2031/5/2017214

برنامج/  المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

تصويب لحين ، العالمية االسالمية العلوم جامعة في (الدكتوراة  

الخاصة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز الجامعة  

أقصاه موعد في  (البكالوريوس برنامج/  المحاسبة)لتخصص  

3/9/2017 " .



2031/5/2017215

الراغبين الهيئة موظفي وتعليمات ُأسس تعديل على الموافقة "  

قرار بموجب والصادرة العليا الدراسات برامج في بالدراسة  

بحيث (24/6/2016) تاريخ (81/8/2016) رقم الهيئة مجلس  

التالي النحو على تصبح  : 

االعتماد هيئة في خدمة سنوات (3) أمضى قد الموظف يكون أن -  

. 

جيد عن يقل ال السنوي االداء تقرير في الموظف تقدير يكون أن -  

المدنية الخدمة نظام حسب متتاليتين سنتين ألخر جدًا  . 

الرسمي العمل دوام أوقات مع الموظف دراسة وقت يتعارض أال -  

الهيئة في   .

فقط الرسمية الجامعات في الدراسة للموظف يسمح -  .

الخدمة ديوان نظام حسب المسبقة الموافقة ألخذ بطلب التقدم -  

. المدنية

سنتين آلخر تأديبية عقوبة الموظف بحق اتخذ قد يكون ال أن -  

. متتاليتين

الجامعات احدى من للدراسة قبول على الموظف حصول -  

 .الرسمية

يقوم الذي العمل تخدم دراسته طبيعة تكون لمن االولوية تعطى -  

بالهيئة به  . 

التعليمات في نص فيها يرد لم التي الحاالت في المجلس يبت -  

اعاله المذكورة  . "

2031/5/2017216

الجامعات حوكمة لمجلس العام االمين كتاب على االطالع تم "  

مؤتمر عن الصادرة والتوصيات الختامي بالبيان المتعلق العربية  

الواقع) أنموذجًا االردن- العربية المدرسية المناهج حوكمة  

السبت يوم االوسط الشرق جامعة رحاب في عقد الذي (والمأمول  

13/5/2017 الموافق  ".

2031/5/2017217

رقم الهيئة رئيس كتاب بموجب المكلفة اللجنة تشكيل إعادة "  

كل وعضوية برئاستكم لتصبح 17/1/2014 تاريخ (1/1674)  

االعتماد هيئة مجلس أعضاء من  :

عضـوًا/ االعتماد هيئة رئيس نائب  .1

عضـوًا/ األعتماد لشؤون الرئيس مساعد .2

عضوًا/  الجودة ضمان لشؤون الرئيس مساعد .3

المجلس في المتفرغين غير االعضاء الى باالضافة .4  .

ألعضاء المعرفي المجال طلبات وتحديد دراسة مهمتها تكون      

التعليم وزارة من  معادلة وثيقة على الحاصلين التدريسية الهيئة  

االردنية الجامعات في التدريس لغايات العلمي والبحث العالي  ".



2031/5/2017218

لطلبات العالي التعليم مؤسسات تقدم فترة تمديد على الموافقة "  

من أ البند (5) رقم المادة في والوارد والخاص العام االعتماد  

واالنظمة بالقوانين العالي التعليم مؤسسات التزام مراقبة تعليمات  

رقم المعدلة االعتماد ومعايير العالي بالتعليم المتعلقة والتعليمات  

7/4/2013 تاريخ (219) رقم الهيئة مجلس قرار بموجب (14) ، 

قانون من (7) المادة من (ب،ك) الفقرتين الى باالستناد الصادرة  

2007 لسنة (20) رقم العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة   

2017 لعام وذلك 31/7/2017 حتى لتصبح  " .

2031/5/2017219

لجان مكافآت تحديد اسس من (7) المادة الى ب البند اضافة "  

اآلتي النحو على ومتابعتها الجودة وضمان والخاص العام االعتماد  

:

مبلغ للجامعات االردني للتصنيف العليا اللجنة ألعضاء يصرف  

و الهيئة خارج من اللجنة ألعضاء جلسة كل عن دينار (50) (15) 

السر ألمين دينار  .

يتم وعليه المرفق بالشكل هي كما اقرارها تاريخ من بها ويعمل  

الهيئة رئيس كتاب بموجب المكلفة للجنة المالية المكافأة صرف  

29/5/2017 تاريخ (1/5/2017 ) رقم  " .

2106/07/2017220

الحكومة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "   

بطاقة األردنية الجامعة في (الماجستير برنامج/ اإللكترونية  

اآلتي شريطة طالبًا (33) قدرها استيعابية :

تخصص في الدكتوراه حملة من تدريس هيئة عضو تعيين .1  

( اإللكترونية األعمال ) اعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية في وذلك   

.التخصص

المقرة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب .2  

األعمال معلومات تكنولوجيا) لتخصص طالبًا (333) والبالغة / 

رفع بطلب بالتقدم وذلك طالبًا( 151) والبالغ (البكالوريوس برنامج  

في الطلبة عدد بلغ حيث للتخصص، خاصة استيعابية طاقة  

3/9/2017 أقصاه موعد في وذلك طالبًا (484) التخصص .

برنامج/ الشبكة ذكاء) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا  

طالبًا( 33) عند (الماجستير ."



2106/07/2017221

وعلوم هندسة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

بطاقة والتكنولوجيا العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/النانو  

باآلتي الجامعة التزام شريطة طالبًا، (50) قدرها استيعابية :

) على المقبولون الطلبة يكون ان: أواًل النانو وعلوم هندسة ) 

اآلتية التخصصات في البكالوريوس درجة على حاصلون :

الميكاترونكس هندسة الميكانيك، هندسة) الهندسية التخصصات - ، 

اي أو الكيميائية، الهندسة الطبية، الهندسة كهربائية، هندسة  

التخصصات هذه من قريب تخصص ).

قريب تخصص اي او الكمياء، الفيزياء،) العلمية التخصصات -  

التخصصين هذين من )

هيئة بتزويد الجامعة قيام: الدراسية بالخطة يتعلق فيما: ثانيًا  

متضمنة االصول حسب النهائية الدراسية بالخطة االعتماد  

اآلتية التعديالت : 

المقياس متعددة لمسائل حسابية طرق مساق مسمى تغيير -  

والفيزيائية المقياس متعددة مسائل نمذجة ليصبح والفيزيائية .

بصريات بمساق الكهروكيميائية واالجهزة المواد مساق استبدال -  

.النانو

رامي الدكتور من كاًل توطين بقرار االعتماد هيئة تزويد: ثالثًا  

هندسة برنامج في  الربضي رابي والدكتور عويس، جوزيف  

3/9/2017 أقصاه موعٍد في وذلك النانو، وعلوم .

العمل ومباشرة العلمية بالمؤهالت االعتماد هيئة تزويد: رابعًا  

تخصص في الجامعة قبل من المبتعثة رشدان آالء للدكتورة  

األول الدراسي الفصل بداية أقصاه موعٍد في وذلك الطبية، الهندسة  

2017/2018 الجامعي العام من . 

في للتخصص الخاصة اإلستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

3/9/2018 أقصاه موعٍد  ."

2106/07/2017222

تاريخ (182/17/2017) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد "  

العلمية بالمؤهالت االعتماد هيئة بتزويد المتعلق (10/5/2017)  

قبل من المبتعث الوديان طالل محمود للدكتور العمل ومباشرة  

أقصاه موعٍد في وذلك ، والطوارئ االسعاف تخصص في الجامعة  

2017/2018 الجامعي العام من األول الدراسي الفصل بداية .

في للتخصص الخاصة اإلستيسعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

3/9/2017 أقصاه موعٍد  ." 



2106/07/2017223

المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  / 

بطاقة العالمية االسالمية العلوم جامعة في (الدكتوراة برنامج  

اآلتي شريطة ، طالبًا (66) قدرها استيعابية :

برنامج/المحاسبة) تخصص في الفعلي الطلبة بعدد الهيئة تزويد .1  

2/7/2017 أقصاه موعد في وذلك (البكالوريوس .

مجال في الحديثة والمجالت والدوريات بالكتب المكتبة تزويد .2   

 .التخصص

على لالشراف االشرافي العبء في الحاصل التجاوز تصويب .3  

غير تدريس هيئة اعضاء حاليا يشرف حيث ، الدكتوراه رسائل  

وعدم دكتوراة، طالب (22) على (الجامعة خارج من) متفرغين  

أعضاء منح

العبء من اكثر الدكتوراه رسائل على المشرفين التدريس هيئة  

اقصاه موعد في وذلك االكاديمية، الرتبة حسب به المسموح  

الخاص االعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف ،3/9/2017  

.للبرنامج

جدد طلبة قبول باب فتح إعادة على المترتبة المالية البدالت دفع .4  

 (3000) قدره والبالغ (الدكتوراة برنامج/المحاسبة) تخصص في

قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف 3/9/2017 اقصاه موعد في دينار  

التخصص في جدد طلبة .

لبرامج العام االعتماد ومعايير بتعليمات الجامعة التزام .5  

استاذ الى طالب بنسبة يتعلق فيما وخصوصًا العليا الدراسات  

الدراسي العام بداية من اعتبارًا وذلك الدكتوراه، لبرنامج (5:1)  

(2017/2018).

برنامج/المحاسبة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم  

2017/2018 الجامعي العام من االول الفصل بداية في (الدكتوراة .

لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار في النظر سيتم: ثانيًا     

( البكالوريوس برنامج/المحاسبة ) االستيعابية الطاقة وتثبيت   

2/7/2017 أقصاه موعد في للتخصص الخاصة .

2106/07/2017224

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل "  

( البكالوريوس برنامج/والوقاية النباتي االنتاج ) جرش جامعة في   

التالية النواقص الجامعة إستكمال لحين :

التخصص مجال في المختبرات مشرفي من الالزم العدد تعيين (1 .

التالية الضرورية باألجهزة المختبرات تزويد (2 :

قياس أجهزة ، (2) عدد كهربائي خالط جهاز ريفراكتوميتر، جهاز  

الورقة مساحة لقياس ،جهاز(2) عدد الثمار صالبة  .

االستيعابية الطاقة رفع بمسوغات االعتماد هيئة تزويد (3  

.للتخصص

النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف 3/9/2017 أقصاه موعد في وذلك  

للتخصص الخاص االعتماد في ."



2106/07/2017225

ادارة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تعديل على الموافقة "   

الى طالبًا( 30) من جدارا جامعة في (الماجستير برنامج/ األعمال  

اآلتي شريطة طالبًا (88) :

مجالت في منشور األقل على واحد ببحث الهيئة تزويد – 1  

أقصاه موعد في العزاوي نجم الدكتور لألستاذ عالميًا مصنفة  

الخاص االعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف 15/3/2018  

.للبرنامج

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم – 2 .

في للبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم   

15/3/2018 أقصاه موعد ."

2106/07/2017226

التصميم ) لتـخصص الخـاصة االستيعابيـة الطاقـة تثبيت "  

كلية فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  والملتيميديا الجرافيكي  

( ( متوسطة مجتمع كلية/  القدس طالبًا ( 112 ) قـدرها بطاقـة   ."

2106/07/2017227

تاريخ (198/18/2017) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد "  

الخاص باالعتماد البت تأجيل: على ينص والذي 17/5/2017  

المساحة ) لتخصص الخـاصة االستيعابيـة الطاقـة وتثبيت  / 

كليــة فـي (المتوسط الدبـلوم برنـامج

( متوسطة مجتمع كلية/  القدس )  جهاز توفر لحين   (GPS) رئيسي 

(ميداني) المساحة لمختبر   . "

2106/07/2017228

لتـخصص الخـاص االعتمـاد فـي االستمرار على الموافقة "  ( 

األمير)  كليـة فـي ( المتوسط الدبلوم برنامـج/  المستودعـات إدارة  

متوسطة مجتمع كلية/  العسكرية الفنيه الثاني عبداهلل بن الحسين  ) 

قـدرها خاصة استيعابية بطاقـة

لتعليمات العام اإلطار بتطبيق اإللتزام شريطة ، طالبًا ( 224 )   

والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير  

2013 لسنة (6) رقم المعدلة المتوسطة المجتمع لكليات والتطبيقية  

هيئة قانون من (7) المادة من (ك أ،) الفقرتين بموجب الصادرة  

وتعديالته 2007 لسنة (20) رقم العالي التعليم مؤسسات اعتماد .

موعد في للتخصص الخاصة االستيعابيه الطاقة تثبيت وسيتم    

3/9/2017 أقصاه ."



2106/07/2017229

لتـخصص الخـاص االعتمـاد فـي االستمرار على الموافقة "  ( 

كليـة فـي ( المتوسط الدبلوم برنامـج/  الكهروهيدروليكية النظم  ( 

مجتمع كلية/  العسكرية الفنيه الثاني عبداهلل بن الحسين األمير  

شريطة ، طالبًا ( 112) قـدرها خاصة استيعابية بطاقـة ( متوسطة  

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار بتطبيق اإللتزام  

المجتمع لكليات والتطبيقية والعلمية اإلنسانية للتخصصات  

الفقرتين بموجب الصادرة 2013 لسنة (6) رقم المعدلة المتوسطة  

( ك أ، ) التعليم مؤسسات اعتماد هيئة قانون من (7) المادة من   

وتعديالته 2007 لسنة (20) رقم العالي .

باآلتي التطبيقية البلقاء جامعة إلى والطلب :

الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل       

التطبيقية البلقاء جامعة قبل من واعتمادها للتخصص

الخاصة االستيعابيه الطاقة تثبيت وسيتم األصول حسب       

3/9/2017 أقصاه موعد في للتخصص ."

2106/07/2017230

لتـخصص الخـاص االعتمـاد فـي االستمرار على الموافقة "  ( 

كـليـة فـي ( المتوسط الدبلـوم برنـامـج/  األتـوترونكس  

مجتمع كلية/  العسكرية الفنيه الثاني عبداهلل بن الحسين األمير )  

112)  قـدرها خاصة استيعابية بطاقـة ( متوسطة  )

ومعايير لتعليمات العام اإلطار بتطبيق اإللتزام شريطة ، طالبًا   

والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص االعتماد  

2013 لسنة (6) رقم المعدلة المتوسطة المجتمع لكليات والتطبيقية  

هيئة قانون من (7) المادة من (ك أ،) الفقرتين بموجب الصادرة  

وتعديالته 2007 لسنة (20) رقم العالي التعليم مؤسسات اعتماد .

باآلتي التطبيقية البلقاء جامعة إلى والطلب :

الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل        

حسب التطبيقية البلقاء جامعة قبل من واعتمادها للتخصص  

في للتخصص الخاصة االستيعابيه الطاقة تثبيت وسيتم األصول  

3/9/2017 أقصاه موعد ."

2106/07/2017231

المشاقبه سليمان عارف فرحان الدكتور تعيين على الموافقة "  

الدراسي الفصل نهاية وحتى 7/6/2017 من اعتبارًا للكلية عميدًا  

) الدراسي العام من األول  2017/2018  )."

2106/07/2017232

" المعايطة زعل حسين الدكتور من كل استقالة على الموافقة: أواًل  

الكلية ُأمناء مجلس من الشياب سعيد احمد والدكتور  .

السعايده الكريم عبد منعم الدكتور االستاذ تعيين على الموافقة: ثانيًا  

الكلية ُأمناء مجلس في عضوًا  

هياجنة اهلل ضيف محمد الدكتور االستاذ تعيين على الموافقة: ثالثًا  

الكلية ُأمناء مجلس في عضوًا  ."



2106/07/2017233

تاريخ (207/13/2013) رقم الهيئة مجلس قرار إلى استنادًا "  

للكلية العام االعتماد في االستمرار المتضمن (31/3/2013)  

لها العامة االستيعابية الطاقة وتثبيت والتكنولوجيا للعلوم األردنية  

ومعايير تعليمات بكافة الكلية التزام شريطة طالبًا، (494)بـ  

باآلتي اللجنة توصي المتوسطة، المجتمع لكليات العام االعتماد :

مجتمع كلية/  والتكنولوجيا للعلوم األردنية الكلية ) على التأكيـد   

لكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات بتطبيق اإللتزام ( متوسطة  

الصادرة ( 2013 ) لسنة (2) رقم المعدلة المتوسطة المجتمع  

هيئة قانون من (7) المادة من (ك أ،) الفقرتيـن إلى باالستناد  

لسنة ( 20) رقم جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتمـاد  

في اآلتي واستكمال المخالفات إزالة وجوب مع ، وتعديالته 2007  

االعتماد سحب سيتم ذلك وبخالف 15/9/2017 أقصاه موعد  

الكلية من العام :

تحقيق لغايات الكلية أرض مساحة مخالفه تصويب على العمل .1  

المساحة أن للجنة تبين حيث العام االعتماد شروط من مهم شرط  

هي طولية إجمالية أبنيه ومساحة 2م 1900 هي حاليًا للكلية الفعلية  

االعتماد شروط من شرط ألهم مخالفة تعتبر بذلك وهي 2م 2400  

العام االعتماد ومعايير تعليمات من (أ/17) المادة ولنص العام  

صادرة ( 2013) لسنة (2) رقم المعدلة المتوسطة المجتمع لكليات  

اعتماد هيئة قانون من (7) المادة من (ك أ،) الفقرتيـن إلى باالستناد  

والتي وتعديالته 2007 لسنة ( 20) رقم العالي التعليم مؤسسات  

والمرافق بالمباني تتعلق :

من ( 2م10) يخصص أن يشترط: ومرافقها الكلية أرض مساحة  -  

تقل أال على الكليـة فـي مسجل طـالب لكـل الوظيفية المساحة  

الطلبة لعدد األقصى والحد  دونمات، خمس عن األرض مساحة  

ومرافقها الكلية أرض مساحة وتكون طالب، (4000) الكلية في  

اآلتي النحو على :

2106/07/2017234

العلمية للمجالت التالية االسس إعتماد "  :

أو علمية مؤسسة عن تصدر أن:  المحكمة العلمية المجلة: أواًل  

االردني العلمي البحث صندوق من المدعومة االردنية المجالت  

االتيه الشروط عليه وتنطبق  :

تحرير ورئيس تحرير هيئة لها يكون أن -1  .

استشارية هيئة لها يكون أن -2  .

سنوات ثالث اصدارها على مضى يكون أن -3  .

المجلة اصدار في استمرارية هنالك يكون ان -4  .

في مفهرسة تكون أن: عالميًا المصنفه المحكمة العلمية المجلة: ثانيًا  

العالمية اليانات قواعد احدى  

• Science Citation Index ( SCI)

•  Science Citation Index Expanded ( SCIE)

• Thomson Reuters ( Formerly ISI)

• (ERA)  االسترالي المجالت تصنيف نظام  

• EBSCO Abstract 

• EconLit."



2214/6/2017235

: اآلتي النحو على لالختبارات الوطني المركز مجلس تشكيل إعادة

      جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة رئيس- 1

رئيسًا                                    

                     العلمي والبحث العالي التعليم وزارة عام أمين- 2

عضوًا                                   

                                      المدنية الخدمة ديوان عام أمين- 3

عضوًا                                   

            والتطوير الجودة لضمان االعتماد هيئة رئيس مساعد- 4

عضوًا                                    

                 اليرموك جامعة/  سوالمة يوسف الدكتور االستاذ- 5

عضوًا                                   

 تكنولوجيا كلية عميد/ عوجان عطيوي عرفات الدكتور االستاذ- 6

عضوًا  للتكنولوجيا سمية االميرة جامعة/ المعلومات

                                   لالختبارات الوطني المركز مدير- 7

مقررًا                                  

                                                 النوافلة علي الدكتور- 8

للسر أمينًا                             

 دينارًا خمسون (50) بقيمة مالية مكافأة تصرف أن على    

.الهيئة خارج من المجلس ألعضاء

.21/6/2017 تاريخ القادم االسبوع تعرض

2214/6/2017236

وخطوات منهجية لتقديم الهيئة في االعتماد لمديرية الموافقة "  

الجامعات في االكاديمية للتخصصات والنهائي االولي االعتماد  

".االردنية

2214/6/2017237
التخصصي المستشفى اعتماد بطلب المكلفة اللجنة تقرير دراسة "  

القادم االسبوع التقرير وعرض اخرى مرة تعليمي كمستشفى  ."

2214/6/2017238

األعمال إدارة) لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تعديل "  / 

شريطة طالبًا،( 88) لتصبح اإلسراء جامعة في (الماجستير برنامج  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم ."

2214/6/2017239

لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تعديل على الموافقة "  

( الماجستير برنامج/ الجرافيكي التصميم ) الشرق جامعة في   

في تدريس هيئة عضو تعيين شريطة طالبًا (66) لتصبح األوسط  

آلخر العلمي نتاج اإل لشرط محقق مشارك أستاذ برتبة البرنامج  

لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب وذلك سنوات خمس  

3/9/2017 أقصاه موعٍد في وذلك المعدلة، العليا الدراسات  

للتخصص الخاص االعتماد في النظر اعادة سيتم ذلك وبخالف ."



2214/6/2017240

تكنولوجيا) لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تعديل "  

جامعة في (الماجستير برنامج/ التعليم في واالتصاالت المعلومات  

اآلتي شريطة طالبًا، (44)  لتصبح االوسط، الشرق :

الخطة على اآلتية التعديالت اجراء الجامعة على التأكيد: أواًل  

تاريخ (10/2/2017) رقم الهيئة مجلس قرار في والواردة  

(11/1/2017).

الرسالة مسار ( أ :

التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا) مادة تسمية إعادة .1  

تكنولوجيا تطبيقات) لتصبح اإلجبارية التخصص متطلبات من (  

التعليم في واالتصاالت المعلومات ).

من (التدريس في المتعددة الوسائل تطبيقات) مادة تسمية إعادة .2  

المتعددة الوسائل تطبيقات) لتصبح اإلجبارية التخصص متطلبات  

التعليم في ).

من (وانتاجه الرقمي المحتوى تصميم) مادة مسمى تعديل .3  

المحتوى وانتاج تصميم) لتصبح اإلجبارية التخصص متطلبات  

التعليمي الرقمي ).

من (واستراتيجياته التدريس تصميم) مادة مسمى تعديل  .4  

بيئات في التدريس تصميم) لتصبح االختيارية التخصص متطلبات  

الجديد المسمى حسب المادة وصف وتعديل (اإللكتروني التعلم .

انتاج) االختيارية التخصص متطلبات من التالية المواد إلغاء  .5  

االدارة الرقمي؛ الفوتوغرافي التصوير انتاج ومعالجته؛ الصوت  

بعد عن التعلم االلكترونية؛ ). 

أنظمة) اإلختيارية التخصص متطلبات إلى التالية المواد إضافة .6  

التعلم ادارة  (LMS) التعليم تكنولوجيا ؛ ).

المادة مسمى مع لتتالءم التالية المواد وصف في النظر إعادة .7  

( تصميم التعليم؛ في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا تطبيقات  

تصميم اإللكتروني؛ النشر التعليمي؛ الرقمي المحتوى وانتاج  

المستويات تراعى أن على ،(اإللكتروني التعلم بيئات في التدريس  

2214/6/2017241

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في البت تأجيل "  

( البكالوريوس برنامج/ والمصرفية المالية العلوم ) جامعة في   

للعام التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد لحين األوسط، الشرق  

عقود من (%50) نسبة تكون بحيث  (2017/2018) الجامعي  

على سنتين لمدة الدكتوراه درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء  

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام لإلطار وفقًا وذلك األقل،  

والعلمية اإلنسانية للتخصصات ."

2214/6/2017242

 تعليمات في والبنود المواد من عدد على التعديالت مقترح عرض

 العام اإلطار ، 2013 لسنة (2) رقم المعدلة العام االعتماد

 والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات

 المتوسطة المجتمع لكليات 2013 لسنة (6) رقم المعدلة والتطبيقية

 قانون من (7) المادة من (ك أ،) الفقرتيـن إلى باالستناد والصادرة

 2007 لسنة (20) رقم العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة

 رقم الهيئة مجلس قراري بموجب تعديلهما تم واللذين ، وتعديالته

 ورقم (30/6/2013) تاريخ (310/23/2013)

 المستشار على ، (23/10/2013) تاريخ (535/37/2013)

.الرأي وابداء لدراستها القانوني



2214/6/2017243

" كلية/  قرطبة) كلية بإغالق العالي التعليم مجلس إلى التنسيب  

قبل من عليه الحجز تم الكلية مبنى كون وذلك ،(متوسط مجتمع  

بتاريخ وذلك االحمر بالشمع وختمه العام االمن اجهزة  

كامل اسبوع فرصة الكلية اعطاء تم بأنه علمًا 21/11/2016  

لم ولكنها ، الدعوى صاحب البنك مع المالي وضعها لتسوية  

البلقاء جامعة كتاب على بناءًا ، الوضع بتسوية القيام تستطع  

17/12/2016 تاريخ (180/2/2/2/13007) رقم التطبيقية ."

2321/6/2017244

برئاستكم لالختبارات الوطني المركز ادارة مجلس تشكيل "  

من كل وعضوية :

العـــــــــــــــــــالي التعليــــــــــــم وزارة عـــــــام أمــــين  

عضوًا                          العلمــــــــــــي والبــــحث

الخدمـــــــــــــــة ديـــــــــــــوان عـــــــــــــــــــام أمــــــــــــــــين  

عضوًا                        المدنيـــــــــــــــــــة

االعتمــــــــــاد هيئة رئيـــــــــــــــــــــس مســـــاعد        

عضوًا                        والتــــــطوير الجودة لضمــــــان

ســــــــــــوالمة يــــــــــوسف الدكتـــــــــــور االستـــــــاذ            / 

عضوًا                       اليـــــــــــرموك جــــــامعة

االميرة جامعة/ عوجان عطيوي عرفات الدكتور االستاذ            

عضوًا.                          المعلومات لتكنولوجيا سمية

التعليم مؤسسات اعتماد هيئة/   النوافلة علي الدكتور             

سر أمين                                                        العالي  

المالية التعليمات حسب جلسة كل عن مالية مكافأة تصرف أن على  

العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة في بها والمعمول النافذة  

جودتها وضمان .

2321/6/2017245

برنامج/ التعليم تكنولوجيا) تخصص اعتماد على الموافقة: أواًل "  

طالبًا( 11) قدرها استيعابية بطاقة األردنية الجامعة في (الدكتوراه ، 

اآلتي شريطة :

في السعايدة منعم الدكتور توطين بقرار االعتماد هيئة تزويد .1  

) تخصص الدكتوراه برنامج/ التعليم تكنولوجيا ).

أعضاء لجميع العلمي االنتاج عن بتقرير االعتماد هيئة تزويد .2  

والتدريس المناهج قسم في التدريس هيئة . 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .3 .

والتدريس المناهج) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثانيًا / 

الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب لحين (الدكتوراه برنامج  

الطاقة بلغت حيث طالبًا (174) قدره والبالغ المقرة االستيعابية  

في المقبولين الطلبة عدد وبلغ طالبًا (17) المقره االستيعابية  

طالبًا (191) التخصص ."



2321/6/2017246

االعتماد ومعايير تعليمات من (6) المادة من (ح) البند إلى استنادًا "  

الدكتور فإن الهاشمية، األردنية المملكة في العاملة للجامعات العام  

هيئة أعضاء اعتماد لشروط محقق غير مطارنه الوهاب عبد  

لجامعة الموافقة يمكن ال وعليه السبعين، سن بلغوا ممن التدريس  

طلبها على العربية عمان ."

2321/6/2017247

هندسة ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة على اإلبقاء "  

كانت كما فيالدلفيا جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  البرمجيات  

طالبًا (265) قدرها والبالغ سابقًا مقره . "

2321/6/2017248

اآلتي شريطة تعليمي كمستشفى التخصصي المستشفى اعتماد "  :

قسم في الفرعية التخصصات في االختصاصيين عدد زيادة -1  

هو كما (%80) عن تقل ال بحيث والتوليد النسائية وقسم االطفال  

الصادرة التعليمي المستشفى اعتماد تعليمات في عليها منصوص  

يعتمد لم االردني الطبي المجلس بأن علمًا االعتماد، هيئة عن  

فقط واعتمد والتوليد النسائية تخصص في فرعية اختصاصات  

االطفال طب اختصاص في فرعيين تخصصين  .

الالزمة الكتب من حديثة بإصدارات المستشفى مكتبة رفد  -2  

مجموع يقل أال مراعاة مع المستشفى في الرئيسية للتخصصات  

عنوان (300) عن المكتبة في الكتب ."

2407/05/2017249
 بمالحظات المجلس تزويد حين الى القادم لالسبوع القرار تأجيل تم

.الدراسة بعد المجلس اعضاء واراء

2407/05/2017250

 برنامج/ المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل

( 66) قدرها خاصة استيعابية بطاقة فيالدلفيا جامعة في (الماجستير

:اآلتي شريطة طالبًا،

 في الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين- أ

 لتعليمات وفقًا أدنى حدًا مشارك أستاذ برتبة المحاسبة تخصص

 السنة بداية وذلك ، العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير

.للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم- ب

/ المحاسبة) لتخصص الخاص االستيعابية الطاقة تخفيض (ثانيًا

.طالبًا( 836) لتصبح طالبًا( 1041) من (البكالوريوس برنامج

 لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم

.3/9/2018 أقصاه موعد في (الماجستير برنامج/ المحاسبة)

2407/05/2017251
   " الشافعي الفقه ) لتخصص الخـاص االعتمـاد معايير اقرار / 

المرفق بالشكل هي كما." ( البكالوريوس برنامج .

2407/05/2017252
 بمالحظات المجلس تزويد حين الى القادم لالسبوع القرار تأجيل تم

.الدراسة بعد المجلس اعضاء واراء



2407/05/2017253

 برنامج/ البيانات علم) لتخصص الخاص االعتماد على بالموافقة

 استيعابية بطاقة للتكنولوجيا سمية االميرة جامعة في (الماجستير

:اآلتي شريطة طالبًا (50) قدرها خاصة

 في الدكتوراة درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين. 1

 ومعايير لتعليمات وفقًا ادنى حدًا مشارك استاذ برتبة التخصص

 من الثانية السنة بداية عند العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد

.للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول تاريخ

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم. 2

 في للبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم

.3/9/2018 أقصاه موعد

2507/12/2017254

" برنامج/ التغذية علم) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل  

اآلتية للنواقص الجامعة استكمال لحين مؤتة جامعة في (الماجستير :

درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من األدنى الحد توفير  (1  

ومعايير لتعليمات محققين (التغذية علم) تخصص في الدكتوراه  

األكاديمية الرتب حيث من العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد  

حملة من التدريس هيئة أعضاء عدد يقل أال وعلى العلمي واإلنتاج  

ستة عن والماجستير البكالوريوس برنامجي في  الدكتوراه درجة  

.أعضاء

الخاصة االستعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب  (2  

) لتخصص الُمقره البكالوريوس برنامج/ الغذائي والتصنيع التغذية ) 

طالبًا (38) التجاوز مقدار أن حيث طالبًا، (264) قدرها والبالغ .

حملة من التدريس هيئة أعضاء من%(  25) نسبة تحقيق  (3  

لغة جامعات خريجي من الماجستير برنامج في الدكتوراه درجة  

 (6) المادة من (أ) للبند وفقًا وذلك االنجليزيه، اللغه فيها التدريس

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات من .

باللغة الخاصة والمراجع الكتب من الالزم بالعدد المكتبة تزويد  (4  

".اإلنجليزية

2507/12/2017255

بخطط االعتماد هيئة تزويد االردنية الجامعات من الطلب "  

موعد في االبتعاث ودول االردنيين المبتعثين واسماء االبتعاث  

31/8/2017 اقصاه ."



2507/12/2017256

لفنون الملكية االكادمية ) أمناء مجلس تشكيل اعادة على الموافقة "   

ومعايير تعليمات من( 5) المادة من( 2/أ) البند بموجب ( الطهي  

النحو على يصبح بحيث ، المتوسطة المجتمع لكليات العام االعتماد  

تاريخه من اعتبارًا سنوات أربع ولمدة اآلتي  : 

عـويس وجيـه الدكتور االستاذ معالي -                                

رئيسًا

بالوكالة الصندوق مدير/ الحسن صائب السيد عطوفة -               

عضوًا

منصبه بحكم الكلية عميد -                                          

عضوًا

مخامرة محسن الدكتور األستاذ -                                     

 عضوًا

النهار ميسون الدكتورة األستاذ -                                     

عضوًا

2507/12/2017257

" الكليات لفروع العام االعتماد تعليمات على التعديالت  اقرار: أواًل  

الصادرة (2016) لسنة (1) رقم  الخاصة المتوسطة الجامعية  

اعتماد هيئة قانون من (7) المادة من (أ،ك) الفقرتين الى باالستناد  

2007 لسنة (20) رقم جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات  

.وتعديالته

معاييراالعتماد و لتعليمات العام االطار على التعديالت اقرار: ثانيًا  

المجتمع لكليات والتطبيقية والعلمية االنسانية للتخصصات الخاص  

الى باالستناد صادرة (2013) لسنة (6) رقم والمعدلة المتوسطة  

مؤسسات اعتماد هيئة قانون من (7) المادة من (أ،ك) الفقرتين  

وتعديالته 2007 لسنة (20) رقم جودتها وضمان العالي التعليم .

المجتمع لكليات  العام االعتماد تعليمات على التعديالت اقرار: ثالثًا  

الى باالستناد صادرة (2013) لسنة (2) رقم والمعدلة المتوسطة  

مؤسسات اعتماد هيئة قانون من (7) المادة من (أ،ك) الفقرتين  

وتعديالته 2007 لسنة (20) رقم جودتها وضمان العالي التعليم .

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما ."

2507/12/2017258

 للتخصصات النهائي واالعتماد االولي االعتماد معايير اقرار

 من (7) المادة من (أ،ك) الفقرتين الى باالستناد والصادرة االكادمية

 2007 لسنة (20) رقم العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة قانون

.وتعديالته



2507/12/2017259

" ضمان شهادة على للحصول االشتراك رسوم تخفيض: أواًل  

أردني دينار اآلف عشرة لتصبح التعليمية للمؤسسة الجودة .

ضمان شهادة على للحصول االشتراك رسوم على االبقاء: ثانيًا  

أردني دينار اآلف خمسة بمقدار االكاديمية للكلية الجودة .

الجودة ضمان شهادة على للحصول االشتراك رسوم تحديد: ثالثًا  

أردني اآلف ثالثة بمقدار االكاديمي للبرنامج .   

2507/12/2017260

مكافات تحديد اسس من (5) المادة الى (ب)البند اضافة: أواًل "  

الصادرة ومتابعتها الجودة وضمان والخاص العام االعتماد لجان  

اعتماد بدالت تعليمات من (ج/7) المادة احكام الى االستناد في  

قرار بموجب والمعدلة جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات  

على.19/8/2015 بتاريخ (433/26/2015) رقم الهيئة مجلس  

االتي النحو  :

المستشفى اعتماد طلب بدراسة تكلف التي اللجنة العضاء يصرف  

مكافأه االسنان وطب الطب كليات طلبة تدريب ألغراض التعليمي  

يلي لما وفقًا مالية  : 

اعلى بحد دينار 500 مبلغ اللجنة رئيس -1  

اعلى بحد دينارًا 450 مبلغ اللجنة لعضو -2  

اقرارها تاريخ من بها ويعمل   ."

2507/12/2017261

" هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل  

الجامعة استكمال لحين وذلك ،(الماجستير برنامج/ اإلنشاءات  

اآلتية للنواقص :

حسب يوسف طيب سليم الدكتور األستاذ بملف الهيئة تزويد .1  

واإلنتاج يحملها التي العلمية ،الشهادات العقد) حيث من األصول  

البرنامج على اعتماده إمكانية في النظر ليتم (العلمي . 

لتوصيات وفقًا الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء .2  

: اللجنة

قائمة من (المحددة العناصر باستخدام التحليل) مادة نقل •  

مادة من بداًل اإلجبارية التخصص قائمة إلى االختيارية التخصص  

( االنشاءات هندسة في التطبيقية الرياضيات ) .

التخصص قائمة من (للمنشآت الزلزالي التصميم) مادة نقل •  

ديناميكا) مادة من بداًل اإلجبارية التخصص قائمة إلى االختيارية  

". (االنشاءات

2507/12/2017262
التعليم مؤسسات اعتماد لهيئة المالية الموازنة مشروع اقرار "  

2018 لعام جودتها وضمان العالي ."

2507/12/2017263

" حسب التعديالت بإدخال العالي التعليم مجلس الى التوصية  

والمؤسسات الجامعات إلنشاء الترخيص تعليمات على المرفق  

واجراءاته الخاصة" الجامعية ."



2507/12/2017264

 لضمان جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة متابعة

 وكذلك االردنية الجامعات في االسنان وطب الطب كليات جودة

. سنوبا التعليمية المستشفيات

2619/7/2017265

الفصل لبداية مهلة األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة منح "  

عضو لتعيين 2017/2018 الجامعي العام من الثاني الدراسي  

مشارك أستاذ برتبة الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة  

) تخصص في أدنى حدًا البكالوريوس برنامج/البصريات ) ."

2619/7/2017266

المعلومات نظم) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

استكمال لحين مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/ اإلدارية  

اآلتية للنواقص الجامعة :

رتبة إلى الضمور فيروز الدكتورة ترقية بكتاب الهيئة تزويد (1  

.(أستاذ)

وفقًا للبرنامج الدراسية الخطة على المطلوبة التعديالت إجراء (2  

الخاص االعتماد طلب بدراسة المكلفة اللجنة من المقدم للمقترح  

إقرار المتضمن العمداء مجلس بقرار الهيئة وتزويد للبرنامج،  

الُمعدلة الدراسية الخطة ."

2619/7/2017267

لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار في البت تأجيل "  

( البكالوريوس برنامج/ المعلومات وتكنولوجيا الحاسوب ) في   

حملة من تدريس هيئة عضو توفير لحين التقنية الطفيلة جامعة  

وذلك أدنى حدًا مشارك استاذ برتبة التخصص في الدكتوراه درجة  

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار حسب  

والعلمية االنسانية للتخصصات  ."

2619/7/2017268

" لتخصص الخاص االعتماد في االستمرارية على الموافقة  

( البكالوريوس برنامج/  التطبيقية الفيزياء ) الطفيلة جامعة في   

طالبًا (769) قدرها استيعابية بطاقة  التقنية ."

2619/7/2017269

" لتخصص الخاص االعتماد في االستمرارية على الموافقة  

( البكالوريوس برنامج/ الرياضيات ) التقنية الطفيلة جامعة في    

طالبًا (643) قدرها استيعابية بطاقة ."

2619/7/2017270

 االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة في البت تأجيل: أواًل

 جامعة في (الماجستير برنامج/ اإلدارية المعلومات نظم) لتخصص

 درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين لحين العربية عمان

 لشرط ومحققًا أستاذ برتبة يكون أن على التخصص في الدكتوراه

 لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب وذلك العلمي االنتاج

. العليا الدراسات

/ اإلدارية المعلومات نظم) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثانيًا

 ورد ما تحقيق لحين العربية عمان جامعة في (الماجستير برنامج

.3/9/2017 أقصاه موعًد في وذلك أواًل البند في

2619/7/2017271

برنامج/المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار "  

الطاقة وتثبيت العالمية االسالمية العلوم جامعة في (البكالوريوس  

عدم شريطة طالبًا، (200) عند للتخصص الخاصة االستيعابية  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز ."



2619/7/2017272

" مجتمع كلية/  حطين كلية ) أمنـاء مجلس تنسيب على الموافقـة  

جـديـدًا عميـدًا الحمارشه خالد أيمن الدكتور بتعيين ( متوسطة  

شريطة ، ( 3/7/2017 ) مـن اعتبـارًا سنـوات ثـالث لمـدة للكليـة  

األصول حسب موقع العميد بعقد تزويدنا ."

2619/7/2017273

" ضمان شهادة االردنية الزيتونة جامعة في التمريض كلية منح  

مجاالت بمعالجة الكلية تقوم ان على ، ( الفضي المستوى) الجودة  

التحسين بخطة الهيئة وتزويد الخبراء تقرير في الواردة التحسين  

الكلية أن االعتبار بعين أخذين سنويًا بذلك الخاصة التنفيذية   

سنوات خمس لمدة للمتابعة ستخضع  ".

للكلية النهائية والنتيجة النهائي التقييمي التقرير مرفق .

2619/7/2017274

برامج تخصصات في التدريس هيئة اعضاء اعتماد اسس اقرار "  

ويعمل المرفق بالشكل هي كما". (المعرفي المجال) البكالوريوس  

اقررها تاريخ من بها  .

2619/7/2017275

" اللغة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت:  أواًل  

باب وفتح طالبًا( 33) عند (الماجستير برنامج/وآدابها اإلنجليزية  

قبول باب لفتح الالزمة المالية البدالت الجامعة دفع شريطة القبول،  

والتقدم االعتماد هيئة في بها المعمول لالنظمة وفقًا جدد طلبة  

حيث األصول، حسب للتخصص االستيعابية الطاقة لرفع بطلب  

 (33) سابقًا والمقرة طالبًا (88) المحسوبة االستيعابية الطاقة بلغت

طالبًا (46) حاليًا الطلبة عدد وبلغ طالبًا .

وآدابها االنجليزية اللغة) لتخصص االستيعابية الطاقة إعادة:  ثانيًا / 

طالبًا( 688) وهي الهاشمية الجامعة في (البكالوريوس برنامج  ، 

للتخصص االستيعابية الطاقة لرفع بطلب التقدم الجامعة وعلى ، 

عدد وبلغ طالبًا (770) المحسوبة االستيعابية الطاقة بلغت حيث  

طالبًا (770) حاليًا الطلبة .

أقصاه موعد في تنتهي نهائية مهلة الهاشمية الجامعة منح:  ثالثَا  

األصول حسب االستيعابية الطاقة رفع بطلبات للتقدم 15/9/2017  

بالشكل البكالوريوس لبرامج الدراسية الخطط ترميز واعادة  

اللغة) لتخصص االستيعابية الطاقة رفع بطلب والتقدم الصحيح  

التجاوز لتصويب وذلك ، ( الماجستير برنامج/وآدابها اإلنجليزية  

ذلك وبخالف التخصصات، لهذه االستيعابية الطاقة على الحاصل  

أعاله المذكورة التخصصات في جدد طلبة قبول ايقاف سيتم ."



2619/7/2017276

" مجلس قرار في الواردة للنواقص مستكملة اإلسراء جامعة تعتبر  

تم والذي (23/12/2015) تاريخ (652/40/2015) رقم الهيئة  

تاريخ (493/37/2016) رقم الهيئة مجلس قرار في عليه التأكيد  

الالزمة للمختبرات الجامعة بتوفير والمتعلقة (26/10/2016)  

الفيزياء) لتخصص الالزمة واألجهزة باألدوات وتجهيزها  / 

تاريخ من والثالثه الثانية السنة بداية في ( البكالوريوس برنامج  

.االعتماد

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

15/9/2017 أقصاه موعد  ."

2619/7/2017277
مكافاءات لصرف المالية التعليمات من ثانيًا من (ه) البند تعديل "  

الجامعية الكفاءة امتحان في المشاركة اللجان  ".

2726/7/2017278

الحياتية العلوم) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل " / 

بطاقة العقبة فرع/ األردنية الجامعة في (البكالوريوس برنامج  

اآلتي شريطة طالبًا (153) قدرها استيعابية :

الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين .1  

أقصاه موعد في وذلك (النبات علم) المعرفي المجال لتغطية  

3/9/2017.

العائدة) عربيات زينب الدكتورة بمباشرة االعتماد هيئة تزويد .2  

الدكتوراه شهادة ومعادلة (اإليفاد من .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .3 .

الحياتية العلوم) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: ثانيًا / 

شريطة العقبة فرع/ األردنية الجامعة في (البكالوريوس برنامج  

في جدد طلبة قبول باب فتح إعادة على المترتبة المالية البدالت دفع  

اعتماد هيئة في بها المعمول التعليمات حسب وذلك التخصص  

جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات ."

2726/7/2017279

برنامج/ القانون) لتخصص االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

طالبًا( 313) لتصبح العربية عمان جامعة في (البكالوريوس  

اآلتي شريطة :

التدريس هيئة أعضاء جميع عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد .1  

.(2018/2017) األول الدراسي الفصل بداية عند

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .2 ."

2726/7/2017280

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "  

( الماجستير برنامج/ التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا ) 

تجاوز عدم شريطة طالبًا، (44) عند األوسط الشرق جامعة في  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة ."



2726/7/2017281

لنيل التقدم الخاصة التطبيقية العلوم جامعة طلب على الموافقة "  

مبلغ واحتساب العالي التعليم مؤسسات في الجودة ضمان شهادة  

(10000) الجودة ضمان  لشهادة جديد كإشتراك أردني دينار االف  

دينار ألف وثالثون خمسة(35000) وهو سابقًا المدفوع المبلغ من  

الجامعة حساب في الباقي وترصيد أردني  ."

2726/7/2017282

" من (14+12+10+8 ) البنود بإضافة ، ( أ / 3 ) المادة تعديل تم  

الجودة ضمان شهادة على الحصول  متابعة بدل  

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق الشكل في هي كما   .

2726/7/2017283

" االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار اقرار على لموافقةا  

2017 لعام المعدلة (البكالوريوس/ الطب) لتخصص الخاص  

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل ."

2726/7/2017284

االردنية الزيتونة جامعة في الصيدلة كلية منح على الموافقة "  

) الجودة ضمان شهادة الفضي المستوى   ) ". 

الزيتونة جامعة/  الصيدلة كلية) النهائي التقييمي التقرير ( مرفق )  

. (االردنية

2726/7/2017285
 كليات في الدبلوم وتخصصات برامج جودة ضمان معايير عرض

(اخر مرة لدراسته التاجيل تم    )المتوسطة المجتمع

2808/02/2017286

" تكنولوجيا) لتخصص االستيعابية الطاقة تعديل على الموافقة: أواًل  

طالبًا( 17) لتصبح االردنية الجامعة في (الدكتوراه برنامج/ التعليم .

برنامج/ التعليم تكنولوجيا) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا  

طالبًا( 66) عند االردنية الجامعة في (الماجستير .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا ."

2808/02/2017287

" برنامج/ التربوية اإلدارة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت  

قبول باب وفتح طالبًا( 66) عند األردنية الجامعة في (الماجستير  

باب فتح على المترتبة المالية البدالت دفع شريطة فيه جدد طلبة  

3/9/2017 أقصاه موعد في وذلك التخصص في جدد طلبة قبول ."

2808/02/2017288

" المدنية الهندسة ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: اواًل / 

قدرها استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريس برنامج  

.طالبًا (1619)

االتي شريطة التخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: تانيًا :

في جدد طلبة قبول باب فتح على المترتبة المالية البدالت دفع  -1  

االعتماد هيئة في بها المعمول التعليمات حسب وذلك التخصص  

جودتها وضمان .

التدريس هيئة اعضاء عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد -2  

الجامعي العام من االول الدراسي الفصل بداية حديثًا المعنيين  

(2017/2018).

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -3 ."



2808/02/2017289

تخصص في االردنية االلمانية الجامعة استثناء على الموافقة "  ( 

 (ب) البند من الماجستير برنامج/ بها الناطقين لغير االلمانية اللغة

بحيث العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات من  

رتبة يحملون الذين (المانيا من) المتفرغين غير المحاضرين يعتمد  

أعاله التخصص في للتدريس االلمانية اللغة تخصص في األستاذيه  

القرار هذا تاريخ من عام لمدة وذلك  ."

2808/02/2017290

تاريخ 212/20/2017 رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد "  

ادارة) تخصص في جدد طلبة قبول بإيقاف المتعلق ،31/5/2017  

هيئة عضو بتعيين الجامعة قيام لحين (الماجستير برنامج/ المشاريع  

إدارة) تخصص في الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس  

15/9/2017 أقصاه موعٍد في (الماجستير برنامج/ المشاريع ، 

للتخصص الخاص االعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف ."

2808/02/2017291

المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل " / 

بطاقة العالمية االسالمية العلوم جامعة في (الماجستير برنامج  

طالبًا (66) قدرها استيعابية .

د الشرايري، جمال د.أ ): من لكل عمل بمباشرة الهيئة تزويد: تانيًا . 

15/10/2017 اقصاه بموعد (العيسى ياسين .

من الثالثة السنة بداية عند رابع تدريس هيئة عضو تعيين: ثالثًا  

أستاذ برتبة المحاسبة بتخصص الدكتوراه درجة يحمل االعتماد  

العليا الدراسات برامج وتعليمات لمعايير ومطابق أدنى بحد مشارك  

.

للجامعة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: رابعًا  ."

2808/02/2017292

" االستيعابيـة الطاقـة وتثبيت الخاص االعتماد على الموافقة  

) لتخصص الخـاصة المتوسط الدبـلوم برنـامج/  المساحة   )

 (134) قدرها بطاقة ( متوسطة مجتمع كلية/  القدس ) كليــة فـي 

 ".طالبًا



2808/02/2017293

" الفنية نور الملكة كليـة ) لـ العام االعتماد في االستمرار:  أواًل  

عامة استيعابيه بطاقـة ( متوسطة مجتمع كلية/  المدني للطيران  

طالبـًا ( 480 ) قدرها  . 

صيانة هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار:  ثانيًا  

نورالفنية الملكة) كلية في ( المتوسط الدبلوم برنامج/  الطائرات  

الطاقة وتخفيض ( متوسطة مجتمع كلية/  المدني للطيران  

طالبًا ( 112 ) قدرها طاقة إلى طالبًا ( 119 ) من االستيعابية . 

هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار:  ثالثًا  

الملكة) كليـة في ( المتوسط الدبلوم برنامج/ الميكاترونيكس  

قدرها بطاقة ( متوسطة مجتمع كلية/  المدني للطيران نورالفنية  ( 

.طالبًا ( 112

هندسة) لتخصص الخـاص االعتماد في االستمرار:  رابعًا  

الملكة) كليـة فـي ( المتوسط الدبلوم برنامج/  الجوية اإلتصاالت  

قدرها بطاقة (متوسطة مجتمع كلية/  المدني للطيران نورالفنية  

.طالبًا (120)

للكلية الصحية العيادة في متفرغة ممرضة تعيين:  خامسًا .

الماجستير درجة يحمل متفرغ تدريس هيئة عضو توفير:  سادسًا  

اإلتصاالت هندسة في

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم:  سابعًا ."

2808/02/2017294

العام االعتماد لجان مكافىت تحديد أسس من (2) الماده تعديل "   

احكام الى باالستناد الصادرة ومتابعتها الجودة وضمان والخاص  

العالي التعليم مؤسسات اعتماد بدالت تعليمات من (ج/7) المادة  

جودتها وضمان

التالي الشكل  : 

الطاقة لرفع والخاص العام االعتماد لجان ألعضاء يصرف  

الخاص االعتماد معايير وضع والتحقق المتابعة ولجان االستيعابية  

مكافأة التخصصات او للبرامج المعايير وتطوير وتحديث ومراجعة  

يلي لمى وفقًا مالية  : 

أعلى بحد دينار (200) اللجنة رئيس  

أعلى بحد دينار (150 ) اللجنة عضو

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما ."

2808/02/2017295

" السادسة المادة من الخامسة الفقرة المادة تعديل على الموافقة عدم  

رقم الهيئة مجلس قرار بموجب المعدلة 2011 لسنة (1) رقم  

للجامعات العام االعتماد تعليمات من 7/4/2013 تاريخ (219)  

الهاشمية االردنية المملكة في العاملة ."

2808/02/2017296

" ابو علي السيد االعتماد هيئة موظف طلب على المبدئية  الموافقة  

المصرية بالجامعات الخاص القانون في الدكتوراه  دراسة غزلة ." 

القادم االسبوع عرضها



2808/02/2017297

الوهادنة عاهد. د) بالمالحظات لتزويدنا للخبراء ارساله سيتم "  

)،( أطباء نقيب العبوس علي.د)،( االطباء نقيب الطراونة ابراهيم.د  

.( االسنان

2808/02/2017298

" ومعايير تعليمات من  (10) المادة من (أ) البند تعديل: أواًل  

كاآلتي لتصبح العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد :

في المسجلين الطلبة لعدد االستيعابية للطاقة االقصى الحد يكون  

طالبًا (40) الدكتوراه برنامج .

االعتماد ومعايير تعليمات من  (10) المادة من (د) البند تعديل: ثانيًا  

كاآلتي لتصبح العليا الدراسات لبرامج العام :

في المسجلين الطلبة لعدد االستيعابية للطاقة االقصى الحد يكون   

طالبًا (100) العليا الدراسات دبلوم برنامج من تخصص كل ." 

2808/02/2017299

" نظم) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح على الموافقة: أواًل  

مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الصناعية المعلومات  

طلبة قبول باب فتح إعادة على المترتبة المالية البدالت دفع شريطة  

هيئة في بها المعمول التعليمات حسب وذلك التخصص في جدد  

جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد .

تاريخ (225/20/2016) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: ثانيًا  

الخاص االعتماد في البت تأجيل والمتضمن 15/6/2016  

لحين (البكالوريوس برنامج/ الصناعية النظم هندسة) لتخصص  

رقم الهيئة مجلس القرار في الواردة النواقص كافة استكمال  

15/6/2016 تاريخ (225/20/2016) ." 



2808/02/2017300

يلي بما العلمي والبحث العالي التعليم وازرة مخاطبة "  : 

التخصصات في جدد طلبة قبول باب فتح اعادة على الموافقة -1  

تخصص لكل للنواقص الجامعات استكمال بعد وذلك التالية . 

التخصص   الجامعة 

اعمال ادارة االردنية

االنشاء ادارة/  مدنية هندسة اليرموك

الصناعية النظم هندسة مؤته

المركز/ المحاسبة التطبيقية البلقاء

الجامعية الزرقاء كلية/ التطبيقية الدقيقة االحياء علم

الجامعية عجلون كلية/ وتربوي نفسي ارشاد  

12/1/2017 تاريخ (1/188 ) رقم المجلس قرار على التأكيد -2   

لعدم وذلك التالية التخصصات في جدد طلبة  قبول باب بايقاف  

المطلوبة للنواقص الجامعات استكمال  .

التخصص الجامعة

للذكور والخطابة االمامة  االردنية

السياحية االدارة الهاشمية

فنية تربية معلم 

واالعمال المال اقتصاديات  البيت آل

والمصرفية المالية المعلومات نظم 

الكهربائية الطاقة هندسة   التطبيقية البلقاء

وقانون شريعة االسالمية العلوم جامعة

2908/09/2017301

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  ( 

طالل بن الحسين جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  الرياضيات  

الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا (215 ) قدرها طاقة الى  

للجامعة العامة االستيعابية . "

2908/09/2017302

المعلومات نظم) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة ( أوال "  

استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/ اإلدارية  

االسيتعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (44) قدرها خاصة  

للجامعة العامة .

نظم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض (ثانيًا  

طالبًا( 422) من (البكالوريوس برنامج/ اإلدارية المعلومات  

طالبًا (353) لتصبح  ".



2908/09/2017303

العامة الصحة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل " / 

قدرها خاصة استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج  

اآلتية للنواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا، (33) :

في الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين. أ  

السنة بداية ادنى حدًا مشارك أستاذ برتبة (العامة الصحة) تخصص  

للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية

إلى االختيارية التخصص متطلبات من التالية المواد نقل. ب  

للبرنامج  الدراسية الخطة في اإلجبارية التخصص متطلبات :

(Public Health and epidemiology ، Biostatistics for 

public health)

مادة لكل معتمدة ساعات اربع بواقع و  .

الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب الجامعة من الطلب (ثانيًا  

 (173) قدره والبالغ طالبًا، (1500) للبرنامج المحسوبة االستيعابية

.طالبًا

العام من األول الدراسي الفصل لبداية مهلة الجامعة إعطاء (ثالثًا  

هيئة أعضاء من الالزم العدد لتعيين (2018/2019) الجامعي  

وذلك الطب تخصص في الدكتوراه درجة حملة من التدريس  

المحسوبة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز لتصويب  

الطاقة على والحفاظ طالبًا (195) قدره والبالغ للتخصص  

وبخالف طالبًا (1780) قدرها والبالغ للبرنامج المقرة االستيعابية  

للبرنامج االستيعابية الطاقة خفض سيتم ذلك  .

هيئة ألعضاء العمل بمباشرات االعتماد هيئة تزويد (رابعًا  

الدراسي العام من األول الفصل بداية أسماؤهم التالية التدريس  

(2017/2018):

) السامرائي فائق إسراء الدكتورة األستاذ الجنسية عراقية )

مصري) خربوش المنعم عبد فهمي إبراهيم الدكتور األستاذ  

(الجنسية

) إسماعيل المجد السيد ُيسري الدكتور األستاذ الجنسية مصري )

2908/09/2017304

 (37/4/2016) رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التأكيد: اواًل "

تخصص في جدد طلبة قبول بإيقاف والمتعلق 27/1/2016 تاريخ  

( الدكتوراه برنامج/ الجريمة علم-االجتماع علم ) مؤتة جامعة في   

وفقًا العلمي اإلنتاج لشرط التدريس هيئة أعضاء تحقيق لحين  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات .

علم–  االجتماع علم ) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: ثانيًا  

الرسوم دفع شريطة مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/  الجريمة  

الماجستير برنامج في جدد طلبة قبول باب فتح اعادة على المترتبة  

3/9/2017 أقصاه موعد في اردني دينار (3000) قدرها والبالغ  

البرنامج في جدد طلبة قبول ايقاف سيتم ذلك وبخالف  ."



2908/09/2017305

رقم  السابق الهيئة مجلس قرار على التأكيد (أواًل "  

في البت بتأجيل المتعلق (5/8/2015) تاريخ (401/24/2015)  

في (الدكتوراه برنامج/ السياسية العلوم) لتخصص الخاص االعتماد  

التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين لحين مؤته، جامعة  

من (4) للمادة وفقًا التخصص، في الدكتوراه درجة حملة من  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات .

العلوم) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف على التأكيد (ثانيًا  

مؤته جامعة في (الدكتوراه برنامج/ السياسية  ."

2908/09/2017306

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  ( 

التقنية الطفيلة جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  االعمال اقتصاد  

الجامعة استكمال شريطة طالبًا (446) قدرها استيعابية بطاقة  

15/9/2017 أقصاه موعد في وذلك االتية النواقص : 

للتخصص الدراسية الخطة على االتية التعديالت اجراء -1  :

الخطة في االجبارية التخصص متطلبات الى االتية المواد اضافة. أ  

الصغيرة المشروعات تمويل دولية، مصرفية عمليات:  الدراسية  ، 

سنة وبمستوى معتمدة ساعات (3) بواقع ميداني تدريب  

على تظهر بحيث عملي المعتمدة الساعات من% 10 اضافة رابعة،  

الدراسية الخطة  . 

الرابعة السنة لمستوى تقديمي عرض مع بحثية ورقة اضافة. ب  

الدراسية الخطة في  . 

من (5) للمادة وفقًا للتخصص والحديثة الالزمة الكتب توفير -2  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار  

والعلمية االنسانية  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيا . "

2908/09/2017307

للتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  ( 

616) قدرها استيعابية بطاقة ( البكالوريوس برنامج/  المحاسبة ) 

أقصاه موعد في وذلك االتية النواقص استكمال شريطة طالبًا  

15/9/2017 : 

االجبارية التخصص متطلبات الى اسالمية محاسبة مادة اضافة -1  

للتخصص الدراسية الخطة في .

مكتبة في بالتخصص الخاصة الحديثة الكتب توفير استكمال -2  

 . الجامعة

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا  ."



2908/09/2017308

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل: أواًل "  ( 

جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  والمصرفية المالية العلوم

موعد في وذلك االتية النواقص استكمال لحين  التقنية الطفيلة  

15/9/2017 أقصاه  :

والمصرفية المالية العلوم ) تخصص تدريس هيئة عضو تعيين -1  

االقل على مشارك استاذ برتبة (  .

للتخصص الدراسية الخطة على االتية التعديالت اجراء -2  :

تغطي بحيث المالية الحاسوب تطبيقات مادة خطة تعديل. أ  

االستثمارية والمحافظ االستثمار ادرارة ، المالي التحليل:  مواضيع  

الدولية المالية االدارة مادة خطة تعديل وكذلك

في االجبارية التخصص متطلبات الى االتية المواد اضافة. ب  

الدراسية الخطة

ادارة ، السلوكية المالية ، المشروعات وتقييم الجدوى دراسات. ج  

تظهر بحيث عملي المعتمدة الساعات من% 10 لضافة ، السندات  

الدراسية الخطة على  .

في الرابعة السنة لمستوى تقديمي عرض مع بحثية ورقة اضافة. د  

الدراسية الخطة

من (5) للمادة وفقا للتخصص والحديثة الالزمة الكتب توفير -3  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار  

والعلمية االنسانية  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا  ."

2908/09/2017309

ادارة ) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  

بطاقة  التقنية الطفيلة جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  االعمال  

النواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا (308) قدرها استيعابية  

15/9/2017 أقصاه موعد في وذلك االتية  : 

للتخصص الدراسية الخطة على االتية التعديالت اجراء -1  : 

التخصص متطلبات الى واالزمات التغيير إدارة مادة اضافة. أ  

الدراسية الخطة في االجبارية  . 

الرابعة السنة لمستوى تقديمي عرض مع بحثية ورقة اضافة. ب  

الدراسية الخطة في  .

من (5) للمادة وفقا للتخصص والحديثة الالزمة الكتب توفير -2  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار  

والعلمية االنسانية  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا  ."

2908/09/2017310

" الخاصة اإلستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة  

األهلية إربد جامعة في (الماجستير برنامج/ الرياضيات)لتخصص  

العامة اإلستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ، طالبًا (50) لتصبح  

". للجامعة



2908/09/2017311

وآدابها العربية اللغة) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف: أواًل " / 

االنتاج شرط تحقيق لحين اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج  

) المادة في جاء كما التدريسية الهيئة ألعضاء العلمي و_ه_د/6 ) 

لتخصصات الخاص االعتماد ومعايير  لتعليمات العام االطار من  

والعلمية االنسانية  .

وآدابها العربية اللغة ) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف:  ثانيًا  / 

االنتاج شرط تحقيق لحين اليرموك جامعة في (الدكتوراة برنامج  

) المادة في جاء كما التدريسية الهيئة ألعضاء العلمي و_ه_د/6 ) 

لتخصصات الخاص االعتماد ومعايير  لتعليمات العام االطار من  

والعلمية االنسانية  . " 

2908/09/2017312

الراغبين الهيئة موظفي وتعليمات اسس تعديل على الموافقة "  

قرار بموجب والصادرة العليا الدراسات برامج في بالدراسة  

بحيث (24/6/2016 تاريخ ( 81/8/2016) رقم الهيئة مجلس  

التالي النحو على تصبح  :

هيئة في االقل على خدمة سنتين امضى قد الموظف يكون ان  -  

عليه نص وكما جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد  

المدنية الخدمة نظام  .

جيد عن يقل ال السنوي االداء تقرير في الموظف تقدير يكون ان -  

متتاليتين سنتين الخر جدا  .

العمل دوام اوقات مع الموظف دراسة وقت يتعارض ال أن -  

الهيئة في الرسمي  .

المملكة في الرسمية الجامعات في الدراسة للموظف يسمح -  

وخارجها  الهاشمية االردنية

المدنية الخدمة نظام حسب الهيئة من المسبقة الموافقة الخذ التقدم -  .

سنتين الخر تأديبية عقوبة الموظف بحق اتخذ قد يكون ال ان -  

. متتاليتين

فيه قبل الذي البرنامج في قبوله يثبت ما الموظف تقديم -  .

بالهيئة  به يقوم الذي العمل تخدم دراسته طبيعة تكون  أن يشترط -  

.

التعليمات في نص فيها يرد لم التي الحاالت في المجلس يبت -  

اعاله المذكورة .

3016/8/2017313

 صيانة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة:  أواًل

 جامعة في (البكالوريوس برنامج/ وادارتها التراثية المصادر

 اجراء شريطة طالبًا، (522) قدرها استيعابية بطاقة اليرموك

: الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت

 المجاالت الى االختيارية المجاالت من التالية المواد نقل- 

 في المعلومات نظم االثار، في الحاسوب تطبيقات) وهي االجبارية

.(االثار

 ، التراثية المصادر صيانة في مقدمة) التالية المواد وصف تعديل- 

.(التراثية المصادر ادارة في مقدمة

."للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا



3016/8/2017314

لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة:  أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/  واصوله الفقه ) عند اليرموك جامعة في   

.طالبًا (619)

واصوله الفقه) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا  / 

طالبًا( 88) عند (الماجستير برنامج .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا  ."

3016/8/2017315

 لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة:  أواًل

 (1141) عند اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/  القانون)

. طالبًا

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم:  ثانيًا

3016/8/2017316

" لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة:  أواًل  

( البكالوريوس برنامج/  االدارية المعلومات نظم ) جامعة في   

) مادة اضافة شريطة ، طالبًا (529) عند اليرموك االعمال ذكاء ) 

الخطة من االجبارية المجاالت في المعرفة قواعد نظم مجال الى  

للتخصص الدراسية  .

االدارية المعلومات نظم ) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف: ثانيًا  

الى اليرموك جامعة في ( الماجستير برنامج /  

االعتماد ومعايير تعليمات حسب تدريس هيئة أعضاء تعيين حين  

العليا الدراسات لبرامج العام  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا ."

3016/8/2017317

" هندسة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل  

استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ البرمجيات  

اآلتي شريطة طالبًا (200) قدرها خاصة :

في الدكتوراة درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين. أ  

االعتماد على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية التخصص  

برنامج/  البرمجيات هندسة ) لتخصص األولي الخاص  

. ( البكالوريوس

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم. ب .

للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر سيتم (ثانيًا  

الدراسي العام من األول الفصل بداية أقصاه موعد في  

(2019/2020). 

البرمجيات هندسة) لتخصص الخاص االعتماد متابعة سيتم (ثالثًا / 

من المقره المعايير وحسب مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج  

4/7/2013 تاريخ (219)رقم جلستها في الهيئة قبل .

علم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض (رابعًا  

353) لتصبح مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الحاسوب ) 

".طالبًا

هندسة) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم (خامسًا  

تخريج عند مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/  البرمجيات  

في الهيئة قبل من المقره المعايير وحسب الطلبة من دفعة اول  

4/7/2013 تاريخ (219) رقم جلستها .



3016/8/2017318

اإلنجليزية اللغة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: أواًل "  

عند األوسط الشرق جامعة في (البكالوريوس برنامج/ وآدابها  

.طالبًا (149)

وآدابها اإلنجليزية اللغة) تخصص اعتبار على الموافقة:  ثانيًا    / 

مع متصاًل برنامجًا  األوسط الشرق جامعة في (الماجستير برنامج  

وتثبيت (البكالوريوس برنامج/ وآدابها اإلنجليزية اللغة) تخصص  

لتعليمات وفقًا طالباً، (66) عند للتخصص االستيعابية الطاقة  

المعدلة العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا  ."

3016/8/2017319

األعداد بخصوص العلمي والبحث العالي التعليم وزارة مخاطبة "  

الدراسي العام من االول الفصل في لقبولها المقترحة  

جامعة لكل العامة االستيعابية الطاقات على بناًء (2017/2018) ، 

جامعة كل في تخصص كل وحسب ."

3016/8/2017320

الجامعة في الطب لكلية الممنوحة المهلة تمديد على الموافقة "  

تقرير في الواردة النواقص إلكمال 31/10/2017 لغاية الهاشمية  

الكلية متابعة لجنة  ."

3123/8/2017321

 طب) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة: أواًل

( 1220) عند االردنية الجامعة في (البكالوريوس برنامج/ األسنان

 احمد. د): من كٍل شهادة بمعادلة االعتماد هيئة تزويد شريطة طالبًا،

(برغوث حنا نقوال والمدرس المعايطة

 الثابتة السنية التركيبات) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا

( 33) عند االردنية الجامعة في (الماجستير برنامج/ والمتحركة

.طالبًا

/ األطفال أسنان طب) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثالثًا

.طالبًا( 33) عند االردنية الجامعة في (الماجستير برنامج



3123/8/2017322

 الغذاء علم) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة (ً أوال

 استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/ والتغذية

:اآلتي شريطة طالبًا، (33) قدرها خاصة

 في الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين- أ

 ومعايير لتعليمات وفقًا أدنى حدًا مشارك أستاذ برتبة التخصص

 العلمي اإلنتاج حيث من العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد

.الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية السنة بداية وذلك

 إبراهيم عمر محمد الدكتور عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد- ب

.(2017/2018) الجامعي العام من األول الفصل بداية

 علم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم

 الثانية السنة بداية الجامعة في (الماجستير برنامج/ والتغذية الغذاء

.للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من

 الخاصة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب (ثانيًا

 برنامج/ الغذائية والصناعات التغذية) لتخصص الُمقرة

 التقدم خالل من وذلك طالبًا( 31)  قدره والبالغ (البكالوريوس

. البكالوريوس لبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة رفع بطلب

3123/8/2017323

" برنامج/  التركية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

330) قدرها استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريوس ) 

التخصص تفيد التي الحديثة بالكتب المكتبة تزويد شريطة ، طالبًا  ، 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز وعدم ."

3123/8/2017324

" لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة:  أواًل  

( البكالوريوس برنامج/  االتصاالت هندسة ) اليرموك جامعة في   

طالبًا (462) عند .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة:  ثانيًا  

( الماجستير برنامج/  السلكية اتصاالت/  االتصاالت هندسة ) عند   

.طالبًا (66)

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا ."



3123/8/2017325

" علوم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: اواًل  

بطاقة اليرموك، جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والبيئة األرض  

النواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا، (420) قدرها استيعابية  

:االتية

مختبر ، العامة الجيولوجيا) لمختبري مختبرات مشرفين تعيين -1  

وطبقات أحافير )

من (5) للمادة وفقًا للتخصص والحديثة الالزمة الكتب توفير -2  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار  

والعلمية اإلنسانية .

علوم) لتخصص الخاص االعتماد  استمرارية على الموافقة:  ثانيًا  

بطاقة  اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج/ والبيئة االرض  

طالبًا (50) قدرها استيعابية .

علوم) لتخصص الخاص االعتماد  استمرارية على الموافقة:  ثالثًا  

استيعابية بطاقة  اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج/ بيئية  

طالبًا (50) قدرها .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: رابعًا ."

3123/8/2017326

" لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: أواًل  

( البكالوريوس برنامج/ االحصاء ) بطاقة اليرموك، جامعة في   

النواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا ،(570) قدرها استيعابية  

:االتية

االجبارية التخصص متطلبات الى االتية المواد اضافة -1 :

االحتماالت-      العشوائية العمليات-       الموثوقية نظرية -  

(ندوة) مساق-      التطبيقية

من (5) للمادة وفقًا للتخصص والحديثة الالزمة الكتب توفير -2  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار  

والعلمية اإلنسانية .

لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: ثانيًا  

( الماجستير برنامج/ االحصاء ) بطاقة اليرموك، جامعة في   

الحديثة الكتب توفير استكمال شريطة طالبًا (66) قدرها استيعابية  

بالتخصص الخاصة .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة: ثالثًا ."

3123/8/2017327

" للنواقص مستكملة األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة تعتبر  

تاريخ (221/21/2017) رقم الهيئة مجلس قرار في الواردة  

برنامج/  النانو وعلوم هندسة ) بتخصص المتعلق ، (7/6/2017)  

حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين الجامعة وعلى (الماجستير  

تاريخ من الثانية السنة بداية في البرنامج في الدكتوراه درجة  

.االعتماد

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

3/9/2018 أقصاه موعٍد ."



3123/8/2017328

" نهاية لغاية مهلة االردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة منح: أواًل  

طب ) تخصص في النواقص الستكمال االول الدراسي الفصل  

وهي (البكالوريوس برنامج/  االسنان :

المحسوبة اإلستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب -1  

المحسوبة الطاقة بلغت حيث طالبًا، (73) قدره والبالغ للتخصص  

في المسجلين الطلبة عدد بلغ بينما طالبًا، (1569)للتخصص  

طالبًا (1642) التخصص .

2- الجدد التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرة الهيئة تزويد ، 

بداية عند راتب بدون اإلجازة من والعائدين اإليفاد، من والعائدين  

الجامعي العام من األول الدراسي الفصل (2017/2018).

برنامج/ االسنان طب) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف: ثانيًا  

قيام لحين وذلك االردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في (الماجستير  

حملة من التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد بتعيين الجامعة  

) تخصص في الدكتوراة درجة الماجستير برنامج/ األسنان طب ) 

كما العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب  

تاريخ (290/26/2016) رقم  الهيئة مجلس قرار في ورد  

الخاص االعتماد بطلب التقدم خالل من وذلك (8/3/2016)  

األصول حسب للبرنامج ."

3123/8/2017329

" التدريسية الهيئة ألعضاء االكاديمية الرتب اعتماد على الموافقة  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الصينية اللغة) تخصص في  

العلمي االنتاج على بناًء وذلك العلمي المؤهل عن عوضًا فيالدلفيا  

التدريس هيئة ألعضاء التدريسية والخبرة .

3123/8/2017330

" في الطب لكلية الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: أواًل  

طالبًا (400) قدرها استيعابية بطاقة التطبيقية البلقاء جامعة ، 

د عكاوي، زياد. د) من لكل عمل بمباشرة الهيئة تزويد شريطة . 

د قدومي، الدين الدين عز. د عامر، نبيل. د بيوتركوفينا، مارينا . 

بين المبرمة باالتفاقيات الهيئة وتزويد ،(جابر حاتم. د بشير، نبيل  

مستشفى) التعليمي المستشفى بخصوص الصحة ووزارة الجامعة  

الباشا عين- حسين االمير ومستشفى السلط،- الحسين الملك )، 

عبد د.أ موسى، محمد د.أ) من للكل العلمي باالنتاج الهيئة وتزويد  

17/9/2017 أقصاه موعد في وذلك ،(النعيمي االمير .

لمعايير محققة الجامعية البلقاء جامعة في الطب كلية تعتبر: ثانيًا  

التدريس هيئة أعضاء بمحور ينطبق ما في الجودة ."



3123/8/2017331

" على الحاصل التجاوز لتصويب اليرموك لجامعة مهلة منح: أواًل  

لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة

االساسية المرحلة/  الطب )  ) 1/10/2017 أقصاه موعد في وذلك  ،

المرحلة الطب لكلية الخاصة االستيعابية الطاقة برفع التقدم: ثانيًا  

 (521) بالكلية المحسوبة االستيعابية الطاقة بلغت حيث  االساسية

الفعلي الطلبة وعدد طالبًا، (62) المقررة الطاقة أن حين في طالبًا  

.طالبًا (667)

كراسنا ريما) االساتذة من كل عمل بمباشرات الهيئة تزويد: ثالثًا ، 

البيتازي سهى الشريف، خالد سليمان، جمانة حلمي، روماني ، 

عواد اكرم محمد العتوم، ديما العمري، رامي شديفات، سوزان ، 

عالونة ميسرة عباسي، ليالي )

ضمان معايير اليرموك جامعة في الطب كلية تحقق لم: رابعًا  

التدريس هيئة أعضاء بمحور يتعلق فيما الجودة ."

3123/8/2017332

القطريين الطلبة بخصوص التحقق بتقرير جدارا جامعة تزويد "  

مدة خالل الرد الجامعة من والطلب جدارا جامعة لدى والمسجلين  

تاريخه من شهر  ."

3123/8/2017333

عبداهلل بن الحسين لجامعة العام االعتماد طلب على الموافقة "  

األخذ مع طالبًا، (1000) قدرها استيعابية بطاقة التقنية  

التالية باالقتراحات  :

التدريسية الهيئة: أواًل :

وتوطين والمشتركة العامة للمساقات وحدة انشاء الهيئة تقترح.  أ  

عليها من كل :

اجتماع علم/دكتوراة/العطيات ابتسام. د .1

اقتصاد/دكتوراة/عمارة جمانة. د .2

قانون/دكتوراة /Stephen Grigsby .د .3

4. Mary Brien/ انجليزية لغة/بكالوريوس .

الهيئة أعضاء عقود كافة: التدريسية الهيئة اعضاء عقود.  ب  

االستاذ الجامعة رئيس باستثناء فقط واحد عام لمدة كانت التدريسية  

االعتماد ومعايير لتعليمات مخالف وهذا الخضرا، لبيب الدكتور  

هيئة اعضاء من االقل على% 50 نسبته ما تعيين يشترط اذ العام  

تصويب الجامعة على وعليه سنتين، عن تقل ال بعقود التدريس  

50 نسبته ما تعيين يجب بحيث التدريسية الهيئة اعضاء عقود % 

سنتين عن تقل ال بعقود التدريس هيئة اعضاء من االقل على .

المختبرات وإعداد تجهيز الجامعة على: والمشاغل المختبرات: ثانيًا  

نهائي بشكل والمشاغل .

وإعداد تجهيز الجامعة وعلى مجهزة غير المكتبة: المكتبة: ثالثًا  

بالسرعة البيانات وقواعد والدوريات المعلومات ومصادر المكتبة  

.الممكنة

والقبول المكتبة في المعينيين االداريين بعقود الهيئة تزويد: رابعًا  

موعد في وذلك التدريسية الهيئة أعضاء عمل ومباشرة والتسجيل  

15/9/2017 أقصاه ."



3123/8/2017334

: يلي كما (14) المادة من ( أ ) البند تعديل تم: أواًل

 العام االعتماد بدراسة تكلف التي اللجنة سر ألمين يصرف" 

 مكافأة والتصنيف ومتابعتها الجودة وضمان ومتابعته والخاص

 ، الغير أردني دينار عشر خمسة (15) قدرها مالية رمزية

 دينار عشرون (20) قدره مبلغ طالل بن الحسين جامعة بإستثناء

."شهر كل في أقصى كحد ميدانية زيارات اربع أعلى وبحد الغير

:يلي ما على ينص الذي (14) المادة الى (ب) البند إضافة تم:  ثانيًا

 العام االعتماد بدراسة تكلف التي  للجنة المرافق للسائق يصرف" 

 هيئة في والتصنيف  ومتابعتها الجودة وضمان ومتابعته والخاص

 مالية رمزية مكافأة جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد

 بعد واحدة ساعة على يزيد تأخير كل عن دنانير سبعة (7) قدرها 

."شهر كل في ميدانية زيارات أربعة أعلى وبحد الرسمي الدوام

3123/8/2017335

الدوام أوقات خارج العمل الحكومية الدائرة موظفي على يحظر "  

بناًء يفوضه من أو الوزراء رئيس من مسبق إذن دون الرسمي  

من وبتصريح ، العليا الفئة بموظفي يتعلق فيما الوزير تنسيب على  

المسائلة طائلة تحت وذلك االخرى، الفئات من للموظفين الوزير  

الخزينة لمصلحة عليه حصل مبلغ اي استرداد ذلك في بما ، 

أوقات خارج العمل بذلك يقوم أن الفقرة هذه تطبيق في ويشترط  

ألعمالها إعاقة العمل ذلك عن الدائرة تحدده الذي الرسمي الدوام  

لها التي الجهات لدى االضافي العمل يكون ال وأن ، الرسمية  

الدائرة بعمل مصلحة أو عالقة  .

تدريس هيئة عضو اي احتساب يتم لن بانه بالعلم التكرم أرجو لذا  

القطاع في أو حكومية دائرة في يعمل كان إذا متفرغ محاضر او  

الجامعة في للعمل الكامل للتفرغ موافقة على يحصل لم ما الخاص  

استقالته تقديم أو الكلية أو ."



3123/8/2017336

" الفقه) لتخصص األولي الخاص االعتماد  على الموافقة: أواًل  

االسالمية العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الشافعي  

اآلتي شريطة ، طالبًا (168) قدرها خاصة استيعابية بطاقة العالمية :

في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين -1  

االعتماد على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية التخصص  

 األولي

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم  -2  .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم: ثانيًا  

( البكالوريوس برنامج/  الشافعي الفقه ) من الثالثة السنة بداية في   

االولي الخاص االعتماد على الحصول تاريخ  .

الشافعي الفقه) لتخصص الخاص االعتماد متابعة سيتم: ثالثًا  / 

وحسب  العالمية االسالمية العلوم جامعة في ( البكالوريوس برنامج  

تاريخ (219) رقم جلستها في الهيئة قبل من المقره المعايير  

4/7/2017.

لتخصص لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: رابعًا  

( ( البكالوريوس برنامج/  الشافعي الفقه االسالمية العلوم جامعة في   

المقره المعايير وحسب  الطلبة من دفعة أول تخريج عند العالمية  

4/7/2017 تاريخ (219) رقم جلستها في الهيئة قبل من ."

3123/8/2017337

" المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  / 

بطاقة المركز/ التطبيقية البلقاء جامعة في (الماجستير برنامج  

االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا (44) قدرها استيعابية  

للجامعة العامة  .

برنامج/  المحاسبة ) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا  

اآلتي شريطة طالبًا( 632) عند (البكالوريوس  :

قدرها والبالغ االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب .1  

.طالبًا (59)

الجدد التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد .2  

: وهم

إيناس.د ، العدوس أبو مراد.د ، البطاينة هنادي.د ، الدباس قاسم.د )  

( العبود

العبود إيناس ) للدكتورة الدكتوراه بشهادة االعتماد هيئة تزويد .3  

)."



3123/8/2017338

لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

( الماجستير برنامج/ الرياضيات ) البلقاء جامعة في   

طالبًا (33) قدرها استيعابية بطاقة المركز/التطبيقية . 

) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا الماجستير برنامج/الرياضيات ) 

تاريخ من الثانية السنة بداية مع المركز/التطبيقية البلقاء جامعة في  

االولي االعتماد .

لتخصص النهائي االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

( الماجستير برنامج/الرياضيات ) المركز/التطبيقية البلقاء جامعة في   

األولى الدفعة تخريج عند .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم: رابعًا  

( البكالوريوس برنامج/الرياضيات ) البلقاء جامعة في   

بعد وذلك ،15/10/2017 أقصاه موعد في المركز/التطبيقية  

الجامعي العام من االول الدراسي الفصل قبوالت من االنتهاء  

2017/2018

موعد في العمري وديع الدكتور عمل بمباشرة الهيئة تزويد: خامسًا  

في جدد طلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف ،1/10/2017 أقصاه  

".التخصص

3123/8/2017339

 (291/28/2017) رقم  الهيئة مجلس قرار تعديل  على الموافقة "

فيما (28/2017) رقم جلسته في المتخذ (2/8/2017) بتاريخ  

برنامج/ المحاسبة) لتخصص الخاصة االستيعابية بالطاقة يتعلق  

العالمية االسالمية العلوم جامعة في طالبًا( 88) لتصبح (الماجستير  

اآلتي شريطة ،  : 

د الشرايري، جمال د.أ ): من لكل عمل بمباشرة الهيئة تزويد. أ . 

15/10/2017 اقصاه بموعد ( سليم ابو خالد. د العيسى، ياسين .

بداية عند للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم. ب  

االعتماد تاريخ من الثانية السنة  .

للجامعة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم. ت ."

3123/8/2017340

اإلنتاج )لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

لتصبح جرش جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  والوقاية النباتي  

اآلتي شريطة طالبًا (189)  : 

التالية التدريس هيئة أعضاء من لكل مجددة بعقود الهيئة تزويد .1  

 : أسماؤهم

العمري نوفل. د •  

الشديفات صالح. د •  

القيام معاذ. د •  

الفصل بداية التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرات الهيئة تزويد .2  

 (2017/2018) الجامعي العام من االول الدراسي

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

17/9/2017 أقصاه موعد . 



3230/8/2017341

لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة  رفع على الموافقة:  اواًل "   

( الدكتوراه برنامج/ االستراتيجية االدارة ) لتصبح مؤتة جامعة في   

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا (39) . 

468/35/2016 ) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد- أ:    ثانيًا    

تخصص في جدد طلبة قبول بإيقاف ( 10/12/2016)  تاريخ (  

( الماجستير برنامج/ العامة االدارة ) مؤتة جامعة في  .

) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد-  ب  468/35/2016  ) 

رفع بطلب التقدم الجامعة من الطلب ( 10/12/2016 ) تاريخ  

لتخصص الخاصة الطاقة ( البكالوريوس برنامج/ العامة االدارة  ) 

االستيعابية الطاقة  على الحاصل التجاوز لتصويب وذلك   

".للتخصص

3230/8/2017342

" لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة:  أواًل  

( البكالوريوس برنامج/  الحاسوب هندسة ) عند اليرموك جامعة في   

. طالبًا (401)

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة:  ثانيًا  

( الماجستير برنامج/  الصناعية االتمته هندسة ) اليرموك جامعة في   

طالبًا (33) عند . 

لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة:  ثالثًا  

( الماجستير برنامج/  المضمنة النظم/  الحاسوب هندسة ) في   

طالبًا (83) عند اليرموك جامعة  ."

3230/8/2017343

" هندسة) لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة  

عند اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/  االلكترونيات  

".طالبًا (320)

3230/8/2017344

" لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة:  أواًل  

( البكالوريوس برنامج/  الكهربائية القوى هندسة ) جامعة في   

طالبًا (638) عند اليرموك .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة:  ثانيًا  

( الماجستير برنامج/  الكهربائية القوى هندسة ) طالبًا (33) عند  ."



3230/8/2017345

" لتخصص الخاص االعتماد إستمرارية على الموافقة: أواًل  

( العالي الدبلوم برنامج/التربية ) بطاقة التقنية الطفيلة جامعة في    

بقرار االعتماد هيئة تزويد شريطة طالبًا (44) قدرها إستيعابية  

المعدلة الدراسية الخطة على الموافقة يتضمن العمداء مجلس ، 

العام من األول الدراسي الفصل بداية أقصاه موعد في وذلك  

2017/2018 الجامعي .

برنامج/صف معلم لتخصص اإلستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

 (687) من بداًل طالبًا (558) لتصبح الجامعة في البكالوريوس

 .طالبًا

تدريس وطرق مناهج لتخصص اإلستيعابية الطاقة تخفيض: ثالثًا / 

 (99) من بداًل طالبًا (44) لتصبح الجامعة في الماجستير برنامج

.طالبًا

) تخصص العالي الدبلوم برنامج/ التدريس تكنولوجيا ) : 

لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار على الموافقة: رابعًا  

( العالي الدبلوم برنامج/ التدريس تكنولوجيا ).

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: خامسًا  ."

3230/8/2017346

" اإلدارة) لتخصص الخاص االعتماد إستمرارية على الموافقة: أواًل  

بطاقة التقنية الطفيلة جامعة في (العالي الدبلوم برنامج/ التربوية  

بقرار االعتماد هيئة تزويد شريطة طالبًا (100) قدرها إستيعابية  

المعدلة الدراسية الخطة على الموافقة يتضمن العمداء مجلس ، 

العام من األول الدراسي الفصل بداية أقصاه موعد في وذلك  

2017/2018 الجامعي .

برنامج/الخاصة التربية) لتخصص اإلستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا  

قدرها استيعابية بطاقة عند  التقنية الطفيلة جامعة في (البكالوريوس  

 .طالبًا (321)

برنامج/ طفل تربية) تخصص في جدد طلبة قبول عدم: ثالثًا   

التقنية الطفيلة جامعة في (البكالوريوس .

التربوي النفس علم)لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: رابعًا  

إستيعابية بطاقة التقنية الطفيلة جامعة في (الماجستير برنامج /  

طالبًا (88)قدرها .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: خامسًا ."

3230/8/2017347

" أمن هندسة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/ الحاسوب وشبكات  

تعيين شريطة طالبًا، (50) قدرها استيعابية بطاقة والتكنولوجيا  

في البرنامج في الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو  

االعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية .

وشبكات أمن هندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

طالبًا( 609)لتصبح (البكالوريوس برنامج/ الحاسوب .

في للتخصص الخاصة اإلستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم    

17/9/2018 أقصاه موعٍد  ."



3230/8/2017348

الدولية العالقات) لتخصص الخاص االعتماد معايير اقرار "  

البكالوريوس برنامج/ االستراتيجية والدراسات )."

المرفق الشكل في هي كما  

3230/8/2017349

برنامج/  التركية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد معايير اقرار "  

".(البكالوريوس

المرفق الشكل في هي كما

3230/8/2017350

نظم) لتخصص االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل "  

النواقص استكمال لحين (الماجستير برنامج/ اإلدارية المعلومات  

:التالية

والمنشورة الشلبي رياض الدكتور األستاذ بأبحاث الهيئة تزويد .1  

الهيئة لدى المعتمدة البيانات قاعدة في  .

في جدد طلبة قبول باب فتح على المترتبة المالية البدالت دفع .2  

".التخصص

3230/8/2017351

" العمارة هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في اإلستمرار / 

خاصة استيعابية بطاقة جرش جامعة في (البكالوريوس برنامج   

اآلتي شريطة طالبًا، (114) قدرها :

الفصل بداية صفران منصور. د عمل بمباشرة الهيئة تزويد: أواًل  

.(2017/2018) الجامعي العام من األول الدراسي

للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر سيتم: ثانيًا  

17/9/2017 أقصاه موعد في .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا ."

3230/8/2017352

  " المحاسبة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: أواًل  / 

طالبًا( 467) الى جرش جامعة في (البكالوريوس برنامج .

المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار: ثانيًا     

/ الخاصة االستيعابية بالطاقة جرش جامعة في (الماجستير برنامج  

متصاًل برنامجًا واعتباره طالبًا، (66) قدرها والبالغ سابقا المقّرة  

لتعليمات وفقًا ،(البكالوريوس برنامج/ المحاسبة) تخصص مع  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير ." 

3230/8/2017353

" السريرية التغذية) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت  

304) عند البترا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والحميات ) 

".طالبًا



3230/8/2017354

" لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: أواًل  

( البكالوريوس برنامج/ الحاسوب علم ) األوسط الشرق جامعة في   

طالبًا (200) قدرها استيعابية بطاقة . 

علم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

60) من األوسط الشرق جامعة في (الماجستير برنامج/ الحاسوب ) 

علم) تخصص مع متصاًل برنامجًا واعتباره طالبًا (50) إلى طالبًا  

االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا (البكالوريوس برنامج/ الحاسوب  

الُمعدلة العليا الدراسات لبرامج العام ."

3230/8/2017355

العالي التعليم مؤسسات اعتماد لهيئة القانوني المستشار ابداء  "  

الى جديدة فقرة واضافة بتعديل يتعلق بما الرأي جودتها وضمان  

المتوسطة المجتمع لكليات العام االعتماد تعليمات من (2) المادة  

2013 لسنة (2) رقم المعدلة ."

3313/9/2017356

" الفرنسية اللغتين) لتخصص االولي االعتماد على الموافقة: أواًل  

بطاقة االردنية الجامعة في (البكالوريوس برنامج/واالنجليزية  

اآلتي شريطة طالبًا (127) قدرها خاصة استيعابية :

تخصص مساقات فصل يتم بحيث الدراسية الخطة ترقيم إعادة -  

( واالنجليزية الفرنسية اللغتين ) وآدابها الفرنسية اللغة مساقات عن   

للتخصص محددة بأرقام وترميزها التطبيقية االنجليزية واللغة  

.الجديد

في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين -  

باللغة المتعلقة المعرفية المجاالت لتغطية االنجليزية اللغة تخصص  

االعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية أقصاه موعد في االنجليزية .

وتيفان قاقيش، شرين. ود الصمادي عدنان. د) من كل توطين -  

برنامج/واالنجليزية الفرنسية اللغتين تخصص على (فييت  

ذلك وبخالف 15/10/2017 أقصاه موعد في وذلك البكالوريوس  

للتخصص الخاص باالعتماد النظر إعادة سيتم .

عند للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر سيتم -  

للتخصص الخاص االولي االعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية .

الفرنسية اللغة لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

طالبًا (499) لتصبح البكالوريوس برنامج/وآدابها .

عربي-فرنسي الترجمة) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثالثًا / 

أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو تعيين لحين (الماجستير برنامج ."

3313/9/2017357

) المادة بتعديل الهاشمية الجامعة طلب على الموافقة عدم " ح/6 ) 

ممن التدريس هيئة أعضاء بمايخص العام االعتماد تعليمات من  

علمي انتاج لديهم وليس السبعين سن بلغوا ."



3313/9/2017358

لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  ( 

جامعة في ( التطبيقي العالي الدبلوم برنامج/  التعلم صعوبات  

استيعابية بطاقة الجامعية رحمة األميرة كلية/ التطبيقية البلقاء  

التالية النواقص استكمال شريطة طالبًا (40) قدرها :

تحقيق مع التخصص، في أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو تعيين -1  

من (ه/9) رقم المادة اليه تشير كما وذلك له العلمي األنتاج شرط  

1/2/2018 أقصاه موعد في العليا الدراسات لبرامج العام االطار .

التخصص في مشارك أستاذ برتبة تدريس هيئة عضوي تعيين -2 ، 

موعد في ، العليا الدراسات لبرامج العام األطار حسب وذلك  

أعضاء لبعض العلمي االنتاج شرط تحقيق أو ،1/2/2018 أقصاه  

الدقيق التخصص في التدريس هيئة  .

في والتقييم للتشخيص الالزمة والمقاييس االختبارات توفير -3  

والمصادر بالكتب المكتبة واثراء ، التعلم صعوبات مجال  

المختبر وتوفير ، التعلم صعوبات مجال في التعليمية والحقائب  

للتدريب الالزم  .

الخطة على اآلتية اللجنة بمالحظات الجامعة اخذ امكانية: ثانيًا  

: الدراسية

متطلبات مقررات على اللجنة قبل من المقترحة التعديالت  

التعلم صعوبات تخصص خطة ) في الواردة االجبارية التخصص  

التطبيقي العالي الدبلوم برنامج /  ): 

اإلجبارية المواد :

ت المادة رقم المادة اسم المعتمدة الساعات السابق المتطلب

1  التعلم صعوبات ذوي للطلبة التربوية البرامج 3  . 

2  التعلم صعوبات ذوي للطلبة  والتقويم القياس 3  . 

3  التعلم صعوبات ذوي  للطلبة التدرييس وطرق المناهج 3  . 

4  التعلم صعوبات ذوي الطلبة سلوك وتعديل ارشاد 3  . 

5  التعلم صعوبات في ميدانية تطبيقات 6  . 

3313/9/2017359

برنامج/ التوحد) لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة "  

األميرة كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (التطبيقي العالي الدبلوم  

استكمال شريطة طالبًا (40) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية رحمة  

اآلتية النواقص  :

تحقيق مع التدريس هيئة ألعضاء االكاديمية الرتب شرط تحقيق -1  

واحد تدريس هيئة عضو اعتماد تم حيث ، لهم العلمي االنتاج شرط  

1/2/2018 أقصاه موعد في وذلك مشارك استاذ برتبة فقط .

الدراسية بالخطة المتعلقة اللجنة بمالحظات الجامعة أخذ امكانية -2  

الكلية زيارة عند بها الجامعة تزويد تم والتي ." 



3313/9/2017360

" لتخصص االولي الخاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل  

( العالي الدبلوم برنامج/ التعلم صعوبات ) التطبيقية البلقاء جامعة في  -

اآلتي تحقيق لحين الجامعية، عجلون كلية :

فيها التدريس لغة جامعة خريج تدريس هيئة عضو تعيين -1  ( 

استنادًا ،(االنجليزية اللغة  

الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات من 6 المادة إلى  

.العليا

2- أستاذ برتبة تعلم صعوبات تخصص تدريس هيئة عضو تعيين  ، 

االعتماد ومعايير لتعليمات استنادًا اثنين عدد مشارك أستاذ وتعيين   

العليا الدراسات لبرامج العام .

3- واالنجليزية العربية اللغتين في بالكتب المكتبة اثراء .

- الدراسية الخطة على اللجنة بمالحظات األخذ إمكانية: ثانيًا  

( ( العالي الدبلوم/  تعلم صعوبات لتصبح  .

االجبارية المواد :

ت المادة رقم المادة اسم المعتمدة الساعات السابق المتطلب

1  النمائية التعلم صعوبات 3  . 

2  األكاديمية التعلم صعوبات 3  . 

3  التعلم صعوبات في  والتقويم القياس 3  . 

4   التعلم صعوبات ذوي الطلبة تدريس استراتيجيات 3  . 

5  التعلم صعوبات ذوي للطلبة المساندة التكنولوجيا 3  . 

6  التعلم صعوبات ذوي  الطلبة سلوك تعديل 3  . 

7  التعلم صعوبات في ميدانية تطبيقات 3  . 

االختيارية المواد :

ت المادة رقم المادة اسم المعتمدة الساعات السابق المتطلب

1  التربوي النفس علم 3  . 

2  العصبي النفس علم 3  . 

3  اللغوية التعلم صعوبات 3  . 

4   التعلم صعوبات ذوي للطلبة الدراسية المهارات 3  . 

3313/9/2017361

النفس علم) لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة "  

كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ التطبيقي  

طالبًا (200) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية رحمة األميرة  

اآلتي تحقيق شريطة  :

في الدكتوراة درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين -1  

نهاية قبل ( البكالوريوس برنامج/ التطبيقي النفس علم ) تخصص  

الحالي الدراسي العام من األول الفصل . 

وعلم التطبيقي النفس علم) لتخصص الالزمة المختبرات توفير -2  

العصبي النفس  )

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -3  .

فوج أول تخريج عند للتخصص النهائي االعتماد في النظر وسيتم  

التخصص طلبة من  . "



3313/9/2017362

" الطبية التحاليل) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة / 

الزرقاء كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (الماجستير برنامج  

اآلتي شريطة طالبًا (33) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية :

التخصص في الدكتوراه حملة من تدريس هيئة عضو تعيين .1  

اإلنتاج لشرط محقق يكون أن على أدنى حدًا مشارك أستاذ برتبة  

األعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية أقصاه موعٍد في العلمي  

العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب وذلك للتخصص االولي  

العليا الدراسات لبرامج .

في التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد .2  

الجامعية الزرقاء كلية من كل في الطبية التحاليل تخصص  

.والمركز

للتخصص الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء إمكانية .3 :

اإلجبارية المواد. أ  :

متقدم سريرية كيمياء -

متقدمة سريرية دقيقة أحياء -  

متقدم دم علم -

المتقدم المرضي األعضاء وظائف علم -

األنزيمات -

معدية أمراض -

متقدم دم بنك -

دم علم مادة مع اإلجبارية (50305741) دم علم مادة دمج. ب  

جديدة إجبارية بمادة االختيارية (50305742) تشخيصي  

)  وتسميتها التشخيصي الدم علم ) .

متطلبات قائمة من (50305732) وأمصال مناعة مادة نقل. ج  

اإلجبارية التخصص متطلبات قائمة إلى االختيارية التخصص  .

الخطة في المساقات بعض مسميات من (متقدم) كلمة حذف. د  

في المساق مستوى إلى يشير المساق رقم أن حيث الدراسية  

في المساقات تسمية نمط لتوحيد وإضافة العليا الدراسات برنامج  

3313/9/2017363

اللغة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة .1  

خاصة استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/وآدابها العربية  

طالبًا (1103) قدرها .

اللغة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة .2  

تجاوز عدم على التأكيد مع (الماجستير برنامج/وآدابها العربية  

المقره االستيعابية الطاقة  . 

تخصصي لدمج العالي التعليم مجلس مخاطبة الجامعة على .3  

( ونحو لغة- العربية اللغة ) في (ونقد ادب-  العربية اللغة) مع   

والدكتوراة الماجستير برنامجي  . 

تاريخ (311/29/2017) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد .4  

اللغة) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف المتضمن  16/8/2017  

التجاوز تصويب لحين وذلك (الدكتوراة برنامج/وآدابها العربية  

طالبًا (81) والبالغ البرنامج في االستيعابية الطاقة على الحاصل ."



3313/9/2017364

لتخصص الخاص باألعتماد االستمرار في البت تأجيل: أواًل "  

( الماجستير برنامج/ التربوية االدارة ) لحين الهاشمية الجامعة في   

تعليمات وحسب التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد .

برنامج/ التربوية االدارة) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف: ثانيًا  

الهاشمية الجامعة في (الماجستير .

االدارة ) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية بطلب التقدم: ثالثًا  

الهاشمية الجامعة في ( العالي الدبلوم برنامج/  المدرسية  ." 

3313/9/2017365

األزمات إدارة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة "  

بطاقة الهاشمية الجامعة في (الماجستير برنامج/ والكوارث  

تدريس هيئة عضو تعيين شريطة ، طالبًا (33) قدرها استيعابية  

والكوارث االزمات ادارة في تخصصه الدكتوراة درجة حملة من  

االعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية أقصاه موعد في وذلك  

للتخصص االولي الخاص ."

3313/9/2017366

المحاسبة) لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة " / 

العقبة كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج  

تجاوز عدم شريطة ، طالبًا (200) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية  

النهائي االعتماد في النظر وسيتم للجامعة العامة االستيعابية الطاقة  

التخصص طلبة من فوج أول تخريج عند للتخصص  ."

3313/9/2017367

" علم-االجتماع علم) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

قدرها استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في (الدكتوراه برنامج/ الجريمة  

االتي شريطة طالب (10)  :

المجالي القادر عبد قبالن الدكتور بأبحاث الهيئة تزويد -1  

وحسب المجالي القادر عبد فايز والدكتور النبوي نايف والدكتور  

بالهيئة بها المعمول العليا الدراسات لتعليمات العام االطار  

رتبة الى المحادين طه حسين الدكتور ترقية بقرار الهيئة تزويد -2  

. استاذ

15/10/2017 أقصاه موعد في وذلك ."

3313/9/2017368

اإلسالمية المصارف) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة " / 

شريطة العالمية االسالمية العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج  

اآلتية للنواقص الجامعة استكمال :

في  الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين: أواًل  

االسالمية المصارف .

المساقات لتغطية االضافية والمراجع بالكتب المكتبة تزويد: ثانيًا  

الدراسية الخطة في .

النظر سيتم  ذلك وبخالف ،15/10/2017 اقصاه موعد في وذلك  

للتخصص الخاص االعتماد في ." 



3313/9/2017369

الصينية اللغة) لتخصص  االولي الخاص االعتماد على الموافقة "  

استيعابية بطاقة فيالدلفيا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ وآدابها  

اآلتي شريطة طالبًا (137) قدرها خاصة :

من كل عمل بمباشرة الهيئة تزويد .1 (Li & Hu)، أقصاه موعد في  

االعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف ،1/10/2017  

للتخصص الخاص .

من كل شهادة بمعادلة الهيئة تزويد .2 (Li & Hu) التعليم وزارة من  

صدورها حال في العلمي والبحث العالي .

من كل شهادات بمعادلة الهيئة تزويد .3  (Ding & Zhang)، لكي 

تاريخ من الثالثة السنة بداية عند التخصص، على احتسابهما يتم  

الخاص االعتماد على الحصول .

تاريخ من الثانية السنة بداية قبل الصينية اللغة مختبر تجهيز .4  

.االعتماد

مساقات لتغطية الصينية باللغة والمراجع الكتب عدد زيادة .5  

الدراسية الخطة .

تخريج عند للتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر وسيتم  

التخصص في الطلبة من األول الفوج  ." 

3313/9/2017370

" بالرد جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة تزويد  

هيئة أعضاء ملفات من بالتحقق  المكلفة اللجنة مالحظات على  

موعد في طيًا المرفق فيالدلفيا جامعة في الهندسة كلية في التدريس  

15/10/2017 أقصاه ."

3313/9/2017371

ادارة ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تعديل على الموافقة "  

العربية عمان جامعة في (الماجستير برنامج/ البشرية الموارد  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا (88) لتصبح  

".للجامعة

3313/9/2017372

" الجابر عبد سعود معتصم الدكتور استبدال على الموافقـة:  أواًل  

( االمناء مجلس عضو ) جديد عضوًا الفايز موسى أكرم بالدكتور   

الحالي االمناء مجلس عمر من المتبقية للمدة و االمناء مجلس في  

) المادة الى استنادًا والتكنولوجيا للعلوم األردنية الكلية في ب/5   ) 

المتوسطة المجتمع لكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات من .

فيصل سهير. د عن بدياًل للكلية جديد عميد بتعيين التنسيب:  ثانيًا  

االعتماد ومعايير تعليمات من (أ/8) المادة إلى استنادًا الرب أبو  

تاريخ من شهر أقصاها مدة وفي المتوسطة المجتمع لكليات العام  

الذاتيه بالسيرة الهيئة وتزويد للكلية السابق العميد منصب شغور  

األصول حسب والشهادات ."



3313/9/2017373

إلكمال الهيئة موظف الجعارات ساري للسيد للسماح البت تأجيل "  

االطالع وبعد الهيئة في تعينه على سنة مرور بعد الجامعية دراسته  

ديوان الى والمرسل2017 لعام السنوي االداء تقييم في تقديره على  

المدنية الخدمة  ."

3313/9/2017374

لتخصص الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار اقرار "  

البكالوريوس برنامج /( االسنان طب في دكتور ) االسنان طب  

رقم الهيئة مجلس قرار بموجب والمعدلة  2010 لسنة (7) رقم  

بموجب والصادرة (2/8/2017) تاريخ (297/28/2017)  

مؤسسات اعتماد هيئة قانون من (7) المادة من (أ،ك) الفقرتين  

وتعديالته 2007 لسنة (20) جودتها وضمان العالي التعليم ."

3313/9/2017375

العام االعتماد تعليمات من (6) المادة من (5- أ) البند تعديل "  

لسنة (1) رقم الهاشمية االردنية المملكة في العاملة للجامعات  

تاريخ (219) رقم الهيئة مجلس قرار بموجب المعدلة 2011  

7/4/2013.

التالي النحو على لتصبح   :

علمي تفرغ اجازة على الحاصل التدريس هيئة عضو احتساب يتم  

الطاقة لغايات الرسمية الجامعات في المتبعة واالسس الشروط وفق  

نسبة التزيد ان على االجازة منحه الذي القسم في االستيعابية  

أعضاء مجموع من% 30 العلمي التفرغ اجازة على الحاصلين  

يشغل ومن الوزراء% 30ال نسبة من يحسب وال التدريس هيئة  

التدريس هيئة اعضاء عدد يقل ال ان على الدولة في العليا درجات  

اعضاء أربع عن المتبقين  .

المرفق بالشكل هو كما تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل  ." 

3313/9/2017376
تعليمات من (6) المادة من (أ) البند تعديل على الموافقة عدم "  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير ."

3313/9/2017377

األعمال ادارة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل " / 

لعدم األردنية، االلمانية الجامعة في (الماجستير برنامج/ تسويق  

مشارك أستاذ برتبة التدريس هيئة أعضاء من الكافي العدد توفير  

بها المعمول العليا الدراسات لتعليمات العام االطار وحسب ."

3313/9/2017378

 (333/29/2016) رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التأكيد "

األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة إلستكمال 24/8/2016 تاريخ  

برنامج/  األسنان طب ) لتخصص الخاص االعتماد لنواقص  

".(البكالوريوس

3313/9/2017379

االدارة ) لتخصص الخاص االعتماد قرار في البت يؤجل "  

لالسبوع االهلية عمان جامعة في (الماجستير برنامج/  الحكومية  

الجامعة طلب على بناءًا القادم ."



3420/9/2017380

" العمارة هندسة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل / 

خاصة استيعابية بطاقة الهاشمية الجامعة في (الماجستير برنامج  

اآلتي شريطة طالب، (33) قدرها :

الربضي راما الدكتورة عمل بمباشرة الهيئة تزويد .1 .

الكتب من% 10 وبنسبة حديثة باصدارات الجامعة مكتبة رفد .2  

للتخصص الالزمة . 

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت اجراء .3 :

لتصبح اإلسكان في متقدمة دراسات لمساق عملي جزء اضافة •  

( عملي1+نظري2 ) .

لتصبح التصميمي الفكر لمساق عملي جزء اضافة •  

( عملي1+نظري2 ) .

المبنية البيئة في المستدام التصميم لمساق عملي جزء اضافة •  

) لتصبح عملي2+نظري1 ) .

والتصميم التخطيط وأساليب نظريات لمساق عملي جزء اضافة •  

) لتصبح الحضري عملي1+نظري2 ) .

هندسة) لتخصص خاصة استيعابية طاقة رفع بطلب التقدم: ثانيًا  

الحاصل التجاوز لتصويب وذلك ،(البكالوريوس برنامج/ العمارة  

 (196) وهي للتخصص المقّرة الخاصة االستيعابية الطاقة على

طالبًا (365) التخصص في المسجلين الطلبة عدد بأن علمًا طالبًا،  

المقّرة االستيعابية الطاقة على التجاوز مقدار يكون وبذلك  

االستيعابية الطاقة بلغت حين في طالبًا، (169) للتخصص  

طالبًا (405) للتخصص المحسوبة .  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا ."



3420/9/2017381

الدولية العالقات) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

الجامعة في (البكالوريوس برنامج/االستراتيجية والدراسات  

شريطة طالب، (421) قدرها خاصة استيعابية بطاقة الهاشمية  

باآلتي تزويدنا :

التالية التدريس هيئة ألعضاء عمل بمباشرة الهيئة تزويد: أواًل  

:أسماؤهم

هياجنة عدنان. د.أ .1

السرحان صالح عطاهلل.د .2

المجاالت تغطي سنتين آلخر حديثة بكتب الهيئة تزويد: ثانيًا  

) لتخصص المعرفية االسترتيجية والدراسات الدولية العالقات ). 

حديثة مجالت (5) عن يقل ال بـما باإلشتراك الهيئة وتزويد  

ورقيتين مجلتين و الكترونية، .

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت اجراء: ثالثًا :

الدراسية الخطة على االستراتيجية النظريات مساق اضافة .1 .

الدراسية الخطة على السياسية الجغرافيا مساق اضافة .2 .

الدراسية الخطة على االستراتيجي التخطيط مساق اضافة .3 .

الخطة على وتطبيقاتها القومي األمن نظريات مساق اضافة .4  

.الدراسية

الدراسية الخطة على االلكترونية الحرب مساق اضافة .5 .

الدراسية الخطة على األقليمية الدراسات نظريات مساق اضافة .6 .

المواد قائمة الى األسرائيلي العربي الصراع مساق نقل .7  

للتخصص االجبارية .

االجبارية المواد قائمة الى األردنية الخارجية السياسة مساق نقل .8  

".للتخصص



3420/9/2017382

البلقاء لجامعة العامة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: أواًل "  

اآلتية النواقص استكمال شريطة طالبًا، (37089) لتصبح التطبيقية :

التقرير في الواردة المالحظات الكلية اسم الرقم

الطاقة على التجاوز تصويب. 1 المركز/ التطبيقية البلقاء 1  

طالبًا (791) قدره والبالغ االستيعابية .

الجامعة في الخضراء المساحات مساحة زيادة .2 .

الصحية العيادة بتنظيم االهتمام .3 .

العام االعتماد لمعايير وفقًا الرياضية المالعب تجهيز .4  

الهاشمية األردنية المملكة في العاملة للجامعات     .

بحيث الموجودة العيادة مساحة توسيع. 1 رحمة األميرة كلية 2  

طبيبة وتعيين األقل على 2م 26 تكون .

بالمساقات تعنى وحدة إنشاء. 1 الجامعية عالية األميرة كلية 3  

.العامة

تخصص في التدريس هيئة اعضاء من األدنى الحد تعيين .2  

االرشاد وتخصص متوسط دبلوم+  بكالوريوس/ المنزلي االقتصاد  

النفسية والصحة

االقتصاد االعمال، ادارة) التخصصات اعتماد نواقص استكمال .3  

النفسية والصحة االرشاد المنزلي، )

حسب التدريس هيئة أعضاء مكاتب مساحة شرط تحقيق .4  

العام االعتماد ومعايير تعليمات .

االستيعابية الطاقة على التجاوز تصويب. 1 الجامعية عمان كلية 4  

طالبًا (1033) قدره والبالغ .

سيارة). العام االعتماد معايير يطابق بشكل الطبية العيادة تجهيز .2  

(إسعاف

الطاقة على التجاوز تصويب. 1 التكنولوجية الهندسة كلية 5  

طالبًا (4369) قدره والبالغ االستيعابية .



3420/9/2017383

تاريخ (32/4/2017) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: أواًل "  

الخاص االعتماد في البت تأجيل والمتضمن 25/1/2017  

البلقاء جامعة في (الماجستير برنامج/ التطبيقية األحياء) لتخصص  

النواقص استكمال لحين وذلك الجامعية الزرقاء كلية/ التطبيقية  

:اآلتية

الدكتوراه حملة من التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين .1  

تعليمات حسب وذلك لهم واإلنتاج األكاديمية الرتب تحقيق بشرط  

هيئة عن الصادرة العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  

.االعتماد

الالزمة الحديثة والدوريات بالكتب الجامعة مكتبة رفد .2  

.للتخصص

التطبيقية األحياء علم) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: ثانيًا / 

الزرقاء كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج  

الطاقة وتثبيت خاصًا اعتمادًا اعتماده في واالستمرار الجامعية  

اآلتي شريطة طالبًا، (447) عند له االستيعابية :

المعينين التدريس هيئة أعضاء بمباشرة االعتماد هيئة تزويد .1  

الجامعة العام من األول الفصل بداية أقصاه موعد في الجدد  

(2018/2017).

في جدد طلبة قبول باب فتح على المترتبة المالية البدالت دفع .2  

االعتماد هيئة في بها المعمول التعليمات حسب وذلك التخصص .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .3 ."

3420/9/2017384

" اإلدارة) لتخصص الخاص اإلعتماد في البت تأجيل  

لحين طالل بن الحسين جامعة في (الماجستير برنامج/السياحية  

االعتماد معايير حسب التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين  

أقصاه موعد في وذلك العليا الدراسات لبرامج العام  

15/12/2017 " .

3420/9/2017385

" هندسة) لتخصص اإلستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: أواًل  

بطاقة االردنية األلمانية الجامعة في (البكالوريوس برنامج/  الطاقة  

اآلتي شريطة طالبًا، (335)قدرها خاصة استيعابية :

ارشيد منصور الدكتور االستاذ عمل بمباشرة الهيئة تزويد -  

العام من األول الدراسي الفصل بداية عند العلمي وإنتاجه العبادي  

م (2016/2017)الجامعي .

للجامعة العامة اإلستيعابية الطاقة تجاوز عدم - ." 

3420/9/2017386

" المعلومات نظم) لتخصص االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة  

عدم شريطة طالبًا( 46) لتصبح (الماجستير برنامج/  اإلدارية  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز ."



3420/9/2017387

لتخصص الخاصة اإلستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

( الماجستير برنامج/ التسويق ) من األردنية الزيتونة جامعة في   

اللجنة بتوصيات األخذ شريطة ، طالبًا (66) لتصبح طالبًا (33)  

كاآلتي الدراسية الخطة على  :

متطلبات احدى"  المتقدم اإللكتروني التسويق"  مادة تكون أن: أواًل  

الطالب يدرسها التي اإلختيارية التخصص  .

المواد ضمن من" لألعمال تطبيقي إحصاء" مادة إضافة: ثانيًا  

) المسارين في للتخصص اإلختيارية الشامل و الرسالة ) . 

30/10/2017 أقصاه موعد في وذلك      ."

3420/9/2017388

المالية العلوم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت "  

عند األوسط الشرق جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والمصرفية  

تجاوز عدم شريطة طالبًا، (191)قدرها خاصة استيعابية طاقة  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة ."

3420/9/2017389

فرع- القدس كلية ) في جدد طلبة قبول إيقاف على الموافقة "  

كافة بتخريج االلتزام شريطة ( متوسطة مجتمع كلية/  الزرقاء  

التطبيقية البلقاء جامعة تعليمات وحسب الكلية طلبة  ."

3420/9/2017390

المعلومات أمن ) لتخصص الخاص االعتماد معايير اقرار "  

بالشكل هي كما ( البكالوريوس برنامج/  اإللكتروني والفضاء  

".المرفق

3420/9/2017391

" في الورادة للنواقص مستكملة غير الهاشمية الجامعة تعتبر: أواًل  

2014/ 14/5 تاريخ (165/12/2014) رقم الهيئة مجلس قرار  

الطبية العلوم) لتخصص الخاص باالعتماد البت بتاجيل  المتعلق و  

من تدريس هيئة عضو تعيين لحين (الماجستير برنامج/  المخبرية  

مشارك استاذ برتبة التخصص في الدكتوراه درجة حملة  . 

الطبية العلوم) تخصص في الخاصة االستيعبية الطاقة تثبيت:  ثانيًا  

640) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/  المخبرية ) 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، ."

3420/9/2017392

" تكنولوجيا )لتخصص اإلستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة  

األردنية الزيتونة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ البديلة الطاقة  

اآلتي شريطة طالبًا، (200)قدرها إستيعابية بطاقة :

- في التدريس هيئة أعضاء جميع عمل بمباشرة الهيئة تزويد  

جديدًا بتعيينهم التنسيب تم الذين المختبرات ومشرفي التخصص، ، 

الجامعي العام من األول الدراسي الفصل بداية عند  

".م(2017/2018)



3420/9/2017393

"  (578/45/2016) رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التأكيد

تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف  ،28/12/2016 تاريخ  ( 

جدارا جامعة في (الماجستير برنامج/  البشرية الموارد ادارة   

ذلك وبخالف ، 30/12/2017 حتى نهائية مهلة الجامعة وإعطاء  

التخصص ترخيص بإلغاء العالي التعليم مجلس الى التنسيب سيتم ."

3527/9/2017394

" التأهيل علوم ) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة - 

تخصص مع متصاًل برنامجًا (الماجستير برنامج/  الطبيعي العالج  

( البكالوريوس برنامج/  الطبيعي العالج ) العلوم جامعة في   

شريطة طالبًا، (33) قدرها استيعابية بطاقة األردنية والتكنولوجيا  

 :اآلتي

التدريس هيئة ألعضاء الشهادات بمعادالت الهيئة تزويد:  أواًل  

البكالوريوس برنامج/  الطبيعي العالج ) تخصص على الموطنين  

30/10/2017 أقصاه موعد في وذلك ( .

الطبيعي العالج ) لتخصص األستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  / 

طالبًا( 237) لتصبح ( البكالوريوس برنامج .

طلبة من دفعة أول تخريج عند النهائي األعتماد في النظر وسيتم  

 ".التخصص

3527/9/2017395

اللغة ) لتخصص الخاص األعتماد استمرارية على الموافقة "  

الجامعة في (الماجستير برنامج/  بها الناطقين لغير األلمانية  

شريطة طالبًا (44) قدرها استيعابية بطاقة األردنية، األلمانية  

التالية للنواقص الجامعة استكمال  : 

في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين. أ: أواًل  

االعتماد ومعايير تعليمات حسب مشارك استاذ برتبة التخصص  

من الثانية الدراسية السنة بداية في العليا الدراسات لبرامج العام  

التخصص اعتماد .

العام االعتماد معايير مع يتالءم بما الدراسية الخطة تعديل. ب  

العليا الدراسات لبرامج .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا   ."



3527/9/2017396

صحة تمريض ) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة "  

استيعابية بطاقة البيت آل جامعة في ( الماجستير برنامج/ البالغين  

اآلتي شريطة ، طالبًا (33) قدرها خاصة  :

المقرة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب .1  

الطلبة عدد ان اذ ،( البكالوريوس برنامج/  التمريض ) لتخصص  

بلغ ( البكالوريوس برنامج/  التمريض ) تخصص في المسجلين  

طالبًا (284) للتخصص المقره االستيعابية والطاقة طالبًا (720)  

 ،(435) المقره االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز ومقدار

 (514) بلغت للتخصص المحسوبة االستيعابية الطاقة بأن علمًا

المحسوبة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز ومقدار طالبًا  

الثاني الدراسي الفصل بداية أقصاه موعد في وذلك طالبًا، (206)  

2017/2018 الجامعي العام من .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع بطلب  التقدم .2  ( 

البكالوريوس برنامج/  التمريض ).

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .3  .

تمريض ) لتخصص النهائي االعتماد في النظر سيتم انه علمًا  

من األولى الدفعة تخريج عند ( الماجستير برنامج/  البالغين صحة  

التخصص طلبة ." 

3527/9/2017397

" التمويل ) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

/ عمان كلية/  التطبيقية البلقاء جامعة في (الماجستير برنامج  

تجاوز عدم شريطة طالبًا، (44) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة  .

طلبة من دفعة اول تخريج عند النهائي االعتماد في النظر وسيتم  

.التخصص

المالية العلوم ) لتخصص المقره االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا  

حال وفي طالبًا( 330)ب (البكالوريوس برنامج/ والمصرفية  

فعليها للتخصص، المقرة االستيعابية الطاقة بزيادة الجامعة رغبت  

الخاصة االستيعابية الطاقة رفع بطلب التقدم  ."



3527/9/2017398

التغذية) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل "  

البلقاء جامعة في ( الماجستير برنامج/ الغذاء وتكنولوجيا  

اآلتي تحقيق لحين المركز/ التطبيقية  : 

- درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين  

من المتوفر العدد أن حيث البرنامج، هذا في للتدريس الدكتوراة  

برنامج في المسجلين الطلبة عدد يغطي التدريس هيئة أعضاء  

فقط البكالوريوس  .

- وتصنيع تغذية )لتخصص خاصة استيعابية طاقة رفع بطلب التقدم  

التطبيقية البلقاء جامعة في ( البكالوريوس برنامج/ غذائي / 

الطاقة على الطلبة عدد في الحاصل التجاوز لتصويب المركز،  

طالبًا (97) بمقدار المقره االستيعابية .

على اآلتية اللجنة بمالحظات األخذ بإمكانية الجامعة اعالم:ثانيًا  

الدراسية الخطة  :

تقييم ) الى (التغذوي الوضع تقييم) من مساق مسمى تعديل .1  

المتقدم التغذوي الوضع  ).

االختيارية المواد قائمة الى ( التغذوي الوضع تقييم) مساق نقل  ، 

) المسارين في وذلك والشامل الرسالة   ).

الى ( والتغذية الغذاء في متقدمة مخبرية طرق) مساق اضافة .2  

) المسارين في وذلك االجبارية، المواد قائمة والشامل الرسالة   ).

مختارة مواضيع ) من بداًل ( األلبان تكنولوجيا ) مساق اضافة .3  

المسارين في وذلك ، األختيارية المواد قائمة الى ( الغذاء في  ( 

والشامل الرسالة  ).

مساق ) مساقي من بداًل ( البدني والنشاط الطاقة ) مساق اضافة .4  

المواد قائمة الى ( البدني والنشاط التغذية ومساق الطاقة ايض  

) المسارين في وذلك االختيارية، والشامل الرسالة   ).

تكنولوجيا ) الى ( والتغذية التعبئة ) من مساق مسمى تعديل .5  

في وذلك ، األختيارية المواد قائمة في (األغذية وتغليف تعبئة  

) المسارين والشامل الرسالة   ) .

3527/9/2017399

" العمل ) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة  

الجامعة في (الماجستير برنامج/  والالجئين الهجرة/  االجتماعي  

التزام طالبًا،شريطة (50) قدرها استيعابية بطاقة األردنية األلمانية  

باآلتي الجامعة :

منها (%50) تصبح بحيث التدريس هيئة أعضاء عقود تعديل: أواًل  

سنوات ثالث عن مدتها تقل ال  .

للدكتورة الدكتوراة شهادة بمعادلة االعتماد هيئة تزويد: ثانيًا  

Christine Huth-Hildebrandt، أقصاه موعد في وذلك  

30/10/2017.

الدكتوراة درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين: ثالثًا  

تاريخ من الثانية السنة بداية في التخصص في مشارك أستاذ برتبة  

. االعتماد

طلبة من دفعة أول تخريج عند النهائي االعتماد في النظر وسيتم  

".التخصص



3527/9/2017400

هندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

األلمانية الجامعة في (البكالوريوس برنامج/ والصيانة الميكانيك  

اآلتي شريطة طالبًا (234) لتصبح األردنية :

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت اجراء -1  :

رقم"  واإلهتزازات الديناميكا" مادة تعديل: أواًل  (TME214) لطلبة 

األصلية المادة وترك  فقط" الديناميكا" مادة لتصبح الميكانيك  

إلستبدال الجديدة للمادة الوصف تعديل مع األخرى األقسام لطالب  

متقدمة ديناميكا"  بمواضيع" اإلهتزازات" مواضيع ".

رقم" التخزين ونظام غيار قطع"  مادة استبدال: ثانيًا  (TME351) 

رقم" المباني صيانة" بمادة اإلجبارية المواد من  (TME546) من 

اجبارية مادة لتصبح األختيارية المواد ."

3527/9/2017401

الترجمة) لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة "  / 

استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/  عربي/  انجليزي/  الماني  

للجامعة العامة الطاقة تجاوز عدم شريطة  ، طالبًا (375) قدرها  .

طلبة من دفعة اول تخريج عند النهائي االعتماد في النظر وسيتم  

".التخصص

3527/9/2017402

هندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

األلمانية الجامعة في (البكالوريوس برنامج/  الميكاترونكس  

اآلتي شريطة طالبًا (223) لتصبح األردنية :

الدراسية الخطة على اآلتي التعديل اجراء -1  :

رقم"  انتاج عمليات" مادة حذف  (IE325) األجبارية المواد من  

بحيث منها، بداًل"  انتاج وعمليات مواد هندسة" مادة واستحداث  

الى باإلضافة" المواد هندسة" في مواضيع الجديدة المادة تتضمن  

السابقة المادة في"االنتاج عمليات" مواضيع .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -2 ."

3527/9/2017403

البالغين تمريض) لتخصص االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة " -

لتصبح األردنية الزيتونة جامعة في (الماجستير برنامج/ سريري   

اآلتي شريطة طالبًا، (41) :

برنامج/ التمريض) لتخصص الستيعابية الطاقة تخفيض .1  

طالبًا( 346) لتصبح طالبًا( 378) من الجامعة في (البكالوريوس .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .2 ."



3527/9/2017404

" برنامج/ العام القانون) تخصص اعتبار على الموافقة: أواًل  

برنامج/ القانون) تخصص مع متصل كتخصص (الماجستير  

خاصة استيعابية بطاقة االوسط الشرق جامعة  في  (البكالوريوس  

طالبًا (66) قدرها .

من لكل الخاصة اإلستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا :

استيعابية طاقة عند البكالوريوس برنامج/ القانون تخصص .1  

طالبًا (200) قدرها . 

استيعابية طاقة عند الماجستير برنامج/ العام القانون تخصص .2  

طالبًا (66) قدرها .

طاقة عند الماجستير برنامج/ الخاص القانون تخصص .3  

طالبًا (66) قدرها استيعابية . 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا ."

3527/9/2017405

علوم) لتخصص  األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

تخصص مع متصاًل برنامجًا (الماجستير برنامج/ السريري التأهيل  

( البكالوريوس برنامج/ الوظيفي العالج ) العلوم جامعة في   

طالبأ (33) قدرها إستيعابية بطاقة األردنية والتكنولوجيا  .

الوظيفي العالج) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا / 

طالبًا( 216) لتصبح (البكالوريوس برنامج .

من دفعة أول تخريج عند النهائي االعتماد في في النظر وسيتم    

التخصص طلبة ."



3527/9/2017406

" التصميم) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة  

جامعة في تطبيقي كتخصص (البكالوريوس برنامج/ الداخلي  

شريطة طالبًا (110) قدرها خاصة استيعابية بطاقة األوسط الشرق  

:اآلتي

استاذ برتبة الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين .1  

موعد خالل داخلي تصميم الدقيق تخصصة أدني حدًا مساعد  

2017/2018 الجامعي العام من الثاني الفصل بداية في أقصاه .

الــ مختبر في األدوبي برامج تحديث .2  pc.

الــاتوكاد برنامج تحديث .3 .

الماكس برنامج تحديث .4 .

الداخلي التصميم بمجلة االشتراك .5  (interior design 

journal).

الدراسية الخطة على االتية التعديالت اجراء .6 :

معتمدة ساعة 135 من الدراسية الخطة ساعات عدد تخفيض •  

الخطة تعديل االعتبار بعين االخذ مع معتمدة ساعة 132 الى  

المعتمدة الساعات عدد حيث من المتطلبات ووصف االسترشادية .

المواد مع االسترشادية المواد قائمة في المواد تسمية اعادة •  

التي المواد جميع وجود مراعاة مع الدراسية الخطة في الموجودة  

االسترشادية المواد قائمة في الدراسية الخطة في .

بما المساقات وصف قائمة في المساقات جميع وصف اعادة •  

التعليمية ومخرجاتها وهدفها المادة اسم مع يتناسب .

للجامعة العامة اإلستيعابية الطاقة تجاوز عدم .7 .

التصميم) لتخصص النهائي األعتماد في النظر سيتم أنه علمًا  

من األولى الدفعة تخرج بعد  (البكالوريوس برنامج/ الداخلي  

".الطلبة

3527/9/2017407

 التصميم) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

 جامعة في تطبيقي كتخصص (البكالوريوس برنامج/ الجرافيكي

 شريطة طالبًا (200) قدرها خاصة استيعابية بطاقة األوسط الشرق

:اآلتي

.pc الــ مختبر في األدوبي برنامج تحديث. 1

.Toon Boom الــ برنامج تحديث. 2

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم. 3

 التصميم) لتخصص النهائي األعتماد في النظر سيتم أنه علمًا

 من األولى الدفعة تخرج بعد  (البكالوريوس برنامج/ الجرافيكي

.التخصص طلبة

/ الجرافيكي التصميم) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف:ثانيًا

 عضو تعيين لحين األوسط الشرق جامعة في (الماجستير برنامج

 اإلنتاج لشرط محققًا أدنى حدًا مشارك أستاذ برتبة تدريس هيئة

 لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب وذلك العلمي،

."العليا الدرسات



3610/04/2017408

واعالن عامة عالقات) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

استيعابية بطاقة اليرموك، جامعة في (البكالوريوس برنامج /  

االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا ،(657) للتخصص  

للجامعة العامة ."

3610/04/2017409

" التخصصات من لكل الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: أواًل  

التطبيقية العلوم جامعة في التالية  :

هندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض .1  

جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  واإللكترونيات اإلتصاالت  

طالبًا ( 172 ) قدرها طاقة الى طالبًا ( 333 ) من التطبيقية العلوم . 

الحاسوب هندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض .2  

206)  من التطبيقية العلوم جامعة في ( البكالوريوس برنامج /  ) 

طالبًا ( 157 ) قدرها طاقة الى طالبًا . 

العمارة هندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض .3  / 

573)  من التطبيقية العلوم جامعة في ( البكالوريوس برنامج  ) 

طالبًا ( 527 ) قدرها طاقة الى طالبًا . 

لعدم الخاصة التطبيقية العلوم لجامعة التنبيه عقوبة توجيه: ثانيًا  

قبل من المقرة والخاص العام االعتماد تعليمات بتطبيق اإللتزام  

الهندسة كلية في لإلداريين تدريسية أعباء بتحميل وذلك الهيئة  ، 

االستغناء تم الذين التدريسية الهيئة بأعضاء الهيئة إعالم وعدم  

.عنهم

كلية في التدريس هيئة أعضاء عقود بتجديد الهيئة تزويد: ثالثًا  

وحسب (9/2017) شهر نهاية عقودهم ستنتهي الذين الهندسة  

الهيئة تعليمات  ." 

3610/04/2017410
اخرى مرة الدراسة لحين يؤجل "  ." 

3610/04/2017411

إدارة) تخصص في القبول باب فتح إعادة على الموافقة "  

اآلتي شريطة اإلسراء جامعة في (الماجستير برنامج/ المشاريع :

وذلك جدد طلبة قبول باب فتح على المترتبة المالية البدالت دفع -1  

االعتماد هيئة في بها المعمول التعليمات حسب .

سرحان محمد فائق الدكتور عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد -2  

من بداًل سنوات ثالث مدته لتصبح عقده وتعديل شهادته ومعادلة  

15/10/2017 أقصاه موعد في وذلك سنة .

العام االعتماد ومعايير تعليمات من (ب أ-6) بالمادة االلتزام  -3  

15/2/2018 أقصاه موعد في وذلك العليا الدراسات لبرامج ."



3610/04/2017412

" تسجيل  للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة طلب على الموافقة  

طالبًا عشرين من تجريبية مجموعة  (Pilot Group) الالجئين من  

منصة على متوافرة ألكترونية مساقات عشر بدراسة ليقوموا  

بناًء اختيارها تم االعمال، إدارة تخصص في األلكترونية كايرون  

مع التعليمية المساقات هذه ومخرجات محتويات مطابقة عملية على  

للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة في نظيراتها ."

3610/04/2017413

برنامج/ والتمويل المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد تأجيل "  

االهلية عمان جامعة في (الماجستير .

التمويل في تخصصهم تدريس هيئة أعضاء تعيين لحين  ."

3610/04/2017414

العلوم) لتخصص  االولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

استيعابية بطاقة جدارا جامعة في (البكالوريوس برنامج/  السياسية  

التالية النواقص استكمال شريطة طالبًا (200) قدرها  :

التخصص في الحديثة بالكتب المكتبة تزويد -1  .

مازن د.أ) اسمائهم التالية االساتذة عمل بمباشرة الهيئة تزويد -2  

أقصاه موعد في (الجمرة يونس.د و ، خطايبة صايل. د ،و غرايبة  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز وعدم ،15/10/2017 .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم:ثانيًا .

االولى الدفعة تخريج عند النهائي االعتماد في النظر وسيتم: ثالثًا  

التخصص طلبة من  ."

3610/04/2017415

تاريخ (361/30) رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التأكيد "  

برنامج/ العمارة هندسة ) تخصص بخصوص 28/8/2016  

للتكنولوجيا العقبة جامعة في (البكالوريوس ."

3610/04/2017416

لتخصص  الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  ( 

العقبة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ المدنية الهندسة  

طالبًا (200) قدرها استيعابية بطاقة للتكنولوجيا .

السنة بداية عند التالية للنواقص الجامعة استكمال على التأكيد: ثانيًا  

التخصص اعتماد من الثالثة :

التربة مختبر ): للتخصص في االتية المختبرات وتجهيز توفير - ، 

المائيات مختبر البيئة،  مختبر ، الطرق مختبر ).

المتعلقة للتخصص والحديثة الالزمة الكتب توفير استكمال -  

من الخامسة للمادة وفقا والخامسة، والرابعة الثالثة السنة بمستوى  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار  

والعلمية اإلنسانية  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم:  ثالثًا  .

موعد في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

9/2018 /16 اقصاه ."



3610/04/2017417

" المناهج) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

االسالمية العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/ التدريس واساليب  

الخطة تعديل شريطة طالبًا (88) قدرها استيعابية بطاقة العالمية  

كاآلتي لتصبح الدراسية : 

الشامل مسار. أ :

المتقدمة التدريس طرائق مع المناهج تخطيط مساقي دمج .1  

والتصميم المنهج نظرية لتصبح .

مناهج لتصبح التربية في العلمي البحث مناهج مساق تعديل .2  

التربوي البحث .

التعليم تقنيات بمساق التخرج بحث مساق استبدال .3 .

االجبارية لمساقات االحصائي التحليل مساق اضافة .4

التربوية القيادة بمساق المنهجية السياسات صنع مساق استبدال .5 .

المناهج تحليل مساق وصف إعادة .6 .

الرسالة مسار. ب :

المتقدمة التدريس طرائق مع المناهج تخطيط مساقي دمج .1  

والتصميم المنهج نظرية لتصبح .

مناهج لتصبح التربية في العلمي البحث مناهج مساق تعديل .2  

التربوي البحث .

الفكر بمناهج وإدواته التقويم استراتيجات مساق استبدال .3  

.التربوي

االختيارية للمجاالت التعليم تقنيات مساق اضافة .4 .

االجبارية للمساقات االسالمي التربوي الفكر مناهج مساق نقل .5 .

التربوية القيادة بمساق المنهجية السياسات صنع مساق استبدال .6 ."

واساليب المناهج) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

العالمية االسالمية العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/التدريس  

االولي االعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية مع .

واساليب المناهج) لتخصص النهائي االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  



3610/04/2017418

: من لكل الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

 خاصة استيعابية بطاقة البكالوريوس برنامج/الميكانيكية الهندسة. أ

.طالبًا (94) قدرها

 استيعابية بطاقة البكالوريوس برنامج/الكهربائية الهندسة. ب

 بالمجاالت الجامعة التزام شريطة طالبًا، (105) قدرها خاصة

.الكهربائية الهندسة لتخصص الرئيسية المعرفية

 خاصة استيعابية بطاقة البكالوريوس برنامج/المعلومات علوم. ج

.طالبًا (167) قدرها

 (186) استيعابية بطاقة البكالوريوس برنامج/العمارة هندسة. أ

 لشرط محققة تدريس هيئة أعضاء بعقود الهيئة تزويد شريطة

.أدنى حدًا سنتين عقودهم مدة الدكتوراة درجة حملة من (50%)

 قدرها استيعابية بطاقة البكالوريوس برنامج/المدنية الهندسة. ب

 محققة تدريس هيئة أعضاء بعقود الهيئة تزويد شريطة (144)

 حدًا سنتين عقودهم مدة الدكتوراة درجة حملة من (%50) لشرط

.أدنى

 ) قدرها استيعابية بطاقة البكالوريوس برنامج/الطاقة هندسة. ج

شريطة (95

 درجة حملة من ادنى كحد واحد تدريس هيئة عضو تعيين. 1

 أقصاها مدة خالل الطاقة هندسة تخصص في الدكتوراة

31/10/2017.

 أقصاه موعد في الفسافسة قيس. د شهادة بمعادلة الهيئة تزويد. 2

31/10/2017.

 ومساقات معرفية مجاالت باضافة الدراسية الخطة تعديل.  3

.الطاقة هندسة تخصص تغطي

 قدرها استيعابية بطاقة البكالوريوس برنامج/ الحاسوب علم. د

 شريطة (95)

 في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين. 1

 حدًا سنتين العقد مدة تكون أن مراعاة مع الحاسوب، علم تخصص



3610/04/2017419

لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  ( 

اإللكتروني والفضاء المعلومات أمن/  المعلومات تكنولوجيا  / 

األمير كلية/  التطبيقية البلقاء جامعة)  في ( البكالوريوس برنامج  

استيعابية بطاقة ( المركز/  المعلومات لتكنولوجيا غازي بن عبداهلل  

اآلتي استكمال شريطة طالبًا ( 144 ) قدرها خاصة :

الدكتوراه درجة حملة من متفرغين تدريس هيئة عضوي تعيين .1  

في أحدهما االعتماد تاريخ من الثالثه السنه بداية في التخصص في  

عائلة) للتخصص الرئيسية للعائلة اإلجبارية المجاالت أحد  

الفرعي المعرفي المجال ضمن من والثاني ( المعلومات تكنولوجيا  

  .للتخصص

الجديد الفرعي بالتخصص الخاصة المختبرات تجهيز استكمال  .2  

اإللكتروني والفضاء المعلومات أمن مختبرات ) ).

الخطة إقرار على بالموافقة العمداء مجلس بقرار الهيئة تزويد  .3  

للتخصص المعدلة الجديدة .

الدفعة تخريج عند للتخصص النهائي االعتماد في النظر سيتم: ثانيًا  

التخصص طلبة من االولى  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا ."

3610/04/2017420

المتوسطة المجتمع كلية"  من الكلية تعريف تعديل على الموافقة "  

في وردت واينما"  المتوسطة الجامعية كلية"  الى "  :

المتوسطة الجامعية للكليات  العام االعتماد تعليمات -  .

المتوسطة الجامعية الكليات لفروع العام االعتماد تعليمات -  .

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار - ." 

3610/04/2017421

الجرافيكي التصميم ) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح " / 

الطاقة وحسب االوسط الشرق جامعة في ( الماجستير برنامج  

االتي شريطة المقرة االستيعابية :

مدة في وذلك (الصبور عبد وائل الدكتور) بأبحاث الهيئة تزويد -1  

الجامعي العام من االول الدراسي الفصل نهاية أقصاها  

2017/2018.

القبول باب فتح على المترتبة المالية البدالت دفع -2 ."



3710/11/2017422

اقتصاد) لتخصص  االولي الخاص االعتماد على الموافقة:  أواًل "  

بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/  واالعمال المال  

اآلتي شريطة ، طالبًا (200) قدرها استيعابية  :

في الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين -1  

تاريخ من الثالثة السنة بداية اقصاه موعدًا في وذلك التخصص  

. االعتماد

يلي كما الدراسية الخطة تعديل امكانية -2  :

اإلجبارية التخصص متطلبات الى" األردني اإلقتصاد" مادة إضافة  

. 

التخصص متطلبات الى" المعرفي اإلقتصاد" مادة إضافة  

 .اإلجبارية

اإلختيارية التخصص متطلبات الى" التنظيمي السلوك"  مادة نقل  . 

اإلجبارية التخصص متطلبات الى" اإلسالمي االقتصاد" "مادة نقل  

. 

اإلجبارية التخصص متطلبات الى"  التخرج مشروع"  مادة إضافة  

. 

في المعرفة قواعد نظم مجال الى (االعمال ذكاء) مادة اضافة   

للتخصص الدراسية الخطة من االجبارية المجاالت  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا .

تخريج عند للتخصص النهائي االعتماد في النظر سيتم:  ثالثًا  

التخصص طلبة من االولى الدفعة ."

3710/11/2017423

التكييف نظم ) لتـخصص الخـاص االعتـمـاد علـى الموافقـة "  

كـليـة فـي ( المتـوسط الدبـلوم برنامـج/  والتدفئة والتبريـد  ( 

قدرها استيعابية بطاقة ( التطبيقية البلقاء جامعة/  الجامعية الحصن  

اآلتية النواقص الكلية استكمال شريطة ، طالبًا ( 143 ) :

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل •  

التطبيقية البلقاء جامعة قبل من األصول حسب واعتمادها . 

والموسوعات والمعاجم والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة •  

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب .

التخصص مجال في متخصصة محكمة علمية بدورية اإلشتراك • .

أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

15/1/2018."



3710/11/2017424

التمديدات ) لتـخصص الخـاص االعتـمـاد علـى الموافقـة "  

الحصن)  كـليـة فـي ( المتـوسط الدبـلوم برنامـج/  الكهربائية  

50)  قدرها استيعابية بطاقة ( التطبيقية البلقاء جامعة/  الجامعية  ) 

اآلتية النواقص الكلية استكمال شريطة ، طالبًا :

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل •  

التطبيقية البلقاء جامعة قبل من األصول حسب واعتمادها . 

البكالوريوس درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين •  

أدنى حدًا التخصص في .

والموسوعات والمعاجم والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة •  

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب .

التخصص مجال في متخصصة محكمة علمية بدورية اإلشتراك • .

المختبرات في والمعدات األجهزة من عدد وتحديث صيانة •  

بالتخصص الخاصة والمشاغل .

أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

15/1/2018."

3710/11/2017425

األوتـوترونيكس ) لتـخصص الخـاص االعتـمـاد علـى الموافقـة "  

الجامعية الحصن)  كـليـة فـي ( المتـوسط الدبـلوم برنامـج /  / 

طالبًا ( 50)  قدرها استيعابية بطاقة ( التطبيقية البلقاء جامعة  ، 

اآلتية النواقص الكلية استكمال شريطة :

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل •  

التطبيقية البلقاء جامعة قبل من األصول حسب واعتمادها .

تخصص في متفرغين تدريس هيئة عضوي تعيين •  

درجة حملة من االقل على واحدًا يكون أن على األوتوترونيكس  

.الماجستير

بالتخصص الخاصة المختبرات في متفرغ مختبر مشرف تعيين • .

والموسوعات والمعاجم والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة •  

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب .

التخصص مجال في متخصصة محكمة علمية بدورية اإلشتراك • .

أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

15/1/2018."



3710/11/2017426

التصميم ) لتـخصص الخـاص االعتـمـاد في البت تأجيل "  

الحصن)  كـليـة فـي ( المتـوسط الدبـلوم برنامـج/  الميكانيكي  

الكلية استكمال لحين ، ( التطبيقية البلقاء جامعة/  الجامعية  

اآلتية النواقص :

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل •  

التطبيقية البلقاء جامعة قبل من األصول حسب واعتمادها .

لتغطية المتفرغين التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين •  

للطلبة الفعلي العدد .

والموسوعات والمعاجم والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة •  

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب .

التخصص مجال في متخصصة محكمة علمية بدورية اإلشتراك • .

أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

15/1/2018." 

3710/11/2017427

تكنولوجيا ) لتـخصص الخـاص االعتـمـاد علـى الموافقـة "  

كـليـة فـي ( المتـوسط الدبـلوم برنامـج/  الكيميائيـة الصناعات  ( 

قدرها استيعابية بطاقة ( التطبيقية البلقاء جامعة/  الجامعية الحصن  

اآلتية النواقص الكلية استكمال شريطة ، طالبًا ( 92 ) :

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل •  

التطبيقية البلقاء جامعة قبل من األصول حسب واعتمادها . 

قدره والبالغ المحسوبة االستيعابية الطاقة على التجاوز تصويب •  

درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو بتعيين طالبًا ( 12 )  

للطلبة الفعلي العدد لتغطية أدنى كحد التخصص في البكالوريوس .

والموسوعات والمعاجم والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة •  

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب .

التخصص مجال في متخصصة محكمة علمية بدورية اإلشتراك • .

حيث بالتخصص الخاصة والمشاغل المختبرات وتحديث صيانة •  

من وكثير العامة السالمة متطلبات إلى وتفتقر جدًا قديمة أنها  

عدد وتحديث وإصالح صيانه إلى ماسة وبحاجة تعمل ال أجهزتها  

األجهزة من كبير  .

أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

15/1/2018."



3710/11/2017428

القوى نظم ) لتـخصص الخـاص االعتـمـاد علـى الموافقـة "  

الحصن)  كـليـة فـي ( المتـوسط الدبـلوم برنامـج/  الكهربائية  

92)  قدرها استيعابية بطاقة ( التطبيقية البلقاء جامعة/  الجامعية  ) 

اآلتية النواقص الكلية استكمال شريطة ، طالبًا :

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل •  

التطبيقية البلقاء جامعة قبل من األصول حسب واعتمادها . 

البكالوريوس درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين •  

أدنى حدًا التخصص في .

والموسوعات والمعاجم والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة •  

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب .

التخصص مجال في متخصصة محكمة علمية بدورية اإلشتراك • .

المختبرات في والمعدات األجهزة من عدد وتحديث صيانة •  

بالتخصص الخاصة والمشاغل .

عند الالزمة وتجهيزاته والحماية العالية الفولطية مختبر توفير •  

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب الدراسية الخطة تعديل .

أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

15/1/2018."

3710/11/2017429

المصارف ) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

االسالمية العلوم جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  االسالمية  

في التدريس هيئة أعضاء من االدنى الحد توفر لحين العالمية  

أقصاها مدة في وذلك االعتماد معايير حسب التخصص  

في جدد طلبة قبول ايقاف سيتم ذلك وبخالف 15/12/2017  

". التخصص

3710/11/2017430

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض على الموافقة "  ( 

األوسط الشرق جامعة في ( الماجستير برنامج/  األعمال إدارة  

تخصص مع متصاًل برنامجًا واعتماده  طالبًا، (66) لتصبح  ( 

االستيعابية الطاقة وتثبيت ( البكالوريوس برنامج/  األعمال إدارة  

لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا طالبًا، (66) عند له  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة العليا الدراسات  

" . للجامعة

3710/11/2017431

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض على الموافقة "  ( 

لتصبح األوسط الشرق جامعة في ( الماجستير برنامج/   المحاسبة  

المحاسبة ) تخصص مع متصاًل برنامجًا واعتماده طالبًا، (44)  / 

44) عند له االستيعابية الطاقة وتثبيت ( البكالوريوس برنامج ) 

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا طالبًا،  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة  . "



3710/11/2017432

ادارة)لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

األردنية األلمانية الجامعة في (الماجستير برنامج/ تسويق/األعمال ، 

في التسويق تخصص في تدريس هيئة عضوي توفير شريطة  

15/1/2018 أقصاه موعد .

االعتماد استمرارية بطلب التقدم الجامعة على التأكيد: ثانيًا    

في (الماجستير برنامج /MBA األعمال ادارة) لتخصص الخاص  

م15/1/2018 أقصاه موعد .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا  .

تخريج عند للتخصص النهائي االعتماد في النظر سيتم: رابعًا  

التخصص طلبة من األولى الدفعة ."

3710/11/2017433

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة: أواًل "  

االتي شريطة جرش جامعة في الصيدلة :

السريرية والصيدلة األدوية حرائك علم مختبر تجهيز استكمال -1  

المطلوبة البرمجيات توفير مع الصيدالنية، والعناية

التالية المختبرات في الالزمة والمعدات  االجهزة باقي توريد -2 :

الصيدالنيات مختبر  -3 .

الصناعية الصيدلة مختبر -4 .

العقاقير وكيمياء العقاقير مختبر -5 .

الصيدالنية الحيوية الكيمياء مختبر -6 .

والسموم األدوية علم مختبر -7  .

إعادة سيتم ذلك وبخالف 15/11/2017 أقصاه موعد في وذلك  

للتخصص  االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر ."

3710/11/2017434

االسعاف ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت "  

العلوم جامعة  في ( البكالوريوس برنامج/ والطوارىء  

تجاوز عدم شريطة طالبًا، (198) عند األردنية والتكنولوجيا  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة  . "

3710/11/2017435

يلي كما المقترحة االسس اقرار "  :

الدكتوراه درجة يحمل ان -1 .

الهيئة عن الصادرة الجودة ضمان بمعايير االلمام -2 .

تقييمها المنوي الجهة من المصالح في تضارب وجود عدم -3  .

ال ممن واالختصاص الخبرة اصحاب تكليف الهيئة لمجلس -4  

اعاله الشروط من اي عليهم تنطبق ."

3710/11/2017436

التطبيقية العلوم جامعة الذاتي التقييمي التقرير مناقشة تأجيل تم "  

اللجنة رئيس ودعوة الجودة ضمان شهادة منحها لغايات الخاصة  

بالجلسة وتفاصيله التقرير لمناقشة سليم ماهر الدكتور االستاذ  

".القادمة



3710/11/2017437

التصميم ) لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة "  

جامعة في تطبيقي كتخصص ( البكالوريوس برنامج/  الداخلي  

االتي شريطة طالبًا (199) قدرها استيعابية بطاقة األوسط الشرق  :

) التالية البرامج تحديث: أواًل الماكس االتوكاد، االدوبي،  ).

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت اجراء إمكانية: ثانيًا  :

معتمدة ساعة 135 من الدراسية الخطة ساعات عدد تخفيض •  

الخطة تعديل االعتبار بعين االخذ مع معتمدة ساعة 132 الى  

المعتمدة الساعات عدد حيث من المتطلبات ووصف االسترشادية  .

المواد مع االسترشادية المواد قائمة في المواد تسمية اعادة •  

التي المواد جميع وجود مراعاة مع الدراسية الخطة في الموجودة  

االسترشادية المواد قائمة في الدراسية الخطة في  .

وهدفها المادة اسم مع يتناسب بما المساقات وصف اعادة: ثالثًا  

التعليمية ومخرجاتها  .

الداخلي التصميم بمجلة االشتراك: رابعًا  (interior design 

journal).

15/11/2017 أقصاه موعد في وذلك .

التصميم ) لتخصص النهائي االعتماد في النظر سيتم انه علمًا  

طلبة من األولى الدفعة تخرج بعد ( البكالوريوس برنامج/  الداخلي  

".التخصص

3818/10/2017438

طب) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  

والتكنولوجيا العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األسنان  

طالبًا (1702) قدرها استيعابية بطاقة األردنية  .

ألعضاء التدريسي والعبء العمل بمباشرات الهيئة تزويد:  ثانيًا   

اإلجازة من والعائدين اإليفاد، من والعائدين الجدد، التدريس هيئة  

) أقصاه موعد في راتب بدون  30/10/2017  ).

قبول بايقاف المتعلق األخير الهيئة مجلس قرار على التأكيد:  ثالثًا   

وذلك (الماجستير برنامج/ االسنان طب) تخصص في جدد طلبة  

طب) لتخصص الخاص االعتماد بطلب بالتقدم الجامعة قيام لحين  

العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب (الماجستير برنامج/ االسنان  

األصول حسب العليا الدراسات لبرامج ."

3818/10/2017439

" وشبكات أمن هندسة) تخصص مسمى تعديل على الموافقة  

بطاقة اعتماده على الموافقة تم الذي (الماجستير برنامج/ الحاسوب  

رقم الهيئة مجلس قرار بموجب طالبًا (50) قدرها استيعابية  

وأمن هندسة) ليصبح. (30/8/2017) تاريخ (347/32/2017)  

جامعة في طالبًا( 50) قدرها استيعابية بطاقة (الحاسوب شبكات  

االردنية والتكنولوجيا العلوم ."



3818/10/2017440

الموقرة جامعتكم من المقدمة االقتراحات على الموافقة عدم "  

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار بخصوص  

االسنان وطب ، الطب  لتخصصي  "

3818/10/2017441

" التطبيقية العلوم جامعة قدمتها التي المبررات على الموافقة: أواًل  

رقم الهيئة مجلس قرار من ثانيًا البند يخص فيما الخاصة  

4/10/2017 تاريخ (409/36/2017) .

تاريخ (1/2/2017 ) رقم كتابنا في ماجاء يعتبر: ثانيًا  

".الغيًا 9/10/2017

3818/10/2017442

" برنامج/ الصيدلة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت  

طالبًا( 200)  عند للتكنولوجيا العقبة جامعة في (البكالوريوس  ، 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة  ."

3818/10/2017443

الحاسوب علم ) لتخصص الخاصة  االستيعابية الطاقة تثبيت  "    / 

200) عند للتكنولوجيا العقبة جامعة في (البكالوريوس نامج بر ) 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ، طالبًا  ."

3818/10/2017444

هندسة ) لتخصص الخاصة  االستيعابية الطاقة تثبيت "  

للتكنولوجيا العقبة جامعة في (البكالوريوس نامج بر/ البرمجيات  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ، طالبًا (200)  عند  

". للجامعة



3818/10/2017445

الكهربائية الهندسة) للتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .1 / 

307) لتصبح االستيعابية الطاقة وتخفيض (البكالوريوس برنامج ) 

طالبًا (414) من بداًل طالبًا .

الميكانيكية الهندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .2 / 

طالبًا( 370) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج .

االتصاالت هندسة) لتخصص االستيعباية الطاقة تخفيض .3  

من بداًل طالبًا( 79) لتصبح (البكالوريوس برنامج/ وااللكترونيات  

 .طالبًا (235)

المدنية الهندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .4 / 

طالبًا( 683) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج .

االستيعابية الطاقة وتخفيض الخاص باالعتماد االستمرار .5  

) لتخصص الخاصة البكالوريوس برنامج/ الحاسوب هندسة ) 

طالبًا (61) لتصبح .

العمارة هندسة) للتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .6 / 

طالبًا( 380) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج .

الميكاترونكس هندسة) لتخصص  الخاص باالعتماد االستمرار .7 / 

وعليه متصلين برنامجين (والماجستير البكالوريوس برنامجي  

الميكاترونكس هندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تكون  

الخاصة االستيعابية والطاقة طالبًا،( 198 )(البكالوريوس برنامج /  

طالبًا (33) (الماجستير برنامج/ الميكاترونكس هندسة) لتخصص .

3818/10/2017446

" الجنسية عراقي/  عبداهلل حسين اياد الدكتور اعتماد على الموافقة  

جامعة في  (الماجستير برنامج/ الجرافيك التصميم) للتخصص  

في (علمي نشر قبول او) علمي بحث نشر شريطة االوسط الشرق  

الفصل نهاية أقصاه موعد في عالميًا مصنفة محكمة علمية مجلة  

إعادة سيتم ذلك وبخالف ، 2017/2018 الدراسي للعام  التاني  

القرار في النظر ."

3818/10/2017447

برنامج/  السياحية االدارة ) لتخصص االعتماد في البت تأجيل "  

التدريس هيئة أعضاء من األدنى الحد توفير لحين ( الماجستير  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب ."



3818/10/2017448

الهندسة)  لتخصص  الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة "  

بطاقة الوطنية عجلون جامعة في (البكالوريوس برنامج/ المدنية  

االتية النواقص استكمال شريطة طالبًا (80 )قدرها استيعابية  :

برتبة  الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -1  

التخصص في مشارك استاذ  .

الالزمة والمعدات باالجهزة وتجهيزها االتية المختبرات توفير -2  : 

مختبر ، الطرق مختبر ، االنشاء مواد مختبر ، التربة مختبر )  

المائيات مختبر ، البيئة مختبر ، االنشاءات  ).

2017/2018 الثاني الفصل بداية  أقصاه موعد في وذلك ."

3818/10/2017449

هندسة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

الطاقة وتثبيت جرش جامعة في (البكالوريوس برنامج/ العمارة  

طالبًا (114) عند للتخصص االستيعابية .

برنامج/ العمارة هندسة) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

تاريخ من الثانية السنة بداية مع جرش جامعة في (البكالوريوس  

األولي الخاص االعتماد .

هندسة) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

الدفعة تخريج عند جرش جامعة في (البكالوريوس برنامج/ العمارة  

التخصص طلبة من األولى ."

3818/10/2017450

" المييديا ) لتخصص الخاص االعتماد معايير اقرار على الموافقة  

بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما (البكالوريوس برنامج/ الرقمية  

تاريخه من اعتبارا ."

3818/10/2017451

عامًا اعتمادًا الحكومية الرسمية الجامعات اعتماد على الموافقة "  

لمره" الجامعة في الفعلي الطلبة عدد" قدرها عامة استيعابية بطاقة  

والخاص العام االعتماد من (2) بند (3) المادة من واستثنائها واحدة  

العالي التعليم لمؤسسات والخاصة العامة االستيعابية الطاقات ورفع  

."

3818/10/2017452

البرمجيات هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل .1 / 

باآلتي الجامعة قيام لحين فيالدلفيا جامعة في (الماجستير برنامج :

البرمجيات هندسة لقسم بطاز محمد د.أ نقل بكتاب الهيئة تزويد  -  

الماجستير برنامج على وتوطينه

تصبح بحيث البرمجيات هندسة قسم في االردنيين نسبة تصويب -  

اردنيين االقل على منهم (50%) .

برنامج/الحاسوب علم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .2  

طالبًا( 170) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس .

برنامج/الحاسوب علم) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف .3  

في تدريس هيئة اعضاء توفر لعدم فيالدلفيا جامعة في (الماجستير  

.البرنامج



3818/10/2017453

" الجودة ضمان شهادة الخاصة التطبيقية العلوم جامعة منح  

تقوم أن على الهيئة، عن الصادرة (الذهبي المستوى) األردنية  

الخبراء لجنة تقرير في الواردة التحسين مجاالت بمعالجة الجامعة  

آخذًا سنويًا، بذلك الخاصة التنفيذية التحسين بخطة الهيئة وتزويد  

سنوت خمس لمدة للمتابعة ستخضع الجامعة أن اإلعتبار بعين  

الشهادة على حصولها من اعتبارًا "

الخبراء لجنة تقرير مرفق • .

3925/10/2017454

وضمان العالي التعليم مؤسسات إعتماد هيئة رئيس نائب -1  

عضوًا                                       جودتها  

الجودة لشؤون الرئيس مساعد -2                                       

عضوًا                                  

االعتماد لشؤون الرئيس مساعد -3                                      

عضوًا                                 

الجودة ضمان مدير -4                                                   

عضوًا                               

الجامعات اعتماد مدير -5                                                

عضوًا                               

لألختبارات الوطني المركز مدير -6                                    

عضوًا                                  

واالدارية المالية الشؤون مدير -7                                       

عضوًا                                 

الهيئة مجلس سر امين -8                                                

عضوًا                              

الفاعوري النا السيدة  العامة العالقات قسم رئيس -9                  

اللجنة سر أمينة                             

البشتاوي براءة المهندسة -10                                           

اللجنة سر أمينة                           

مؤسسات اعتماد هيئة استراتيجية تطوير دراسة  مهمتها تكون      

في تقريرها اللجنة تقدم أن على جودتها، وضمان العالي التعليم  

تاريخه من اعتبارًا شهر أقصاه موعد .



3925/10/2017455

" علم) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/  المعلومات تكنولوجيا-المكتبات  

شريطة طالبًا، (290) قدرها استيعابية بطاقة طالل بن الحسين  

المكتبات علم) لتخصص حديثة لكتب شراء بقوائم الهيئة تزويد -

المعرفية المجاالت تغطي سنتين آلخر (المعلومات تكنولوجيا  

.للتخصص

تكنولوجيا-المكتبات علم) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج/  المعلومات  

للتخصص األولي الخاص االعتماد  .

علم) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم:  ثالثًا  

تخريج عند (البكالوريوس برنامج/  المعلومات تكنولوجيا-المكتبات  

التخصص طلبة من االولى الدفعة ."

3925/10/2017456

" علم) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

طالل بن الحسين جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الحاسوب  

اآلتي شريطة طالبًا، (208) قدرها استيعابية بطاقة :

علم) لتخصص حديثة لكتب شراء بقوائم الهيئة تزويد  -1  

المجاالت تغطي سنتين آلخر (البكالوريوس برنامج/ الحاسوب  

للتخصص المعرفية .

العالمية المجالت مع باإلشتراك الهيئة تزويد  -2  (ACM, IEEE)."

برنامج/ الحاسوب علم) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

األولي الخاص االعتماد من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس  

. للتخصص

علم) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم:  ثالثًا  

من االولى الدفعة تخريج عند (البكالوريوس برنامج/ الحاسوب  

التخصص طلبة ."

3925/10/2017457

     "" لتصبح العربية عمان لجامعة العامة االستيعابية الطاقة تثبيت  

االتي النحو على موزعين طالبًا، (3084) :

البكالوريوس لبرامج طالبًا (2344) - .

العليا الدراسات لبرامج طالبًا (740) - .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ."

3925/10/2017458

" المصارف) لتخصص الخاصة اإلستيعابية الطاقة تثبيت  

شريطة ، طالبًا( 44)قدرها بطاقة (الماجستير برنامج/ االسالمية  

للجامعة العامة اإلستيعابية الطاقة تجاوز عدم ."



3925/10/2017459

   " وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة لدى مانع ال  

العراقية الجنسية ويحمل سريكانا ارسان الدكتور تعيين من جودتها  

التصميم ) لتخصصي الماجستير برنامج على واعتمادة والتركية  

التعليم وزارة من الدكتوراه شهادة معادلة شريطة ( الجرافيكي  

مشارك أستاذ برتبة تعيينه بقرار وتزويدنا العلمي والبحث العالي  

االصول حسب ."

3925/10/2017460

" الطاقة تكنولوجيا ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت  

عند االردنية الزيتونة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ البديلة  

العامة االستيعابة الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (200)  

".للجامعة

3925/10/2017461

" التمريض) لتخصص االستيعابية الطاقة تعديل على الموافقة  

50) لتصبح( 33) من (الماجستير برنامج/ البالغين- السريري ) 

لتعليمات استنادًا البكالوريوس برنامج مع متصاًل برنامجًا طالبًا  

بموجب المعدلة العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  

 (19/4/2017) تاريخ (166/14/2017) رقم الهيئة مجلس قرار

اآلتي شريطة :

برنامج/ التمريض) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض -1  

طالبًا( 346) لتصبح( 378) من (البكالوريوس  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -2 ."

3925/10/2017462

" للعلوم األردنية الكلية ) أمنـاء مجلس رئيس تنسيب على الموافقـة  

حمد طالب عمر. د بتعيين  ( متوسطة جامعية كلية/  والتكنولوجيا  

) تاريخ من اعتبارًا للكلية جديدًا عميدًا الحطاب  1/10/2017  ) 

المتوسطة الجامعية للكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات وحسب  

أقصاه موعد في األصول حسب موقع بالعقد تزويدنا شريطة ،  

15/11/2017 ."

3925/10/2017463

" الميديا) لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

بطاقة الجامعية لومينوس كلية في (البكالوريوس برنامج/ الرقمية  

اآلتي شريطة طالبًا (105) قدرها خاصة استيعابية :

علي الرزاق عبد الدكتورمحمد عمل بمباشرة الهيئة تزويد - .

التخصص مجال في الورقية بالكتب بقائمة الهيئة تزويد - .

إعادة سيتم ذلك وبخالف 15/11/2017 أقصاه موعد في وذلك  

للتخصص الخاص االعتماد في النظر .

درجة حملة من ثالث تدريس هيئة عضو تعيين الجامعة على: ثانيًا  

السنة بداية اقصاه موعد في الرقمية الميديا مجال في الدكتوراة  

االعتماد تاريخ من الثالثة .

برنامج/الرقمية الميديا) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثالثًا  

من الثالثة السنة بداية مع الجامعية لومينوس كلية في (البكالوريوس  

االولي االعتماد تاريخ .

الرقمية الميديا) لتخصص النهائي االعتماد في النظر سيتم: رابعًا / 

تخريج عند الجامعية لومينوس كلية في (البكالوريوس برنامج  

األولى الدفعة ."



3925/10/2017464

" الجودة لجان اعضاء تقييم تقرير دراسة  إعادة على الموافقة تم  

تقرير وتقديم الجودة وضمان االعتماد مديريتي قبل من والتصنيف  

تاريخه من اسبوعين أقصاه موعد في نهائي وشامل مفصل ."

3925/10/2017465

" على المشكلة الخبراء لجنة باتفاق النهائية البند عالمة احتساب  

في الواردة الحقيقي الوصف تعكس بحيث بند لكل واحدة عالمة  

لمجموع الحسابي الوسط احتساب على بناء وليس القياس دليل  

من اعتبارًا وذلك حاليًا به المعمول للبند التقييم لجنة خبراء عالمات  

25/10/2018."

4011/01/2017466
االردن مستشفى طلب دراسة الجودة ضمان مديرية من الطلب "  

القادم االسبوع الهيئة مجلس على وعرضها الالزم واجراء  ."

4011/01/2017467

" غير الطلبة بقبول االردنية للجامعات السماح على الموافقة  

الطاقة نسبة على زيادة القبول السس والمحققين االردنيين  

تكون بحيث ،(2017/2018) الحالي الدراسي للعام االستيعابية  

للتخصصات طالب (50) أعلى وبحد (%15) بنسبة للبكالوريوس  

طالب (30) و العلمية للتخصصات طالب (40)و االنسانية  

وبحد للماجستير (%10) وبنسبة والصحية الطبية لتخصصات  

طالب (3) أعلى وبحد للدكتوراه (%5) وبنسبة طالب ( 10 ) اعلى  

.

حث يتطلب الوافدين الطلبة استقطاب خطة ان هنا اشير ان وأرجو  

أعداد زيادة و التدريس هيئة أعضاء تعيين على االردنية الجامعات  

ضمان على وللمحافظة الطلبة من اكبر عدد الستيعاب المبتعثين  

التعليم جودة  ."

4011/01/2017468

" مناهج) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: أواًل  

والدكتوراة الماجستير برنامجي/ تدريسها وأساليب العربية اللغة ) 

طالبًا (83) قدرها استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في .

الماجستير لبرنامجي الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم: ثانيًا  

الجامعي العام من االول الدراسي الفصل بداية عند والدكتوراة  

لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات وتطبيق ،2018/2019  

 (1:20) أستاذ إلى طالب بنسبة يتعلق فيما الجديدة العليا الدراسات

لبرنامج (5:1)و االنسانية للتخصصات الماجستير لبرنامج  

2018/2019 الجامعي العام من االول الفصل بداية قبل الدكتوراة  

15/7/2018 أقصاه موعد في وذلك ."



4011/01/2017469

" لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: أواًل  

( والدكتوراة الماجستير برنامجي/ العلوم تدريس واساليب المناهج ) 

طالبًا (99) قدرها استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في .

الماجستير لبرنامجي الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم: ثانيًا  

الجامعي العام من االول الدراسي الفصل بداية عند والدكتوراة  

لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات وتطبيق ،2018/2019  

 (5:1) أستاذ إلى طالب بنسبة يتعلق فيما الجديدة العليا الدراسات

الجامعي العام من االول الفصل بداية قبل الدكتوراة لبرامج  

15/7/2018 أقصاه موعد في وذلك 2018/2019 ."

4011/01/2017470

ومصارف اقتصاد) لتخصص  الخاص باالعتماد االستمرار: اواًل "  

بطاقة  اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/ اسالمية  

الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (1009) قدرها استيعابية  

للجامعة العامة االستيعابية .

" ومصارف اقتصاد) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثانيًا  

طالبًا( 88) قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج/ اسالمية ، 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة .

لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار في البت تأجيل: ثالثًا  

( الدكتوراه برنامج/ اسالمية ومصارف اقتصاد ) طلبة قبول وإيقاف   

التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين لحين وذلك فيه جدد  

االستيعابية بالطاقة والتقيد األكاديمية الرتب شرط يحققون ممن  

تعليمات حسب طالبًا (40) وقدرها الدكتوراه لبرامج القصوى  

هيئة عن الصادرة العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  

".االعتماد

4011/01/2017471

" تاريخ (78/8/2016) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد  

التخصص في جدد طلبة قبول إيقاف والمتضمن ، 24/2/2016 ( 

وعلى االردنية الجامعة في  ( الدكتوراة برنامج/  السياسية العلوم  

حملة من التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين الجامعة  

الثاني الفصل بداية أقصاه موعد في وذلك التخصص في الدكتوراه  

".(2018/2017) العام من

4011/01/2017472

النفسي اإلرشاد) لتخصص الخاص اإلعتماد على الموافقة: أواًل "  

كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والتربوي  

شريطة طالبًا، (200)قدرها استيعابية بطاقة الجامعية عالية االميرة  

لتصويب للتخصص خاصة استيعابية طاقة رفع بطلب التقدم  

المحسوبة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا ."



4011/01/2017473

" النبات ووقاية انتاج ) لتخصص الخاص باالعتماد البت تأجيل  / 

الشوبك كلية/  التطبيقية البلقاء جامعة في ( البكالوريوس برنامج  

التالية للنواقص الجامعة استكمال لحين وذلك  الجامعية :

ومختبر والري، التربة لمختبر المطلوبة المساحة شرط تحقيق -1  

الفقرة (6)المادة حسب النبات امراض ومختبر والحشرات المبيدات  

(أ) الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار من   

مختبر مساحة بلغت ،حيث(2م60) والعلمية االنسانية للتخصصات  

والحشرات المبيدات مختبر ومساحة ،(2م24) والري التربة  ، 

2م24 مساحة النبات أمراض ومختبر .

عن النبات أمراض ومختبر ، والحشرات المبيدات مختبر فصل -2  

البعض بعضهم  .

ايقاف سيتم ذلك وبخالف ، 15/1/2018 أقصاه موعد في وذلك  

التخصص في جدد طلبة قبول ."

4011/01/2017474

" ادارة) تخصص في جدد لطلبة القبول باب فتح على الموافقة: أواًل  

االستيعابية الطاقة وتثبيت  (الماجستير برنامج/ البشرية الموارد  

المترتبة  المالية البدالت دفع شريطة طالبًا (88) عند للتخصص  

التخصص في جدد طلبة قبول فتح على . "

4011/01/2017475

" عضو لتعيين مهلة األونروا/ واآلداب التربوية العلوم كلية منح  

مشارك أستاذ برتبة الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة  

في (البكالوريوس برنامج/ وآدابها اإلنجليزية اللغة ) لتخصص  

2017/2018 الثاني الدراسي الفصل بداية أقصاه موعٍد ."

4111/08/2017476

" نظم) لتخصص  الخاص االعتماد  استمرارية على الموافقة  

جامعة من المقدم (البكالوريوس برنامج/ الحاسوبية المعلومات  

شريطة ، طالبًا (105) قدرها استيعابية بطاقة طالل بن الحسين  

للجامعة العامة الطاقة تجاوز عدم  ."



4111/08/2017477

" المالية العلوم) لتخصص الخاص باالعتماد البت تأجيل:  اواًل  

بن الحسين جامعة من المقدم (الماجستير برنامج/  والمصرفية  

االتية للنواقص الجامعة استكمال لحين طالل  :-

درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين  -1  

التخصص في الدكتوراه  

العلوم) لبرنامج الدراسية الخطة على التالية التعديالت أجراء -2  

الماجستير برنامج/  والمصرفية المالية ) :

الى االجباري المجال من (المتقدمة التامين ادارة) مادة نقل. أ  

من (المتقدمة المصرفية االدارة) مادة نقل و االختياري المجال  

الرسالة مسار في االجباري المجال الى االختياري المجال  .

المجال من(البحث مشروع و المتقدمة التامين ادارة) مادتي نقل. ب  

الرسالة مسار في االختياري المجال الى االجباري  .

المجال من (متقدمة ماية ادارة و متقدم مالي تحليل) مادتي نقل. ج  

الرسالة مسار في االجباري المجال الى االختياري  .

التخصص في الحديثة بالكتب المكتبة تزويد -3  .

برنامج/  المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية:  ثانيًا  

عدم شريطة ، طالبًا( 294) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز  .

المخاطر وادارة تأمين) تخصص في جدد طلبة قبول أيقاف: ثالثًا  / 

حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين لحين (البكالوريوس برنامج  

التخصص في الدكتوراه درجة  .

ومصرفية مالية علوم) التخصص في جدد طلبة قبول أيقاف: رابعًا  

حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين لحين (البكالوريوس برنامج /  

التخصص في الدكتوراه درجة ."

4111/08/2017478

برنامج/المحاسبة)لتخصص الخاص اإلعتماد في البت تأجيل -1  

لحين الجامعية، عمان كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (الماجستير  

درجة حملة من التدريس هيئة اعضاء من األدنى الحد توفر  

عدد يغطي حاليًا المتوفر عدد أن حيث التخصص، في الدكتوراة  

طالبًا (577) البكالوريوس لبرنامج الفعلي الطلبة .

برنامج/المحاسبة)لتخصص استيعابية طاقة رفع بطلب التقدم -2  

الجامعية عمان كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس  

 (66) والبالغة اإلستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز لتصويب

طالبًا (577)الفعلي الطلبة عدد بلغ حيث طالبًا، ."



4111/08/2017479

1. ( البكالوريوس برنامج/ الكهربائية الهندسة ) باالعتماد االستمرار   

 (310) لتصبح االستيعباية الطاقة وتخفيض للتخصص الخاص

طالبًا (414) من بداًل طالبًا .

2. ( البكالوريوس برنامج/ الميكانيكية الهندسة ) باالعتماد االستمرار   

طالبًا (370) قدرها استيعابية بطاقة لتخصص الخاص .

3. ( البكالوريوس برنامج/ وااللكترونيات االتصاالت هندسة ) 

الطاقة وتخفيض للتخصص الخاص باالعتماد االستمرار  

طالبًا (235) من بداًل طالبًا (89) لتصبح االستيعباية .

4. ( البكالوريوس برنامج/ المدنية الهندسة ) باالعتماد االستمرار   

 (670) لتصبح االستيعباية الطاقة وتخفيض للتخصص الخاص

طالبًا (683) من بداًل طالبًا .

5. ( البكالوريوس برنامج/ الحاسوب هندسة ) باالعتماد االستمرار   

لتصبح لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتخفيض الخاص  

طالبًا (104) من بداًل طالبًا (90) .

6. ( البكالوريوس برنامج/ العمارة هندسة ) باالعتماد االستمرار   

طالبًا (380) قدرها استيعابية بطاقة للتخصص الخاص .

7. ( الميكاترونكس هندسة ) لتخصص  الخاص باالعتماد االستمرار   

والماجستير البكالوريوس برنامجي واعتبار الميكاترونكس هندسة  

الخاصة االستيعابية الطاقة تكون وعليه متصلين برنامجين  

 (198) (البكالوريوس برنامج/ الميكاترونكس هندسة) لتخصص

هندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية والطاقة طالبًا،  

طالبًا( 33 )(الماجستير برنامج/ الميكاترونكس ."

4111/08/2017480

" الهندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/  والتحكم القوى/الكهربائية  

في اثنان عدد مختبرات مشرفين تعيين شريطة االردنية الزيتونة  

الكهرباء هندسة تخصص ."

4111/08/2017481

" والتلفزيون اإلذاعة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت / 

شريطة طالبًا،( 200) عند البترا جامعة في (البكالوريوس برنامج  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم ."



4111/08/2017482

" هندسة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

تخصص مع متصاًل برنامجًا (الماجستير برنامج/ اإلنشاءات  

( البكالوريوس برنامج/ المدنية الهندسة ) قدرها استيعابية بطاقة   

. طالبًا (33)

الهندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

534) لتصبح( 544) من ( البكالوريوس برنامج/ المدنية ).

الثانية السنة بداية في للتخصص الخاص االعتماد متابعة سيتم: ثالثًا  

االعتماد تاريخ من .

هندسة) لتخصص النهائي االعتماد في النظر وسيتم:  رابعًا  

طلبة من دفعة أول  تخريج بعد (الماجستير برنامج/ اإلنشاءات  

".التخصص

4111/08/2017483

   " مؤسسات اعتماد لهيئة التنظيمي الهيكل اقرار على الموافقة  

جودتها وضمان العالي التعليم ."

المرفق بالشكل هو كما     .

4111/08/2017484
" كمستشفى االردن مستشفى اعتماد استمرارية على الموافقة  

".تعليمي

4215/11/2017485

" السياحية االدارة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: أواًل / 

طالبًا( 200) قدرها طاقة عند (البكالوريوس برنامج .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في النظر تأجيل: ثانيًا  

( الماجستير برنامج/ السياحية ) تعيين لحين اليرموك جامعة في   

السياحية االدارة تخصص في أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو ."



4215/11/2017486

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل "  

( البكالوريوس برنامج/ الطب ) لحين وذلك اليرموك، جامعة في   

اآلتية النواقص استكمال :

قسم في الفعلي الطلبة عدد لتغطية تدريس هيئة أعضاء تعيين: أواًل  

العدد أن إذ طالبًا (628) عددهم والبالغ األساسية الطبية العلوم  

األساسية الطبية العلوم قسم في التدريس هيئة أعضاء من المتوفر  

فقط طالبًا (353) لتغطية يكفي عضوًا (13) .

التدريس هيئة أعضاء من المطلوب األدنى الحد تعيين: ثانيًا  

حملة من تدريس هيئة عضو (24) والبالغ المتفرغين السريريين  

المجاالت كافة تغطية مراعاة مع يعادلها ما أو الدكتوراه درجة  

رقم المادة من (1) رقم البند حسب وذلك السريرية للعلوم المعرفية  

لتخصص الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار من (7)  

الطبية العلوم قسم في يتوفر إذ االعتماد، هيئة عن والصادرة الطب  

طالبًا (132) لتغطية يكفي العدد وهذا فقط عضوًا (12) السريرية  

السريرية الطبية العلوم قسم في الفعلي الطلبة عدد بلغ حين في  

.طالبًا (٤١٦)

برنامج/ الطب) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثالثًا  

الالزم العدد تعيين لحين وذلك اليرموك جامعة في (البكالوريوس  

والسريري األساسي القسمين من كٍل في التدريس هيئة أعضاء من  

الطب لتخصص الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب وذلك / 

االعتماد هيئة عن والصادرة بكالوريوس ."

4215/11/2017487

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البث تأجيل: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ الفندقية اإلدارة ) بن الحسين جامعة في   

وذلك التدريس، هيئة أعضاء من الالزم العدد توفير لحين طالل  

العلمية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب  

.واإلنسانية

دمج يتم بأن طالل بن الحسين جامعة على المجلس يقترح: ثانيًا  

برنامج مع (البكالوريوس برنامج/ الفندقية االدارة ) تخصص  

( البكالوريوس برنامج/ تسويق/ الفندقية االدارة )."

4215/11/2017488

اإلسالمية والمصارف االقتصاد) برنامج في طلبة قبول ايقاف " / 

الجامعة قيام لحين البيت، آل جامعة في (الماجستير برنامج  

الالزم العدد وتعيين للتخصص  الخاص االعتماد نواقص باستكمال  

الهيئة مجلس قرار في في ورد لما وفقًا التدريس، هيئة أعضاء من  

أقصاه موعٍد في (12/8/2015) تاريخ (406/25/2015) رقم  

30/1/2017 .

بإلغاء العالي التعليم مجلس الى التنسيب سيتم ذلك وبخالف  

التخصص ترخيص  ."

4215/11/2017489

النباتي اإلنتاج) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "  

189) عند جرش جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والوقاية ) 

".طالبًا



4215/11/2017490

وعلوم هندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت "  

األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/ النانو  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (66) عند  

".للجامعة

4215/11/2017491

الحوسبة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة "  

بطاقة العربية عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/ النقالة  

عند االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم طالبًا، (200) قدرها استيعباية  

االتية للنواقص الجامعة استكمال :

كاآلتي لتصبح الدراسية الخطة تعديل .1 : 

االجبارية للمساقات المعلومات أمن مساق إضافة - .

إلى االختيارية المجاالت من الموزعة البيانات قواعد مساق نقل -  

.االجبارية

النقالة للحوسبة ورقية بعناويين المكتبة دعم .2 .

الجامعي العام من الثاني الفصل بداية قبل أقصاه موعد في وذلك  

الخاص باالعتماد النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف ،2017/2018  

".للتخصص

4215/11/2017492

من (أ) البند في ورد مما استثناءها من جدارا لجامعة االعتذار "  

العالي التعليم مؤسسات التزام مراقبة تعليمات من (5) رقم المادة  

ومعايير العالي بالتعليم المتعلقة والتعليمات واألنظمة بالقوانين  

االستيعابية الطاقة رفع بطلبات التقدم تاريخ تحدد والتي االعتماد  

30 إلى 3-1 تاريخ بين ما الفترة خالل الهيئة إلى والخاصة العامة -

في السير على الموافقة قبول وعدم دراسي، عام كل من 5  

تخصص من لكٍل الخاصة االستيعابية الطاقة رفع اجراءات  

( إدارة) وتخصص (والماجستير البكالويوس برنامجي/ القانون  

اليها المشار بتعليمات وااللتزام (البكالوريوس برنامج/ األعمال ."

4215/11/2017493

الثاني الدراسي الفصل لبداية نهائية مهلة اإلسراء جامعة منح "  

درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو لتعيين 2017/2018  

) بالمادة اإللتزام شريطة التخصص في الدكتوراه ا،ب- 6 ) ، 

لتخصص الخاص االعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف  

( الماجستير برنامج/ المشاريع إدارة ) ."



4215/11/2017494

لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في البت تأجيل "  

( البكالوريوس برنامج/الرياضيات ) لحين العربية، عمان جامعة في   

االتية للنواقص الجامعة استكمال :

من فرع أي في الدقيق تخصصه تدريس هيئة عضو تعيين: أواًل  

األحصاء فروع .

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء: ثانيًا :

االجبارية التخصص متطلبات قائمة من 1خطي جبر مادة نقل .1  

االجبارية الكلية متطلبات قائمة الى .

الكلية متطلبات من الوصفي االحصاء مبادئ مادة حذف .2  

قائمة من منها بداًل واالحتماالت االحصاء مادة ونقل االجباري  

االجبارية التخصص متطلبات .

االجباري الكلية متطلبات من الرياضيات مبادئ مادة حذف .3  

التخصص متطلبات قائمة من منها بداًل 2وتكامل تفاضل مادة ونقل  

.االجبارية

االجباري الكلية متطلبات من 1حاسوب مهارات مادة  حذف .4  

منها بداًل 1عامة كيمياء مادة واستحداث .

االجبارية التخصص متطلبات الى 2حديث جبر مادة اضافة .5 .

االجبارية التخصص متطلبات الى البيان نظرية مادة اضافة .6 .

قائمة في 1 رياضي تحليل الى حقيقي تحليل مادة مسمى تعديل .7  

االجبارية التخصص متطلبات .

في 2 رياضي تحليل الى رياضي تحليل مادة مسمى تعديل .8  

االجبارية التخصص متطلبات قائمة .

االجبارية التخصص متطلبات قائمة من 2عددي تحليل مادة نقل .9  

االختيارية التخصص متطلبات قائمة الى .

التعديالت وإجراء االختيارية الكلية متطلبات قائمة حذف .10  

للتخصص المعرفي المجال قائمة على اآلتية :

المتطلبات قائمة من الرياضيات وتدريس مناهج مادة دمج •  

في الرياضيات تدريس واساليب طرق مادة مع للكلية االختيارية  

4215/11/2017495

" العلوم جامعة تقيم لجنة أعضاء مستحقات صرف على الموافقة  

20) من المحددة بالفترة متواصلة أيام أربعة عن الخاصة التطبيقية -

بها المعمول المالية التعليمات حسب (23/8/2017 ."

4215/11/2017496

البلقاء جامعة وبرامج تخصصات كافة اعتبار على الموافقة عدم "  

تخصص او كبرنامج ومعاملتها الكليات مابين المكرره التطبيقية  

".واحد



4322/11/2017497

العالج ) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل "  

تحقيق لحين االردنية الجامعة في (الماجستير برنامج/ الطبيعي  

: اآلتي

برتبة الدكتوراه درجة  حملة من تدريس هيئة عضو توفير .1  

التخصص في استاذ .

اسماؤهم اآلتية التدريس هيئة ألعضاء الدكتوراه شهادة معادلة .2  :

رشا.،د قطيشات دانية.د ، جابر ابو سمية.د ، صالح ميسون.د )  

طوباسي ابراهيم.د ، عكاشة  )

لتخصص االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب: ثانيًا  ( 

الطاقة بلغت حيث ،(البكالوريوس برنامج/ الطبيعي العالج  

الفعلي الطلبة عدد بلغ بينما طالبًا، (208) المقرة االستيعابية  

 ".طالبًا (287)

4322/11/2017498

" العامة االدارة) لتخصص  الخاص باالعتماد االستمرار: اواًل  / 

شريطة طالبًا،( 433) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .

الخدمات ادارة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثانيًا  

طالبًا( 66) قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج/  الصحية ، 

البدالت دفع شريطة  التخصص في جدد طلبة قبول باب وفتح  

االصول حسب التخصص في القبول باب فتح على المترتبة  ، 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة .

العامة االدارة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار:  ثالثًا  / 

شريطة طالبًا،( 88) قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم ."

4322/11/2017499

الحقوق ) لتخصص االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  / 

قدرها استيعابية بطاقة البترا جامعة في ( البكالوريوس برنامج  

".طالبًا (313)

4322/11/2017500

البرمجيات هندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت " / 

طالبًا( 200) عند العربية عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج ، 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة  ."

4322/11/2017501

اللغة ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: أواًل "   

طالبًا( 203) لتصبح ( البكالوريوس برنامج/  الترجمة/  االنجليزية .

حتى نهائية مهلة الخاصة التطبيقية العلوم جامعة منح:  ثانيًا  

الترجمة/  االنجليزية اللغة) تخصص وضع لتصويب 1/2/2018  

استاذ برتبة تدريس هيئة عضو وتعيين (البكالوريوس برنامج /  

للتخصص الدكتوراه حملة من مشارك  ."



4322/11/2017502

:الحاسوب علم: أواًل

 االستمرار على الموافقة: البكالوريوس برنامج/الحاسوب علم. 1

 للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد

.طالبًا (170) عند

 االستمرار على الموافقة: الماجستير برنامج/الحاسوب علم. 2

 مع متصاًل برنامجًا واعتباره للبرنامج الخاص باالعتماد

 طالبًا، (33) عند وتثبيتها االستيعابية الطاقة وتخفيض البكالوريوس

 المالية البدالت دفع شريطة التخصص في القبول باب فتح إعادة

.دينار (3000) وقيمتها القبول فتح إعادة على المترتبة

:البرمجيات هندسة: ثانيًا

 على الموافقة: البكالوريوس برنامج/البرمجيات هندسة. 1

 الخاصة االستيعابية الطاقة وتخفيض الخاص باالعتماد االستمرار

.طالبًا (228) عند وتثبيتها

 االعتماد على الموافقة: الماجستير برنامج/البرمجيات هندسة. 2

 طالبًا، (33) قدرها استيعابية بطاقة للتخصص االولي الخاص

.البكالوريوس برنامج مع متصاًل برنامجًا واعتباره

 باالعتماد االستمرار: البكالوريوس برنامج/الويب هندسة: ثالثًا

.طالبًا (145) قدرها استيعابية بطاقة للتخصص الخاص

 االستمرار: البكالوريوس برنامج/االدارية المعلومات نظم: رابعًا

 لتصبح االستعابية الطاقة وتخفيض للتخصص الخاص باالعتماد

 الحد توفر لعدم التخصص في جدد طلبة قبول وإيقاف طالبًا، (63)

 فتح إعادة للجامعة ويمكن التدريسية، الهيئة اعضاء من األدنى

 على واحد تدريس هيئة عضو تعيين عند التخصص في القبول

 المعلومات نظم بتخصص الدكتوراة درجة حملة من االقل

”.االدارية

4322/11/2017503

صناعة ) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: اواًل "  

الجامعية لومينوس كلية في (البكالوريوس برنامج/ الرقمية االفالم  

اآلتي شريطة طالبا (91) قدرها استعابية بطاقة  :

في الدكتوراة درجة يحملون ممن تدريس هيئة عضوي تعيين •  

من الثالثة السنة بداية في ( الرقمية األفالم صناعة) تخصص  

. االعتماد

منهم% 50 يصبح بحيث التدريس هيئة أعضاء عقود مدة تعديل •  

31/12/2017 اقصاه موعد في وذلك عامين لمدة التخصص في  

للتخصص الخاص االعتماد في النظر اعادة سيتم ذلك وبخالف .

برنامج/ الرقمية االفالم صناعة )تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

الخاص االعتماد من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس  

. للتخصص

صناعة )لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

االولى الدفعة تخريج عند (البكالوريوس برنامج/ الرقمية االفالم  

التخصص طلبة من ." 



4322/11/2017504
الكلية دفع لحين توليدو كلية امناء مجلس تشكيل في البت تأجيل "  

عليها المترتبة المالية البدالت  ."

4322/11/2017505

" المستوى) األردنية الجودة ضمان شهادة االهلية عمان جامعة منح  

بمعالجة الجامعة تقوم أن على الهيئة، عن الصادرة (الفضي  

الهيئة وتزويد الخبراء لجنة تقرير في الواردة التحسين مجاالت  

اإلعتبار بعين آخذًا سنويًا، بذلك الخاصة التنفيذية التحسين بخطة  

من اعتبارًا سنوت خمس لمدة السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة أن  

الشهادة على حصولها تاريخ "

الخبراء لجنة تقرير مرفق • .

4322/11/2017506

في المعرفي بالمجال المتقدم درسها مواد وجود عدم حال في "  

في منشور بحث في عنها يستعاض والدكتوراه الماجستير مرحلتي  

مثل معروفة بيانات قاعدة في  بها ومعترف مصنفة مجلة  (ISI) 

تعليمات في منه المطلوبين للبحثين اضافة يدرسها لم مادة كل عن  

المعرفي المجال منح .

حسب الهيئة مجلس على ثانية مرة عرضه لحين تصديره تأجيل تم  

الرئيس عطوفة توجيهات  "

4322/11/2017507

   " التعليم مؤسسات اعتماد هيئة بتزويد االردنية الجامعات مخاطبة  

الصحية والمراكز المستشفيات بأسماء  جودتها وضمان العالي  

برنامج والصحية، الطبية الكليات طلبة بها يتدرب التي  

المعتمدة الساعات وعدد للطلبة التدريبي والبرنامج البكالوريوس   

31/12/2017 أقصاه موعد في وذلك والتقييم المتابعة وآلية ."

4429/11/2017508

نظم) لتخصص الخاص االعتماد  في االستمرار: أوال "    

قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج/  االدارية المعلومات  

دفع شريطة البرنامج في جدد طلبة قبول باب وفتح ، طالبًا (66)  

بها المعمول التعليمات حسب القبول باب فتح على المالية البدالت  

 . بالهيئة

للجامعة العامة الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا     ."

4429/11/2017509

االرض علوم) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار: أواًل "  

استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/  والبيئة  

طالبًا (420) قدرها  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا   ."

4429/11/2017510

االحصاء ) لتخصص الخاص االعتماد في استمرارية: أواًل "  / 

قدرها استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في ( البكالوريوس برنامج  

.طالبًا 570

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا   ."



4429/11/2017511

المدنية الهندسة)لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: أواًل "  / 

طالبًا( 200) عند البترا جامعة في (البكالوريوس برنامج .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا     ."

4429/11/2017512

من التدريس هيئة أعضاء عقود من (%50) ال نسبة تحقيق: أواًل "  

المادة حسب األقل على سنوات ثالث لمدة الدكتوراه درجة حملة  

الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات من (ج) بند (6)  

اآلتية التخصصات في العليا :

الماجستير برنامج/  االطفال رياض -1

الماجستير برنامج/  المحاسبة -2

الماجستير برنامج/  العربية اللغة -3

الماجستير برنامج/  صيدالنية علوم -4

من التدريس هيئة أعضاء عقود من (%50) ال نسبة تحقيق: ثانيًا  

بند (4) المادة حسب األقل على سنتين لمدة الدكتوراه درجة حملة  

( 3ب ) االنسانية للتخصصات الخاص االعتماد تعليمات من   

اآلتية التخصصات في والعلمية :

البكالوريوس برنامج/  العربية اللغة -1  

البكالوريوس برنامج/  وآدابها االنجليزية اللغة -2

البكالوريوس برنامج/  الحاسوب علم -3

البكالوريوس برنامج/  برمجيات هندسة -4

البكالوريوس برنامج/  األعمال إدارة -5

البكالوريوس برنامج/  الفيزياء -6

البكالوريوس برنامج/  الكيمياء -7

البكالوريوس يرنامج/  المتعددة للوسائط الحاسوبية النظم -8

البكالوريوس برنامج/  التمريض -9

البكالوريوس برنامج/  الحقوق -10

في اعاله الواردة للنواقص الجامعة استكمال في النظر وسيتم  

30/12/2017 أقصاه موعٍد .

اآلتية للتخصصات االستيعابية الطاقات تخفيض: ثالثًا :

1- ( البكالوريوس برنامج/ وااللكترونيات االتصاالت هندسة ) 

طالبًا (176) لتصبح (210)من .

2-  ( البكالوريوس برنامج/ العمارة هندسة ) لتصبح (200)من   

4429/11/2017513

لجان مكافآت تحديد اسس من (5) المادة الى ج البند اضافة "  

في الصادرة ومتابعتها الجودة وضمان والخاص العام االعتماد  

اعتماد بدالت تعليمات من (ج/7) المادة احكام الى االستناد  

التالي النحو على لتصبح جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات  :

اعتماد طلب بمتابعة تكلف التي اللجنة ألعضاء يصرف "  

وطب الطب كليات طلبة تدريب ألغراض التعليمي المستشفى  

لما وفقًا مالية مكافئة الطبية والعلوم والصيدلة والتمريض االسنان  

: يلي

أعلى كحد دينار (300) مبلغ اللجنة رئيس -1  .

أعلى كحد دينار (250) مبلغ اللجنة عضو -2  ."

المرفق بالشكل هي كما  .



4429/11/2017514

" شهادة البترا جامعة في الطبية والعلوم الصيدلة كلية جامعة منح  

الهيئة عن الصادرة (الفضي المستوى) األردنية الجودة ضمان ، 

تقرير في الواردة التحسين مجاالت بمعالجة الجامعة تقوم أن على  

بذلك الخاصة التنفيذية التحسين بخطة الهيئة وتزويد الخبراء لجنة  

السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة أن اإلعتبار بعين آخذًا سنويًا،  

الشهادة على حصولها تاريخ من اعتبارًا سنوت خمس لمدة "

اخرى مرة المجلس على عرضه لحين القرار يؤجل "4429/11/2017515  ."

4512/06/2017516

 األردنية للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تحديد على الموافقة: أواًل

 التزام شريطة طالبًا، (42800) من بداًل طالبًا (43304) لتصبح

 مجلس قرار في الواردة النواقص كافة باستكمال األردنية الجامعة

 والمتعلق 29/3/2017 تاريخ (121/11/2017) رقم الهيئة

.األردنية للجامعة العامة االستيعابية الطاقة رفع على بالموافقة

 البلقاء لجامعة العامة االستيعابية الطاقة تحديد على الموافقة: ثانيًا

 طالبًا، (37089) من بداًل طالبًا (40204) لتصبح التطبيقية

 قرار في الواردة النواقص كافة باستكمال الجامعة التزام شريطة

 20/9/2017 تاريخ (382/34/2017) رقم الهيئة مجلس

 لجامعة العامة االستيعابية الطاقة رفع على بالموافقة والمتعلق

.التطبيقية البلقاء

 تاريخ (451/38/2017) رقم الهيئة مجلس لقرار استنادًا وذلك

 الجامعات اعتماد على الموافقة" والمتضمن 18/10/2017

 عدد"  قدرها عامة استيعابية بطاقة عامًا اعتمادًا الحكومية الرسمية

 (3) المادة من واستثناءها واحدة لمرة" الجامعة في الفعلي الطلبة

 االستيعابية الطاقات ورفع والخاص العام االعتماد من (2) بند

".العالي التعليم لمؤسسات والخاصة العامة

4512/06/2017517

جدد طلبة قبول وايقاف الخاص االعتماد بإستمرارية البت تأجيل "  

جامعة في ( الماجستير برنامج/  التعليم تقنيات ) تخصص في  

الدكتوراه حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين لحين ، اليرموك  

لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص في  

العليا الدراسات ."

4512/06/2017518

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تعديل على الموافقة:أواًل "  ( 

265) الى (البكالوريوس برنامج/  والصيانة الميكانيك هندسة ) 

.طالبًا

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تعديل على الموافقة:  ثانيًا  ( 

طالبًا( 359) الى (البكالوريوس برنامج/  الطاقة هندسة ."



4512/06/2017519

في ورد مما استثناءها من األردنية األلمانية للجامعة االعتذار "  

مؤسسات التزام مراقبة تعليمات من (5) رقم المادة من (أ) البند  

العالي بالتعليم المتعلقة والتعليمات واألنظمة بالقوانين العالي التعليم  

الطاقة رفع بطلبات التقدم تاريخ تحدد والتي االعتماد ومعايير  

1 تاريخ بين ما الفترة خالل الهيئة إلى والخاصة العامة االستيعابية -

السير على الموافقة قبول وعدم دراسي، عام كل من 5-30 إلى 3  

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع اجراءات في  

( الماجستير برنامج/ اللوجستيات ) اليها المشار بتعليمات وااللتزام  ."

4512/06/2017520

الصيدلة ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت: أواًل "  / 

قدرها استيعابية بطاقة البترا جامعة في (البكالوريوس برنامج  

.طالبًا (1312)

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا   ." 

4512/06/2017521

وقانون المحاسبة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: اواًل "  

عند العربية عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال  

.طالب (200)

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا  ."

4512/06/2017522

برنامج/  المحاسبة )لتخصص الخاص االعتماد استمرارية -1  

طالبًا( 521) عند األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس .

ومصرفية مالية علوم )لتخصص الخاص االعتماد استمرارية -2  / 

طالبًا( 300) عند األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس برنامج .

برنامج/  األعمال ادارة )لتخصص الخاص االعتماد استمرارية -3  

طالبًا( 633) عند األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس .

والتجارة األعمال )لتخصص الخاص االعتماد استمرارية -4  

عند األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  االلكترونية  

.طالبًا (304)

برنامج/  التسويق )لتخصص الخاص االعتماد استمرارية -5  

طالبًا( 387) عند األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس .

االدارية المعلومات نظم ) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف -6  / 

العدد تعيين لحين األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس برنامج  

في الدكتوراه درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من الالزم  

أقصاه موعد في ( تدريس هيئة أعضاء ثالثة) التخصص  

1/2/2018.

مع مشترك اعمال ادارة )لتخصص الخاص االعتماد استمرارية -7  

33) عند األهلية عمان جامعة في (الماجستير برنامج/  ادنبرة ) 

.طالبًا



4613/12/2017523

الخاصة التربية ) لتخصص الخاص باالعتماد البت تأجيل "  / 

هيئة عضو تعيين لحين اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج  

لشرط محققًا الدكتوراه درجة حملة من التخصص في رابع تدريس  

العلمي االنتاج ."

4613/12/2017524

هيئة عضو لتعيين 1/2/2018 لغاية مهلة الزرقاء جامعة اعطاء "  

وإدارة الفكرية الملكية ) تخصص في مشارك استاذ برتبة تدريس  

طلبة قبول ايقاف سيتم ذلك وبخالف ( الماجستير برنامج/ االبتكار  

التخصص في جدد .

4613/12/2017525

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/  وآدابها اإلنجليزية اللغة ) الجامعة في   

تصويب شريطة طالبًا، (780) لتصبح طالبًا (688) من الهاشمية  

طالبًا (30) قدره والبالغ االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز .

أقصاه موعد في نهائية مهلة الهاشمية الجامعة منح: ثانيًا  

لتخصص االستيعابية الطاقة رفع بطلبات للتقدم 31/12/2017  ( 

األدب) وتخصص ،(الماجستير برنامج/  وآدابها اإلنجليزية اللغة  

وذلك (البكالوريوس برنامج/ اإلنجليزية باللغة الثقافية والدراسات  

لهذه الُمقرة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز لتصويب  

". التخصصات



4613/12/2017526

على الموافقة: (البكالوريوس برنامج/ االعمال ادارة): أواًل "  

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد االستمرار  

طالبًا (214) عند للتخصص .

: ثانيًا ( البكالوريوس برنامج/ المحاسبة ) :

الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة   -1  

طالبًا (836) عند الخاصة االستيعابية .

2- ( الماجستير برنامج/ المحاسبة ) االستمرار على الموافقة :   

 (66) قدرها استيعابية بطاقة للتخصص االولي الخاص باالعتماد

بداية عند للبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم طالبًا،  

هيئة عضو بتعيين 2017/2018 الجامعي العام من األول الفصل  

ومطابق التخصص في الدكتوراة درجة حملة من رابع تدريس  

العليا الدراسات برامج ومعايير لتعليمات  .

الموافقة : (البكالوريوس برنامج/  والمصرفية المالية العلوم): ثالثًا  

االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد االستمرار على  

طالبًا (215) عند للتخصص الخاصة .

االستمرار على الموافقة: ( البكالوريوس برنامج/ تسويق): رابعًا  

للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد  

طالبًا (169) عند .

: خامسًا ( البكالوريوس برنامج/  والسياحية الفندقية االدارة ): 

الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة  

طالبًا (225) عند للتخصص الخاصة االستيعابية .

على الموافقة: (البكالوريوس برنامج/ مستشفيات ادارة): سادسًا  

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد االستمرار  

طالبًا (141) عند للتخصص .

تخفيض: البكالوريوس برنامج/  االدارية المعلومات نظم: سابعًا  

جدد طلبة قبول وايقاف طالبًا، (225) لتصبح االستيعابية الطاقة  

التدريسية الهيئة اعضاء من االدنى الحد توفر لعدم التخصص في  ، 

عضو تعيين عند التخصص في القبول فتح إعادة للجامعة ويمكن  

4613/12/2017527

الموسيقية العلوم )لتخصص الخاص االعتماد معايير اقرار "  

/ الموسيقى لبرنامج (المتوسط الدبلوم برنامج  ."

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما   .

4613/12/2017528

التخصص ببطاقة الخاص النموذج اقرار على الموافقة "       

الجودة ضمان مديرية في استخدامه لغايات  ." 

تاريخه من اعتبارًا به ويعمل المرفق بالشكل هو كما           .

4613/12/2017529

اعتماد لهيئة الجديد اإلداري التنظيم نظام اقرار على الموافقة "  

جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات  ." 

تاريخه من اعتبارًا به ويعمل المرفق بالشكل هو كما       .



4613/12/2017530

المشتركة البرامج تعليمات على التعديالت اقرار على الموافقة " ."

المرفق بالشكل هي كما

4613/12/2017531

المستضافة البرامج تعليمات على التعديالت اقرار على الموافقة "   

."

المرفق بالشكل هي كما  

4720/12/2017532

اليرموك لجامعة العامة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل "  

اآلتي استكمال لحين :

وذلك اآلتية التخصصات اعتماد في االستمرار بطلبات التقدم: أواًل  

هيئة في بها المعمول التعليمات وفق االستيعابية طاقاتها لتحديد  

:االعتماد

البرنامج التخصص الكلية

بكالوريوس االقتصاد االدارية والعلوم االقتصاد

بكالوريوس المحاسبة االدارية والعلوم االقتصاد

بكالوريوس الحيوية الطبية النظم هندسة الهندسة

ماجستير األعمال إدارة االدارية والعلوم االقتصاد

ماجستير اإلدارة االدارية والعلوم االقتصاد

ماجستير االقتصاد االدارية والعلوم االقتصاد

ماجستير والمصرفية المالية العلوم االدارية والعلوم االقتصاد

ماجستير المحاسبة االدارية والعلوم االقتصاد

ماجستير اإلدارية المعلومات نظم االدارية والعلوم االقتصاد

ماجستير الترجمة اآلداب

ماجستير فرنسية لغة اآلداب

الخاصة االستيعابية الطاقات على الحاصل التجاوز تصويب: ثانيًا  

في االعتماد هيئة قبل من المحددة القصوى بالطاقات والتقيد المقرة  

المملكة في العليا الدراسات برامج العام االعتماد ومعايير تعليمات  

الجدول ويبين االعتماد، هيئة عن والصادرة الهاشمية األردنية  

الطاقة على الحاصل والتجاوز العليا الدراسات برامج اآلتي  

فيها االستيعابية :

الطلبة عدد المقرة االستيعابية الطاقة البرنامج التخصص الكلية  

المقرة االستيعابية الطاقة على التجاوز

اليوجد ماجستير األعمال إدارة اإلدارية والعلوم االقتصاد كلية  

103 103 ُمقره طاقة



4720/12/2017533

تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح على الموافقة- 1: أواًل "  ( 

33) قدرها استيعابية بطاقة (الدكتوراه برنامج/  السياسية العلوم ) 

االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ، مؤتة جامعة في طالبًا  

البرنامج في يدرسون الذين الدكتوراة طلبة لمجموع  .

العالقات ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض -2  

طالبًا( 44) لتصبح طالبًا( 66) من ( الماجستير برنامج/  الدولية .

االجتماع علم ) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار- 1: ثانيًا -

بطلب التقدم الجامعة من والطلب (الدكتوراه برنامج/الجريمة علم  

للبرنامج االستيعابية الطاقة لرفع  .

االجتماع علم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض -2 -

44) لتصبح طالبًا( 90) من (الماجستير برنامج/الجريمة علم ) 

.طالبًا

المقرة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب -3  

بطلب والتقدم ( البكالوريوس برنامج/  االجتماع علم ) لتخصص  

للتخصص االستيعابية الطاقة لرفع  ."

4720/12/2017534

إدارة) لتخصص األولي  الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال  

شريطة طالبًا (200)عند اإلستيعابية الطاقة وتثبيت عالية األميرة  

:اآلتي

الخاصة اإلستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب -  

أقصاه موعد في وذلك طالبًا، (48) بمقدار للتخصص  

اعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف ،15/1/2018  

.التخصص

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا    ."

4720/12/2017535

برنامج/ الكيمياء) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت "  

تحقيق شريطة طالبًا( 131) عند االسراء جامعة في (البكالوريوس  

درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء عقود من (%50) ال نسبة  

من (3ب) بند (4) المادة حسب األقل على سنتين لمدة الدكتوراه  

والعلمية االنسانية للتخصصات الخاص االعتماد تعليمات ."

4720/12/2017536

تكنولوجيا) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت " "  

سمية األميرة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال معلومات  

الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (200) عند للتكنولوجيا  

للجامعة العامة االستيعابية  ."



4720/12/2017537

" التصميم )لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

جامعة في تطبيقي كتخصص ( البكالوريوس برنامج/ الداخلي  

 (200) عند لتخصص االستيعابية الطاقة وتثبيت األوسط الشرق

.طالبًا

برنامج/الداخلي التصميم) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

مع األوسط الشرق جامعة في تطبيقي كتخصص (البكالوريوس  

األولي الخاص االعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية .

التصميم ) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

جامعة في تطبيقي كتخصص ( البكالوريوس برنامج/ الداخلي  

التخصص طلبة من األولى الدفعة تخريج عند األوسط الشرق ."

4720/12/2017538

على الموافقة: البكالوريوس برنامج/النفسية والصحة االرشاد .1  

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد االستمرار  

طالبًا (200) عند للتخصص .

االستمرار على الموافقة: البكالوريوس برنامج/صف معلم .2  

 (200) عند الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد

.طالبًا

االستمرار على الموافقة: البكالوريوس برنامج/الخاصة التربية .3  

للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد  

طالبًا (200) عند .

على الموافقة: الماجستير برنامج/تدريس واساليب المناهج .4  

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد االستمرار  

طالبًا (88) عند للتخصص .

االستمرار: الدكتوراة برنامج/والتربوي النفسي االرشاد .5  

برنامج/والتربوي النفسي االرشاد لتخصص الخاص باالعتماد  

طالبًا (66) قدرها استيعابية بطاقة الدكتوراة .

االستمرار: الدكتوراة برنامج/التدريس واساليب المناهج .6  

برنامج/التدريس واساليب المناهج لتخصص الخاص باالعتماد  

طالبًا (66) قدرها استيعابية بطاقة الدكتوراة .

الخاص باالعتماد االستمرار: الدكتوراة برنامج/الخاصة التربية .7  

قدرها استيعابية بطاقة الدكتوراة برنامج/الخاصة التربية لتخصص  

.طالبًا (66)

برامج ومعايير تعليمات من (12) بالمادة الجامعة التزام .8  

الرسائل على واإلشراف باالمتحان المتعلقة العليا الدراسات  

ومناقشتها الجامعية .

أعاله المذكورة الدكتوراة لبرامج االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم .9  

المهمول العليا الدراسات برامج ومعايير تعليمات  خالل من وذلك  

العام من االول الفصل بداية قبل اقصاه موعد في بالهيئة بها  

2018/2019 الجامعي .



4720/12/2017539

" كلية/ المفرق كلية) أمناء مجلس تشكيل إعادة على الموافقة  

تعليمات من( 5) المادة من( 2/أ) البند بموجب (متوسطة مجتمع  

يصبح بحيث المتوسطة المجتمع لكليات العام االعتماد ومعايير  

تاريخه من اعتبارًا سنوات أربع ولمدة اآلتي النحو  :

الحسبان صايل إبراهيم الدكتور معالي -                                

رئيسًا              

التل إبراهيم بركات والمهندس -                                         

عضوًا              

منصبه بحكم الكلية  عميد -                                              

عضوًا            

الزيود حسين الدكتور األستاذ -                                          

عضوًا             

الخصاونة أحمد الدكتور األستاذ -                                       

عضوًا             

4720/12/2017540

القوات موسيقات معهد ) لــ العـام االعتماد على الموافقـة "  

عامة استيعابية بطاقة ( متوسطة جامعية كلية/  األردنية المسلحة  

اآلتية للنواقص المعهد استكمال شريطة طالبًا ( 788 ) قدرها  :

االعتماد ومعايير تعليمات حسب للمعهد أمناء مجلس تشكيل  .1  

المتوسطة الجامعية للكليات العام .

األصول حسب القسم ومجلس الكلية مجلس تشكيل  .2 .

في الماجستير درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو توفير  .3  

الموسيقى تخصصات أحد .

والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء  .4  

التخصص مجال في الحديثة . 

وإلكترونية ورقية متخصصة محكمة علمية بمجلة اإلشتراك  .5  

المعهد في المطروح للتخصص .

ومعايير تعليمات حسب والتسجيل القبول دائرة أعمال حوسبة .6  

المتوسطة  الجامعية للكليات العام االعتماد .

المعهد استكمال من والتأكد العامة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/6/2018 في أعاله للنواقص ."



4720/12/2017541

الموسيقية العلوم ) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة "  / 

المسلحة القوات موسيقات معهد)  فـي ( المتوسط الدبلوم برنامج  

قدرهـا خاصة استيعابية بطاقـة ( متوسطة جامعيـة كلية/  األردنية  

اآلتية للنواقص المعهد استكمال شريطة ، طالبًا ( 269 )  :

في الماجستير درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو توفير  .1  

الموسيقى تخصصات أحد . 

لتخصص الدراسية الخطة على اآلتيـة الطفيفه التعديالت إجراء .2  

لمعايير وفقـًا"  المتوسط الدبلوم برنامج/  الموسيقية العلوم "  

البلقاء جامعة قبل من األصول حسب واعتمادها الخاص االعتماد  

 :التطبيقية

النظريات تصبح بحيث (3) الموسيقية النظريات مادة حذف -  

لكل نظرية معتمدة ساعات 3 وبواقع فقط (2،1) مادتين الموسيقية  

توافق علم لمادة عملية معتمدة ساعة وإضافة ، واحدة  

توافق علم لمادة عملية معتمدة وساعة ،(1)الهارموني/األصوات  

الهارموني/ األصوات (2).

معتمدة ساعة وبواقع (4) ثانوية وآلة (3)ثانوية آلة مادتين إضافة -  

وآلة (5) إلزامية/رئيسية آلة مادتي وحذف واحدة لكل عملية  

.(6) إلزامية/رئيسية

تصبح بحيث الموسيقية الحاسوب تطبيقات مادة ساعات تعديل -  

عملي معتمدة وساعة نظري معتمدة ساعة .

الدراسية للخطة المواد وصف وتعديل صياغة إعادة - .

الحديثة والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء .3  

علمية مجلة أو وإلكترونية   ورقية بدورية واإلشتراك المتخصصة  

التخصص مجال في محكمة .

.(1) عدد البيانو آلة توفير  .4

في البكالوريوس درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين  .5  

البيانو مادة لتدريس الموسيقى .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

4720/12/2017542

رقم المهندسين نقيب بكتاب  الُموقرة جامعتكم تزويد "  

ايقاف والمتضمن  14/12/2017 تاريخ (36000/15412)  

وال راكد تخصص يعتبر الذي المساحة هندسة تخصص في القبول  

العمل سوق في له حاجة  ."

4827/12/2017543

الميكانيك هندسة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  " / 

استيعابية بطاقة طالل بن الحسين جامعة في (البكالوريوس برنامج  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (207) قدرها  

".للجامعة

4827/12/2017544

"" األعمال إدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

/ استيعابية بطاقة طالل بن الحسين جامعة في ( الماجستير برنامج  

باللغة اضافية بكتب المكتبة تزويد شريطة طالبًا (88) قدرها  

التخصص في المتخصصة والموسوعات والمعاجم االنجليزية .

برنامج/ األعمال إدارة) لتخصص اإلستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا  

قدرها استيعابية بطاقة طالل بن الحسين جامعة في (البكالوريوس  

.طالبًا (276)

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا  ."



4827/12/2017545

والتمويل المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة " " / 

شريطة طالبًا،( 44) قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم  ."

4827/12/2017546

جامعة منح:  البكالوريوس برنامج/ الجرافيكي التصميم: أواًل "  

الدكتوراة درجة يحمل تدريس هيئة عضو لتعيين مهلة فيالدلفيا  

أدنى بحد مشارك استاذ وبرتبة الجرافيكي التصميم بتخصص  ، 

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام لإلطار استنادًا وذلك  

أقصاه موعد في وذلك البكالوريوس،/  التطبيقية للتخصصات  

الخاص باالعتماد النظر اعادة سيتم ذلك وبخالف 15/1/2018  

.للتخصص

على الموافقة:  البكالوريوس برنامج/  الداخلي التصميم: ثانيًا  

برنامج/ الداخلي التصميم ) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار  

عند للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت (البكالوريوس  

 ".طالبًا (150)

4827/12/2017547

ادارة ) لتخصص الخاص االعتماد طلب لدراسة لجنة تشكيل "  

العالمية االسالمية العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/  االعمال  

التالي النحو على : 

األردنية الجامعة/  ادحيات سامر الدكتور -1                           

مقررًا                 

مؤتة جامعة/   القطاونة أيمن الدكتور -2                               

عضوًا                 

االعتماد هيئة/  يوسف نورا السيدة -3                                  

اللجنة سر أمين               

من اعتبارًا أسبوعين أقصاه موعد في تقريرها اللجنة تقدم أن على  

من اللجنة ألعضاء تصرف مالية مكافأة مقابل وذلك تاريخه،  

بها المعمول المالية التعليمات وفق اللجنة، سر وأمين الهيئة خارج  

الهيئة في .



4827/12/2017548

" في اآلتية والبرامج للتخصصات الخاص باالعتماد االستمرار  

العالمية االسالمية العلوم جامعة :

بطاقة الماجستير برنامج/اللغوبة الدراسات/وآدابها العربية اللغة .1  

طالبًا (30) قدرها استيعابية  

بطاقة الماجستير برنامج/اللغوبة الدراسات/وآدابها العربية اللغة .2  

طالبًا (15) قدرها استيعابية

بطاقة الدكتوراة برنامج/اللغوبة الدراسات/وآدابها العربية اللغة .3  

طالبًا (30) قدرها استيعابية

بطاقة الدكتوراة برنامج/االدبية الدراسات/وآدابها العربية اللغة .4  

طالبًا (45) قدرها استيعابية

استيعابية بطاقة الماجستير برنامج/وعلومه الكريم القران تفسير .5  

طالبًا(60) قدرها

استيعابية بطاقة الدكتوراة برنامج/وعلومه الكريم القران تفسير .6  

طالبًا(60) قدرها

 (66) قدرها استيعابية بطاقة الدكتوراة برنامج/االعمال ادارة .7

طالبًا

 (66) قدرها استيعابية بطاقة الدكتوراة برنامج/الخاص القانون .8

طالبًا

للتخصصات الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت يتم ان على  

الجامعي العام من االول الفصل بداية أعاله المذكورة  

العام االعتماد ومعايير تعليمات تطبيق يتم بحيث ،2018/2019  

) بنسبة يتعلق فيما الجديدة العليا الدراسات لبرامج استاذ: طالب ) 

على المساعد االستاذ رتبة اعتماد وعدم الدكتوراة لبرامج (1:5)  

الدكتوراة برنامج ".

4827/12/2017549

" كلية/ المفرق كلية) أمناء مجلس تشكيل إعادة على الموافقة  

تعليمات من( 5) المادة من( 2/أ) البند بموجب (متوسطة مجتمع  

يصبح بحيث المتوسطة المجتمع لكليات العام االعتماد ومعايير  

تاريخه من اعتبارًا سنوات أربع ولمدة اآلتي النحو  :

الحسبان صايل إبراهيم الدكتور معالي -                                

رئيسًا               

التل إبراهيم بركات والمهندس -                                         

عضوًا              

منصبه بحكم الكلية  عميد -                                              

عضوًا            

المساعدة علي نائل الدكتور -                                            

عضوًا            

الخصاونة أحمد الدكتور األستاذ -                                       

عضوًا             



4827/12/2017550

برنامج/  القانون ) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار "  

88) قدرها استيعابية بطاقة األردنية الجامعة في (الماجستير ) 

المالية البدالت دفع شريطة فيه جدد طلبة قبول باب وفتح طالبًا،  

االعتماد هيئة في السارية التعليمات حسب القبول فتح على المترتبة  

."



البكالوريوسوأصوله الفقهمؤتةمستكملة مؤتة جامعة تعتبر 

 االعتماد في االستمرار

الخاص
الماجستيرالجرافيكي التصميماألوسط الشرق

نواقص  استكمال
 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
الماجستيراالسالمية المصارف



عامعامفيالدلفيا  جامعةالعالي التعليم وزارة مخاطبة

متوسطة مجتمع كلية عامالقدس كليةلجنة تشكيل

متوسطة مجتمع كلية عاماإلسالمي المجتمع كليةلجنة تشكيل



الماجستيرالوالدة وحديثي األم صحة مؤتةاالعتماد هيئة مجلس

الدكتوراهالتربوي النفسي االرشادمؤتةالخاص  االعتماد في البت تأجيل

 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسالجرافيكي التصميمالبترا



 االعتماد على الموافقة

الخاص
األوسط الشرق جامعة

 المعلومات تكنولوجيا

التعليم في واالتصاالت
الماجستير



 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسالطبية التحاليلجدارا

الماجستيراالعمال ادارةجداراتخفيض الطاقة االستيعابية



 االعتماد في البت تأجيل 

الخاص
البكالوريوساالسالمية الفنوناالسالمية العلوم

البكالوريوساالسالمية الفنونعامالمترتبة الرسوم تخفيض

)عاممعايير اقرار البكالوريوسالمالي والتدقيق الرقابة



البكالوريسالمالي والتدقيق الرقابةالمتوسطة المجتمع كلياتالعام االعتماد على الموافقة



 اإلعتماد في البت تأجيل

الخاص
الماجستيررياضياتالتطبيقية البلقاء

البكالوريوسعامالتطبيقية البلقاءلجنة تشكيل



 استمرارية على الموافقة

الخاص اإلعتماد
البكالوريوساعمال ادارةالتطبيقية البلقاء

 الرئيس مساعد تكليف

لالعتماد
البكالوريوساالعمال ادارةالتطبيقية البلقاء

البكالوريوسعامالتطبيقية البلقاءلجنة تشكيل



البكالوريوسعامالتطبيقية البلقاءلجنة تشكيل

التطبيقية البلقاءمعايير اقرار 
 الحاسوبيوالرسوم الرسم

المتحركة
البكالوريوس



البكالوريوسواالنسانية العلميةالهاشميةاالستيعابية الطاقة احتساب

عامعامعامالكتاب الغاء

دبلومواالنسانية العلميةالقدس كليةالعام االعتمـاد على الموافقة

 التعليم مجلس الى التنسيب

 اعداد مسؤولية بإناطة العالي

 االمتحان تنفيذ واجراء

الوطني

بكالوريوساالنجليزية اللغةاالردنية الجامعات



 االعتماد على الموافقة

الخاص
الدكتوراهالتربوي و النفسي االرشادمؤتة

 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية
البكالوريوسالعمارة هندسةوالتكنولوجيا العلوم

الدكتوراهصيدليوالتكنولوجيا العلومهياجنة وائل الدكتور تكليف



 غير اليرموك جامعة

للنواقص مستكملة
البكالوريوسالمدنية الهندسةاليرموك

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
البكالوريوسالحاسوبية المعلومات نظمالتطبيقية البلقاء



 االعتماد في البت تاجيل 

الخاص
الماجستيرالتطبيقية االحياؤالتطبيقية البلقاء

 االعتماد في البت تاجيل

الخاص
الماجستيرالمحاسبةالتطبيقية البلقاء



 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسالمالي والتدقيق الرقابةالعربية عمان

 مجلس قرار على التاكيد

الهيئة
االسالمية العلوم

 والدراسات القراءات

القرانية
البكالوريوس



 مجلس قرار على التاكيد

الهيئة
الدكتوراةوالتربوي النفسي االرشاداالسالمية العلوم

 مجلس قرار على التاكيد

الهيئة
الدكتوراةخاصة تربيةاالسالمية العلوم

 مجلس قرار على التاكيد

السابق الهيئة
الدكتوراةاعمال ادارةاالسالمية العلوم

 مجلس قرار على التاكيد

السابق الهيئة
الدكتوراةاألعمال إدارةاالسالمية العلوم

 موضوع في النظر تااجيل

االسالمي المجتمع كلية عميد
دبلومعاماالسالمي المجتمع

 البلقاء جامعة  مخاطبة

التطبيقية
les rochesبكالوريوسالطهي فنون



  الرسمية الجامعات  منح

مهلة
البكالوريوسعامعام

 لجان مكافأت تحديد اسس

والخاص العام االعتماد
عامعامعام



 استمرارية في النظر تاجيل

الخاص االعتماد
بكالوريوساالوروبية اللغاتمؤتة

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
الماجستيراالطفال تمريضمنى االميرة



 اإلعتماد على الموافقة

الخاص
الماجستيراالطفال تمريضللتمريض منى االميرة كلية

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

اهلل عبد بن غازي االمير

 الحاسوبيوالرسوم الرسم

المتحركة
البكالوريوس



 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
البكالوريوسالكيمياءالطفيلة

 االعتماد في البت تاجيل

الخاص
البكالوريوسالبرمجيات هندسةفيالدلفيا

عامعاماالسالمي المجتمعالعالي التعليم لمجلس التنسيب



 االعتماد على الموافقة 

الخاص
الماجستيروادابها العربية اللغةاالسراء

عامعامعامالطلبة قبول استثناء يجوز ال

 اعداد تحديد اسس اقرار

السريرين المدرسين ونسب
عاماالسنان وطب الطبعام

عامعامعامالهيئة قرار على التاكيد



 العلوم  جامعة منح

 مهلة  األردنية والتكنولوجيا

نهائية

البكالوريوسالبصرياتوالتكنولوجيا العلوم

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
البكالوريوسحاسوب نظم هندسةالتطبيقية البلقاء



 الخاص االعتماد استمرارية

االستيعابية الطاقة وتحديد
الماجستيراالعمال ادارةعام



 االعتماد  على الموافقة

الخاص
الزرقاء

 ادارة/الفكرية الملكية

االبتكار
الماجستير



الماجستيراالسالمية المصارفالوطنية عجلوناالستيعابية الطاقة تثبيت

عامعامالعربية عمانلجنة تشكيل



  استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
الماجستيراالسالمية المصارفعام

 استمرارية على  الموافقة

الخاص االعتماد
الدكتوراةادارة االعمالعام

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
الدكتوراةالخاصة التربيةعام



 االعتماد في البت تاجيل

الخاص
الدكتوراةالشرعي القضاءعام

 عميد استقالة على الموافقة

االسالمي المجتمع كلية
عامعامعام

 قطاع تواجه وتحديات قضايا

التعليم
عامعاماالردنية الجمعية



عامعاملالختبارات الوطني المركزاللجان مكافأت تعديل

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
الدكتوراةوالتربوي النفسي االرشاداالسالمية العلوم

 االعتماد في البت تأجيل 

الخاص
البكالوريوسالتطبيقية االنجليزية اللغةاألردنية الجامعة

البكالوريوسالفندقية اإلدارةاليرموك جامعةالنواقص استكمال



 االعتماد في البت تأجيل

الخاص
التطبيقية البلقاء

 الحاسبات أنظمة هندسة

والشبكات
البكالوريوس

البكالوريوسالسياحية اإلدارةالتطبيقية البلقاءالموافقة على االعتماد الخاص

 االعتماد على الموافقة

الخاص
الماجستيرالرياضياتطالل بن الحسين

 االعتماد معايير إقرار

الخاص
البكالوريوسالتطبيقية والفنون التصميماليرموك

 عن الصادر القرار تجميد

الهيئة مجلس
عامعامعام



 االعتماد على الموافقة

الخاص
الماجستيرالحاسوب هندسةطالل بن الحسين

الدكتوراةأعمال إدارةاالسالمية العلوماالستيعابية الطاقة على زيادة

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
البكالوريوسالصيدلةاالردنية والتكنولوجيا العلوم

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
بكالوريوسالصيدلةاالردنية والتكنولوجيا العلوم

 استمرارية على الموافقة 

الخاص االعتماد

 كلية/ التطبيقية البلقاء

عالية االميرة
البكالوريوسوالمعلومات المكتبات ادارة



 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية

 كلية/ التطبيقية البلقاء

عالية االميرة
الماجستيرالتربوية االدارة

البكالوريوسالقانون/  الصيدلةالعربية عماناالستيعابية الطاقة زيادة 

البكالوريوسالدرامااليرموكمعايير اقرار

 االعتماد على الموافقة

الخاص
الماجستيرالذكية النقل انظمةاالهلية عمان



 قرارمجلس على التاكيد 

االعتماد هيئة
البكالوريوسواالعمال المال اقتصادياتالبيت ال

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
البكالوريوسالعامة االدارةاليرموك

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
البكالوريوسالدرامااليرموك



 باستمرارية البت تاجيل

الخاص االعتماد
البكالوريوسالتطبيقية والفنون التصميماليرموك

موافقة على االعتماد ال

الخاص
البكالوريوسالفندقية االدارةاليرموك

 الطاقة تثبيت على فقة الموا

االستيعابية

 كلية/ التطبيقية البلقاء

عالية االميرة
البكالوريوسالغذائي والتصنيع التغذية

 مجلس قرار على التاكيد

الهيئة

 كلية/ التطبيقية البلقاء

الجامعية اعجلون
البكالوريوسوالتربوي النفسي االرشاد

 الطاقة وتثبيت استمرارية

االستيعابية

 اربد كلية/ التطبيقية البلقاء

الجامعية
البكالوريسطفل تربية

 الطاقة وتثبيت استمرارية

االستيعابية

 كلية/  التطبيقية البلقاء

الجامعية عالية االميرة
البكالوريوسطفل تربية



 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالويوسالمتجددة الطاقة هندسةفيالدلفيا

البكالوريوسالويب هندسةفيالدلفيااالعتماد في البت تاجيل



 مجلس قرار على التاكيد

السابق الهيئة
الدكتوراةالشرعي القضاءاالسالمية العلوم

الماجستيرالبشرية الموارد ادارةالعربية عمانتدريس هيئة عضو تعيين

أمناء مجلس بتشكيل
/  االسالمي المجتمع كلية

متوسطة مجتمع كلية
عامعام

أمناء مجلس بتشكيل
 الفنية فيصل االمير كلية

العسكرية
عامعام



 االعتماد على الموافقة

الخاص

 كلية/   التطبيقية البلقاء

التكنولوجيا الهندسة
المتوسط الدبلومالمعمارية الهندسة

 االعتماد ومعايير تعليمات

للجامعات العام
عامتعميمعام

البكالوريوسالعمارة هندسةاالردنية والتكنولوجيا العلوماالستيعابية الطاقة تثبيت



 االعتماد على الموافقة

الخاص

 كلية/  التطبيقية البلقاء

التكنولوجية الهندسة
المتوسط الدبلوماالتصاالت تكنولوجيا

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 كلية/  التطبيقية البلقاء

التكنولوجية الهندسة

 الصناعات تكنولوجيا

الكيميائية
المتوسط الدبلوم



 االعتماد في البت تاجيل

الخاص

 كلية/  التطبيقية البلقاء

التكنولوجية الهندسة
المتوسط الدبلوماالتوترونيكس

 االعتماد في البت تاجيل

الخاص

 كلية/ التطبيقية البلقاء

التكنولوجية الهندسة
المتوسط الدبلومالتوليد محطات



 االعتماد على الموافقة

الخاص

 كلية/  التطبيقية البلقاء

التكنولوجية الهندسة
المتوسط الدبلومالحاسوب تكنولوجيا

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 كلية/  التطبيقية البلقاء

التكنولوجية الهندسة
المتوسط الدبلومالكميات حساب

أمناء مجلس تشكيل اعادة

 بن ناصر الشريف كلية

 والسيطرة للقيادة جميل

العسكرية واالتصاالت

عامعام



 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

 كلية/  التطبيقية البلقاء

التكنولوجية الهندسة
المتوسط الدبلومالمساحة

 االعتماد في البت تاجيل

الخاص

 كلية/  التطبيقية البلقاء

التكنولوجية الهندسة
المتوسط الدبلومالمدنية الهندسة

 الطاقة تثبيت على الموافقة

االستيعابية
البكالوريوسالعمارة هندسةالتطبيقية البلقاء



برنامج البكالوريوسالتحاليل الطبية جداراالنواقص استكمال

 وتثبيت رفع على الموافقة

االستيعابية الطاقة
البكالوريوس برنامجالداخلي التصميمالبترا

 االعتماد  في اإلستمرار

الجودة وضمان الخاص
البكالوريوسالطباالردنية الجامعة



 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسالويب هندسةفيالدلفيا

البكالوريوسالبشرية المواردجدارانواقص  استكمال 



 االستيعابية الطاقة رفع طلب

العامة
العليا الدراسات/س البكالوريوعامالعربية عمان



 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسالتطبيقية االنجليزية اللغةاالردنية الجامعة

عامعامعاماللجان مكافات تحديد اسس

 ومعايير تعليمات اقرار

االعتماد
تعميمتعميماالسالمية العلوم



تعميمتعميماالسالمية العلوماالعتماد معايير اقرار

 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية
عامعاماالردنية الجامعة

 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية
اليرموك

 والشرقية السامية اللغات

عبرية لغة/
البكالوريوس



 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية
الماجستير/البكالوريوسالحاسوب علماليرموك

 االعتماد على الموافقة

الخاص
طالل بن الحسين

 واالرشاد السياحية االدارة

السياحي
البكالوريوس

 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسانجليزي/ اسبانيالبيت ال

 البلقاء جامعة منح 

 الجامعية إربد كلية/ التطبيقية

نهائية مهلة

 اربد كلية/ التطبيقية البلقاء

الجامعية
البكالوريوسوادابها االنجليزية اللغة

 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسوالمصرفية المالية العلوماالوسط الشرق



 االعتماد على الموافقة

الخاص
الماجستيراعمال ادارةجدارا

الماجستيراالسالمية المصارفالوطنية عجلونالنواقص استكمال

" تنسيب على الموافقـة  

كليـة أمناء مجلس رئيس  

المجتمع

/  االسالمي لمجتمع كلية ا

متوسطة مجتمع كلية
عامعام

البكالوريوسالعمارة هندسةالزرقاء  جامعةالزرقاء جامعة منح

الزرقاء جامعةتعتبر جامعة الزرقاء مستكملة 
 وادارة الفكرية الملكية

االبتكار
الماجستير



 اإلعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسوالتربوي النفسي االرشادالتطبيقية البلقاء

 االستيعابية الطاقة تصويب

العامة
عاماالعمال ادارة االردنية االلمانية

 االعتماد في االستمرار

الخاص

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

االردنية
البكالوريوسالطب

 استمرارية في البت تأجيل

الخاص االعتماد

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية السلط
البكالوريوسالطفل تربية

 وتثبيت رفع على الموافقة

الخاصة اإلستعابية الطاقة
البكالوريوسالحاسوب علماالهلية عمان جامعة

 وتثبيت رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية الطاقة
البكالوريوسالكيمياءالبترا جامعة



الدبلومعامالمتوسطة المجتمع كلياتلجنة تشكيل

 العام االعتماد اسس اقرار

والخاص
اسس اقراراسس اقرارتعميم

 الطاقة رفع على الموافقة

العامة االستيعابية
البكالوريوسعاموالتكنولوجيا العلوم

 االعتماد في االستمرار 

الخاص
البكالوريوسالطبمؤتة جامعة



 المالية البدالت دفع الية

 الطاقة رفع وطلب

  لبرامج الخاصة االستيعابية

العليا الدراسات

تعميمتعميمتعميم

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة وتثبيت الخاص

الخاصة االستيعابية

الماجستيرالبرمجيات هندسةاالردنية الزيتونة

 االعتماد على الموافقة

الخاص
الماجستيرالمحاسبةالمفتوحة العربية الجامعة



 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالداخلي التصميم

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة تثبيت و الخاص

االستيعابية

 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة

 ومبيعات االعمال ادارة

التجزئة
المتوسط الدبلوم

 االعتماد على الموافقة

 الطاقـة وتثبيت الخاص

االستيعابيـة

 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة

 وانطمة اعمال ادارة

المكاتب
المتوسط الدبلوم

" االعتمـاد على الموافقة  

الطاقـة وتثبيت الخاص  

االستيعابيـة

المتوسط الدبلومالبشرية الموارد إدارةمتوسطة مجتمع كلية/  القدس كليــة

 حساب بُأسس  المتعلقة

 او لقسم االستيعابية الطاقة

 للجامعات الخدمات وحدة

 العاملة الجامعية والكليات

الهاشمية االردنية المملكة في

عامعامعام

امناء مجلس تشكيل

 بن الحسين االمير كلية

 الفنية الثاني عبداهلل

 مجتمع كلية/  العسكرية

متوسطة

عامعام



 الشؤون مدير عقد تجديد

واالدارية المالية
عامعامعام

الدكتوراهاالعمال ادارة في الفلسفةاالوسط الشرق جامعةللتخصص الخاص باالعتماد

مذكرة التفاهم بين هيئة االعتماد ومجلس اعتماد التعليم الصيدالني
 اعتماد ومجلس اعتماد هيئة

الصيدالني التعليم
للكليات عامالصيدلة

 السابعة النقاشية الورقة

 الثاني اهلل عبد الملك لجاللة

 حفظه المعظم الحسين ابن

ورعاه اهلل

الوزاء رئاسةالوزراء رئاسةالوزراء رئاسة



 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
والماجستير البكالوريوسوالعام الخاص القانوناليرموك جامعة

البكالوريوساعمال ادارةاالوسط الشرق جامعةاالستيعابية الطاقة تحديد



 استمرارية  في البت تأجيل

الخاص االعتماد
البكالوريوسالطبالهاشمية الجامعة

البكالوريوسالفعاليات اعمال ادارةالجامعية عمون كليةنواقص  استكمال 

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالمحاسبة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالمالية واالدارة المحاسبة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلوموالتسويق المبيعات

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلوماالعمال إدارة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 مجتمع كلية/ القدس ليةك

توسطةم
المتوسط الدبلوماالسنان مختبرات

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالصيدلة

اسس اقراراسس اقرارتعميماسس اقرار



 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسالجوية والمالحة المراقبةالبيت آل جامعة

 االعتماد على الموافقة

الخاص
الماجستيرالمتجددة الطاقة هندسةطالل بن الحسين جامعة

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
الدكتوراة الشرعي القضاء

االستيعابيـة الطاقـة تثبيت
 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة

 وتجهيز البصر فحص

الطبية النظارات
المتوسط الدبـلوم

أمناء مجلس تشكيل
 مجتمع كلية/  القادسية كلية

متوسطة
عامعام



أمنـاء مجلس رئيس تنسيب

 الفنية نور الملكة كليـة

 كلية/ المدني للطيران

متوسطة مجتمع

عامعام

عامعامعاموالنهائي المبدئي االعتماد

عامعامعامالمحامي عقد تجديد

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
الدكتوراةالخاص القانون

 بخصوص نواقص استكمال

الخاص االعتماد

 فرع/ األردنية الجامعة 

العقبة
البكالوريوساالعمال ادارة

 بخصوص نواقص استكمال

الخاص االعتماد
البكالوريوسالمحاسبةالعقبة فرع/ األردنية الجامعة

 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية
البكالوريوسالصيدلة االوسط الشرق جامعة

 االستيعابية الطاقة تعديل

الخاصة
العربية عمان جامعة

 االدارة/  الخاصة التربية

التربوية
الماجستير



لجنة تشكيل
 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالفنادق ادارة 

 لتعليمات العام االطار اقرار

الخاص االعتماد ومعايير
تعميم

 تكنواوجيا تخصصات

المعلومات
البكالوريوس

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

االردنية
البكالوريوساالسعاف والطوارىء

 مسمى تغيير على الموافقة

تخصص
البكالوريوسواالحصاء الرياضياتطالل بن الحسين جامعة



 الطاقة رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسالصيدلةالبترا جامعة

 االستيعابيـة الطاقـة تثبيت

الخـاصة

 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالكهربائية القوى نظم

 االستيعابيـة الطـاقـة تثبيـت

الخـاصة
المتوسط الدبلوم الكهروميكانيكية لصيانهمتوسطة مجتمع كلية/ القدس كلية

 االستيعابيـة الطاقـة تثبيت

الخـاصة

 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة

 والتبريد التكييف نظم

والتدفئة
المتوسط الدبلوم

 تعليمات تطبيق على التأكيد

 العام االعتماد ومعايير

للكليات

 الفنيه نور الملكة كلية

المدني للطيران
المتوسط الدبلومعام

 االعتمـاد على الموافقـة

 الطاقـة وتثبيت الخـاص

الخـاصة االستيعابيـة

 مجتمع كلية/ القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالمركبات ميكانيك

عامعامحطين كليةللكلية عميدًا تنسيب

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
الدكتوراةالشرعي القضاء 



لجنة تشكيل
 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
الدكتوارةالمحاسبة

 االعتماد على الموافقة

الخاص

/  الجامعية الزرقاء كلية

التطبيقية البلقاء جامعة
البكالوريوسالطبية التحاليل

 الطاقة رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسوالحميات السريرية التغذيةالبترا جامعة

 الطاقـة تثبيت على الموافقة

الخـاصة االستيعابيـة

 مجتمع كلية/  القدس كلية

متوسطة

 والبيئة المدنية الهندسة

العمرانية
المتوسط الدبلوم

 االعتمـاد على الموافقـة

 الطاقـة وتثبيت الخـاص

الخـاصة االستيعابيـة

 مجتمع كلية/  القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالمعمارية الهندسة 

 الطاقـة تثبيت على الموافقة

الخـاصة االستيعابيـة

 مجتمع كلية/  القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالميكانيك هندسة



 باالعتماد البت تأجيل

 الطاقـة وتثبيت الخاص

الخـاصة االستيعابيـة

 مجتمع كلية/  القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالمساحة

امناء مجلس تنسيب

 الفنيه نور الملكة كلية

 كلية/  المدني للطيران

متوسطة مجتمع

عامعام

 التي التعديالت على الموافقة

 التصنيف دليل على اجريت

للجامعات االردني

عامعامتعميم

عامعامعاملجنة تشكيل

 االستمرار على الموافقة

االعتماد
البكالوريوسالفلسفةاالردنية الجامعة



 االعتماد في البت تأجيل 

الخاص

 فرع/  االردنية الجامعة

العقبة
البكالوريوسالحياتية العلوم

 االعتماد هيئة مجلس قرار

(1) للبند مستكمل

 المفتوحة العربية الجامعة

االردن فرع/
الماجستيرالمحاسبة



 االعتماد في البت تأجيل

الخاص
الماجستيرالبرمجيات هندسةفيالدلفيا جامعة

 قـرار إلغـاء على الموافقة

الخـاص االعتمـاد

 مجتمع كلية/  القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلوموالمطاعم الفنادق إدارة

لتخصص الخـاصة االستيعابيـة الطاقـة تثبيت
 مجتمع كلية/  القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالسياحية اإلدارة

 االعتمـاد علـى المـوافقـة

الخـاص

 مجتمع كلية/  القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومإدارة الفنادق

 في بالسير اوصيه

 إلصدار القانونية االجراءات

التصنيف نظام

عامعامعام

 االعتماد في البت تأجيل 

 طلبة قبول ايقاف/  الخاص

جدد

االردنية الجامعة
 االدارة/  التربوية القيادة

التربوية
الماجستير/  الدكتوراة



 الطاقة رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسالمدنية الهندسةجرش جامعة

 تخفيض الطاقة 

ايقاف قبول /االستيعابية 

طلبة جدد

اإلسراء جامعة
 ادارة/  المدنية الهندسة

المشاريع
الماجستير/البكالوريوس

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص
الماجستيرالمعلومات أمناالوسط الشرق جامعة

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
الدكتوراةالمحاسبة



العليا الدراساتعامعاموتعليمات اسس تعديل

 كتاب على االطالع تم

 حوكمة لمجلس العام االمين

العربية الجامعات

عامعام عام

عامعامعاملجنة تشكيل



 تقدم فترة تمديد على الموافقة

 العالي التعليم مؤسسات

 العام االعتماد لطلبات

والخاص

عامعامتعميم

 تحديد اسس في النظر إعادة

 العام االعتماد لجان مكافآت

الجودة وضمان والخاص

عامعامعام

 االعتماد على الموافقة 

الخاص
الماجستيرااللكترونية الحكومةاالردنية الجامعة



 االعتماد على الموافقة

الخاص

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

االردنية
الماجستيرالنانو وعلوم هندسة

 بخصوص نواقص استكمال

الخاص االعتماد

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

االردنية
البكالوريوسوالطوارىء االسعاف



 الموافقة على االعتماد الخاص
 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
البكالوريوسالمحاسبة

 الطاقة رفع في البت تأجيل

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسوالوقاية النباتي االنتاججرش جامعة



 الطاقة تعديل على الموافقة

الخاصة االستيعابية
 الماجستير اعمال ادارةجدارا جامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 مجتمع كلية/  القدس كلية

متوسطة

 الجرافيكي التصميم

والملتيميديا
المتوسط الدبلوم

 باالعتماد البت تأجيل

 الطاقـة وتثبيت الخاص

الخـاصة االستيعابيـة

 مجتمع كلية/  القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالمساحة

 في االستمرار على الموافقة

الخاص االعتماد

 بن الحسين األمير ) كليـة

 الفنيه الثاني عبداهلل

 مجتمع كلية/  العسكرية

(متوسطة

المتوسط الدبلومالمستودعات إدارة



 في االستمرار على الموافقة

الخاص االعتماد

 بن الحسين األمير ) كليـة

 الفنيه الثاني عبداهلل

 مجتمع كلية/  العسكرية

(متوسطة

المتوسط الدبلومالهيدروليكية النظم

 في االستمرار على الموافقة

الخاص االعتماد

 بن الحسين األمير ) كليـة

 الفنيه الثاني عبداهلل

 مجتمع كلية/  العسكرية

(متوسطة

المتوسط الدبلوماالتوترونكس

 عميدًا تعيين على الموافقة

للكلية

 الفنية نور الملكة كلية

 كلية/ المدني للطيران

متوسطة مجتمع

عامعام

أمناء مجلس تشكيل

 الفنية نور الملكة كلية

 كلية/ المدني للطيران

متوسطة مجتمع

عامعام



تحقق لجنة

 للعلوم االردنية للكلية

 مجتمع كلية/  والتكنولوجيا

متوسطة

المتوسط الدبلومعام

عامعامتعميماسس اعتماد



 المركز ادارة مجلس تشكيل

لالختبارات الوطني
عامعامعام

 االعتماد وخطوات منهجية

 والنهائي االولي

االكاديمية للتخصصات

عامعامعام

 بطلب المكلفة اللجنة تقرير

 المستشفى اعتماد

تعليمي كمستشفى التخصصي

عامعامعام

 االستيعابية الطاقة تعديل

الخاصة
الماجستيراالعمال إدارةاإلسراء جامعة

 الطاقة تعديل على الموافقة

الخاصة االستيعابية
الماجستيرالجرافيكي التصميماالوسط الشرق جامعة



 االستيعابية الطاقة تعديل

الخاصة
االوسط الشرق جامعة

 المعلومات تكنولوجيا 

التعليم في واالتصاالت
الماجستير

 الطاقة تثبيت في البت تأجيل

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسوالمصرفية المالية العلوماالوسط الشرق جامعة

 عدد على تعديالت مقترح 

 مواد وإضافة المواد من

:  من لكل مادة وإلغاء

 العام، االعتماد تعليمات

 لتعليمات العام االطار

 الخاص االعتماد ومعايير

 االنسانية للتخصصات

والتطبيقية والعلمية

المتوسط الدبلومعامالمتوسطة المجتمع كليات



كلية اغالق
 مجتمع كلية/ قرطبة كلية

متوسط
عامعام

 المركز ادارة مجلس تشكيل

لالختبارات الوطني
عامعامعام

 اعتماد على الموافقة

تخصص
الدكتوراهالمعلومات تكنولوجيااالردنية الجامعة



عامعامالعربية عمان جامعةتدريس هيئة عضو اعتماد

 الطاقة على اإلبقاء

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسالبرمجيات هندسةفيالدلفيا جامعة

 المستشفى اعتماد

تعليمي كمستشفى التخصصي
عامعامعام

عامعامعامالقرار تأجيل تم

 االعتماد على الموافقة

الخاص
الماجستيرالمحاسبةفيالدلفيا جامعة

البكالوريوسالشافعي الفقهتعميممعايير اقرار

عامعامعامالقرار تأجيل تم



 االعتماد على الموافقة

الخاص

 سمية االميرة جامعة

للتكنولوجيا
الماجستيرالبيانات علم

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص
الماجستيرالتغذية علممؤتة جامعة

 بخطط االعتماد هيئة تزويد

االبتعاث
عامعامتعميم



أمناء مجلس تشكيل اعادة
 لفنون الملكية االكاديمية

متوسطة مجتمع كلية/ الطهي
المتوسط الدبلومعام

 على التعديالت  اقرار 

العام االعتماد تعليمات
عامعامتعميم

عامعامتعميممعايير اقرار



عامعامتعميمرسوم تخفيض

عامالطبالتعليمي المستشفىمكافأة صرف

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص
الماجستيراإلنشاءات هندسةاالسراء جامعة

 الموازنة مشروع اقرار

المالية
عامعامعام

عامعامعامالتعديالت ادخال



 لضمان السنوية المتابعة

 وطب الطب كليات جودة

االسنان

البكالوريوسالطبعام

مهلة منح
 والتكنولوجيا العلوم جامعة

االردنية
البكالوريوسالبصريات

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص
الماجستيراالدارية المعلومات نظممؤتة جامعة

 االستمرار في البت تأجيل

الخاص االعتماد في
التقنية الطفيلة جامعة

 وتكنولوجيا الحاسوب

المعلومات
البكالوريوس

 االستمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد في
البكالوريوسالتطبيقية الفيزياءالتقنية الطفيلة جامعة

 االستمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد في
البكالوريوسالرياضياتالتقنية الطفيلة جامعة

 على الموافقة في البت تأجيل

االستيعابية الطاقة رفع
الماجستيراإلدارية المعلومات نظمالعربية عمان جامعة

 االعتماد في االستمرار

الخاص

 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
البكالوريوسالمحاسبة



امناء مجلس تنسيب
 مجتمع كلية/ حطين كلية

متوسطة
عامعام

 في التمريض كلية منح

 االردنية الزيتونة جامعة

 الجودة ضمان شهادة

( الفضي المستوى)

البكالوريوسالتمريضاالردنية الزيتونة جامعة

اسس اقراراسس اقراراسس اقراراسس اقرار

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
الماجستيروآدابها االنجليزية اللغةالهاشمية الجامعة



البكالوريوسالفيزياءاالسراء جامعةنواقص استكمال

عامعامعامتعليمات تعديل

 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسالحياتية العلومالعقبة فرع/ االردنية الجامعة

 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية
البكالوريوسالقانونالعربية عمان جامعة

 الطاقة تثبيت على الموافقة

االستيعابية
االوسط الشرق جامعة

 المعلومات تكنولوجيا

التعليم في واالتصاالت
الماجستير



 جامعة طلب على الموافقة

 الخاصة التطبيقية العلوم

 ضمان شهادة لنيل التقدم

الجودة

عامعامالتطبيقية العلوم جامعة

 بدالت تعليمات بتعديل

 التعليم مؤسسات اعتماد

جودتها وضمان العالي

عامعامعام

 االطار اقرار على الموافقة

 ومعايير لتعليمات العام

االعتماد

البكالوريوسالطبتعميم

 كلية منح على الموافقة

 الزيتونة جامعة في الصيدلة

الفضي المستوى االردنية

البكالوريوسالصيدلةاالردنية الزيتونة جامعة

 جودة ضمان معايير عرض

الدبلوم وتخصصات برامج
المتوسط الدبلومعامعام

 الطاقة تعديل على الموافقة 

االستيعابية
الماجستير/  الدكتوراهالتعليم تكنولوجيااالردنية الجامعة

الماجستيرالتربوية اإلدارةاالردنية الجامعةاالستيعابية الطاقة تثبيت

 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسالمدنية الهندسةاليرموك جامعة



 استثناء على الموافقة

االردنية االلمانية الجامعة
االردنية االلمانية الجامعة

 لغير االلمانية اللغة

بها الناطقين
الماجستير

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة
الماجستيرالمشاريع ادارةاالسراء جامعة

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
الماجستيرالمحاسبة

 االعتماد على الموافقة

 الطاقـة وتثبيت الخاص

االستيعابيـة

 مجتمع كلية/  القدس كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومالمساحة



 العام االعتماد في االستمرار

 االعتماد في االستمرار/ 

 ممرضة تعيين/  الخاص

 هيئة عضو توفير/  متفرغة

 الطاقة تجاوز وعدم تدريس

العامة االستيعابية

 الفنية نور الملكة كلية

 كلية/ المدني للطيران

متوسطة مجتمع

/  الطائرات صيانة هندسة

 هندسة

 هندسة/الميكاترونيكس

الجوية االتصالت

المتوسط الدبلوم

 أسس من (2) الماده تعديل

 لجان مكافىت تحديد

 والخاص العام االعتماد

ومتابعتها الجودة وضمان

عامعامعام

 تعديل على الموافقة عدم

 من الخامسة الفقرة المادة

 لسنة (1) رقم السادسة المادة

 قرار بموجب المعدلة 2011

(219) رقم الهيئة مجلس

عامعامعام

 طلب على المبدئية  الموافقة

 السيد االعتماد هيئة موظف

  دراسة غزلة ابو علي

الدكتوراه

عامعامعام



 االطار اقرار على الموافقة

 ومعايير لتعليمات العام

الخاص االعتماد

البكالوريوساالسنان طبتعميم

 من (د) والبند (أ) البند تعديل 

 تعليمات من  (10) المادة

 العام االعتماد ومعايير

العليا الدراسات لبرامج

عامعامتعميم

 قبول باب فتح على الموافقة

 قرار على والتأكيد جدد طلبة

الهيئة مجلس

مؤتة جامعة
 الصناعية المعلومات نظم

الصناعية النظم هندسة/
البكالوريوس



 التعليم وازرة مخاطبة 

 العلمي والبحث العالي

 باب فتح اعادة على الموافقة

 على والتأكيد جدد طلبة قبول

الهيئة مجلس قرار

/  التطبيقية البلقاء جامعة

 الجامعة/ الهاشمية الجامعة

/  اليرموك جامعة/ االردنية

 البلقاء جامعة/  مؤتة جامعة

التطبيقية

( الكهربائية الطاقة هندسة  

/ فنية تربية ،معلم المركز  

، ،إدارة سياحية إدارة  

مدنية هندسة ، االعمال  

/ هندسة االنشاء، ادارة  

الصناعية النظم  ، 

علم ، مركز/ المحاسبة  

التطبيقية الدقيقة االحياء  

/ الجامعية الزرقاء كلية  ، 

وتربوي نفسي ارشاد  

/ الجامعية عجلون كلية  )

البكالوريوس

 الطاقة رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسالرياضياتطالل بن الحسين جامعة

 االعتماد على الموافقة 

 الطاقة وتخفيض الخاص

الخاصة االستيعابية

البكالوريوس/ الماجستيراالدارية المعلوماتمؤتة جامعة



 االعتماد على الموافقة 

 الجامعة من والطلب الخاص

 وإعطاء التجاوز تصويب

 العدد لتعيين مهلة الجامعة

 هيئة اعضاء من الالزم

 هيئة وتزويد التدريس

 العمل بمباشرات االعتماد

التدريس هيئة اأعضاء

الماجستيرالعامة الصحةمؤتة جامعة

 مجلس قرار على التأكيد

 طلبة قبول باب وفتح الهيئة

جدد

مؤتة جامعة
 علم-  االجتماع علم

الجريمة
الماجستير/ الدكتوراة



 مجلس قرار على التأكيد

 إيقاف على التأكيد و الهيئة

جدد طلبة قبول

الدكتوراةالسياسية العلوممؤتة جامعة

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
البكالوريوساالعمال اقتصادالتقنية الطفيلة جامعة

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
البكالوريوسالمحاسبةالتقنية الطفيلة جامعة



 استمرارية في البت تأجيل 

الخاص االعتماد
البكالوريوسوالمصرفية المالية العلومالتقنية الطفيلة جامعة

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
البكالوريوساالعمال ادارةالتقنية الطفيلة جامعة

 وتثبيت رفع على الموافقة

الخاصة اإلستيعابية الطاقة
الماجستيرالرياضياتاالهلية اربد جامعة



الدكتوراة/الماجستيروادابها العربية اللغةاليرموك جامعةجدد طلبة قبول ايقاف

 اسس تعديل على الموافقة

وتعليمات
العليا الدراساتعامعام

 استمرارية على الموافقة 

الخاص االعتماد
اليرموك جامعة

 التراثية المصادر صيانة

وادارتها
البكالوريوس



 الطاقة تثبيت على الموافقة 

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسواصوله الفقهاليرموك جامعة

البكالوريوسالقانوناليرموك جامعة 

 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية
البكالوريوساالدارية المعلومات نظماليرموك جامعة

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص
البكالوريوسالبرمجيات هندسةمؤتة جامعة



البكالوريوسوآدابها اإلنجليزية اللغةاالوسط الشرق جامعةاالستيعابية الطاقة تثبيت

 العالي التعليم وزارة مخاطبة

العلمي والبحث
عامعامتعميم

البكالوريوسالطبالهاشمية الجامعةالنواقص استكمال

 الطاقة تثبيت على الموافقة 

االستيعابية
االردنية الجامعة

 التركيبات/ االسنان طب

االطفال أسنان طب/ السنية
الماجستير/البكالوريوس



 االعتماد على الموافقة

الخاص
الماجستيروالتغذية الغذاء علممؤتة جامعة

 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسالتركية اللغةاليرموك جامعة

 الطاقة تثبيت على الموافقة

االستيعابية
اليرموك جامعة

 )/االتصاالت هندسة

 التصاالت هندسة

(السلكية اتصاالت/

الماجستير/البكالوريوس



 االستمرار على الموافقة

الخاص باالعتماد
اليرموك جامعة

 والبيئة االرض علوم

بيئية علوم/
الماجستير/البكالوريوس

 االستمرار على الموافقة 

الخاص باالعتماد
الماجستير/البكالوريوساالحصاءاليرموك جامعة

نواقص استكمال
 والتكنولوجيا العلوم جامعة

االردنية
الماجستيرالنانو وعلوم هندسة



مهلة منح
 والتكنولوجيا العلوم جامعة

االردنية
البكالوريوساالسنان طب

 الرتب اعتماد على الموافقة

 الهيئة ألعضاء االكاديمية

التدريسية

البكالوريوسالصينية اللغةفيالدلفيا جامعة

 االستمرار على الموافقة

الخاص باالعتماد
البكالوريوسالطبالتطبيقية البلقاء جامعة



البكالوريوسالطباليرموك جامعةمهلة منح

 عام عام جدارا جامعة  القطريين الطلبة بخصوص التحقق بتقرير جدارا جامعة تزويد

 االعتماد طلب على الموافقة

للجامعة العام

 اهلل عبد بن الحسين جامعة

التقنية
عامعام



 المادة من ( أ ) البند تعديل تم

(14)
عامعامعام

 شهرية مالية مكافأة صرف

الهيئة لسائقي
عامعامعام



 االعتماد  على الموافقة 

األولي الخاص

 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
البكالوريوسالشافعي الفقه

 االعتماد على الموافقة 

الخاص

/ التطبيقية البلقاء جامعة

المركز
الماجستيرالمحاسبة



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

/ التطبيقية البلقاء جامعة

المركز
الماجستيرالرياضيات

الهيئة مجلس قرار تعديل
 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
الماجستيرالمحاسبة

 الطاقة رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسوالوقاية النباتي االنتاججرش جامعة



 الطاقة  رفع على الموافقة   

الخاصة االستيعابية
الدكتوراهاالستراتيجية االدارةمؤتة جامعة

 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية
اليرموك جامعة

 هندسة/الحاسوب هندسة

 هندسة )/الصناعية االتمته

(المضمنة النظم/الحاسوب

الماجستير/البكالوريوس

 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسااللكترونيات هندسةاليرموك جامعة

 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية
الماجستير/البكالوريوسالكهربائية القوى هندسةاليرموك جامعة



 إستمرارية على الموافقة

 تخفيض/الخاص االعتماد

 عدم/االستيعابية الطاقة

 في االستمرار على الموافقة

الخاص االعتماد

التقنية الطفيلة جامعة

 صف معلم/ التربية

 التدريس وطرق مناهج/

التدريس تكنولوجيا/

/ البكالوريوس/ العالي الدبلوم

الماجستير

 إستمرارية على الموافقة

 تثبيت/الخاص االعتماد

 عدم/ االستيعابية الطاقة

 الموافقة/جدد طلبة قبول

 عدم/ الخاص االعتماد على

 االستيعابية الطاقة تجاوز

للجامعة العامة

التقنية الطفيلة جامعة

 التربية/التربوية االدارة

 علم/ طفل تربية/ الخاصة

التربوي النفس

/ البكالوريوس/ العالي الدبلوم

الماجستير

 االعتماد على الموافقة 

 الطاقة تخفيض/ الخاص

االستيعابية

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

االردنية

 وشبكات أمن هندسة

الحاسوب
البكالوريوس/ الماجستير



تعميممعايير اقرار
 الدولية العالفات

االستراتيجية والدراسات
البكالوريوس

البكالوريوسالتركية اللغةتعميممعايير اقرار

 الطاقة رفع في البت تأجيل

االستيعابية
الماجستيراإلدارية المعلومات نظمالعربية عمان جامعة

 االعتماد في اإلستمرار

الخاص
البكالوريوسالعمارة هندسةجرش جامعة

 االستيعابية الطاقة تخفيض 

 في االستمرار/الخاصة

الخاص االعتماد

الماجستير/البكالوريوسالمحاسبةجرش جامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
البكالوريوسوالحميات السريرية التغذيةالبترا جامعة



 الطاقة رفع على الموافقة

 تخفيض/الخاصة االستيعابية

الخاصة االستيعابية الطاقة

الماجستير/البكالوريوسالحاسوب علماالوسط الشرق جامعة

 جديدة فقرة واضافة تعديل

(2) المادة الى
عامعامعام

 االعتماد على الموافقة 

االولي
األردنية الجامعة

 الفرنسية اللغتين

واالنجليزية
البكالوريوس

 طلب على الموافقة عدم

 بتعديل الهاشمية الجامعة

 تعليمات من (ح/6) المادة

العام االعتماد

عامعامالهاشمية الجامعة



 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

رحمة األميرة
التطبيقي العالي الدبلوم التعلم صعوبات

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

رحمة األميرة
التطبيقي العالي الدبلومالتوحد



 االعتماد في البت تأجيل

االولي الخاص

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية عجلون
العالي الدبلومالتعلم صعوبات

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية رحمة األميرة
البكالوريوسالتطبيقي النفس علم



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية الزرقاء
الماجستيرالطبية التحاليل

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
وادابها العربية اللغةاليرموك جامعة

الدك/الماجستير/البكالوريوس

توراة



 االستمرار في البت تأجيل 

الخاص باألعتماد
الهاشمية الجامعة

 االدارة/ التربوية االدارة

المدرسية
العالي الدبلوم/ الماجستير

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص
الماجستيروالكوارث األزمات إدارةالهاشمية الجامعة

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية العقبة
البكالوريوسالمحاسبة

 االعتماد على الموافقة

الخاص
الدكتوراهالجريمة علم-االجتماع علممؤتة جامعة

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
البكالوريوساالسالمية المصارف



 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص
البكالوريوسوآدابها الصينية اللغةفيالدلفيا جامعة

 مؤسسات اعتماد هيئة تزويد

 وضمان العالي التعليم

 مالحظات على بالرد جودتها

 من بالتحقق  المكلفة اللجنة

التدريس هيئة أعضاء ملفات

عامالهندسةفيالدلفيا جامعة

 الطاقة تعديل على الموافقة

الخاصة االستيعابية
الماجستيرالبشرية الموارد ادارةالعربية عمان جامعة

 مجلس في عضوا استبدال

 عميد بتعيين والتنسيب امناء

جديد

 للعلوم األردنية الكلية

والتكنولوجيا
عامعام



 للسيد للسماح البت تأجيل

 موظف الجعارات ساري

 دراسته إلكمال الهيئة

 سنة مرور بعد الجامعية

تعينه على

عامعامعام

 لتعليمات العام االطار اقرار

الخاص االعتماد ومعايير
البكالوريوساالسنان طب في دكتورتعميم

 المادة من (5- أ) البند تعديل

 االعتماد تعليمات من (6)

للجامعات العام

عامعامتعميم

 تعديل على الموافقة عدم

 من (6) المادة من (أ) البند

 االعتماد ومعايير تعليمات

 الدراسات لبرامج العام

."العليا

عامعامعام

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص
الماجستيرتسويق/ األعمال ادارةاألردنية االلمانية الجامعة

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

األردنية
البكالوريوساالسنان طب

 قرار في البت يؤجل

الخاص االعتماد
الماجستيرالحكومية االدارةاألهلية عمان جامعة



 االعتماد على الموافقة

الخاص
الماجستيرالعمارة هندسةالهاشمية الجامعة



 االعتماد على الموافقة

الخاص
الهاشمية الجامعة

 الدولية العالقات

االستراتيجية والدراسات
البكالوريوس



 الطاقة رفع على الموافقة

العامة االستيعابية
عامعامالتطبيقية البلقاء جامعة



 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية الزرقاء
الماجستيرالتطبيقية األحياء

 اإلعتماد في البت تأجيل

الخاص
الماجستيرالسياحية االدارةطالل بن الحسين جامعة

 الطاقة رفع على الموافقة

اإلستيعابية
البكالوريوسالطاقة هندسةاالردنية األلمانية الجامعة

 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية
الماجستيراإلدارية المعلومات نظمالعربية عمان جامعة



 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية
الماجستيرالتسويقاالردنية الزيتونة جامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
البكالوريوسوالمصرفية المالية العلوماألوسط الشرق جامعة

 قبول إيقاف على الموافقة

جدد طلبة

/  الزرقاء فرع- القدس كلية

متوسطة مجتمع كلية
عامعام

تعميممعايير اقرار
 والفضاء المعلومات أمن

اإللكتروني
البكالوريوس

البكالوريوس/ الماجستيرالمخبرية الطبية العلومالهاشمية الجامعةنواقص استكمال

 الطاقة تثبيت على الموافقة

اإلستيعابية
البكالوريوسالبديلة الطاقة تكنولوجيااالردنية الزيتونة جامعة



 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة
الماجستيرالبشرية الموارد ادارةجدارا جامعة

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

األردنية

 العالج- التأهيل علوم

الطبيعي
الماجستير

 استمرارية على الموافقة

الخاص األعتماد
األردنية األلمانية الجامعة

 لغير األلمانية اللغة

بها الناطقين
الماجستير



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص
الماجستيرالبالغين صحة تمريضالبيت ال جامعة

 االعتماد على الموافقة 

 وتثبيت األولي الخاص

االستيعابية الطاقة

/  التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية عمان كلية

 المالية العلوم/  التمويل

والمصرفية
البكالوريوس/ الماجستير



 االعتماد في البت تأجيل 

الخاص

/ التطبيقية البلقاء جامعة

المركز
الماجستيرالغذاء وتكنولوجيا التغذية

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص
األردنية األلمانية الجامعة

 الهجرة/  االجتماعي العمل

والالجئين
الماجستير



 الطاقة رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسوالصيانة الميكانيك هندسةاألردنية األلمانية الجامعة

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص
األردنية األلمانية الجامعة

/  الماني/  الترجمة

/ عربي/  انجليزي
البكالوريوس

 الطاقة رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسالميكاترونكس هندسةاألردنية األلمانية الجامعة

 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية
الماجستيرسريري- البالغين تمريضاألردنية الزيتونة جامعة



 اعتبار على الموافقة 

/ العام القانون) تخصص

 (الماجستير برنامج

 مع متصل كتخصص

 الطاقة ،تثبيت تخصص

الخاصة اإلستيعابية

البكالوريوس/الماجستيرالعام القلنوناالوسط الشرق جامعة 

 االعتماد على الموافقة

 ،تخفيض األولي الخاص

االستيعابية الطاقة

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

األردنية
الماجستيرالسريري التأهيل علوم



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص
البكالوريوسالداخلي التصميماالوسط الشرق جامعة

 االعتماد على الموافقة 

 قبول األولي،إيقاف الخاص

تخصص في جدد طلبة

الماجستير/البكالوريوسالجرلفيكي التصميماالوسط الشرق جامعة



 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسواعالن عامة عالقاتاليرموك جامعة

 االستيعابية الطاقة خفيض

 عقوبة توجيه/الخاصة

 بتجديد الهيئة تزويد/ التنبيه

التدريس هيئة أعضاء عقود

التطبيقية العلوم جامعة

 اإلتصاالت هندسة

 هندسة/ واإللكترونيات

العمارة هندسة/الحاسوب

البكالوريوس

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص
الماجستيراالنشاءات هندسةاالسراء جامعة

 باب فتح إعادة على الموافقة

القبول
الماجستيرالمشاريع إدارةاالسراء جامعة



 من تجريبية مجموعة تسجيل

الالجئين

 سمية االميرة جامعة

للتكنولوجيا
البكالوريوساالعمال إدارة

الماجستيروالتمويل المحاسبةاألهلية عمان جامعةالخاص االعتماد تأجيل

 االعتماد على الموافقة 

االولي الخاص
البكالوريوسالسياسية العلومجدارا جامعة

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة
البكالوريوسالعمارة هندسةللتكنولوجيا العقبة جامعة

 استمرارية على الموافقة

 استكمال/  الخاص االعتماد

 الطاقة تجاوز عدم/  نواقص

للجامعة العامة االستيعلبية

البكالوريوسالمدنية الهندسةللتكنولوجيا العقبة جامعة



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
الماجستيرالتدريس واساليب المناهج



 االعتماد على الموافقة

الخاص

 عبداهلل بن الحسين جامعة

التقنية الثاني

/ الميكانيكية الهندسة

 علوم/ الكهربائية الهندسة

 العمارة هندسة/ المعلومات

 هندسة/  المدنية الهندسة/

الطاقة

البكالوريوس



 االعتماد على الموافقة 

األولي الخاص

/  التطبيقية البلقاء جامعة

 بن عبداهلل األمير كلية

 المعلومات لتكنولوجيا غازي

المركز/ 

/  المعلومات تكنولوجيا

 والفضاء المعلومات أمن

اإللكتروني

البكالوريوس

 تعريف تعديل على الموافقة

الكلية
عامعامعام

الماجستيرالجرافيكي التصميماالوسط الشرق جامعةجدد طلبة قبول باب فتح



 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص
البكالوريوسواالعمال المال اقتصاداليرموك جامعة

 االعتـمـاد علـى الموافقـة

لتـخصص الخـاص

/  التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية الحصن كلية

 والتبريـد التكييف نظم 

والتدفئة
المتوسط الدبلوم



 االعتـمـاد علـى الموافقـة

لتـخصص الخـاص

/  التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية الحصن كلية
المتوسط الدبلوم الكهربائية التمديدات 

 االعتـمـاد علـى الموافقـة 

لتـخصص الخـاص

/  التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية الحصن كلية
المتوسط الدبلوماألوتـوترونيكس



 االعتـمـاد في البت تأجيل

لتـخصص الخـاص

/  التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية الحصن كلية
المتوسط الدبلومالميكانيكي التصميم 

 االعتـمـاد علـى الموافقـة

لتـخصص الخـاص

/  التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية الحصن كلية

 الصناعات تكنولوجيا

الكيميائيـة
المتوسط الدبلوم 



 االعتـمـاد علـى الموافقـة

لتـخصص الخـاص

/  التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية الحصن كلية
المتوسط الدبلوم الكهربائية القوى نظم 

 االعتماد في البت تأجيل

لتخصص الخاص

 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
البكالوريوس االسالمية المصارف

 الطاقة تخفيض على الموافقة

الخاصة االستيعابية
الماجستيراألعمال إدارةاالوسط الشرق جامعة

 الطاقة تخفيض على الموافقة

الخاصة االستيعابية
الماجستيرالمحاسبةاالوسط الشرق جامعة



 االعتماد على الموافقة 

األولي الخاص
الماجستير تسويق/األعمال ادارةاألردنية األلمانية الجامعة

 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية
البكالوريوس الصيدلةجرش جامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

االردنية
البكالوريوس والطوارىء االسعاف

عامعامعاماسس اقرار

 التقرير مناقشة تأجيل

الذاتي التقييمي
عامعامالتطبيقية العلوم جامعة



 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص
البكالوريوس الداخلي التصميماالوسط الشرق جامعة

 استمرارية على الموافقة

 تزويد/ الخاص االعتماد

/  العمل بمباشرات الهيئة

 مجلس قرار على التأكيد

االخير الهيئة

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

االردنية
البكالوريوساألسنان طب

 مسمى تعديل على الموافقة

تخصص

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

االردنية

 وشبكات أمن هندسة

الحاسوب
الماجستير 



 على الموافقة عدم

 من المقدمة االقتراحات

 بخصوص الموقرة جامعتكم

 لتعليمات العام االطار

الخاص االعتماد ومعايير

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

األردنية
البكالوريوس االسنان وطب الطب

 التي المبررات على الموافقة

 العلوم جامعة قدمتها

 يخص فيما الخاصة التطبيقية

 مجلس قرار من ثانيًا البند

 رقم الهيئة

 تاريخ (409/36/2017)

4/10/2017

البكالوريوسالهندسةالتطبيقية العلوم جامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
البكالوريوسالصيدلةللتكنولوجيا العقبة جامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
البكالوريوسالحاسوب علمللتكنولوجيا العقبة جامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
البكالوريوسالبرمجيات هندسةللتكنولوجيا العقبة جامعة



 الخاص باالعتماد االستمرار

 الطاقة وتخفيض للتخصص

. االستيعابية

 باالعتماد االستمرار. 2

 لتخصص الخاص

 الطاقة تخفيض. 3

.   لتخصص االستيعباية

 باالعتماد االستمرار. 4

 لتخصص الخاص

 باالعتماد االستمرار. 5

 الطاقة وتخفيض الخاص

 الخاصة االستيعابية

 لتخصص

 باالعتماد االستمرار. 6

 للتخصص الخاص

 باالعتماد االستمرار. 7

لتخصص  الخاص

فيالدلفيا جامعة

 الهندسة)

الهندسة/)(الكهربائية  

هندسة/ )(الميكانيكية  

 االتصاالت

الهندسة/)(وااللكترونيات  

هندسة /)(المدنية  

هندسة/)(الحاسوب  

هندسة/)(العمارة  

برنامجي/ الميكاترونكس  

والماجستير البكالوريوس ) 

( الماجستير/  البكالوريوس  )

 الدكتور اعتماد على الموافقة

 عراقي/  عبداهلل حسين اياد

الجنسية

الماجستيرالجرافيك التصميماألوسط الشرق جامعة

 االعتماد في البت تأجيل

لتخصص
الماجستيرالسياحية اإلدارةطالل بن الحسين جامعة



 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
البكالوريوسالمدنية الهندسةالوطنية عجلون جامعة

 االعتماد على الموافقة 

األولي الخاص
البكالوريوسالعمارة هندسةجرش جامعة

 االعتماد معايير اقرار 

الخاص
البكالوريوسالرقمية المييدياتعميم

 اعتماد على الموافقة

 الحكومية الرسمية الجامعات

عامًا اعتمادًا

عامعامالحكومية الرسمية الجامعات

 االعتماد في البت تأجيل

 باالعتماد االستمرار/الخاص

 طلبة قبول ايقاف/ الخاص

جدد

فيالدلفيا جامعة
 علم/  البرمجيات هندسة

الحاسوب
الماجستير/ البكالوريوس



عامعامالتطبيقية العلوم جامعةالجودة ضمان شهادة منح

لجنة تشكيل
 التعليم اعتمادمؤسسات هيئة

جودتها وضمان العالي
عامعام



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص
طالل بن الحسين جامعة

 تكنولوجيا-المكتبات علم

المعلومات
البكالوريوس

 االعتماد على الموافقة 

األولي الخاص
البكالوريوسالحاسوب علمطالل بن الحسين جامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

العامة
العليا الدراسات/  البكالوريوسعامالعربية عمان جامعة

 اإلستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
الماجستيراالسالمية المصارفالزرقاء جامعة



الماجستيرالجرافيكي التصميماالوسط الشرق جامعةتدريس هيئة عضو تعيين

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
البكالوريوسالبديلة الطاقة تكنولوجيااالردنية الزيتونة جامعة

 الطاقة تعديل على الموافقة

االستيعابية
االردنية الزيتونة جامعة

- السريري التمريض

البالغين
الماجستير

أمنـاء مجلس رئيس تنسيب

 للعلوم األردنية الكلية

 جامعية كلية/  والتكنولوجيا

متوسطة

عامعام

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص
البكالوريوسالرقمية الميدياالجامعية لومينوس كلية



  إعادة على الموافقة تم

 اعضاء تقييم تقرير دراسة

والتصنيف الجودة لجان

عامعامعام

 النهائية البند عالمة احتساب

المشكلة الخبراء لجنة باتفاق
عامعامعام

 ضمان مديرية من الطلب

 مستشفى طلب دراسة الجودة

االردن

 عام عام عام

 السماح على الموافقة

 بقبول االردنية للجامعات

االردنيين غير الطلبة

عامعامعام

 االستمرار على الموافقة 

الخاص باالعتماد
اليرموك جامعة

 العربية اللغة مناهج

تدريسها وأساليب
والدكتوراة الماجستير



 االستمرار على الموافقة

الخاص باالعتماد
اليرموك جامعة

 تدريس واساليب المناهج

العلوم
والدكتوراة الماجستير

 باالعتماد االستمرار

 في البت تأجيل/ الخاص

الخاص باالعتماد االستمرار

اسالمية ومصارف اقتصاداليرموك جامعة
 والماجستير البكالوريوس

والدكتوراة

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة
الدكتوراةالسياسية العلوماالردنية الجامعة

 اإلعتماد على الموافقة

الخاص

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية عالية االميرة
البكالوريوسوالتربوي النفسي اإلرشاد



الخاص باالعتماد البت تأجيل
/  التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية الشوبك كلية
البكالوريوسالنبات ووقاية انتاج

 القبول باب فتح على الموافقة

لطلبة
الماجستيرالبشرية الموارد ادارةجدارا جامعة

 التربوية العلوم كلية منح

 مهلة األونروا/ واآلداب

تدريس هيئة عضو لتعيين

 التربوية العلوم كلية

األونروا/ واآلداب
البكالوريوسوآدابها االنجليزية اللغة

  استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد
البكالوريوسالحاسوبية المعلومات نظمطالل بن الحسين جامعة



 باالعتماد البت تأجيل 

 االعتماد استمرارية/ الخاص

 طلبة قبول أيقاف/ الخاص

جدد

طالل بن الحسين جامعة

 والمصرفية المالية العلوم

 وادارة تأمين/ المحاسبة/ 

 مالية علوم/ المخاطر

ومصرفية

البكالوريوس/ الماجستير

 اإلعتماد في البت تأجيل

 رفع بطلب التقدم/  الخاص

االستيعابية الطاقة

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية عمان
البكالوريوس/  الماجستيرالمحاسبة



 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
األردنية الزيتونة جامعة

 القوى/الكهربائية الهندسة

والتحكم
البكالوريوس

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
البكالوريوسوالتلفزيون اإلذاعةالبترا جامعة



" االعتماد على الموافقة: أواًل  

لتخصص األولي الخاص  

 هندسة)

الطاقة تخفيض: ثانيًا  

الخاصة االستيعابية  

االعتماد متابعة سيتم: ثالثًا  

  الخاص

في النظر وسيتم:  رابعًا  

النهائي االعتماد  ."

االسراء جامعة
/  اإلنشاءات هندسة

المدنية الهندسة
البكالوريوس/  الماجستير

 الهيكل اقرار على الموافقة

 اعتماد لهيئة التنظيمي

 العالي التعليم مؤسسات

جودتها وضمان

عامعامعام

" استمرارية على الموافقة  

االردن مستشفى اعتماد  

تعليمي كمستشفى ."

عامعامعام

 االستيعابية الطاقة تثبيت

 استمرارية في النظر تأجيل/

الخاص االعتماد

الماجستير/البكالوريوسالسياحية/ السياحية االدارةاليرموك جامعة



 الطاقة رفع في البت تأجيل

الخاصة االستيعابية
البكالوريوسالطباليرموك جامعة

 استمرارية في البث تأجيل 

الخاص االعتماد
البكالوريوسالفندقية االدارةطالل بن الحسين جامعة

البيت آل جامعةطلبة قبول ايقاف
 والمصارف االقتصاد

اإلسالمية
الماجستير

 الطاقة تثبيت على الموافقة

االستيعابية
البكالوريوسوالوقاية النباتي اإلنتاججرش جامعة



 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

األردنية
الماجستيرالنانو وعلوم هندسة

 االستمرار على الموافقة

الخاص باالعتماد
البكالوريوسالنقالة الحوسبةالعربية عمان جامعة

من جدارا لجامعة االعتذار "  

البند في ورد مما استثناءها  

(أ) من (5) رقم المادة من   

التزام مراقبة تعليمات  

العالي التعليم مؤسسات  

واألنظمة بالقوانين  

بالتعليم المتعلقة والتعليمات  

االعتماد ومعايير العالي

االعمال ادارة/  القانونجدارا جامعة
 والماجستير البكالوريوس

البكالوريوس/

الماجستيرالمشاريع ادارةاالسراء جامعةمهلة منح



 الطاقة تثبيت في البت تأجيل

االستيعابية
البكالوريوسالرياضياتالعربية عمان جامعة

 صرف على الموافقة

أعضاء مستحقات
عامعامالتطبيقية العلوم جامعة

اعتبار على الموافقة عدم "  

وبرامج تخصصات كافة  

التطبيقية البلقاء جامعة  

الكليات مابين المكرره  

او كبرنامج ومعاملتها  

واحد تخصص ."

عامعامالتطبيقية البلقاء جامعة



 االعتماد في البت تأجيل 

التجاوز تصويب/ الخاص
البكالوريوس/  الماجستيرالطبيعي العالجاالردنية الجامعة

اليرموك جامعةالخاص باالعتماد االستمرار

 ادارة/ العامة االدارة

 االدارة/  الصحية الخدمات

العامة

الماجستير/ البكالوريوس

 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية
البكالوريوسالحقوقالبترا جامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
البكالوريوسالبرمجيات هندسةالعربية عمان جامعة

 االستيعابية الطاقة تخفيض

مهلة منح/  الخاصة

 التطبيقية العلوم جامعة

الخاصة
البكالوريوسالترجمة/ االنجليزية اللغة



:الحاسوب علم: أواًل

 االستمرار على الموافقة.  1

 وتثبيت الخاص باالعتماد

 االستيعابية الطاقة

 برنامج/الحاسوب علم. 2

 على الموافقة: الماجستير

 الخاص باالعتماد االستمرار

 برنامجًا واعتباره للبرنامج

 البكالوريوس مع متصاًل

االستيعابية الطاقة وتخفيض

:البرمجيات هندسة: ثانيًا

 االستمرار على الموافقة.  1

 وتخفيض الخاص باالعتماد

 الخاصة االستيعابية الطاقة

 االعتماد على الموافقة. 2

 للتخصص االولي الخاص

 الويب هندسة: ثالثًا

 الخاص باالعتماد االستمرار

 المعلومات نظم: رابعًا

 باالعتماد االستمرار االدارية

 وتخفيض للتخصص الخاص

 وإيقاف ، االستعابية الطاقة

 في جدد طلبة قبول

”التخصص

فيالدلفيا جامعة

 هندسة/ الحاسوب علم

/ الويب هندسة/ البرمجيات

االدارية المعلومات نظم

البكالوريوس برنامج

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص
البكالوريوسالرقمية االفالم صناعةالجامعية لومينوس كلية



 تشكيل في البت تأجيل

امناء مجلس
عامعامتوليدو كلية

عامعاماألهلية عمان جامعةالجودة ضمان شهادة منح

 المعرفي المجال اسس

( مؤجل)
عامعامعام

 االردنية الجامعات مخاطبة

 اعتماد هيئة بتزويد

 العالي التعليم مؤسسات

 بأسماء  جودتها وضمان

 والمراكز المستشفيات

الصحية

البكالوريوسوالصحية الطبية الكلياتتعميم

 االعتماد  في االستمرار

الخاص
الماجستيراالدارية المعلومات نظماليرموك جامعة

 االعتماد  في االستمرار

الخاص
البكالوريوسوالبيئة االرض علوماليرموك جامعة

 االعتماد في استمرارية

الخاص
البكالوريوساالحصاءاليرموك جامعة



البكالوريوسالمدنية الهندسةالبترا جامعةاالستيعابية الطاقة تثبيت 

 (%50) ال نسبة تحقيق: أواًل

 هيئة أعضاء عقود من

 درجة حملة من التدريس

 سنوات ثالث لمدة الدكتوراه

 (6) المادة حسب األقل على

 ومعايير تعليمات من (ج) بند

 لبرامج العام االعتماد

العليا الدراسات

 (%50) ال نسبة تحقيق: ثانيًا

 هيئة أعضاء عقود من

 درجة حملة من التدريس

 على سنتين لمدة الدكتوراه

 بند (4) المادة حسب األقل

 االعتماد تعليمات من (3ب)

 للتخصصات الخاص

 والعلمية االنسانية

 الطاقات تخفيض: ثالثًا

 االستيعابية

 طلبة قبول إيقاف: رابعـًا

 جدد

 في االستمرار: خامسًا

 بالطاقات الخاص االعتماد

 المقرة االستيعابية

 الطاقة تثبيت: سادسًا

 الخاصة االستيعابية

 تثبيت في النظر: سابعًا

االسراء جامعة

( االطفال رياض  

/ العربية اللغة/ المحاسبة  

/ صيدالنية علوم  )/

اللغة/  العربية اللغة   

علم/  وآدابها االنجليزية  

 / الحاسوب

برمجيات هندسة   / 

األعمال إدارة   / 

 / الفيزياء 

  / الكيمياء 

للوسائط الحاسوبية النظم   

 / المتعددة

 / التمريض 

 ( االتصاالت هندسة  

هندسة)/   وااللكترونيات  

( /العمارة

 ( نظم)/ المحاسبة  

علوم)/ - ادارية معلومات  

إدارة)/ - ومصرفية مالية  

االنجليزية اللغة)/ أعمال  

 /وآدابها

 ( وآدابها العربية اللغة / 

 /الحقوق

 ( علم)/  القانون  

هندسة)/  الحاسوب  

 /البرمجيات

الطاقة هندسة)/ التمريض  

حاسوبية نظم)/ المتجددة  

والبكالوريوس الماجستير

 مكافآت تحديد اسس تعديل

اللجان
عامعامعام



البترا جامعةالجودة ضمان شهادة منح
 والعلوم الصيدلة كلية

الطبية
عام

 منح واسس تعليمات تعديل 

المعرفي المجال شهادات
عامعامعام

 الطاقة تحديد على الموافقة 

العامة االستيعابية

 جامعة/  األردنية الجامعة

التطبيقية البلقاء
البكالوريوسعام

 بإستمرارية البت تأجيل

 وايقاف الخاص االعتماد

جدد طلبة قبول

الماجستيرالتعليم تقنياتاليرموك جامعة

 الطاقة تعديل على الموافقة

األردنية األلمانية الجامعة الخاصة االستيعابية
الميكانيك هندسة )  

الطاقة هندسة/  والصيانة )
البكالوريوس 



 األلمانية للجامعة االعتذار 

 مما استثناءها من األردنية

 المادة من (أ) البند في ورد

 مراقبة تعليمات من (5) رقم

 التعليم مؤسسات التزام

 واألنظمة بالقوانين العالي

 بالتعليم المتعلقة والتعليمات

االعتماد ومعايير العالي

الماجستيراللوجستياتاألردنية األلمانية الجامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت 

الخاصة
البكالوريوسالصيدلةالبترا جامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت 

الخاصة
البكالوريوساألعمال وقانون المحاسبةالعربية عمان جامعة

 االعتماد استمرارية

 طلبة قبول ايقاف/الخاص

جدد

األهلية عمان جامعة

 مالية علوم/المحاسبة 

 ادارة/ومصرفية

 والتجارة األعمال/األعمال

/ التسويق/  االلكترونية

 االدارية المعلومات نظم

 مع مشترك اعمال ادارة/

ادنبرة

الماجستير/ البكالوريوس



الماجستيرالخاصة التربيةاليرموك جامعةالخاص باالعتماد البت تأجيل

الزرقاء جامعةمهلة اعطاء
 وإدارة الفكرية الملكية

االبتكار
الماجستير

 رفع على الموافقة: أواًل

 الخاصة االستيعابية الطاقة

نهائية مهلة  منح: ثانيًا

والماجستير البكالوريوسوآدابها اإلنجليزية اللغةالهاشمية الجامعة



 على الموافقة:  أواًل

 الخاص باالعتماد االستمرار

 االستيعابية الطاقة وتثبيت

 الخاصة

: ثانيًا

 االستمرار على الموافقة-   1

 وتثبيت الخاص باالعتماد

 الخاصة االستيعابية الطاقة

 برنامج/ المحاسبة)- 2

 على الموافقة : (الماجستير

 الخاص باالعتماد االستمرار

 للتخصص االولي

 على الموافقة: ثالثًا

 الخاص باالعتماد االستمرار

 االستيعابية الطاقة وتثبيت

 الخاصة

 على الموافقة:  رابعًا

 الخاص باالعتماد االستمرار

 االستيعابية الطاقة وتثبيت

 الخاصة

 على الموافقة: : خامسًا

 الخاص باالعتماد االستمرار

 االستيعابية الطاقة وتثبيت

 الخاصة

 على الموافقة:  سادسًا

 الخاص باالعتماد االستمرار

 االستيعابية الطاقة وتثبيت

 الخاصة

فيالدلفيا جامعة

 المحاسبة/  االعمال ادارة

 والمصرفية المالية العلوم/

 الفندقية االدارة/  تسويق/

 ادارة/ والسياحية

 نظم/  المستشفيات

االدارية المعلومات

والماجستير البكالوريوس

المتوسط الدبلومالموسيقية العلومالتطبيقية البلقاء جامعةمعايير اقرار

 النموذج اقرار على الموافقة 

التخصص ببطاقة الخاص
عامعامعام

 الهيكل اقرار على الموافقة

 اعتماد لهيئة الجديد التنظيمي

 العالي التعليم مؤسسات

."  جودتها وضمان

عامعامعام



عامعامتعميمالتعديالت اقرار

عامعامتعميمالتعديالت اقرار

 الطاقة رفع في البت تأجيل

 لجامعة العامة االستيعابية

اليرموك

ماجستير/  بكالوريوساليرموك جامعة



فتح على الموافقة- 1: أواًل "  

2جدد طلبة قبول باب - 

االستيعابية الطاقة تخفيض  

 الخاصة

باالعتماد االستمرار- 1: ثانيًا  

 الخاص

الطاقة تخفيض -2  

الخاصة االستيعابية  .

التجاوز تصويب -3  

الطاقة على الحاصل  

المقرة االستيعابية  

مؤتة جامعة

 العالقات/السياسية العلوم

 علم-االجتماع علم/الدولية

االجتماع علم/الجريمة

 الماجستير/ الدكتوراة

البكالوريوس/

 االعتماد على الموافقة 

األولي  الخاص

 كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة

عالية األميرة
البكالوريوساالعمال إدارة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة
البكالوريوسالكيمياءاالسراء جامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 سمية األميرة جامعة

للتكنولوجيا

 معلومات تكنولوجيا

األعمال
البكالوريوس



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص
البكالوريوسالداخلي التصميماألوسط الشرق جامعة

االستمرار على الموافقة  .1  

وتثبيت الخاص باالعتماد  

الخاص االستيعابية الطاقة

االستمرار على الموافقة  .2  

وتثبيت الخاص باالعتماد  

االستيعابية الطاقة

االستمرار على الموافقة  .3  

وتثبيت الخاص باالعتماد  

الخاصة االستيعابية الطاقة  .

االستمرار على الموافقة .4  

وتثبيت الخاص باالعتماد  

الخاصة االستيعابية الطاقة  .

باالعتماد االستمرار .5  

االرشاد لتخصص الخاص  

برنامج/والتربوي النفسي  

استيعابية بطاقة الدكتوراة  

باالعتماد االستمرار .6  

المناهج لتخصص الخاص  

التربية. 7/التدريس واساليب  

االستمرار/ الخاصة  

لتخصص الخاص باالعتماد  

برنامج/الخاصة التربية  

استيعابية بطاقة الدكتوراة  .

بالمادة الجامعة التزام .8  

ومعايير تعليمات من (12)  

العليا الدراسات برامج  

باالمتحان المتعلقة  

الرسائل على واإلشراف  

 االسالمية العلوم جامعة

العالمية

 والصحة االرشاد

/  صف معلم/النفسية

 المناهج/  الخاصة التربية

 التدريس واساليب

 والتربوي النفسي االرشاد/

/

الدكتوراة/  البكالوريوس



أمناء مجلس تشكيل اعادة
 مجتمع كلية/  المفرق كلية

متوسطة
عامعام

العـام االعتماد على الموافقـة

 القوات موسيقات معهد 

 كلية/  األردنية المسلحة

متوسطة جامعية

عامعام



 االعتمـاد على الموافقـة

الخـاص

 القوات موسيقات معهد

 كلية/  األردنية المسلحة

متوسطة جامعيـة

المتوسط الدبلومالموسيقية العلوم

عامالمساحة هندسة عامتخصص في القبول ايقاف

 االعتماد على الموافقة

الخاص
البكالوريوسالميكانيك هندسةطالل بن الحسين جامعة

 االعتماد على الموافقة 

 الطاقة تثبيت/ الخاص

االستيعابية

البكالوريوس/  الماجستيراالعمال إدارةطالل بن الحسين جامعة



 االعتماد على الموافقة

الخاص
الماجستيروالتمويل المحاسبةاألهلية عمان جامعة

 لتعيين مهلة الجامعة منح 

 الموافقة/تدريس هيئة عضو

 باالعتماد االستمرار على

الخاص

فيالدلفيا جامعة
/  الجرافيكي التصميم

الداخلي التصميم
البكالوريوس

لجنة تشكيل
 االسالمية العلوم جامعة

العالمية
الماجستيراالعمال إدارة



الخاص باالعتماد االستمرار
 األسالمية العلوم جامعة

العالمية

/  وادابها العربية اللغة

 الكريم القرآن تفسير

/  االعمال ادارة/  وعلومه

الخاص القانون

الدكتوراه/  الماجستير

أمناء مجلس تشكيل اعادة
 مجتمع كلية/  المفرق كلية

متوسطة
المتوسط الدبلومعام



 االعتماد في االستمرار

قبول باب وفتح الخاص
الماجستيرالقانوناألردنية الجامعة



 للجامعات نواقص استكمال

 االعتماد على والموافقة

 جدد طلبة وقبول الخاص

 المالية البدالت ودفع

التجاوز وتصويب

 االعتماد في االستمرار

للجامعات الخاص

للجامعات نواقص استكمال



 اخرى قرارات

 امناء مجلس تشكيل اعادة

للكليات

للكليات امناء مجلس تشكيل



 مجلس قرار على التأكيد

 ةتصويب قرارات3 الهيئة

التجاوز

 االعتماد في البت تأجيل

 والتأكيد للجامعات الخاص

الهيئة مجلس قرار على

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص



 االعتماد على الموافقة

 وعدم للجامعات الخاص

 االستيعابية الطاقة تجاوز

للجامعه العامة



 االعتماد على الموافقة

 وتخفيض للجامعات الخاص

 الخاصة االستيعابية الطاقة

 تجاوز وعدم للجامعات

 العامة االستيعابية الطاقة

للجامعة

 االستيعابية الطاقة تخفيض

 مهلة الجامهة ومنح للجامعة

النواقص الستكمال نهائبة



 االعتماد في البت تأجيل

للجامعات الخاص

 لطلب للتقدم رسوم تخفيض

 الجودة ضمان شهادة منح

للجامعات

معايير اقرار



 العام االعتماد على الموافقة

للكليات



 االعتماد في البت تأجيل

للجامعات الخاص

نواقص استكمال لجنة تشكيل



 استمرارية على الموافقة

 للجامعات الخاص االعتماد

 مجلس قرار على والتأكيد

الهيئة

نواقص استكمال لجنة تشكيل

نواقص استكمال لجنة تشكيل



نواقص استكمال لجنة تشكيل

معايير اقرار



اخرى قرارات

اخرى قرارات

 العام االعتماد على الموافقة

للكليات

اخرى قرارات



 االعتماد على الموافقة

 وفتح للجامعات الخاص

 وايقاف جدد طلبة قبول باب

جدد طلبة قبول

 الطاقة رفع على الموافقة

 للجامعات االستيعابية

التجاوز وتصويب

اخرى قرارات



 والتأكيد نواقص استكمال

الهيئة مجلس قرار على

 استمرارية على الموافقة

للجامعات الخاص االعتماد



 االعتماد في البت تأجيل

 وتصويب للجامعات الخاص

 وايقاف الحاص التجاوز

(2) قراريين جدد طلبة قبول

 االعتماد في البت تأجيل

 وايقاف للجامعات الخاص

جدد طلبة قبول



 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

 مجلس قرار على التأكيد

 طلبة قبول باب وفتح الهيئة

 ) اخرى وقرارات جدد

(2 قرارين



 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

اخرى قرارات

اخرى قرارات



للجامعات مهلة منح

 اسس ) اخرى قرارات

 لجان مكافاءات تحديد

 والخاص العام االعتماد

جودتها وضمان



 استمرارية في النظر تاجيل

للجامعات الخاص االعتماد

 استمرارية في النظر تأجيل

الخاص االعتماد



 االستمرار على الموافقة

 للجامعات الخاص االعتماد

 جدد طلبة قبول باب وفتح

 الطاقة تجاوز وعدم

للجامعة العامة االستيعابية

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص



 استمرارية على الموافقة

 للجامعات الخاص االعتماد

 االعتماد على والموافقة

 وعدم للجامعات الخاص

 االستيعابية الطاقة تجاوز

للجامعة العامة

 االعتماد في البت تأجيل

للجامعات الخاص

اخرى قرارات



 االعتماد على الموافقة

 وتخفيض للجامعات الخاص

للجامعات االستيعابية الطاقة

اخرى قرارات

اسس اقرار

 رئيس كتاب على التأكيد

الهيئة



نهائية مهلة الجامعة منح

 استمرارية على الموافقة

للجامعات الخاص االعتماد



 للجامعات مهلة منح

 وقرارات التجاوز لتصويب

 بتعليمات االلتزام ) اخرى

( العام االعتماد ومعايير



 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص



 االستيعابية الطاقة تثبيت

 اخرى وقرارات  للجامعات

(2 قرارين )

 الطاقة لرفع لجنة تشكيل

للجامعات العامة االستيعابية



 استمرارية على الموافقة

للجامعات الخاص االعتماد

 استمرارية على الموافقة

للجامعات الخاص االعتماد

 استمرارية على الموافقة

للجامعات الخاص االعتماد



 االعتماد في البت تأجيل

ااجامعات الخاص

عميد استقالة

اخرى قرارات



اللجان مكافاءات تعديل

 استمرارية على الموافقة

للجامعات الخاص االعتماد

 االعتماد في البت تأجيل

 ومنح للجامعات الخاص

مهلة الجامعة

نواقص استكمال



 االعتماد في البت تأجيل

للجامعات الخاص

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

معايير اقرار

 تجميد ) اخرى قرارات

( الهيئة فرار



 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

اخرى قرارات

 استمرارية على الموافقة

 للجامعات الخاص االعتماد

 الطاقة تجاوز وعدم

 على والموافقة االستيعابية

 االستيعابية الطاقة رفع

للجامعات الخاصة

 استمرارية على الموافقة

 ةتثبيت الخاص االعتماد

 الخاصة االستيعابية الطاقة

للجامعات

 استمرارية على الموافقة

 للجامعات الخاص االعتماد

 الطاقة تجاوز وعدم

للجامعة العامة االستيعابية



 الطاقة تثبيت على الموافقة

 الخاصة االستيعابية

اخرى وقرارات للجامعات

اخرى قرارات

معايير اقرار

 االعتماد على الموافقة

 وتخفيض للجامعات الخاص

للجامعات االستيعابية الطاقة



 مجلس قرار على التأكيد

 طلبة قبول باب وفتح الهيئة

(2 قرارين) جدد

 استمرارية على الموافقة

للجامعات الخاص االعتماد

 استمرارية على الموافقة

للجامعات الخاص االعتماد



 استمرارية في البت تاجيل

للجامعات الخاص االعتماد

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

 الطاقة تثبيت على الموافقة

 الخاصة االستيعابية

للجامعات

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 الطاقة وتثبيت استمرارية

 الخاصة االستيعابية

للجامعات

 الطاقة وتثبيت استمرارية

 الخاصة االستيعابية

للجامعات



 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

 االعتماد في البت تأجيل

للجامعات الخاص



 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 تعيين ) اخرى قرارات

( تدريس هيئة عضو

 امناء مجلس تشكيل اعادة

للكليات

 امناء مجلس تشكيل اعادة

للكليات



 االعتماد على الموافقة

للكليات الخاص

ومعايير تعليمات تعديل

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للجامعات



 االعتماد على الموافقة

للكليات الخاص

 االعتماد على الموافقة

للكليات الخاص



 االعتماد في البت تأجيل

للكليات الخاص

 االعتماد في البت تأجيل

للكليات الخاص



 االعتماد على الموافقة

للكليات الخاص

 االعتماد على الموافقة

للكليات الخاص

 امناء مجلس تشكيل اعادة

للكليات



 االعتماد في البت تأجيل

للكليات الخاص

 االعتماد في البت تأجيل

للكليات الخاص

 الطاقة تثبيت على الموافقة

للجامعات االستيعابية



نواقص استكمال

 الطاقة وتثبيت رفع

للجامعات االستيعابية

 االعتماد في االستمرار

 الجودة وضمان الخاص

للجامعات الطب لكلية



 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

نواقص استكمال



 االستيعابية الطاقة رفع

 وتخفيض للجامعة العامة

 ومنح االستيعابية الطاقة

نهائية مهلة الجامعة



 االعتماد على الموافقة

 ومنح للجامعات الخاص

نهائية مهلة الجامعة

اللجان مكافاءات اسس تعديل

ومعايير تعليمات اقرار



 قرارات  العام االطار اقرار

اخرى

 الطاقة رفع على الموافقة

للجامعة العامة االستيعابية

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للجامعات الخاصة



 االستيعابية الطاقة تثبيت

 (قرارين) للجامعات الخاصة

وماجستير بكالوريوس

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

للجامعات مهلة منح

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص



 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

نواقص استكمال

للكليات امناء مجلس تنسيب

مهلة الجامعة منح

نواقص استكمال



 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

 نهائية مهلة الجامعة منح

التجاوز لتصويب

 االعتماد في االستمرار

 الجودة وضمان الخاص

للجامعات الطب لكلية

 استمرارية في البت تأجيل

للجامعات الخاص االعتماد

 الطاقة وتثبيت رفع

للجامعات االستيعابية

 الطاقة وتثبيت رفع

للجامعات االستيعابية



لجنة تشكيل

اسس اقرار

 االستيعابية الطاقة رفع

للجامعة العامة

 االعتماد في االستمرار

 الجودة وضمان الخاص

للجامعات الطب لكلية



المالية البدالت دفع

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة وتثبيت الخاص

 الخاصة االستيعابية

 الطاقة وتخفيض للجامعات

 الخاصة االستيعابية

للجامعات

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص



 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة وتثبيت الخاص

للكليات الخاصة االستيعابية

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة وتثبيت الخاص

للكليات الخاصة االستيعابية

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة وتثبيت الخاص

للكليات الخاصة االستيعابية

قرار تأجيل

 امناء مجلس تشكيل اعادة

للكليات



 الشؤون مدير عقد تجديد

 قرارات) واالدارية المالية

( اخرى

قرار تأجيل

 اخرى قرارات

اخرى قرارات



 استمرارية على الموافقة

 للجامعات الخاص االعتماد

التجاوز وتصويب ( قرارين)

 االستيعابية الطاقة تحديد

 ( قرارين) للجامعة الخاصة

 وبكالوريوس ماجستير/

 مجلس قرار على والتأكيد

الهيئة



 استمرارية في البت تأجيل

للجامعات الخاص االعتماد

نواقص استكمال

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

اسس اقرار



 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

 االعتماد في البت تأجيل

للجامعات الخاص

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

 امناء مجلس تشكيل اعادة

للكليات



للكليات امناء مجلس تنسيب

اخرى قرارات

 قرارات) محامي عقد تجديد

( اخرى

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

نواقص استكمال مهلة منح

نواقص استكمال مهلة منح

 االستيعابية الطاقة رفع

للجامعات الخاصة

 االستيعابية الطاقة تعديل

للجامعات ( قرارين) الخاصة



لجنة تشكيل

اخرى قرارات

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

اخرى قرارات



 الطاقة رفع على الموافقة

للجامعات االستيعابية

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

اخرى قرارات

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة وتثبيت الخاص

للكليات الخاصة االستيعابية

الكلية عميد عقد انتهاء

 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص



لجنة تشكيل

 االعتماد على الموافقة

 للجامعات الخاص

نواقص واستكمال

 االستيعابية الطاقة رفع

للجامعات الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة وتثبيت الخاص

للكليات الخاصة االستيعابية

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة



 االعتماد في البت تأجيل

 الطاقة وتثبيت الخاص

للكليات الخاصة االستيعابية

للكليات امناء مجلس تنسيب

اخرى قرارات

لجنة تشكيل

 في االستمرار على الموافقة

 وتأجيل للجامعات االعتماد

 االعتماد في النظر

 الماجستير /(قرارين)

(والدكتوراه



 مجلس قرار على التأكيد

 طلبة قبول وايقاف الهيئة

جدد

اخرى قرارات



 مجلس قرار على التأكيد

 الطاقة وخفض الهيئة

للجامعات االستيعابية

اخرى قرارات

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات

 االعتماد على الموافقة

للكليات الخاص

اخرى قرارات

 االعتماد في البت تأجيل

 وابقاف للجامعات الخاص

جدد طلبة قبول



 االستيعابية الطاقة رفع

للجامعات

 االستيعابية الطاقة تخفيض

 طلبة قبول وايقاف للجامعة

جدد

 االعتماد في البت تأجيل

للجامعات الخاص

 االعتماد في البت تأجيل

للجامعات الخاص



وتعليمات اسس تعديل

اخرى قرارات

لجنة تشكيل



اخرى قرارات

اللجان مكافآت تحديد اسس

 االعتماد على الموافقة

 وتثبيت للجامعات الخاص

للجامعات االستيعابية الطاقة



 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة



 االعتماد على الموافقة

 وسيتم للجامعات الخاص

 في االستمرار في النظر

 وتثبيت الخاص االعتماد

 الخاصة االستيعابية الطاقة

 الطاقة تجاوز وعدم

للجامعة العامة االستيعابية

 الطاقة رفع في البت تأجيل

للجامعات االستيعابية



 االستيعابية الطاقة تعديل

الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

للكليات الخاصة

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 االعتماد في االستمرار

للكليات الخاص



 االعتماد في االستمرار

للكليات الخاص

 العتماد في االستمرار

للكليات الخاص

للكلية عميدًا تعيين

للكليات امناء مجلس تشكيل



التحقق لجنة

اسس اعتماد



 قرارات) مجلس تشكيل

( اخرى

اخرى قرارات

اخرى قرارات

 االستيعابية الطاقة تعديل

للجامعات الخاصة

 االستيعابية الطاقة تعديل

للجامعات الخاصة



 االستيعابية الطاقة تعديل

 وعدم للجامعات الخاصة

 االستيعابية الطاقة تجاوز

للجامعة العامة

 الطاقة تثبيت في البت تأجيل

 الخاصة االستيعابية

للجامعات

اخرى قرارات



كلية اغالق

 قرارات) مجلس تشكيل

( اخرى

 االعتماد على الموافقة

للجامعات



اخرى قرارات

 الطاقة على االبقاء

 الخاصة االستيعابية

للجامعات

اخرى قرارات

قرار تأجيل

 االعتماد على الموافقة

 وتخفيض للجامعات الخاص

 الخاصة االستيعابية الطاقة

للجامعات

معايير اقرار

القرار تأجيل



 االعتماد على الموافقة

للجامعات الخاص

 االعتماد في البت تأجيل

 وتصويب للجامعات الخاص

التجاوز

اخرى قرارات



 امناء مجلس تشكيل اعادة

للكليات

التعليمات تعديل اقرار

معايير اقرار



 للحصول رسوم تخفيض

 الجودة ضمان شهادة على

 واالبقاء التعليمية للمؤسسة

 على للحصول رسوم على

 للكلية الجودة ضمان شهادة

 رسوم وتحديد االكاديمية

 شهادة على للحصول

 للبرنامج الجودة ضمان

االكاديمي

مالية مكافأة صرف

 االعتماد في البت تأجيل

للجامعات الخاص

مشروع اقرار

 ادخال ) اخرى قرارت

( التعديالت



 المتابعة ) اخرى قرارات

 كليات جودة لضمان السنوية

( االسنان وطب الطب

 للجامعات مهلة منح

النواقص الستكمال

 االعتماد في البت تأجيل

للجامعات الخاص

 االستمرار في البت تأجيل

 الخاص االعتماد في

للجامعات

 االعتماد في استمرارية

للجامعات الخاص

 االعتماد في استمرارية

للجامعات الخاص

 الطاقة رفع في البت تأجيل

 قبول وايقاف االستيعابية

جدد طلبة

 االعتماد في االستمرار

 الطاقة وتثبيت  الخاص

الخاصة االستيعابية



للكليات امناء مجلس تنسيب

 شهادة منح) اخرى قرارات

الجودة ضمان

اسس اقرار

 الطاقة تثبيت

 (الماجستير)االستيعابية

 االستيعابية الطاقة واعادة

 مهلة ومنح ( البكالوريوس)

التجاوز لتصويب



للجامعات نواقص استكمال

 المالية التعليمات تعديل

المكافآت لصرف

 االعتماد على الموافقة

 وفتح للجامعات الخاص

جدد طلبة قبول باب

االستيعابية الطاقة رفع

االستيعابية الطاقة تثبيت



 شهادة نيل) اخرى قرارات

(الجودة ضمان

تعليمات تعديل

ومعايير تعليمات اقرار

 شهادة منح) اخرى قرارات

 المستوى الجودة ضمان

( الفضي

 مرة لدراسته القرار تأجيل

اخرى

 االستيعابية الطاقة تعديل

االستيعابية الطاقة وتثبيت

االستيعابية الطاقة تثبيت

 للتخصص الخاص االعتماد

جدد طلبة قبول باب وفتح



 الموافقة) اخرى قرارات

 الجامعة استثناء على

(االردنية االلمانية

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 للتخصص الخاص االعتماد

 بمباسرة الهيئة وتزويد

 هيئة عضو وتعيين العمل

 تجاوز وعدم التدريس

للجامعات االستيعابية الطاقة

 االعتماد على الموافقة

 الطاقـة وتثبيت الخاص

االستيعابيـة



 العام االعتماد في االستمرار

 االعتماد في االستمرار/ 

 ممرضة تعيين/  الخاص

 هيئة عضو توفير/  متفرغة

 الطاقة تجاوز وعدم تدريس

العامة االستيعابية

اسس تعديل

 تعديل على الموافقة عدم

 من الخامسة الفقرة المادة

 (1) رقم السادسة المادة

 المعدلة 2011 لسنة

 الهيئة مجلس قرار بموجب

(219) رقم

  الموافقة) اخرى قرارات

 موظف طلب على المبدئية

 ابو علي السيد االعتماد هيئة

( الدكتوراه  دراسة غزلة



 لتعليمات العام االطار قرار

الخاص االعتماد ومعايير

ومعايير تعليمات تعديل

 قبول باب فتح على الموافقة

 على والتأكيد جدد طلبة

الهيئة مجلس قرار



 التعليم وازرة مخاطبة 

 العلمي والبحث العالي

 باب فتح اعادة على الموافقة

 والتأكيد جدد طلبة قبول

الهيئة مجلس قرار على

 االستيعابية الطاقة رفع

للجامعات الخاصة

 الخاص االعتماد  

 االستيعابية الطاقة وتخفيض

الخاصة



 والطلب الخاص االعتماد 

 تصويب الجامعة من

 الجامعة وإعطاء التجاوز

 من الالزم العدد لتعيين مهلة

 التدريس هيئة اعضاء

 االعتماد هيئة وتزويد

 اأعضاء العمل بمباشرات

التدريس هيئة

 مجلس قرار على التأكيد

 طلبة قبول باب وفتح الهيئة

جدد



 مجلس قرار على التأكيد

 إيقاف على التأكيد و الهيئة

جدد طلبة قبول

 الخاص االعتماد استمرارية

 تجاوز وعدم للجامعات

 العامة االستيعابية الطاقة

للجامعات

 الخاص االعتماد استمرارية

 تجاوز وعدم للجامعات

 العامة االستيعابية الطاقة

للجامعات



 استمرارية في البت تأجيل

 للجامعات الخاص االعتماد

 الطاقة تجاوز وعدم

للجامعات العامة االستيعابية

 الخاص االعتماد استمرارية

 تجاوز وعدم للجامعات

 العامة االستيعابية الطاقة

للجامعات

 الطاقة وتثبيت رفع

للجامعات االستيعابية



جدد طلبة قبول ايقاف

وتعليمات اسس تعديل

 الخاص االعتماد استمرارية

 تجاوز وعدم للجامعات

 العامة االستيعابية الطاقة

للجامعات



 االستيعابية الطاقة تثبيت

 تجاوز وعدم الخاصة

 العامة االستيعابية الطاقة

للجامعات

 االستيعابية الطاقة تثبيت

 تجاوز وعدم الخاصة

 العامة االستيعابية الطاقة

للجامعات

 االستيعابية الطاقة تثبيت

 طلبة قبول وايقاف الخاصة

 الطاقة تجاوز وعدم جدد

للجامعات العامة االستيعابية

 االعتماد على الموافقة

 النظر وسيتم األولي الخاص

 االستيعابية الطاقة تثبيت في

 متابعة سيتم و الخاصة

 تخفيض و الخاص االعتماد

 الخاصة االستيعابية الطاقة

 االعتماد في النظر سيتم  و

النهائي الخاص



 االستيعابية الطاقة تثبيت

 اعتبار على والموافقة

 متصال برنامجا التخصص

 الطاقة تجاوز وعدم

للجامعة العامة االستيعابية

 االعداد ) اخرى قرارات

 الفصل في لقبولها المقترحة

(2017/2018) االول

النواقص استكمال

 االستيعابية الطاقة تثبيت

( قرارات3)



 االعتماد على الموافقة

 التجاوز وتصويب الخاص

الحاصل

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 الطاقة تثبيت على الموافقة

 عدم و الخاص االستيعابية

 االستيعابية الطاقة تجاوز

للجامعة العامة



 االستمرار على الموافقة

قرارات3 الخاص باالعتماد

 االستمرار على الموافقة 

الخاص باالعتماد

نواقص استكمال



 قبول وايقاف مهلة منح

جدد طلبة

اخرى قرارات

 االستمرار على الموافقة

الخاص باالعتماد



 برفع والتقدم مهلة منح

 الخاصة االستيعابية الطاقة

 بمباشرات الهيئة وتزويد

 الطب كلية تحقق ولم عمل

 معايير اليرموك جامعة في

الجودة

 اخرى قرارات

 االعتماد طلب على الموافقة

للجامعة العام



بنود تعديل

 شهرية مالية مكافأة صرف

الهيئة لسائقي



 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة وتثبيت الخاص

االستيعابية



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

الهيئة مجلس قرار تعديل

 االستيعابية الطاقة رفع

للجامعات الخاصة



 الطاقة  رفع على الموافقة 

 والتأكيد الخاصة االستيعابية

الهيئة مجلس قرار على

 الطاقة تثبيت على الموافقة

 االستيعابية

(قرارات3)الخاصة

 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية

 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية



 إستمرارية على الموافقة

 تخفيض/الخاص االعتماد

 الطاقة

 عدم/(قرارين)االستيعابية

 في االستمرار على الموافقة

الخاص االعتماد

 إستمرارية على الموافقة

 تثبيت/الخاص االعتماد

 عدم/ االستيعابية الطاقة

 الموافقة/جدد طلبة قبول

 عدم/ الخاص االعتماد على

 االستيعابية الطاقة تجاوز

للجامعة العامة

 االعتماد على الموافقة 

 الطاقة تخفيض/ الخاص

االستيعابية



معايير اقرار

معايير اقرار

 الطاقة رفع في البت تأجيل

االستيعابية

 االعتماد في اإلستمرار

الخاص

 االستيعابية الطاقة تخفيض 

 في االستمرار/الخاصة

الخاص االعتماد

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة



 الطاقة رفع على الموافقة

 االستيعابية

 الطاقة تخفيض/الخاصة

الخاصة االستيعابية

اخرى قرارات

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة تخفيض/ االولي

الخاصة االستيعابية

 طلب على الموافقة عدم

 بتعديل الهاشمية الجامعة

 تعليمات من (ح/6) المادة

العام االعتماد



 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص



 االعتماد في البت تأجيل

االولي الخاص

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 استمرارية على الموافقة

/ (قرارين)الخاص االعتماد

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة



 االستمرار في البت تأجيل

 الخاص االعتماد في

 قبول ايقاف/ للجامعات

 بطلب التقدم/ جدد طلبة

الخاص االعتماد استمرارية

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 االعتماد على الموافقة

الخاص



 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 مؤسسات اعتماد هيئة تزويد

 وضمان العالي التعليم

 على بالرد جودتها

  المكلفة اللجنة مالحظات

 أعضاء ملفات من بالتحقق

التدريس هيئة

 الطاقة تعديل على الموافقة

الخاصة االستيعابية

 مجلس في عضوا استبدال

 عميد بتعيين والتنسيب امناء

جديد



 ساري للسيد السماح

 الهيئة موظف الجعارات

 بعد الجامعية دراسته إلكمال

تعينه على سنة مرور

 لتعليمات العام االطار اقرار

الخاص االعتماد ومعايير

 المادة من (5- أ) البند تعديل

 االعتماد تعليمات من (6)

للجامعات العام

 تعديل على الموافقة عدم

 من (6) المادة من (أ) البند

 االعتماد ومعايير تعليمات

 الدراسات لبرامج العام

."العليا

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 قرار في البت يؤجل

الخاص االعتماد



 االعتماد على الموافقة

الخاص



 االعتماد على الموافقة

الخاص



 الطاقة رفع على الموافقة

العامة االستيعابية



 مجلس قرار على التأكيد

 طلبة قبول باب وفتح الهيئة

جدد

 اإلعتماد في البت تأجيل

الخاص

 الطاقة رفع على الموافقة

اإلستيعابية

 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية



 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 قبول إيقاف على الموافقة

جدد طلبة

معايير اقرار

نواقص استكمال

 الطاقة تثبيت على الموافقة

اإلستيعابية



 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 استمرارية على الموافقة

الخاص األعتماد



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 االعتماد على الموافقة 

 وتثبيت األولي الخاص

االستيعابية الطاقة



 االعتماد في البت تأجيل 

الخاص

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص



 الطاقة رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 الطاقة رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية

 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية



 اعتبار على الموافقة 

/ العام القانون) تخصص

 (الماجستير برنامج

 مع متصل كتخصص

 الطاقة تثبيت/ تخصص

الخاصة اإلستيعابية

 االعتماد على الموافقة

 ،تخفيض األولي الخاص

االستيعابية الطاقة



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 االعتماد على الموافقة

 قبول إيقاف/األولي الخاص

تخصص في جدد طلبة



 االعتماد على الموافقة

الخاص

 االستيعابية الطاقة تخفيض

 عقوبة توجيه/الخاصة

 بتجديد الهيئة تزويد/ التنبيه

التدريس هيئة أعضاء عقود

 اخر لموعد مؤجل

 باب فتح إعادة على الموافقة

القبول



اخرى قرارات

الخاص االعتماد تأجيل

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 استمرارية على الموافقة

 استكمال/  الخاص االعتماد

 تجاوز عدم/  نواقص

 العامة االستيعلبية الطاقة

للجامعة



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص



 االعتماد على الموافقة

الخاص



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

الكلية تعريف تعديل

جدد طلبة قبول باب فتح



 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 االعتـمـاد علـى الموافقـة

لتـخصص الخـاص



 االعتـمـاد علـى الموافقـة

لتـخصص الخـاص

 االعتـمـاد علـى الموافقـة

لتـخصص الخـاص



 االعتـمـاد في البت تأجيل

لتـخصص الخـاص

 االعتـمـاد علـى الموافقـة

لتـخصص الخـاص



 االعتـمـاد علـى الموافقـة

لتـخصص الخـاص

 االعتماد في البت تأجيل

لتخصص الخاص

 تخفيض على الموافقة

الخاصة االستيعابية الطاقة

 تخفيض على الموافقة

الخاصة االستيعابية الطاقة



 االعتماد على الموافقة 

األولي الخاص

 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

اسس اقرار

 التقرير مناقشة تأجيل

الذاتي التقييمي



 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 استمرارية على الموافقة

 تزويد/ الخاص االعتماد

/  العمل بمباشرات الهيئة

 مجلس قرار على التأكيد

االخير الهيئة

 مسمى تعديل على الموافقة

تخصص



 على الموافقة عدم

 من المقدمة االقتراحات

 بخصوص الموقرة جامعتكم

 لتعليمات العام االطار

الخاص االعتماد ومعايير

" على الموافقة: أواًل  

قدمتها التي المبررات  

التطبيقية العلوم جامعة  

البند يخص فيما الخاصة  

الهيئة مجلس قرار من ثانيًا  

 (409/36/2017) رقم

4/10/2017 تاريخ .

كتابنا في ماجاء يعتبر: ثانيًا  

تاريخ (1/2/2017 ) رقم  

.الغيًا 9/10/2017

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة



1. باالعتماد االستمرار  

للتخصص الخاص  

االستيعابية الطاقة وتخفيض  

.

باالعتماد االستمرار .2  

لتخصص الخاص  

الطاقة تخفيض .3  

لتخصص االستيعباية   . 

باالعتماد االستمرار .4  

لتخصص الخاص  

باالعتماد االستمرار .5  

الطاقة وتخفيض الخاص  

الخاصة االستيعابية  

 لتخصص

باالعتماد االستمرار .6  

للتخصص الخاص  

باالعتماد االستمرار .7  

لتخصص  الخاص

 اعتماد على الموافقة

/  عبداهلل حسين اياد الدكتور

الجنسية عراقي

 االعتماد في البت تأجيل

لتخصص



 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد

 االعتماد على الموافقة 

األولي الخاص

 االعتماد معايير اقرار

الخاص

 اعتماد على الموافقة

 الرسمية الجامعات

عامًا اعتمادًا الحكومية

 االعتماد في البت تأجيل

 االستمرار/الخاص

 ايقاف/ الخاص باالعتماد

جدد طلبة قبول



الجودة ضمان شهادة منح

لجنة تشكيل



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 االعتماد على الموافقة 

األولي الخاص

 االستيعابية الطاقة تثبيت

العامة

 اإلستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة



تدريس هيئة عضو تعيين

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 الطاقة تعديل على الموافقة

االستيعابية

أمنـاء مجلس رئيس تنسيب

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص



  إعادة على الموافقة تم

 اعضاء تقييم تقرير دراسة

والتصنيف الجودة لجان

 النهائية البند عالمة احتساب

المشكلة الخبراء لجنة باتفاق

 ضمان مديرية من الطلب

 طلب دراسة الجودة

االردن مستشفى

 السماح على الموافقة

 بقبول االردنية للجامعات

االردنيين غير الطلبة

 االستمرار على الموافقة 

 سيتم/ الخاص باالعتماد

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة



 االستمرار على الموافقة

 سيتم/ الخاص باالعتماد

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 باالعتماد االستمرار

 في البت تأجيل/ الخاص

الخاص باالعتماد االستمرار

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 اإلعتماد على الموافقة

الخاص



 باالعتماد البت تأجيل

الخاص

 باب فتح على الموافقة

لطلبة القبول

 التربوية العلوم كلية منح

 مهلة األونروا/ واآلداب

تدريس هيئة عضو لتعيين

  استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد



 باالعتماد البت تأجيل 

 استمرارية/ الخاص

 أيقاف/ الخاص االعتماد

جدد طلبة قبول

 اإلعتماد في البت تأجيل

 رفع بطلب التقدم/  الخاص

االستيعابية الطاقة



 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة



" على الموافقة: أواًل  

األولي الخاص االعتماد  

هندسة) لتخصص  

الطاقة تخفيض: ثانيًا  

الخاصة االستيعابية  

االعتماد متابعة سيتم: ثالثًا  

  الخاص

في النظر وسيتم:  رابعًا  

النهائي االعتماد  ."

 الهيكل اقرار على الموافقة

 اعتماد لهيئة التنظيمي

 العالي التعليم مؤسسات

جودتها وضمان

" استمرارية على الموافقة  

االردن مستشفى اعتماد  

تعليمي كمستشفى ."

 االستيعابية الطاقة تثبيت

 في النظر تأجيل/

الخاص االعتماد استمرارية



 الطاقة رفع في البت تأجيل

الخاصة االستيعابية

 استمرارية في البث تأجيل 

الخاص االعتماد

طلبة قبول ايقاف

 الطاقة تثبيت على الموافقة

االستيعابية



 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 االستمرار على الموافقة

الخاص باالعتماد

جدارا لجامعة االعتذار "  

في ورد مما استثناءها من  

 (5) رقم المادة من (أ) البند

التزام مراقبة تعليمات من  

العالي التعليم مؤسسات  

واألنظمة بالقوانين  

بالتعليم المتعلقة والتعليمات  

االعتماد ومعايير العالي

مهلة منح



 الطاقة تثبيت في البت تأجيل

االستيعابية

 صرف على الموافقة

أعضاء مستحقات

اعتبار على الموافقة عدم "  

وبرامج تخصصات كافة  

التطبيقية البلقاء جامعة  

الكليات مابين المكرره  

او كبرنامج ومعاملتها  

واحد تخصص ."



 االعتماد في البت تأجيل 

التجاوز تصويب/ الخاص

الخاص باالعتماد االستمرار

 الطاقة رفع على الموافقة

االستيعابية

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 االستيعابية الطاقة تخفيض

مهلة منح/  الخاصة



:الحاسوب علم: أواًل

 االستمرار على الموافقة.  1

 وتثبيت الخاص باالعتماد

 االستيعابية الطاقة

 برنامج/الحاسوب علم. 2

 على الموافقة: الماجستير

 باالعتماد االستمرار

 واعتباره للبرنامج الخاص

 مع متصاًل برنامجًا

 وتخفيض البكالوريوس

االستيعابية الطاقة

:البرمجيات هندسة: ثانيًا

 االستمرار على الموافقة.  1

 وتخفيض الخاص باالعتماد

 الخاصة االستيعابية الطاقة

 االعتماد على الموافقة. 2

 للتخصص االولي الخاص

 الويب هندسة: ثالثًا

 باالعتماد االستمرار

 الخاص

 المعلومات نظم: رابعًا

 االستمرار االدارية

 الخاص باالعتماد

 الطاقة وتخفيض للتخصص

 قبول وإيقاف ، االستعابية

”التخصص في جدد طلبة

 االعتماد على الموافقة

 متابعة/األولي الخاص

 في النظر/التخصص اعتماد

النهائي االعتماد



 تشكيل في البت تأجيل

امناء مجلس

الجودة ضمان شهادة منح

 المعرفي المجال اسس

( مؤجل)

 االردنية الجامعات مخاطبة

 اعتماد هيئة بتزويد

 العالي التعليم مؤسسات

 بأسماء  جودتها وضمان

 والمراكز المستشفيات

الصحية

 االعتماد  في االستمرار

الخاص

 االعتماد  في االستمرار

الخاص

 االعتماد في استمرارية

الخاص



االستيعابية الطاقة تثبيت 

 ال نسبة تحقيق: أواًل

 أعضاء عقود من (50%)

 حملة من التدريس هيئة

 ثالث لمدة الدكتوراه درجة

 حسب األقل على سنوات

 من (ج) بند (6) المادة

 االعتماد ومعايير تعليمات

العليا الدراسات لبرامج العام

 ال نسبة تحقيق: ثانيًا

 أعضاء عقود من (50%)

 حملة من التدريس هيئة

 سنتين لمدة الدكتوراه درجة

 (4) المادة حسب األقل على

 تعليمات من (3ب) بند

 الخاص االعتماد

 االنسانية للتخصصات

 والعلمية

 الطاقات تخفيض: ثالثًا

 االستيعابية

 طلبة قبول إيقاف: رابعـًا

 جدد

 في االستمرار: خامسًا

 بالطاقات الخاص االعتماد

 المقرة االستيعابية

 الطاقة تثبيت: سادسًا

 الخاصة االستيعابية

 مكافآت تحديد اسس تعديل

اللجان



الجودة ضمان شهادة منح

 منح واسس تعليمات تعديل 

المعرفي المجال شهادات

 الطاقة تحديد على الموافقة 

العامة االستيعابية

 بإستمرارية البت تأجيل

 وايقاف الخاص االعتماد

جدد طلبة قبول

 الطاقة تعديل على الموافقة

 الخاصة االستيعابية



 األلمانية للجامعة االعتذار 

 مما استثناءها من األردنية

 المادة من (أ) البند في ورد

 مراقبة تعليمات من (5) رقم

 التعليم مؤسسات التزام

 واألنظمة بالقوانين العالي

 بالتعليم المتعلقة والتعليمات

االعتماد ومعايير العالي

 االستيعابية الطاقة تثبيت 

الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت 

الخاصة

 االعتماد استمرارية

 طلبة قبول ايقاف/الخاص

جدد



 باالعتماد البت تأجيل

الخاص

مهلة اعطاء

 رفع على الموافقة: أواًل

 الخاصة االستيعابية الطاقة

نهائية مهلة  منح: ثانيًا



 على الموافقة:  أواًل

 باالعتماد االستمرار

 الطاقة وتثبيت الخاص

 الخاصة االستيعابية

: ثانيًا

 على الموافقة-   1

 باالعتماد االستمرار

 الطاقة وتثبيت الخاص

 الخاصة االستيعابية

 برنامج/ المحاسبة)- 2

 على الموافقة : (الماجستير

 باالعتماد االستمرار

 للتخصص االولي الخاص

 على الموافقة: ثالثًا

 باالعتماد االستمرار

 الطاقة وتثبيت الخاص

 الخاصة االستيعابية

 على الموافقة:  رابعًا

 باالعتماد االستمرار

 الطاقة وتثبيت الخاص

 الخاصة االستيعابية

 على الموافقة: : خامسًا

 باالعتماد االستمرار

 الطاقة وتثبيت الخاص

 الخاصة االستيعابية

 على الموافقة:  سادسًا

 باالعتماد االستمرار

 الطاقة وتثبيت الخاص

معايير اقرار

 اقرار على الموافقة 

 ببطاقة الخاص النموذج

التخصص

 الهيكل اقرار على الموافقة

 لهيئة الجديد التنظيمي

 التعليم مؤسسات اعتماد

."  جودتها وضمان العالي



التعديالت اقرار

التعديالت اقرار

 الطاقة رفع في البت تأجيل

 لجامعة العامة االستيعابية

اليرموك



فتح على الموافقة- 1: أواًل "  

2جدد طلبة قبول باب - 

االستيعابية الطاقة تخفيض  

 الخاصة

االستمرار- 1: ثانيًا  

الخاص باالعتماد  

الطاقة تخفيض -2  

الخاصة االستيعابية  .

التجاوز تصويب -3  

الطاقة على الحاصل  

المقرة االستيعابية  

 االعتماد على الموافقة 

األولي  الخاص

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

الخاصة



 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

االستمرار على الموافقة  .1  

وتثبيت الخاص باالعتماد  

الخاص االستيعابية الطاقة

االستمرار على الموافقة  .2  

وتثبيت الخاص باالعتماد  

االستيعابية الطاقة

االستمرار على الموافقة  .3  

وتثبيت الخاص باالعتماد  

الخاصة االستيعابية الطاقة  .

االستمرار على الموافقة .4  

وتثبيت الخاص باالعتماد  

الخاصة االستيعابية الطاقة  .

باالعتماد االستمرار .5  

االرشاد لتخصص الخاص  

برنامج/والتربوي النفسي  

استيعابية بطاقة الدكتوراة  

باالعتماد االستمرار .6  

المناهج لتخصص الخاص  

7/التدريس واساليب . 

االستمرار/ الخاصة التربية  

لتخصص الخاص باالعتماد  

برنامج/الخاصة التربية  

استيعابية بطاقة الدكتوراة  .

بالمادة الجامعة التزام .8  

ومعايير تعليمات من (12)  

العليا الدراسات برامج  

باالمتحان المتعلقة  

الرسائل على واإلشراف  



أمناء مجلس تشكيل اعادة

العـام االعتماد على الموافقـة



 االعتمـاد على الموافقـة

الخـاص

تخصص في القبول ايقاف

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 االعتماد على الموافقة 

 الطاقة تثبيت/ الخاص

االستيعابية



 االعتماد على الموافقة

الخاص

 لتعيين مهلة الجامعة منح 

 الموافقة/تدريس هيئة عضو

 باالعتماد االستمرار على

الخاص

لجنة تشكيل



الخاص باالعتماد االستمرار

أمناء مجلس تشكيل اعادة



 االعتماد في االستمرار

قبول باب وفتح الخاص


