
الموضوعنص القراررقم القرارتاريخ الجلسةرقم الجلسة

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص " 12/1/20201

برنامج /الصحافة واإلعالم الحديث)لتخصص 

المشترك بين معهد اإلعالم األردني  (الماجستير

:والجامعة األردنية، لحين استكمال النواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس برتبة استاذ في . 1

التخصص مع مراعاة تحقيقه لشرط االنتاج العلمي 

حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج 

.الدراسات العليا الصادرة عن هيئة االعتماد

تصويب المدة الزمنية لعقود أعضاء هيئة . 2

من العقود مدتها خمس سنوات  (%50)التدريس 

وذلك حسب تعليمات االعتماد العام لبرامج 

.الدراسات العليا والصادرة عن هيئة االعتماد

تزويد هيئة االعتماد بمباشرات أعضاء هيئة . 3

التدريس بعد تصويب عقودهم وذلك في موعٍد 

أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من العام 

." 2019/2020الجامعي 

تأجيل البت

علم )عدم الموافقة على اعتبار تخصص " 12/1/20202

نظم )ضمن عائلة  (برنامج البكالوريوس/ البيانات

."(المعلومات الحاسوبية

عدم موافقه



الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية : أوالً" 12/1/20203

طالباً إلى  (16023)العامة لجامعة مؤتة من 

طالباً، شريطة تصويب التجاوز  (22263)

الحاصل في عدد الطلبة على الطاقة االستيعابية 

: الخاصة الُمقرة للتخصصات اآلتية

 (برنامج البكالوريوس/ اللغة العربية وآدابها)- 

(برنامج البكالوريوس/ اللغة االنجليزية وآدابها)- 

(برنامج البكالوريوس/ الترجمة)- 

 (برنامج البكالوريوس/ الفيزياء)- 

برنامج / نظم المعلومات الحاسوبية)- 

(البكالوريوس

(برنامج البكالوريوس/ علم الحاسوب)- 

(برنامج البكالوريوس/ هندسة البرمجيات)- 

(برنامج البكالوريوس/ الرياضيات)- 

(برنامج البكالوريوس/ العلوم الحياتية)- 

(برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)- 

برنامجي / مياه وبيئة/ هندسة مدنية)- 

(البكالوريوس والماجستير

مواد /قوى حرارية وطاقة/ الهندسة الميكانيكية)- 

(برنامج البكالوريوس/ وتصنيع

برنامجي البكالوريوس / الفقه وأصوله)- 

(والماجستير

(برنامج البكالوريوس/ أصول الدين)- 

(برنامج البكالوريوس/ حقوق)- 

(برنامج الدكتوراه/ القانون الخاص)- 

 (برنامج البكالوريوس/ معلم صف)- 

(برنامج البكالوريوس/ علم النفس التطبيقي)- 

رفع طاقة عامة

تزويد الهيئة بتاريخ استقالة الدكتور هيثم " 12/1/20204

."العلي

تزويد الهيئة

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم " 12/1/20205

 20/11/2019تاريخ  (726/44/2019)

والمتضمن تأجيل البت باالستمرار في االعتماد 

برنامج / علم النفس التربوي)الخاص لتخصص 

في جامعة عمان العربية، وذلك لحين  (الماجستير

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة 

الدكتوراه في التخصص على أن يكون خريج 

جامعة تدرس باللغة اإلنجليزية أو لغة أجنبية 

أخرى وذلك حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام 

لبرامج الدراسات العليا والصادرة عن هيئة 

."االعتماد

التأكيد على قرار المجلس



التأكيد على البند ثانياً من  قرار المجلس الهيئة " 12/1/20206

تاريخ  (738/45/2019)السابق رقم 

:  والمتضمن27/11/2019

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : أوالً

علم البيانات والذكاء )الدكتوراه في تخصص 

في بداية  (برنامج البكالوريوس/ االصطناعي

السنة الثالثة من تاريخ االعتماد األولي

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص للتخصص مع : ثانيا

. بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : ثالثا

/ علم البيانات والذكاء االصطناعي )لتخصص 

في جامعة االميرة سمية  (برنامج البكالوريوس

."للتكنولوجيا عند تخريج اول دفعة من الطلبة

التأكيد على قرار المجلس

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 12/1/20207

برنامج / هندسة أمن الشبكات والمعلومات)

في جامعة األميرة سمية  (البكالوريوس

ً (250)للتكنولوجيا عند  ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة

/ التأكيد على منح كلية العلوم التربوية واآلداب" 12/1/20208

األونروا مهلة نهائية لتحديث الكتب الورقية أو 

اللغة اإلنجليزية )االلكترونية المتعلقة بتخصص 

، وذلك في موعٍد (برنامج البكالوريوس/ وآدابها

أقصاه الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

(2019/2020)".

منح مهلة

الموافقة على االعتمـاد الخاص لتخصص " 12/1/20209

برنامج الدبلوم / االتصاالت وشبكات الحاسوب)

الشريف ناصر بن جميل )فـي كليـة  (المتوسط

كلية جامعية متوسطة / لالتصاالت العسكرية

 ( 269) بطاقة استيعابية خاصة قدرها  (عسكرية

."طالباً، وتثبيتها عند هذه الطاقة

اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 28/1/202010

برنامج /تكنولوجيا معلومات األعمال)

فرع العقبة - في الجامعة األردنية (البكالوريوس

طالباً، شريطة  (186)بطاقة استيعابية قدرها 

تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هيئة 

."التدريس في التخصص

اعتماد خاص



التأكيد على قرار مجلس هيئة االعتماد رقم : أوالً "28/1/202011

 20/10/2019تاريخ  (533/33/2019)

والمتضمن تأجيل البت في االعتماد الخاص 

نظم )وإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

برنامج / المعلومات المالية والمصرفية

.(البكالوريوس

ً تمويل )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : ثانيا

 (برنامجي البكالوريوس والماجستير/ومصارف

لحين تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس 

." من حملة درجة الدكتوراه في التخصص

التأكيد على قرار المجلس

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية : أوالً" 28/1/202012

 (10000)العامة في جامعة عمان األهلية لتصبح 

ً .طالبا

ً التأكيد على إيقاف قبول طلبة جدد في : ثانيا

."(برنامج البكالوريوس/ علم البصريات)تخصص 

رفع طاقة عامة

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم " 28/1/202013

 (6/11/2019)تاريخ  (712/42/2019)

والمتعلق بتوجيه عقوبة اإلنذار للكلية وفرض 

."دينار (34032)غرامة مالية مقدارها 

التأكيد على قرار المجلس

/ منح مهلة للكلية األردنية للعلوم والتكنولوجيا" 28/1/202014

 الستكمال 1/5/2020كلية جامعية متوسطة لغاية 

توفير مبنى جديد للكلية وتجهيزه حسب تعليمات 

."ومعايير االعتماد العام والخاص

منح مهلة

االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 316/1/202015

في جامعة آل  (برنامج الماجستير/ الفقه وأصوله)

طالباً، شريطة  (88)البيت بطاقة استيعابية قدرها

.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية المقرة

الفقه )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثانياً

في جامعة آل البيت  (برنامج الدكتوراه/ وأصوله

طالباً، علماً بأنه  (50)بطاقة استيعابية قدرها 

لبرامج  (1:5)سيتم تطبيق نسبة استاذ إلى طالب 

.الدكتوراه المعتمدة سابقاً اعتباراً من العام القادم

ً اعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص : ثالثا

، (برنامجي الماجستير والدكتوراه/ الفقه وأصوله)

شريطة دفع البدالت المالية المترتبة على فتح باب 

."القبول

استمرار اعتماد خاص



التأكيد على قرار المجلس رقم : أوال316/1/202016ً

 15/8/2018تاريخ  (309/32/2018)

تأجيل البت باالعتماد الخاص : والمتضمن

برنامج / الجيولوجيا التطبيقية )لتخصص 

في جامعة آل البيت وذلك لحين تزويد  (الماجستير

هيئة االعتماد باإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة 

التدريس على أن يكون أحد أبحاث كل عضو هيئة 

تدريس منشور في مجلة علمية مفهرسة وذلك 

حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج 

.الدراسات العليا الصادرة عن هيئة االعتماد

ً التأكيد على قرار المجلس رقم : ثانيا

 15/8/2018تاريخ  (309/32/2018)

تأجيل البت باالعتماد الخاص : والمتضمن

برنامج / موارد المياه والبيئة)لتخصص 

في جامعة آل البيت وإيقاف قبول طلبة  (الماجستير

جدد فيه لحين تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة 

التدريس في التخصص وذلك حسب تعليمات 

ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 

.الصادرة عن هيئة االعتماد

التأكيد على قرار المجلس

تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص : أوال316/1/202017ً

لحين  (برنامج البكالوريوس/التصميم الجرافيكي)

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تعيين الحد االدنى من أعضاء هيئة التدريس . 1

حداً أدنى من حملة  (3)المطابقين للتخصص هو 

درجة الدكتوراه أحدهم برتبة استاذ مشارك وذلك 

من االطار العام لتعليمات  (5-ب)استناداً للبند 

ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات التطبيقية 

.بكالوريوس/والتقنية

تعيين مشرفين وفنيين لمختبرات التصميم . 2

.الداخلي

وعلى الجامعة استكمال النواقص أعاله في موعد 

أقصاه بداية الفصل الثاني من العام الجامعي 

 وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول 2019/2020

.طلبة جدد في التخصص

االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثانياً

في  (برنامج البكالوريوس/ التصميم الداخلي )

جامعة فيالدلفيا بالطاقة االستيعابية الُمقرة سابقاً 

فني / طالباً، شريطة تعيين مشرف (150)وقدرها 

مختبر واحد على األقل ليقوم بالمهام اإلشرافية 

.والفنية لمختبرات التصميم الداخلي

تأجيل البت



يصرف ألعضاء اللجنة المكلفة  بموجب كتاب "316/1/202018

تاريخ  (1/5/765)رئيس الهيئة رقم 

 بالتقدم بطلب الحصول على اعتراف 20/3/2019

المبلغ  (WFME)الفدرالية الدولية للتعليم الطبي 

: المبين إزاء كٍل منهم

دينار  (350)األستاذ الدكتور اسماعيل مطالقة . 1

.أردني 

دينار  (350)األستاذ الدكتور اسالم مساد . 2

.                                        أردني

.دينار أردني (350)الدكتور شادي الحموري . 3

 (105)أمين سر اللجنة / السيدة جهان جبر. 4

.دينار أردني

صرف مستحقات مالية

الموافقة على االعتماد العام لكلية سالح الجو " 316/1/202019

الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران بطاقة 

ً (2298)استيعابية قدرها  .طالبا

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية العامة في موعد 

."15/7/2020أقصاه 

اعتماد عام

اقرار نموذج االدراج المؤسسي لإلطار الوطني " 316/1/202020

للمؤهالت، كما هي بالشكل المرفق ويعمل به 

."اعتباراً من تاريخ اقراره

اقرار



الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : أوالً" 422/1/202021

 (برنامج البكالوريوس/ االدارة العامة)لتخصص 

في جامعة مؤتة شريطة اجراء التعديالت اآلتية 

:على الخطة الدراسية للتخصص

اضافة المواد اآلتية في متطلبات التخصص - 1

:االجبارية على الخطة الدراسية

- ادارة الموازنات العامة- االدارة المالية العامة-

االدارة العامة -ادارة اللوازم والعطاءات الحكومية

في االردن

موضوعات معاصرة في "تغيير رقم مساق -   2

ليصبح من مستوى السنة الثالثة " االدارة العامة

أو الرابعة وتحديد المتطلب السابق له بمساق 

.ادارة عامة من مستوى سنة ثانية فأعلى

مناهج البحث " اعادة تسمية مساق -  3

".بحث تخرج"ليصبح " 2وتطبيقاتها 

الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في : ثانياً

 (برنامج الماجستير/ االدارة العامة)تخصص 

طالباً  (80)وبالطاقة االستيعابية السابقة وقدرها 

شريطة دفع البدالت المالية الالزمة وحسب االنظمة 

.المالية المعمول بها في الهيئة

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة السابق : ثالثا

االدارة )بإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

في جامعة مؤتة  (برنامج الدكتوراه/ االستراتيجية

لحين تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس 

وحسب معايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

.العليا

استمرار اعتماد خاص

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم : أوالً" 422/1/202022

 19/6/2019تاريخ  (313/23/2019)

والمتضمن إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

 (برنامج البكالوريوس/المحاسبة وقانون األعمال )

في جامعة آل البيت وذلك لحين تعيين عضوي 

هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 

.(قانون األعمال)تخصص 

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة : ثانيا

 4/9/2019تاريخ  (496/33/2019)رقم

والمتضمن إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

."(برنامج الماجستير/ المحاسبة)

التأكيد على قرار المجلس



الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 422/1/202023

في  (برنامج الدبلوم العالي/ صعوبات التعلم)

جامعة آل البيت بطاقة استيعابية خاصة 

:طالباً، شريطة اآلتي (44)قدرها

تزويد الهيئة بمباشرة عمل الدكتور أحمد - 

الخزاعلة على بداية الفصل الدراسي الثاني من 

.(2019/2020)العام الجامعي 

دفع البدالت المالية المترتبة على إعادة فتح باب - 

/ صعوبات التعلم)قبول طلبة جدد في تخصص 

( 3000)والبالغ قدرها (برنامج الدبلوم العالي

.دينار

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة : ثانيا

 (برنامج البكالوريوس/ التربية الخاصة)لتخصص 

طالباً لتصبح  (867)في جامعة آل البيت من 

(653) ً .طالبا

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم : ثالثا

 24/7/2019تاريخ  (401/12/2019)

والمتضمن إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

في جامعة آل  (برنامج البكالوريوس/ تربية طفل)

. البيت

اعتماد خاص

االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص "422/1/202024

في كلية العلوم  (برنامج البكالوريوس/ الجغرافيا)

 (200)األونروا بطاقة استيعابية قدرها / التربوية

طالباً شريطة  تجديد عقد الدكتور علي فرغل لمدة 

ثالث سنوات حيث ان التجديد  قيد اإلجراء وتثبيت 

مشرف مختبر لمدة سنة بدل / السيد  فائق السعايدة

ست شهور، وذلك في موعٍد أقصاه 

20/2/2020".

استمرار اعتماد خاص

التاريخ )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص: اوال422/1/202025ً

وذلك  (برنامج البكالوريوس/ والحضارة االسالمية

للتجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية المقرة 

طالباً، لحين تعيين العدد الالزم  (289)والبالغ قدره

.من أعضاء هيئة التدريس في التخصص

تعيين أعضاء هيئة تدريس لتغطية المجاالت : ثانياً

التاريخ القديم، وتاريخ أوروبا ): المعرفية اآلتية

في العصور الوسطى، تاريخ العالم الحديث 

.(المعاصر

ً على جامعة العلوم اإلسالمية تعديل الخطة : ثالثا

ساعات للمجال المعرفي  (3)الدراسية بزيادة 

.التاريخ القديم

ايقاف قبول طلبة جدد



كلية  )الموافقـة على تنسيب مجلس أمنـاء " 422/1/202026

باستقالة األستاذ  (كلية جامعية متوسطة / حطين 

الدكتور محمد خازر المجالي من عضوية مجلس 

أمناء الكليـة، وتعيين الدكتورة خولة علي سبيتان 

بديالً عنه وللمدة المتبقية من عمر المجلس الحالي 

.(30/11/2020)والذي ينتهي بتاريخ 

تنسيب مجلس امناء

الموافقة على تنسيب رئيس مجلس االمناء : اوال" 422/1/202027

الكلية الجامعية للعلوم المساحية والجيومكانية 

بقبول استقالة الدكتور عوني محمد الخصاونة 

.20/1/2020اعتبارا من 

مخاطبة الكلية لتعيين عميد جديد للكلية : ثانيا

من تعليمات ومعايير  (أ/8)وذلك استنادا الى المادة

االعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة المعدلة 

: والتي تنص على ما يلي (2013)لسنة  (2)رقم 

يعين لكل كلية جامعية متوسطة عميد متفرغ بقرار 

من مجلس الهيئة بناء على تنسيب مجلس األمناء 

لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة، 

شريطة تزويدنا بالعقد موقع حسب االصول في مدة 

اقصاها بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 

." 2019/2020الجامعي الحالي 

تنسيب مجلس امناء

االعتذار الى جامعتكم الموقرة عن اعادة : أوالً" 529/1/202028

فتح باب قبول طلبة جدد في التخصصات الموقوفة 

في كلية الشريعة خالل الفصل الدراسي الثاني من 

 وذلك لحين تحقيق 2019/2020العام الجامعي 

:اآلتي

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة . أ 

.االستيعابية

عودة أعضاء هيئة التدريس المجازين بدون . ب 

. راتب

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس . ج 

.من حملة درجة الدكتوراه

طالب في  (5)السماح للجامعة بقبول : ثانياً

.(برنامج الماجستير/ القضاء الشرعي)تخصص 

ً طالب في  (5)السماح للجامعة بقبول : ثالثا

برنامج / القضاء والسياسة الشرعية)تخصص 

."(الدكتوراه

اعتذار



الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية : أوالً" 529/1/202029

برنامج / اللغة العربية وآدابها)الخاصة لتخصص 

( 200)في جامعة اربد األهلية من  (البكالوريوس

:طالباً، شريطة اآلتي (250)طالباً لتصبح 

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس من حملة . أ 

درجة الدكتوراه في التخصص بحيث تكون نسبة 

 منها على األقل لمدة ثالث سنوات حال 50%

.انتهاء فترة العقود الحالية

.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة. ب 

السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانياً

زيادة على الطاقة  (%25)طالباً نسبة  (41)

اللغة العربية )االستيعابية المقرة سابقاً لتخصص 

، وذلك واستناداً (برنامج البكالوريوس/ وآدابها

 (607/48/2018)لقرار مجلس الهيئة رقم 

.19/12/2018تاريخ 

رفع طاقة خاصة

منح الجامعة مهلة لتعيين عضو هيئة تدريس " 529/1/202030

برنامجي البكالوريوس / المحاسبة)في تخصص 

لبداية الفصل الدراسي األول من  (والماجستير

، شريطة االلتزام 2020/2021العام الجامعي 

."بمعايير االعتماد الخاص لبرامج الدراسات العليا

منح مهلة



تخفيض الطاقة االستيعابية المقرة لتخصص : اوال529/1/202031ً

من  (برنامج البكالوريوس/ اللغة العربية وآدابها)

ً (493)لتصبح  (506) .طالبا

ً اللغة )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : ثانيا

وذلك  (برنامج البكالوريوس/ العربية وآدابها

بسبب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية 

(322) ً .طالبا

ً اللغة )تزويد الهيئة بكتاب تجميد تخصص : ثالثا

من قبل وزارة  (برنامج الماجستير/ العربية وآدابها

.التعليم العالي والبحث العلمي

ً / الدراسات اللغوية/اللغة العربية)تخصص : رابعا

منح الجامعة مهلة لبداية : (برنامج الدكتوراه

 2019/2020الفصل الثاني من العام الجامعي 

لتزويد الهيئة بإنتاج علمي منشور بمجالت مصنفة 

حسين . عبدالرزاق السعدي، د. د.أ)عالمياً لكل من 

وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد  (غوانمة

.في التخصص

ً / الدراسات األدبية/اللغة العربية)تخصص : خامسا

منح الجامعة مهلة لبداية : (برنامج الدكتوراه

 2019/2020الفصل الثاني من العام الجامعي 

لتزويد الهيئة بإنتاج علمي منشور بمجالت مصنفة 

عالمياً للدكتور موفق مقدادي وبخالف ذلك سيتم 

.إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

تخفيض طاقة خاصة



التربية )ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص : أوال529/1/202032ً

في جامعة العلوم  (برنامج البكالوريوس/ الخاصة

االسالمية العالمية لحين توفير العدد الالزم من 

أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه 

في التخصص لتغطية عدد الطلبة الفعلي للتخصص 

طالباً، حيث بلغ التجاوز  (463)البالغ عددهم 

 (263)الحاصل على الطاقة االستيعابية المقرة 

ً (200)طالباً علماً بأن الطاقة المقرة  .طالبا

ً تأجيل البت باالستمرار في االعتماد الخاص : ثانيا

في  (برنامج الدكتوراه/ التربية الخاصة)لتخصص 

جامعة العلوم االسالمية العالمية لحين توفير 

عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه 

برتبة استاذ في التخصص حسب تعليمات ومعايير 

االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا، أحدهما 

خريج جامعة لغة التدريس بها االنجليزية برتبة 

استاذ خالل موعد اقصاه بداية الفصل الدراسي 

 (2019/2020)الثاني من العام الجامعي 

والعضو اآلخر برتبة استاذ على بداية الفصل 

.(2020/2021)الدراسي األول من العام الجامعي 

ايقاف قبول طلبة جدد

يؤجل عرضه للجلسات القادمة لعرضها على " 529/1/202033

." المجلس مرة اخرى واعادة النظر فيها

تأجيل

االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : اوال65/2/202034ً

 (برنامج البكالوريوس/ التكنولوجيا الحيوية)

ً (335)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانيا

 (برنامج البكالوريوس/ العلوم الحياتية)لتخصص 

وذلك لحين تعيين أعضاء هيئة تدريس تخصصهم 

.في العلوم الحياتية في وحدة الخدمات المساندة

ً االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص :   ثالثا

بطاقة  (برنامج الماجستير/ العلوم الحياتية)

ً (33)استيعابية  . طالبا

استمرار اعتماد خاص



: برنامج البكالوريوس/تخصص الكيمياء: اوال65/2/202035ً

االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 

بطاقة استيعابية  (برنامج البكالوريوس/الكيمياء)

طالباً، شريطة تصويب الخطة  (629)قدرها 

 (3)الدراسية برنامج البكالوريوس بإضافة 

ساعات حداً أدنى للمجال المعرفي الكيمياء 

.الحيوية، بحث مكتب وندوة للمساقات االجبارية

ً :برنامج الماجستير/تخصص الكيمياء: ثانيا

تقترح الهيئة تصويب الخطة الدراسية لبرنامج . أ 

: الماجستير لتصبح كاآلتي

كيمياء غير )إعادة تسمية مساق ومحتوى  • 

ونقلها من المساقات االجبارية  (عضوية متقدمة

.لالختيارية

الية تفاعالت وتطبيقات )تغيير مسمى مساق • 

لتصبح كيمياء غير عضوي متقدمة  )معقدات

.ونقلها من المساقات االختياري لإلجبارية

تغيير مسمى كيمياء الكم ليصبح تطبيقات في • 

.كيمياء الكم

إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص .  ب 

لعدم توفر الحد  (برنامج الماجستير/الكيمياء)

األدنى من أعضاء هيئة التدريس، حيث أن كافة 

أعضاء هيئة التدريس الموطنين في قسم الكيمياء 

تم احتسابهم لتغطية عدد طلبة برنامج 

.البكالوريوس

ً على الجامعة تصويب وضع المختبرات : ثالثا

:كاآلتي

صيانة كاملة لخزانات شفط األبخرة في كافة • 

استمرار اعتماد خاص

هندسة )إيقاف قبول طلبة جدد بتخصص" 65/2/202036

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ البرمجيات

العلوم االسالمية لحين تصويب التجاوز الحاصل 

 (281)على الطاقة االستيعابية المقرة والبالغ 

."طالبا

ايقاف قبول طلبة جدد

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 65/2/202037

في جامعة جدارا  (برنامج الماجستير / الرياضيات)

 (66)وتثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص عند 

ً ."طالبا

اعتماد خاص



الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية العامة " 65/2/202038

طالباً موزعين  (7947)لجامعة جدارا لتصبح  

:على النحو اآلتي

.طالباً لبرامج البكالوريوس (7395)•  

.طالباً لبرامج الدراسات العليا (552)•  

:شريطة اآلتي

من االطار العام  (ب/3)الفقرة  (4)االلتزام بالمادة 

لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات 

:االنسانية والعلمية والتي تنص على ما يلي 

على األقل من أعضاء % 50تعيين ما نسبته )) 

هيئة التدريس بعقود ال تقل مدتها عن ثالث 

علماً بأن التخصصات االتية ال تحقق هذه ( (سنوات

:النسبة في برامج البكالوريوس

الهندسة المدنية        – 2التحاليل الطبية     – 1

التربية الخاصة  – 3

."15/6/2020وذلك في موعد أقصاه 

رفع طاقة عامة

/ التكنولوجيا الحيوية)مراجعة معايير تخصص " 65/2/202039

وابداء أي مالحظات حولها  (برنامج البكالوريوس

."1/3/2020في موعٍد أقصاه 

مراجعة معايير

الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوالً" 712/2/202040

 (برنامج البكالوريوس/ العلوم الجمركية)لتخصص 

 (192)في جامعة جدارا بطاقة استيعابية قدرها 

:طالباً، شريطة اآلتي

تعيين عضو هيئة تدريس برتبة استاذ مشارك . 1

برنامج / العلوم الجمركية)على األقل في تخصص 

وذلك في بداية السنة الثالثة من  (البكالوريوس

.تاريخ االعتماد الخاص األولي

.توفير الكتب الالزمة والحديثة للتخصص. 2

ً العلوم )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

مع بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ الجمركية

.الثانية من االعتماد الخاص األولي للتخصص 

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : ثالثا

 (برنامج البكالوريوس/ العلوم الجمركية)لتخصص 

."عند تخريج الدفعة االولى من طلبة التخصص

اعتماد خاص أولي



الفقه )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : اوال712/2/202041ً

بطاقة استيعابية  (برنامج الدبلوم العالي/ الحنفي

ً (88)قدرها  . طالبا

ً الفقه )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج الماجستير/ الحنفي

طالباً، شريطة تزويدنا بإنتاج علمي منشور  (88)

بمجالت مصنفة عالمياً للدكتور أسامة الغنميين 

.1/3/2020وذلك في موعٍد أقصاه 

استمرار اعتماد خاص

من قانــــون اعتمــاد  (14)استناداً الى المادة " 712/2/202042

مؤسســات التعليــم العالي وضمــان جودتها رقـــم 

 توجيه عقوبة اإلنذار لكلية 2007لسنة  (20)

لحين تصويب  (كلية جامعية متوسطة/ حطين)

التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية العامة 

للكلية وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي 

."2020/2021األول من العام الجامعي 

توجيه عقوبة االنذار

تأجيل البت باالستمرار في االعتماد الخاص " 712/2/202043

برنامج / أمن المعلومات والشبكات)لتخصص 

كلية جامعية / كلية حطين)في  (الدبلوم المتوسط

لحين تصويب التجاوز الحاصل على  (متوسطة

."الطاقة االستيعابية العامة للكلية

تأجيل البت

منح كلية العلوم التربوية في جامعة جرش "712/2/202044

 (المستوى الفضي)شهادة ضمان الجودة األردنية 

الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

وضمان جودتها، على أن تقوم الجامعة بمعالجة 

مجاالت التحسين الواردة في تقرير لجنة الخبراء 

المرفق وتزويد الهيئة بخطة التحسين التنفيذية 

الخاصة بذلك سنوياً، آخذين بعين االعتبار أن 

الجامعة ستخضع للمتابعة بعد سنتين من تاريخ 

."حصولها على الشهادة

منح شهادة ضمان جودة

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 712/2/202045

في كلية األميرة  (برنامج الدبلوم العالي/ التربية)

رحمة الجامعية في جامعة البلقاء التطبيقية بطاقة 

طالباً، شريطة توفير عضو  (88)استيعابية قدرها 

هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 

التخصص خريج جامعة لغة التدريس فيها اللغة 

 (6)من المادة  (أ)االنجليزية، وذلك استناداً للفقرة 

من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج 

.الدراسات العليا

اعتماد خاص



تحديد الرسوم لكل مشترك في دورة مقيم : أوال712/2/202046ً

جودة معتمد والتي تقيمها الهيئة في مؤسسات 

دينار  (30)التعليم العالي األردنية كحد أدنـى 

. أردني

ً تحديد ما يترتب على تنفيذ الدورة أية : ثانيا

مصاريف مثل تكاليف إقامة الدورة في مؤسسات 

التعليم العالي، مصاريف قرطاسية ووسائل تعليمية 

مختلفة، مكافآت مدربين وأية مصاريف أخرى 

.متوقعة تصرف بقرار من مجلس الهيئة

ً يتم قبض وصرف كافة المبالغ المتعلقة : ثالثا

.بالدورة من حساب األمانات الخاص بالهيئة

تحديد رسوم

 (11)من المادة  (ه)من البند  (5/7)تعديل 712/2/202047

: المكتبة لتصبح على النحو اآلتي

توفير دوريات لكل مجال معرفي من الدوريات " 

الجارية بنوعيها الورقية أو االلكترونية في كل 

تخصص مرخص للجامعة ألغراض االعتماد العام، 

سنوات سابقة على  (5)وتوفير هذه االعداد لمدة 

األقل وبأشكال مختلفة ورقية أو إلكترونية 

." الخ....ومصغرات فلمية وأقراص مدمجة

تعديل بند

من أسس  (4)من المادة  (2/ب)تعديل البند " 712/2/202048

االعتماد العام والخاص ورفع الطاقات االستيعابية 

العامة والخاصة لمؤسسات التعليم العالي المعدلة 

بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  (15)رقم 

 الصادرة 5/4/2017تاريخ  (2107/12/140)

من  (7)من المادة  (أ، ك)باالستناد إلى الفقرتين 

قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 

 وتعديالته لتصبح على النحو 2007لسنة  (20)

:اآلتي

حصول الجامعة على شهادة ضمان الجودة في " 

التخصص المعني والصادرة عن هيئة اعتماد 

مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها بعد 

."سنتين من تثبيت الطاقة االستيعابية

وذلك اعتباراً من بداية العام الجامعي 

2020/2021 ".

تعديل بند



االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص " 819/2/202049

في  (برنامج البكالوريوس/الدراسات اإلسالمية)

جامعة الحسين بن طالل بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً، شريطة تعديل الخطة الدراسية  (200)

ساعات للمجال المعرفي التفسير  (3)بإضافة 

ساعات للمجال  (3)وعلوم القرآن والتالوة و

المعرفي الحديث وعلومه والسيرة النبوية 

."للمجاالت المعرفية االجبارية

استمرار اعتماد خاص

التأكيد على جامعة الحسين بن طالل بعدم : أوال819/2/202050ً

قبول طلبة جدد في التخصصات اآلتية وااللتزام 

بقرارات مجلس الهيئة السابقة وبخالف ذلك سيتم 

مخاطبة مجلس التعليم العالي إللغاء ترخيص هذه 

:التخصصات

ادارة المعلومات واألرشفة الرقمية، االدارة )- 

 (برنامج الماجستير/ السياحية

ً المناهج )ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص: ثانيا

في  (برنامج الماجستير/ العامة وطرق التدريس

جامعة الحسين بن طالل لحين تصويب التجاوز 

.الحاصل على الطاقة االستيعابية

ً ادارة )ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص: ثالثا

في جامعة الحسين  (برنامج الماجستير/ االعمال

بن طالل لحين تصويب التجاوز الحاصل على 

.الطاقة االستيعابية

االلتزام بقرارات مجلي 

الهيئة

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم " 819/2/202051

 17/7/2018تاريخ  (386/27/2019)

والمتضمن تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص 

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ التمريض)

:الهاشمية وذلك لحين استكمال اآلتي

استكمال إجراءات تجهيز المختبرات الالزمة . 1

.للتخصص

."استكمال إجراءات تعيين مشرفي المختبرات. 2

التأكيد على قرار المجلس

التأكيد على االلتزام بمعايير االعتماد الخاص " 819/2/202052

ويرجو المجلس من الجامعة مناقشة أي قضية 

اكاديمية تخص الطلبة في اللجان والمجالس 

."الجامعية

االلتزام بالمعايير



/ القانون)ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص : أوال819/2/202053ً

في جامعة العلوم االسالمية  (برنامج البكالوريوس

العالمية لحين تصويب التجاوز الحاصل على 

الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص والبالغ 

ً (250)قدرها  .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة العلوم  (برنامج الماجستير/ القانون)

االسالمية العالمية ضمن الطاقة االستيعابية الُمقرة 

(88) ً .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

ضمن الطاقة  (برنامج الدكتوراه/ القانون العام)

طالباً، شريطة التزام  (66)االستيعابية الُمقرة 

الجامعة بالنسبة الجديدة ألستاذ في برامج 

طالباً، وذلك  (40)وبحد أقصى  (1:5)الدكتوراه 

.(2020/2021)اعتباراً من بداية العام الجامعي 

ً استمرارية االعتماد الخاص وتخفيض : رابعا

القانون )الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص 

( 50)بحيث تصبح  (برنامج الدكتوراه/ الخاص

طالباً، مع تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة 

االستيعابية للبرنامج حيث بلغ عدد الطلبة الفعلي 

طالباً، وعدد الطلبة الوافدين  (62)في البرنامج 

.طالب (7)، أي مقدار التجاوز (5)منهم 

مع التأكيد على التزام الجامعة بالنسبة المسموحة 

 (1:5)الجديدة طالب ألستاذ في برامج الدكتوراه 

طالباً، وذلك اعتباراً من بداية  (40)وبحد أقصى 

. (2020/2021)العام الجامعي 

ايقاف قبول طلبة جدد

التصميم )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص "819/2/202054

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/الجرافيكي

فيالدلفيا بالطاقة االستيعابية المقرة سابقا والبالغة 

. طالباً شريطة تزويدنا بمعادلة شهادة د (134)

سهاد حمدان حميدان في موعد أقصاه 

، وبخالف ذلك لن يتم احتسابها 15/6/2020

."وإيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

استمرار اعتماد خاص



الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية : أوال819/2/202055ً

برنامج / اللغة العربية)الخاصة لتخصص 

في جامعة فيالدلفيا وتخفيضها من  (البكالوريوس

ً (170)طالباً لتصبح  (192) .طالبا

ً الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية : ثانيا

برنامج / اللغة العربية)الخاصة لتخصص 

ً( 44)في جامعة فيالدلفيا لتصبح  (الماجستير .طالبا

ً االلتزام بتعليمات الهيئة فيما يخص عقود : ثالثا

أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه 

.والمحسوبين على برنامج الماجستير

تثبيت طاقة خاصة

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية : أوال819/2/202056ً

في  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)لتخصص 

 (250)طالب لتصبح  (200)جامعة جدارا من 

من الطاقة المقرة  (%25)طالباً وذلك بنسبة 

سابقاً، شريطة تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة 

احمد . د محمود خطاب و د.الدكتوراه لكٍل من أ

رفعت محمود من وزارة التعليم العالي والبحث 

.العلمي

ً السماح للجامعة قبول طلبة وافدين بعدد : ثانيا

على تخصص  (%25)طالباً بنسبة  (46)

زيادة على الطاقة  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)

طالب، شريطة  (200)االستيعابية المقرة سابقاً 

توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس 

لتغطية هذه الزيادة وفي جميع األحوال ال تحسب 

من  (د-2)هذه الزيادة من ضمن ما ورد في بند 

أسس رفع الطاقة االستيعابية العامة والخاصة 

شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة 

. للجامعة

رفع طاقة خاصة

الموافقة على فتح باب قبول طلبة في تخصص " 819/2/202057

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ البصريات)

عمان األهلية وتخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة 

طالباً، شريطة  (175)طالب لتصبح  (200)من 

: اآلتي

تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه . 1

لكل من الدكتورة وفاء عصفور والدكتورة رغدة 

.متولي

دفع البدالت المالية المترتبة على فتح باب . 2

."قبول طلبة والبالغ قدرها ثالثة آالف دينار أردني

فتح باب قبول طلبة جدد



الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوال926/2/202058ً

في  (برنامج الماجستير/ الجيولوجيا التطبيقية)

ً (33)جامعة آل البيت بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : ثانيا

برنامج / موارد المياه والبيئة)لتخصص 

في جامعة آل البيت وتخفيض طاقته  (الماجستير

ً (33)طالباً لتصبح  (49)االستيعابية من  .طالبا

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : ثالثا

برنامج / علوم األرض والبيئة)لتخصص 

في جامعة آل البيت وتخفيض طاقته  (البكالوريوس

ً (210)طالباً لتصبح  (297)االستيعابية من  .طالبا

اعتماد خاص

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية : أوال926/2/202059ً

برنامج / الرياضيات)الخاصة لتخصص 

( 135)في جامعة فيالدلفيا من  (البكالوريوس

.طالب (200)طالباً لتصبح 

 (7)السماح للجامعة قبول طلبة وافدين بعدد : ثانياً

/ الرياضيات)على تخصص  (%25)طالباً بنسبة 

زيادة على الطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة  (135)االستيعابية المقرة سابقاً 

توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس 

لتغطية هذه الزيادة وفي جميع األحوال ال تحسب 

من  (د-2)هذه الزيادة من ضمن ما ورد في بند 

أسس رفع الطاقة االستيعابية العامة والخاصة 

شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة 

. للجامعة

رفع وتثبيت طاقة خاصة

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : أوالً" 926/2/202060

برنامج / تكنولوجيا الوسائط المتعددة)لتخصص 

كتخصص تطبيقي وتثبيت الطاقة  (البكالوريوس

طالباً في جامعة  (170)االستيعابية والبالغ قدرها 

.الزيتونة األردنية

ً تكنولوجيا )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

قبل بداية  (برنامج البكالوريوس/ الوسائط المتعددة

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

2020/2021.

ً سيتم النظر باالعتماد الخاص النهائي : ثالثا

برنامج / تكنولوجيا الوسائط المتعددة)لتخصص 

كتخصص تطبيقي عند تخريج  (البكالوريوس

."الدفعة األولى من طلبة التخصص

استمرار اعتماد خاص



تأجيل البت باالعتماد الخاص للتخصصات : أوال926/2/202061ً

اآلتية في كلية االعمال في جامعة عمان العربية

برنامجي البكالوريوس / ادارة األعمال). 1

(والماجستير

(برنامج البكالوريوس/ نظم معلومات ادارية). 2

(برنامج الماجستير/ االدارة). 3

(برنامجي البكالوريوس والماجستير/ محاسبة). 4

برنامج / محاسبة وقانون االعمال). 5

(البكالوريوس

(برنامجي البكالوريوس والماجستير/ تسويق). 6

(برنامج البكالوريوس/ تمويل ومصارف). 7

(برنامج الماجستير/ ادارة الموارد البشرية). 8

 لحين استكمال الجامعة نواقص االعتماد الخاص 

 :15/3/2020االتية في موعد أقصاه 

توطين اعضاء هيئة التدريس في التخصصات .  أ

.اعاله حسب التخصص وليس حسب الكلية

من % 50التزام الجامعة بتعيين ما نسبته .  ب

سنوات في برامج  (5)اعضاء هيئة التدريس لمدة 

سنوات لبرامج البكالوريوس  (3)الماجستير و

.حسب ما نصت عليه معايير وتعليمات االعتماد

تصحيح العبء التدريسي ألعضاء هيئة .  د

.التدريس في الكلية 

تعيين عضوي هيئة تدريس في تخصص .  هـ

احدهم  (برنامج البكالوريوس/ الموارد البشرية)

برتبة استاذ مشارك على االقل  وذلك  لعدم توفر 

.الحد االدنى من اعضاء هيئة التدريس

تعيين اعضاء هيئة تدريس متخصصين .  و

تأجيل البت

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية : أوال926/2/202062ً

برنامج / اللغة العربية وآدابها)الخاصة لتخصص 

طالباً ( 376)في جامعة جدارا من  (البكالوريوس

ً (470)لتصبح  .طالبا

ً السماح للجامعة قبول طلبة وافدين بعدد : ثانيا

اللغة )على تخصص  (%25)طالباً بنسبة  (94)

زيادة على  (برنامج البكالوريوس/ العربية وآدابها

طالباً،  (376)الطاقة االستيعابية المقرة سابقاً 

شريطة توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة 

التدريس لتغطية هذه الزيادة وفي جميع األحوال ال 

 (د-2)تحسب هذه الزيادة من ضمن ما ورد في بند 

من أسس رفع الطاقة االستيعابية العامة والخاصة 

شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة 

. للجامعة

رفع وتثبيت طاقة خاصة



يصرف لمقرر اللجنة وألعضاء اللجنة المكلفة " 926/2/202063

 (1/5/119)بموجب كتاب رئيس الهيئة رقم 

 بمهمة تدقيق ومراجعة 19/1/2020تاريخ 

االطار العام لمعايير االعتماد العام وضمان جودة 

وتصنيف المدارس في المملكة األردنية الهاشمية 

: على النحو اآلتي

دينار أردني (200)السيد إيهاب علي فتيخة . 1

دينار  (200)السيد محمد مصطفى الصمادي . 2

أردني

دينار  (200)السيدة هيفاء عدنان الجيوسي . 3

أردني

دينار  (200)السيدة ابتسام علي الحاج محمد . 4

."أردني

صرف مستحقات مالية

اعتبار ما جاء في قرار مجلس هيئة االعتماد : أوال926/2/202064ً

 الغياً 22/1/2020تاريخ  (26/4/2020)رقم 

كون الدكتورة خولة علي اسبيتان عضواً في 

.مجلس امناء كلية القادسية

كلية )الموافقـة على تنسيب مجلس أمنـاء : ثانياً

باستقالة األستاذ  (كلية جامعية متوسطة/ حطين

الدكتور محمد خازر المجالي من عضوية مجلس 

.أمناء الكليـة

ً تعيين األستاذ الدكتورة نهيل إسماعيل سقف : ثالثا

كلية / كلية حطين)الحيط عضواً في مجلس أمناء 

مرشحة من قبل مجلس الهيئة  (جامعية متوسطة

للمدة المتبقية من عمر المجلس الحالي والذي 

.(30/11/2020)ينتهي بتاريخ 

تعيين عضو في مجلس 

أمناء

       التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم 926/2/202065

والذي  (12/2/2020)تاريخ  (42/7/2020)

: ينص على ما يلي

من قانــــون اعتمــاد  (14)استناداً الى المادة " 

مؤسســات التعليــم العالي وضمــان جودتها رقـــم 

 توجيه عقوبة اإلنذار لكلية 2007لسنة  (20)

لحين تصويب  (كلية جامعية متوسطة/ حطين)

التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية العامة 

للكلية وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي 

." 2020/2021األول من العام الجامعي 

التأكيد على قرار المجلس



الموافقة على رفـع وتثبيت الطاقة االستيعابية " 926/2/202066

برنامج / التمريض المشارك)الخـاصة لتخصص 

الخدمات الطبيـة )في كليـة  (الدبلوم المتوسط

كليــــة جـــامعية / الملكية للمهن المساعدة

طالبـاً لتصبح ( 319)مـن  (متوسطة عسكريـــــــة

(479) ً ."طالبا

رفع وتثبيت طاقة خاصة

المنعقدة  (9/2020)ناقش اتخذ في جلسته رقم 926/2/202067

مدى التزام الكليات  (26/2/2020)بتاريخ 

من تعليمات ومعايير االعتماد  (7)الجامعية بالمادة 

لسنة  (3)العام للكليات الجامعية الخاصة رقم 

 (أ، ك)صادرة باالستناد إلى الفقرتين  (2018)

من قانون هيئة اعتماد  (7)من المادة  (1)البند 

 (20)مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم 

أن يكون " وتعديالته والتي تتضمن 2007لسنة 

لكل كلية جامعية عميد متفرغ إلدارتها يُعين لمدة 

أربع سنوات قابل للتجديد لمرة واحدة على أن 

يكون أردني الجنسية وأشغل رتبة األستاذية كعضو 

وقد تبيّن أن منصب عميد كلية " هيئة تدريس

الخوارزمي قد شغر منذ أكثر من أربعة شهور 

.وحتى اآلن لم يتم تعيين عميد حسب التعليمات

كلية لومينوس )  كما ونعلمكم بأن كٍل من 

الجامعية التقنية، وكلية طالل أبو غزالة الجامعية، 

ال يشغل منصب  (وكلية سالح الجو لعلوم الطيران

العميد في هذه الكليات من هو برتبة أستاذ وهذا 

من التعليمات المشار  (7)أيضاً مخالف للمادة 

.إليها أعاله

أرجو معاليكم التكرم بعرض الموضوع على 

ً . مجلس التعليم العالي التخاذ ما يراه مناسبا

مجلس التعليم العالي

تزويد مجلس الهيئة بتقرير من رئيس اللجنة " 926/2/202068

المكلفة بموجب كتاب رئيس الهيئة رقم 

 بخصوص 22/8/2019تاريخ  (1/5/1735)

التقييم الذاتي لكلية اآلداب في جامعة الزرقاء لنيل 

."شهادة ضمان الجودة على مستوى الكلية

تزويد الهيئة



استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً"104/3/202069

في  (برنامج البكالوريوس/التربية الخاصة)

:الجامعة األردنية، شريطة اآلتي

ترميز مواد تخصص التربية الخاصة برمز • 

خاص مختلف عن ترميز مواد تخصص اإلرشاد 

.والصحة النفسية

إضافة ثالث ساعات معتمدة لمواد التخصص • 

اإلجباري ، لتحقيق شرط أن تكون نسبة مواد 

التخصص اإلجباري من الخطة الدراسية 

على األقل من مجموع  (%60 )للتخصص

الساعات المعتمدة، وذلك في موعد اقصاه 

15/7/2020.

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة :  ثانيا

ً (410)طالباً لتصبح (654)للتخصص من . طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

وتثبيت  (برنامج الماجستير/ التربية الخاصة)

الطاقة االستيعابية الخاصة بطاقة استيعابية 

ً (100)قدرها .طالبا

ً التربية )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : رابعا

لحين توفير العدد  (برنامج الدكتوراه/ الخاصة

الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 

الدكتوراه في التخصص، مع التأكيد على التزام 

الجامعة بالنسبة المسموحة الجديدة طالب ألستاذ 

 (40)، وبحد أقصى (1:5)في برامج الدكتوراه 

طالباً، بداية الفصل الدراسي األول من العام 

.(2020/2021)الجامعي 

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : خامسا

استمرار اعتماد خاص

علم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 104/3/202070

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوب

 (221)الحسين بن طالل بطاقة استيعابية قدرها 

 (3)طالباً، شريطة تعديل الخطة الدراسية بزيادة 

ساعات للمجال المعرفي مكونات الحاسوب المادية، 

وتعديل المساقات المطروحة في المجاالت 

االختيارية بحيث تشمل مواد متخصصة في علم 

الحاسوب وحديثة وذلك حسب المادة خامساً من 

اإلطار العام لتعليمات ومعايير تخصصات 

."تكنولوجيا المعلومات

استمرار اعتماد خاص



ضرورة اشتراك الجامعة بقواعد بيانات : اوال104/3/202071

مكتبية جيدة وفاعلة وذلك لخدمة طلبة واعضاء 

.الهيئة التدريسية بالجامعة

مراجعة الموقع االلكتروني للجامعة وتحديثه : ثانيا

.وتطويره

تطوير النظام الخاص بوحدة القبول : ثالثا

والتسجيل بحيث يضمن حماية قصوى للبيانات 

ويستطيع ان يلبي االحتياجات المطلوبة منه 

بالكفاءة والفاعلية وضرورة سيطرة الجامعة 

الكاملة على قواعد البيانات الخاصة بها وضمان 

. حمياتها

شكوى بحق الجامعة

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم : أوالً" 104/3/202072

 4/5/2016تاريخ  (188/17/2016)

:والمتضمن

المصارف )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

لحين تعيين الحد  (برنامج الدكتوراه/االسالمية

األدنى من أعضاء هيئة التدريس وتحقيق معايير 

االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا لتخصص 

.(برنامج الدكتوراه/ المصارف االسالمية)

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الُمقرة لتخصص : ثانيا

من  (برنامج الماجستير/ المصارف االسالمية)

ً (44)طالباً لتصبح  (66) .طالبا

ً سيتم تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص : ثالثا

في  (برنامج البكالوريوس/ المصارف االسالمية)

جامعة العلوم االسالمية العالمية عند بداية السنة 

." الثالثة من تاريخ االعتماد األولي

التأكيد على قرار المجلس

االعتذار عن عدم الموافقة على تعيين العقيد " 104/3/202073

المهندس معمر كامل حدادين عميداً للكلية 

الجامعية للعلوم المساحية والجيومكانية وذلك 

من تعليمات االعتماد  (ج،ه-8)استناداً إلى المادة 

 (2)العام للكليات الجامعية المتوسطة المعدلة رقم 

صادرة باالستناد إلى الفقرتين  (2013)لسنة 

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

 2007لسنة  (20)مؤسسات التعليم العالي رقم 

."وتعديالته

االعتذار



 )الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمنـــــــــاء 104/3/202074

/ الكلية الجامعية للعلوم المساحية والجيومكانية 

لدورة جديدة أربع  (كلية جامعية متوسطة حكومية 

من تعليمات  ( 5 )سنوات استناداً إلى المادة 

االعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة المعدلة 

:وعلى النحو اآلتي (2013)لسنة  (2)رقم 

األستاذ الدكتور نوفان منصور العجارمة           - 

                             رئيساً 

األستاذ الدكتور بسام محمود ملكاوي              - 

                             عضواً  

عميد الكلية بحكم منصبه                            - 

                          عضواً   

األستاذ الدكتور يوسف صيام                       - 

                           عضواً 

األستاذ الدكتور حمزة الخوالدة                      - 

                            عضواً  

تشكيل مجلس امناء

 (14)الموافقة على اسقاط الفقرة التالية للمادة 104/3/202075

من تعليمات االعتماد العام للكليات الجامعية 

:2013لسنة  (2)المتوسطة المعدلة رقم 

يجوز احتساب حملة درجة الدبلوم الجامعي " 

المتوسط كمدرس ممارس للتدريس في تخصصات 

الدبلوم المتوسط التقنية والتطبيقية للتخصصات 

سنوات  (10)النادرة على ان ال تقل الخبرة عن 

 (1)في مجال التخصص وعلى اال يزيد عددهم عن 

."واحد فقط في كل تخصص

اسقاط مادة

اقرار معايير االعتماد النهائي للبرامج االكاديمية " 104/3/202076

الجامعية كما هي بالشكل المرفق ويعمل بها 

."اعتباراً من تاريخ اقرارها

اقرار معايير



تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : أوال1111/3/202077ً

 (برنامج البكالوريوس/العلوم الحياتية)لتخصص

.في جامعة اليرموك

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانيا

 (برنامج الماجستير/العلوم الحياتية)لتخصص 

لحين تعيين العدد الالزم من حملة درجة الدكتوراه 

العلوم )أربعة أعضاء هيئة تدريس في تخصص 

لتغطية الطاقة  (برنامج الماجستير/الحياتية

طالباً  (66)االستيعابية المقرة للتخصص والبالغة 

 .

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثالثا

 (برنامج الماجستير/التقنيات الحيوية)لتخصص

لحين تعيين العدد الالزم من حملة درجة الدكتوراه 

التقنيات )عضوي هيئة تدريس في تخصص 

لتغطية الطاقة  (برنامج الماجستير/الحيوية

.طالباً  (33)االستيعابية المقرة للتخصص والبالغة 

ً تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة : رابعا

الدكتوراه لكل من التالية أسماؤهم في موعد أقصاه 

:أسبوعين 

.الدكتور رياض محمد عبدالرحمن مهيدات-1

.الدكتورة ربيعه يوسف فيصل رواشدة-2

الدكتور خالد مبارك البطاينة- 3

. الدكتور محمد أبو قمر- 4

ً :تصويب وضع المختبرات ومراعاة اآلتي: خامسا

صيانة عامة للمختبرات التدريسية من بالط . 1

.وأسالك كهربائية مكشوفة

إثراء المختبرات بالمعدات الالزمة لها حسب . 2

تأجيل البت

الموافقة على احتساب أعضاء هيئة التدريس " 1111/3/202078

للتخصصات التطبيقية ذات المسارات الفرعية 

:بحيث تصبح كاآلتي

أن يكون للتخصص الرئيس عضوي هيئة . 1

تدريس حداً أدنى في مجال التخصص أينما ذكر، 

.مع مراعاة عدد الطلبة الكلي للتخصص الرئيسي

أن يكون للتخصص الفرعي عضو هيئة تدريس . 2

في مجال التخصص الفرعي حداً أدنى، مع مراعاة 

."عدد الطلبة في المسار الفرعي

احتساب أعضاء هيئة 

التدريس



الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في : أوالً" 1111/3/202079

(برنامج الدكتوراه/المصارف االسالمية)تخصص 

ً االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

بطاقة  (برنامج الدكتوراه/المصارف االسالمية)

طالباً، شريطة دفع البدالت  (33)استيعابية قدرها 

المترتبة على اعادة فتح باب قبول طلبة جدد في 

.1/4/2020موعٍد أقصاه 

ً االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

بطاقة  (برنامج الماجستير/المصارف االسالمية)

ً (50)استيعابية قدرها  .طالبا

ً سيتم تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص : رابعا

عند  (برنامج البكالوريوس/المصارف االسالمية)

. "بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد األولي

فتح باب قبول طلبة جدد

اقرار معايير االعتماد والجودة لبرامج التعلم " 1111/3/202080

، كما هي بالشكل (E-learning)االلكتروني 

."المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها

اقرار معايير

اقرار معايير االعتماد الخاص والمجاالت " 1111/3/202081

برنامج /الدعم اللوجستي)المعرفية لتخصص 

، كما هي بالشكل (الدبلوم الجامعي المتوسط

."المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها

اقرار معايير

االستاذ الدكتور زيد العنبر1111/3/202082

بدالت )تأجيل دفع البدالت المالية السنوية "1225/3/202083

العضوية ومتابعة االعتماد ومتابعة ضمان الجودة 

المستحقة على مؤسسات التعليم العالي لصالح  (

 وذلك 2020الهيئة حتى نهاية العام الحالي 

لغايات استمرار العملية التعليمية والتعلمية في 

مؤسسات التعليم العالي من جامعات وكليات 

جامعية وكليات متوسطة ومعاهد، وتوفير التعليم 

للجميع وحتى تتمكن تلك المؤسسات من تطوير 

."آلية التعلم اإللكتروني

تأجيل دفع

 ألف دينار أردني من مخصصات 20تحويل "1225/3/202084

مكافآت اللجان الواردة في موازنة الهيئة لصالح 

."وزارة الصحة للمساهمة في مكافحة وباء كورونا

تحويل مبلغ

العلوم )إقرار المجاالت المعرفية لتخصص " 131/4/202085

، كما هي بالشكل (برنامج البكالوريوس/الجمركية

."المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ إقرارها

اقرار المجاالت المعرفية



تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 131/4/202086

في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الدعم اللوجستي)

كلية عمان الجامعية / جامعة البلقاء التطبيقية

للعلوم المالية واإلدارية لحين توفير عضو هيئة 

تدريس في التخصص، ويفضل أن يكون لديهم 

."خبرة عملية في مجال الدعم اللوجستي

تأجيل البت

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 131/4/202087

برنامج الدبلوم /تكنولوجيا الطاقة المتجددة)

كلية جامعية /كلية الزرقاء التقنية)في   (المتوسط

طالباً ( 151)طالباً لتصبح ( 246)من  (متوسطة

."وتثبيتها عند هذه الطاقة

تخفيض طاقة خاصة

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 131/4/202088

برنامج /صيانة المركبات الكهربائية والهجينة)

كلية /كلية الزرقاء التقنية)في   (الدبلوم المتوسط

طالباً لتصبح ( 294)من  (جامعية متوسطة

."طالباً وتثبيتها عند هذه الطاقة (151)

تخفيض طاقة خاصة

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة " 131/4/202089

في  (برنامج الدبلوم المتوسط/الصيدلة )لتخصص 

كلية جامعية متوسطة خاصة / كلية األميرة ثروت )

ً( 143)عند طاقة قدرها  ( ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة

التأكيد على قراري المجلس رقم " 131/4/202090

 وقرار 14/11/2018تاريخ  (543/43/2018)

 25/9/2019تاريخ  (586/36/2019)رقم 

المتضمنين تأجيل البت في االعتماد الخاص 

برنامج / علم المكتبات والمعلومات)لتخصص 

كلية / األميرة ثروت )في كلية  (الدبلوم المتوسط

، لحين تقديم الكلية طلب  (جامعية متوسطة خاصة

جديد إلعادة النظر في اعتماد التخصص بالمسمى 

والخطة الدراسية الجديدة عند الموافقة عليها 

."واعتمادها من قبل جامعة البلقاء التطبيقية

التأكيد على قرار المجلس

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة " 131/4/202091

في  (برنامج الدبلوم المتوسط/المحاسبة)لتخصص 

كلية جامعية متوسطة خاصة / كلية األميرة ثروت )

ً( 143)عند طاقة قدرها  ( ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة " 131/4/202092

برنامج الدبلوم /التمريض المشارك)لتخصص 

كلية جامعية / كلية األميرة ثروت )في  (المتوسط

ً( 143)عند طاقة قدرها  (متوسطة خاصة  ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة



تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 131/4/202093

في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ التصميم الجرافيكي)

كلية جامعية متوسطة / األميرة ثروت )كلية 

ً( 134)وتثبيتها عند طاقة قدرها  (خاصة ."طالبا

تخفيض طاقة خاصة

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة " 131/4/202094

برنامج الدبلوم /إدارة األعمال )لتخصص 

كلية جامعية / كلية األميرة ثروت )في  (المتوسط

ً( 143)عند طاقة قدرها  (متوسطة خاصة  ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة

يمكن للكليات الجامعية المتوسطة التقدم : أوالً"131/4/202095

بطلب رفع الطاقة االستيعابية العامة بنسبة غير 

محددة بعد مرور مدة ال تقل عن سنة من تاريخ 

آخر قرار تثبيت للطاقة االستيعابية العامة، شريطة 

اال تتجاوز الطاقة االستيعابية العامة القصوى 

ً. الممنوحة للكليات الجامعية المتوسطة :" ثانيا

/ التسويق)ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

في جامعة الحسين بن طالل  (برنامج البكالوريوس

وذلك لحين تعيين العدد الالزم من اعضاء هيئة 

التدريس حسب االطار العام لتعليمات ومعايير 

االعتماد الخاص  للتخصصات االنسانية 

الغاء القرار رقم : " ثالثاً".والعملية

  المتعلق 6/11/2019تاريخ  (710/42/2019)

"."بنقل كلية نور الفنية للطيران المدني

إيقاف / يمكن للكليات 

إلغاء قرار/ قبول طلبة جدد



التأكيد على قرار مجلس هيئة االعتماد : أوال148/4/202096ً

 1/10/2018، تاريخ (398/36/2018)رقم

تأجيل البت في االعتماد الخاص "الُمتضمن 

برنامج / هندسة المساحة والجيوماتكس)لتخصص 

، "المركز/في جامعة البلقاء التطبيقية  (الماجستير

مع التأكيد على عدم قبول طلبة في البرنامج، وذلك 

لحين توفير العدد الالزم من اعضاء هيئة التدريس 

من حملة درجة الدكتوراة في التخصص، كونه تم 

احتساب جميع أعضاء هيئة التدريس من حملة 

درجة الدكتوراة المعتمدين في التخصص على 

.الطاقة االستيعابية لبرنامج البكالوريوس

ً هندسة )تأجيل البت في االعتماد الخاص:  ثانيا

، (برنامج البكالوريوس/ المساحة والجيوماتكس

لحين تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة 

االستيعابية الُمقرة للتخصص حيث بلغ عدد الطلبة 

، بينما الطاقة (282)الفعلي في البرنامج 

، علماً بأن الطاقة (221)االستيعابية الُمقرة

طالباً، وذلك  (294)االستيعابية المحسوبة بلغت 

، وبخالف ذلك 15/7/2020في موعد أقصاه 

.سيتم ايقاف قبول طلبة جدد في التخصص

الهندسة )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص: ثالثاَ

في جامعة البلقاء  (برنامج البكالوريوس/ المدنية

المركز لحين تصويب التجاوز الحاصل / التطبيقية

.على الطاقة االستيعابية

التأكيد على قرار المجلس



الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في : أوال148/4/202097ً

في  (برنامج الدكتوراه/ اإلدارة التربوية)تخصص 

:جامعة اليرموك شريطة اآلتي

ان يقتصر القبول على الطلبة الوافدين فقط بحد - 1

. طالب (20)اقصى 

اإلدارة )تحقيق معايير االعتماد لتخصص - 2

.(برنامج الدبلوم العالي/ المدرسية

دفع بدالت المالية المترتبة على فتح باب قبول - 3

.دينار (3000)طلبة جدد والبالغة 

ً عدم الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد : ثانيا

برنامجي الماجستير / االرشاد النفسي)في تخصص 

في جامعة اليرموك وذلك لعدم كفاية  (والدكتوراه

عدد أعضاء هيئة التدريس في القسم، والذين تم 

.احتسابهم جميعاً للبرامج األخرى في القسم نفسه

ً الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في :  ثالثا

في  (برنامج الدكتوراه/ القياس والتقويم)تخصص 

جامعة اليرموك، شريطة دفع البدالت المترتبة على 

.دينار (3000)فتج باب قبول طلبة جدد البالغة 

ً عدم الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد : رابعا

برنامج / علم النفس التربوي)في تخصص 

في جامعة اليرموك، حيث تم احتساب  (الدكتوراه

أعضاء هيئة تدريس لهذا البرنامج، وعليه  (6)

.طالب (30)تكون الطاقة االستيعابية المحسوبة 

الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في : خامساً

فتح باب قبول طلبة جدد

تعديل الخطة الدراسية حسب التعليمات المعمول " 148/4/202098

بها في هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

وضمان جودتها  وذلك في موعد اقصاه بداية 

الفصل الدراسي االول من العام الجامعي 

2020/2021."

تعديل الخطة الدراسية

الطاقة االستيعابية الخاصة  (4)تعديل المادة " 148/4/202099

من اسس  (1)للتخصصات والبرامج االكاديمية بند 

االعتماد العام والخاص ورفع الطاقة االستيعابية 

العامة والخاصة لمؤسسات التعليم العالي المعدلة 

بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  (15)رقم 

 والتي 5/4/2017تاريخ  (140/12/2017)

برنامج / يعتمد التخصص" تنص على 

البكالوريوس ألول مرة بطاقة استيعابية خاصة ال 

يعتمد "لتصبح " طالب كحد اقصى (200)تتجاوز 

برنامج البكالوريوس ألول مرة بطاقة / التخصص 

طالب كحد  (300)استيعابية خاصة ال تتجاوز 

".اقصى

تعديل مادة



 (243/28/2018)تعديل قرار المجلس رقم 148/4/2020100

: الذي ينص على18/7/2018تاريخ 

منح الجامعات الحكومية العاملة في المملكة "

األردنية الهاشمية مدة أقصاها بداية العام الجامعي 

 (11)والمادة  (15) لتطبيق المادة 2020/2021

من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج 

الدراسات العليا الصادرة بموجب قرار مجلس 

تاريخ  (119/10/2017)الهيئة رقم 

عضو : طالب ) وبما يخص نسبة 15/3/2017

والطاقة االستيعابية الخاصة  (هيئة التدريس

القصوى وذلك من أجل اعطاء الجامعات الحكومية 

مهلة كافية لتصويب التجاوز على الطاقات 

االستيعابية مع ضرورة تزويد الهيئة بخطة 

لتصبح كما ."  الجامعة في تصويب تلك التجاوز

:يلي

منح الجامعات الحكومية العاملة في المملكة "

األردنية الهاشمية مدة أقصاها بداية العام الجامعي 

 (11)والمادة  (15) لتطبيق المادة 2021/2022

من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج 

الدراسات العليا الصادرة بموجب قرار مجلس 

تاريخ  (119/10/2017)الهيئة رقم 

عضو : طالب ) وبما يخص نسبة 15/3/2017

والطاقة االستيعابية الخاصة  (هيئة التدريس

القصوى وذلك من أجل اعطاء الجامعات الحكومية 

مهلة كافية لتصويب التجاوز على الطاقات 

االستيعابية مع ضرورة تزويد الهيئة بخطة 

."الجامعة في تصويب تلك التجاوز

تعديل قرار مجلس

الموافقة على تجديد عقد مدير الشؤون المالية "1522/4/2020101

واإلدارية الدكتور عبدهللا الشبلي الذي سينتهي 

، شريطة أن يتم استكمال 7/5/2020عقده بتاريخ 

."إجراءات تجديد العقد حسب االصول

تجديد عقد



:" تعديل المالحظات1522/4/2020102

حذف االعتماد العام : بخصوص العنوان -  1

.للتعلم االلكتروني  واستبدالها باالعتماد الخاص

دمج معايير ضمان الجودة مع تعليمات - 2

.االعتماد

.استبدال كلمة تعليم بتعلم اينما وردت- 3

.بما انها واردة بالتعريفات (6)حذف المادة - 4

بخصوص نسب التعليم المتزامن والغير - 5

.متزامن 

التعلم اإللكتروني الموجود  (4)المادة - 6

-e)استبدالها  ( online learning)باإلنجليزي 

learning)

 online: عمل تعريفات للمصطلحات التالية- 7

learning , e-learning, platform 

blended learning 

بيان للمجلس بان هذه التعليمات لبرامج تعطى - 8

.بالكامل عن بعد

."توضيح آليات التقييم- 9

تعديل تعليمات االعتماد 

العام للتعلم االلكتروني

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية العامة : اوال167/5/2020103ً

لتصبح  (630)لجامعة العقبة للتكنولوجيا من 

: طالباً، شريطة استكمال االتي (3681)

استكمال نواقص األجهزة والمعدات المتعلقة : أوال

بمختبري التحليل االلي والصيدلة الصناعية 

.الخاصة بتخصص الصيدلة

ً استكمال نواقص االعتماد الخاص في : ثانيا

المتعلقة  (البكالوريوس/ الهندسة المدنية)تخصص 

بتعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة 

. الدكتوراه في تخصص اإلنشاءات

سيتم التأكد من قيام الجامعة باستكمال النواقص 

أعاله قبل بداية الفصل الدراسي األول من العام 

".2021/2020الجامعي 

رفع طاقة عامة

تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة " 167/5/2020104

في  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)لتخصص 

جامعة العقبة للتكنولوجيا لحين استكمال النواقص 

وتحديث االجهزة والمعدات المتعلقة بمختبري 

التحليل اآللي والصيدلة الصناعية الخاصة 

".بالتخصص

تأجيل البت

إقرار التعديالت على دليل ضمان الجودة  " 167/5/2020105

للمؤسسات التعليمية والبدء بتطبيقها اعتباراً من 

."2020/2021العام الجامعي 

اقرار تعديل



اعتبار برامج جامعة البلقاء التطبيقية  " 167/5/2020106

الموجودة في الكليات المختلفة برامج منفصلة 

لغاية التقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة 

."البرامجية

برامج الكليات

إقرار تعليمات ومعايير اعتماد وجودة برامج  " 1718/5/2020107

، كما هي بالشكل (Online Learning)التعلم 

."المرفق ويعمل بها اعتباراٍ من تاريخ اقرارها

اقرار تعليمات

. توجيه عقوبة التنبيه لجامعة اربد االهلية: اوال1718/5/2020108

.دينار (10000)فرض غرامة مالية قدرها : ثانيا

وذلك لمخالفتها بعدم االلتزام بالقوانين واالنظمة 

."والتعليمات المتعلقة بالتعليم العالي

توجيه عقوبة التنبيه

اقرار ترجمة المجاالت المعرفية لتخصص : اوالً" 1718/5/2020109

.الطب البشري 

اقرار ترجمة االطار العام لتعليمات ومعايير : ثانيا

دكتور )االعتماد الخاص لتخصص الطب البشري 

"البكالوريوس/ (في الطب

اقرار

الموافقة على اعداد  النتائج الخاصة : أوال183/6/2020110ً

 2019بالتصنيف األردني للبرامج األكاديمية لعام 

تمهيداً إلرسالها للجامعة بحيث يبين ترتيبها في 

كل تخصص باإلضافة إلى ترتيب الجامعة في كل 

معيار من المعايير الخمسة، وهذا يتيح لمعظم 

الجامعات تحقيق نتائج جيدة في معيار أو معيارين 

.على األقل

اعداد تقارير مفصلة لكل جامعة عن اداء : ثانياً

. برامجها في التصنيف

اعداد النتائج



برنامج / اللغة االنجليزية وآدابها): أوال183/6/2020111ً

:(البكالوريوس

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص 

 (برنامج البكالوريوس/ اللغة االنجليزية وآدابها)

 (526)لتصبح   (580)في الجامعة األردنية من  

.طالبا

ً برنامج / اللغة االنجليزية وآدابها): ثانيا

:(الماجستير

اللغة )ايقاف قبول طلبة جدد في  تخصص 

في  (برنامج الماجستير/ االنجليزية وآدابها

الجامعة األردنية لحين تصويب التجاوز الحاصل 

على الطاقة االستيعابية الخاصة وذلك بتعيين العدد 

.الالزم من أعضاء هيئة التدريس

ً :(برنامج الدكتوراه/ اللغة االنجليزية وآدابها): ثالثا

اللغة )ايقاف قبول طلبة جدد في  تخصص 

في الجامعة  (برنامج الدكتوراه/ االنجليزية وآدابها

األردنية لحين تصويب التجاوز الحاصل على 

الطاقة االستيعابية الخاصة وذلك بتعيين العدد 

.الالزم من أعضاء هيئة التدريس

ً برنامج / اللغة االنجليزية التطبيقية):  رابعا

 :(البكالوريوس

اللغة )ايقاف قبول طلبة جدد في  تخصص 

في  (برنامج البكالوريوس/ االنجليزية التطبيقية

الجامعة األردنية لحين تصويب التجاوز الحاصل 

على الطاقة االستيعابية الخاصة وذلك بتعيين العدد 

الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتغطية العدد 

.الفعلي للطلبة

تخفيض طاقة خاصة



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال183/6/2020112ً

/ علم البيانات والذكاء االصطناعي)لتخصص 

في جامعة البترا بطاقة  (برنامج البكالوريوس

:طالباً، شريطة اآلتي (94)استيعابية قدرها 

:تصويب الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي. أ 

ساعات حداً  (3)اضافة مساق دراسي بواقع - 

.أدنى للمجال المعرفي مكونات الحاسوب المادية

التركيز على الجانب العملي التطبيقي لمساق - 

.البيانات الضخمة

عبدالرؤوف .على الجامعة تزويدنا بكتاب نقل د. ب 

.اشتيوي لقسم علم البيانات والذكاء االصطناعي

ً علم )سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

برنامج /البيانات والذكاء االصطناعي

بداية السنة الثانية من تاريخ  (البكالوريوس

.االعتماد

ً على الجامعة تعيين عضوي هيئة تدريس من : ثالثا

حملة درجة الدكتوراه تخصص أحدهما في علم 

البيانات واآلخر في الذكاء االصطناعي وذلك قبل 

بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد وسيتم 

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص عند 

.بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد األولي

ً سيتم دراسة االعتماد النهائي للتخصص : رابعا

.عند تخريج الدفعة األولى من التخصص

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة : خامساً

 (برنامج البكالوريوس/علم الحاسوب)لتخصص 

ً (175)طالباً لتصبح  (224)من  . طالبا

اعتماد خاص أولي



ادارة )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : أوال183/6/2020113ً

برنامج البكالوريوس في / (االدارة الفندقية/الفنادق

كلية عمون الجامعية بطاقة استيعابية قدرها 

(173) ً .طالبا

ً ادارة )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

برنامج البكالوريوس في / (ادارة الفعاليات/ الفنادق

كلية عمون الجامعية بالطاقة االستيعابية المقرة 

:طالباً، شريطة اآلتي (200)سابقاً والبالغ قدرها 

زيادة عدد ساعات المجال المعرفي في تصميم . أ 

 (15)من  (ادارة الفعاليات)وتخطيط الفعاليات 

ساعة حداً أدنى في تخصص  (21)ساعة ليصبح 

.(ادارة الفعاليات/ ادارة الفنادق)

على كلية عمون الجامعية زيادة عدد ساعات . ب 

-6)ساعات لتصبح  (3)المساقات االختيارية من 

.ساعة حداً أدنى (12

. 1/7/2020وذلك في موعد أقصاه 

استمرار اعتماد خاص

اقرار المجاالت المعرفية ونتاجات التعلم " 183/6/2020114

ادارة )،(االدارة الفندقية/ادارة الفنادق)لتخصصي 

برنامج البكالوريوس كما  (ادارة فعاليات/ الفنادق

هي بالشكل المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 

."اقرارها

اقرار المجاالت المعرفية

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة  لتخصص " 183/6/2020115

في   (برنامج الدبلوم المتوسط/ المختبرات الطبية)

كلية جامعية / الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا)

( 101)عند الطاقة المقرة سابقاً وقدرها  (تقنية

ً ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة  لتخصص " 183/6/2020116

برنامج الدبلوم / إدارة السياحة والضيافة)

الكلية الجامعية العربية )في   (المتوسط

عند الطاقة المقرة  (كلية جامعية تقنية/ للتكنولوجيا

ً (108)سابقاً وقدرها  ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة  لتخصص " 183/6/2020117

برنامج الدبلوم / االتصاالت وشبكات الحاسوب)

الكلية الجامعية العربية )في   (المتوسط

عند الطاقة المقرة  (كلية جامعية تقنية/ للتكنولوجيا

ً (101)سابقاً وقدرها  ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة  لتخصص " 183/6/2020118

برنامج الدبلوم / الصيانة الكهروميكانيكية)

الكلية الجامعية العربية )في   (المتوسط

عند الطاقة المقرة  (كلية جامعية تقنية/ للتكنولوجيا

ً (101)سابقاً وقدرها  ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة



تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة  لتخصص " 183/6/2020119

في   (برنامج الدبلوم المتوسط/ التكييف والتبريد)

كلية جامعية / الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا)

( 92)عند الطاقة المقرة سابقاً وقدرها  (تقنية

ً ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة  لتخصص " 183/6/2020120

برنامج الدبلوم / المعدات والتركيبات الكهربائية)

الكلية الجامعية العربية )في   (المتوسط

عند الطاقة المقرة  (كلية جامعية تقنية/ للتكنولوجيا

ً (143)سابقاً وقدرها  ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة  لتخصص " 183/6/2020121

برنامج / صيانة المركبات الكهربائية والهجينة)

الكلية الجامعية العربية )في   (الدبلوم المتوسط

عند الطاقة المقرة  (كلية جامعية تقنية/ للتكنولوجيا

ً (101)سابقاً وقدرها  ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة

اإلصرار على قرار المجلس السابق رقم " 183/6/2020122

 الذي 18/5/2020تاريخ  (108/17/2020)

اتخذ بحق جامعة اربد االهلية لعدم التزامها 

بالقوانين واالنظمة والتعليمات المتعلقة بالتعليم 

:" العالي  والذي ينص على

.توجيه عقوبة التنبيه لجامعة اربد االهلية: اوال

.دينار (10000)فرض غرامة مالية قدرها :  ثانيا

وذلك لمخالفتها بعدم االلتزام بالقوانين واالنظمة 

."والتعليمات المتعلقة بالتعليم العالي

التأكيد على قرار المجلس

تأجيل البت في تثبيت الطاقة االستيعابية " 183/6/2020123

برنامج / العلوم الطبية المخبرية)لتخصص 

في جامعة جدارا لحين توفير  (البكالوريوس

على األقل، وذلك في موعٍد  (مايكروتوم)جهازين 

أقصاه قبل بداية الفصل الدراسي األول من العام 

."(2021/2020)الجامعي 

تأجيل البت

الرياضيات )اقرار المجاالت المعرفية لتخصص " 1910/6/2020124

، كما (برنامج البكالوريوس/ واالحصاء التطبيقي

هي بالشكل المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 

"اقرارها

اقرار المجاالت المعرفية

اقرار المجاالت المعرفية ونواتج التعلم لتخصص " 1910/6/2020125

برنامج / ذكاء األعمال وتحليل البيانات)

، كما هي بالشكل المرفق ويعمل بها (البكالوريوس

."اعتباراً من تاريخ اقرارها

اقرار المجاالت المعرفية



تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 1910/6/2020126

في  (برنامج الدكتوراه/ الهندسة الميكانيكية)

الجامعة األردنية لحين استكمال الجامعة للنواقص 

:اآلتية

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس . 1

من حملة درجة الدكتوراه في التخصص لتغطية 

أعداد الطلبة المسجلين في برنامج البكالوريوس 

.وبرنامجي الماجستير

تعديل وصف المواد التالية في الخطة الدراسية . 2

بما ينسجم مع مستوى برنامج الدكتوراه

(0904901)الرياضيات الهندسية • 

تقنيات الحوسبة في الهندسة الميكانيكية • 

(0904905)

(0904907)مبادئ الميكانيكا • 

التزام أعضاء هيئة التدريس بالعبء اإلشرافي . 3

لرسائل الماجستير التي يشرفون عليها وفقاً 

لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

.العليا

ً إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص :  ثانيا

، وذلك (برنامج الماجستير/الهندسة الميكانيكية)

لتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية 

الخاصة، و توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة 

.التدريس

ً الهندسة )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : ثالثا

 (برنامج الماجستير/الطاقة المتجددة-الميكانيكية

وذلك لتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة 

االستيعابية الخاصة، و توفير العدد الالزم من 

تأجيل البت



تأجيل البت باالستمرار في االعتماد : أوالً" 1910/6/2020127

 (برنامج البكالوريوس/ القانون)الخاص لتخصص 

في جامعة آل البيت لحين تصويب التجاوز الحاصل 

 (358)عل الطاقة االستيعابية المقرة للبرنامج 

.30/8/2020طالباً، ، وذلك في موعد أقصاه 

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم :   ثانيا

، بإيقاف 4/9/2019تاريخ  (496/33/2019)

برنامج /القانون)قبول طلبة جدد في تخصص 

في جامعة آل البيت، لحين استكمال  (الماجستير

:النواقص اآلتية

تصويب التجاوز في عدد الطلبة الفعلي في - 

البرنامج عن الحد األعلى لبرامج الدراسات العليا 

 (172)حيث بلغ عدد الطلبة الفعلي في البرنامج 

ً .طالبا

توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس في - 

البرنامج، كون تم احتساب كامل العدد المتوفر في 

.القسم لطاقة برنامج البكالوريوس

ً التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإلغاء : ثالثا

برنامج /الملكية الفكرية)ترخيص تخصص 

في جامعة آل البيت وذلك لعدم تحقيق  (الماجستير

."معايير االعتماد الخاص للتخصص

عالق

تأجيل البت



الموافقة على االعتماد الخاص االولي : أوال1910/6/2020128ً

/ علم البيانات والذكاء االصطناعي)لتخصص 

في جامعة عمان االهلية  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة  (80)بطاقة استيعابية خاصة قدرها 

:اآلتي

:تعديل الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي. 1

زيادة المجال المعرفي مكونات الحاسوب المادية -  

.ساعات حداً أدنى للمجاالت االجبارية (3)بواقع 

التوزان بين عدد ساعات الذكاء االصطناعي -  

وعلم البيانات في المجاالت التخصص الفرعية 

.االجبارية

تعديل المساقات المطروحة في المجاالت -  

االختيارية بحيث تصبح جميعها في مجال علم 

البيانات والذكاء االصطناعي وذلك لمطابقة االطار 

العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

.لتخصصات تكنولوجيا المعلومات

تزويدنا بمباشرة عمل الدكتور اعضاء هيئة . 2

.التدريس في موعد اقصاه بداية الفصل االول

على الجامعة اعداد مختبرين متخصصين . 3

احدهما بالذكاء االصطناعي واالخر بعلم البيانات 

.في موعد اقصاه قبل بداية السنة الثالثة

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص علم : ثانيا

برنامج البكالوريوس / البيانات والذكاء االصطناعي

.عند بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد

على الجامعة تعيين عضوي هيئة تدريس : ثالثاً

بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد االولي من 

حملة درجة الدكتوراه احدهما بتخصص علم 

اعتماد خاص أولي



تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة : أوال1910/6/2020129ً

من  (برنامج البكالوريوس/القانون)لتخصص

ً (349)طالباً لتصبح  (387) .طالبا

ً تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص : ثانيا

في  (برنامج البكالوريوس/القانون)لتخصص 

جامعة الزرقاء لحين تصويب مدة عقود عمل 

أعضاء هيئة التدريس في البرنامج بحيث تكون 

منها لمدة ثالث سنوات على األقل وذلك  (50%)

من اإلطار العام لتعليمات  (4)استناداً للمادة 

ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية 

.والعلمية الصادرة عن هيئة االعتماد

ً تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

برنامج / الُملكية الفكرية وادارة االبتكار)

في جامعة الزرقاء وإيقاف قبول طلبة  (الماجستير

:جدد في التخصص لحين تحقيق الشروط اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة • 

الدكتوراه متفرغ برتبة أستاذ في التخصص حسب 

تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

. العليا

تعديل مدة العقود السنوية ألعضاء هيئة • 

 (%50)التدريس في البرنامج بحيث تكون نسبة 

منها لمدة خمس سنوات على األقل وذلك استناداً 

من تعليمات ومعايير االعتماد العام  (6)المادة 

.لبرامج الدراسات العليا الصادرة عن هيئة االعتماد

وذلك في موعد أقصاه قبل بداية الفصل الدراسي 

، وبخالف 2020/2021األول من العام الجامعي 

.ذلك سيتم إعادة النظر في اعتماد التخصص

تخفيض طاقة خاصة



تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية : أوال1910/6/2020130ً

برنامج /اللغة العربية وآدابها  )الخاصة لتخصص

في جامعة عجلون الوطنية لحين  (البكالوريوس

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس لرفع 

الطاقة االستيعابية الخاصة حيث أن العدد المتوفر 

من أعضاء هيئة التدريس يغطي فقط الطاقة 

.طالباً  (250)الممنوحة سابقاً وقدرها 

  

ً تزويد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم :     ثانيا

.العالي بعقود أعضاء هيئة التدريس

ً إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية : ثالثا

:بما ينسجم مع معايير التخصص 

 ساعات إلى 3إضافة مادة المعجمية بواقع -  

المجال المعرفي الدراسات اللغوية ونقل مادة فقه 

.اللغة إلى قائمة المواد االختيارية

 3إضافة مادة المكتبة العربية والمعاجم بواقع -  

.ساعات للمجال المعرفي الدراسات المشتركة

إضافة مادة مناهج البحث في األدب واللغة -  

 ساعات معتمدة للمجال المعرفي الدراسات 3بواقع 

.المشتركة

 ساعات 3إضافة مادة الفلسفة اإلسالمية بواقع -  

.معتمدة للمجاالت المساندة

 ساعات 3 بواقع 2نقل مادة الشعر الحديث -  

معتمدة من قائمة المواد االختيارية إلى قائمة 

.المواد االجبارية

تغيير مسمى مادة الشعر الجاهلي إلى األدب -  

تأجيل البت

التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإغالق " 1910/6/2020131

كلية جامعية / الكلية األردنية للعلوم والتكنولوجيا)

إغالقاً دائماً، وذلك بسبب عدم تمكن  (متوسطة

، من تصويب 7/6/2020الكلية حتى تاريخ 

أوضاعها بتأمين مبنى جديد للكلية يحقق شروط 

وتعليمات ومعايير االعتماد العام والخاص المعمول 

بها من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

."وضمان جودتها رغم منح الكلية مهله نهائية

اغالق كلية



الموافقة على تنسيب رئيس مجلس أمناء كلية " 1910/6/2020132

المجتمع اإلسالمي بتجديد عقد تعيين الدكتورة 

عميدة كلية " الشيخ خليل"غدير أحمد خليل 

لدورة  (كلية جامعية متوسطة/ المجتمع اإلسالمي)

، 10/6/2020جديدة ثالث سنوات اعتباراً من 

من تعليمات  (8)من المادة  (أ)وذلك بموجب البند 

ومعايير االعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة 

، وتزويدنا بالعقد (2013)لسنة  (2)المعدلة رقم 

."الجديد موقع حسب األصول

تنسيب مجلس امناء

برنامج / اللغتان االلمانية واالنجليزية):    أوال2017/6/2020133ً

 (البكالوريوس

تأجيل البت في االعتماد وايقاف قبول طلبة في . 1

برنامج /اللغتين األلمانية واالنجليزية)تخصص 

في الجامعة األردنية حيث ال يتوفر  (البكالوريوس

.الحد االدنى من أعضاء هيئة التدريس في البرنامج

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس .  2

.في التخصص لتغطية عدد الطالب

توطين عضوي هيئة تدريس في التخصص .  3

من حملة درجة الدكتوراه في تخصص اللغة 

.االنجليزية

تعديل أرقام المواد التي تحمل ارقام تخصص . 4

اللغة االنجليزية  في الخطة الدراسية بحيث تصبح 

.(االنجليزية/ اللغتين األلمانية )تحمل رقم تخصص 

ً برنامج / اللغتان االيطالية واالنجليزية): ثانيا

(البكالوريوس

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص .  1

برنامج / االنجليزية/اللغتين االيطالية)

في الجامعة األردنية  بطاقة   (البكالوريوس

. طالباً  (368)استيعابية قدرها 

توطين عضوي هيئة تدريس في التخصص من . 2

.حملة درجة الدكتوراه في تخصص اللغة االنجليزية

تعديل أرقام المواد التي تحمل ارقام تخصص .  3

اللغة االنجليزية  في الخطة الدراسية بحيث تصبح 

.(االنجليزية/ اللغتين االيطالية )تحمل رقم تخصص 

ً برنامج / اللغتان االسبانية واالنجليزية): ثالثا

(البكالوريوس

تأجيل البت



تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً"2017/6/2020134

في  (برنامج البكالوريوس/علم النفس)لتخصص 

 (298)طالباً لتصبح  (363)الجامعة األردنية من 

ً .طالبا

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانيا

في  (برنامج البكالوريوس/ علم النفس)لتخصص 

الجامعة األردنية لحيت تصويب التجاوز الحاصل 

طالباً، حيث بلغ  (298)على الطاقة االستيعابية 

طالباً منهم  (468)عدد الطلبة الفعلي في البرنامج 

.15/9/2020وافداً، وذلك في موعد أقصاه  (33)

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم : ثالثا

، بعدم قبول 9/1/2019تاريخ  (8/2/2019)

برنامج / علم النفس)طلبة جدد في تخصص 

لحين توفير العدد الالزم من أعضاء  (الماجستير

هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه، كونه تم 

احتساب جميع أعضاء هيئة التدريس في القسم 

للطاقة االستيعابية لبرنامج البكالوريوس

ً تزويد الهيئة بعقد عمل الدكتور فراس علي : رابعا

. الحبيس الذي تم اصدار كتاب تعيينه في القسم

تخفيض طاقة خاصة



الموافقة على االعتماد الخاص األولي :   أوال2017/6/2020135ً

/ الرياضيات واالحصاء التطبيقي )لتخصص 

في جامعة عمان األهلية  (برنامج البكالوريوس 

: طالبا، شريطة اآلتي (86)بطاقة استيعابية قدرها 

تعديل الخطة الدراسية وفق المجاالت المعرفية .  1

المقرة من قبل مجلس هيئة اعتماد مؤسسات 

التعليم العالي وضمان جودتها في موعد أقصاه 

1/9/2020.

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة .  2

الدكتوراه في المجاالت اآلتية بداية السنة الثالثة 

. إحصاء رياضي – إحصاء تطبيقي- من االعتماد ،

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة .  3

الدكتوراه أو الماجستير في الرياضيات في قسم 

.العلوم األساسية 

ً سيتم متابعة التخصص وتثبيت الطاقة : ثانيا

الرياضيات )االستيعابية الخاصة لتخصص

بداية   (برنامج البكالوريوس/ واالحصاء التطبيقي

. السنة الثالثة من االعتماد

ً الرياضيات )سيتم االعتماد النهائي لتخصص: ثالثا

عند  (برنامج البكالوريوس/ واالحصاء التطبيقي

. تخريج الفوج األول من التخصص 

اعتماد خاص أولي



الموافقة على االعتماد الخاص االولي : أوال2017/6/2020136ً

برنامج / ذكاء االعمال وتحليل البيانات)لتخصص 

في جامعة البترا بطاقة استيعابية  (البكالوريوس

طالباً، شريطة تصويب الخطة  (121)قدرها 

الدراسية بما يتالءم مع المعايير في موعد أقصاه 

: لتصبح كاآلتي1/9/2020

زيادة عدد ساعات المجال المعرفي اساسيات . 1

ساعات للمجاالت  (3)ذكاء االعمال بواقع 

.االجبارية

زيادة عدد ساعات المجال المعرفي تقنيات . 2

ساعات للمجاالت  (3)تحليل البيانات بواقع 

.االجبارية

اضافة مساق مهارات االتصال في االعمال . 3

.للمجاالت المساندة

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

برنامج / ذكاء االعمال وتحليل البيانات)

عند بداية السنة الثانية من تاريخ  (البكالوريوس

.االعتماد األولي

ً على الجامعة تعيين عضوي هيئة تدريس من : ثالثا

حملة درجة الدكتوراه على أن يكون احدهما 

متخصص في تحليل البيانات على االقل وذلك قبل  

بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد وسيتم 

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص عند 

.بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد االولي

ً سيتم متابعة االعتماد النهائي : رابعا

برنامج / ذكاء االعمال وتحليل البيانات)لتخصص

عند تخريج الدفعة األولى من  (البكالوريوس

اعتماد خاص أولي

الموافقة على اعتماد الطاقة االستيعابية السابقة " 2017/6/2020137

 (برنامج البكالوريوس/ علم الحاسوب)لتخصص 

ً (224)والبالغ قدرها  ."طالبا

اعتماد الطاقة االستيعابية

تأجيل البت في االعتماد الخاص لــتخصص " 2017/6/2020138

فــي  (برنـــامج الدبــلوم المتوسط/ السجل الطبي)

كــليــــة جامعيــــة / كلية األميرة ثروت )

:، لحين استكمـــال الكلية للنواقص اآلتية(متـوسطة

زيادة عدد الكتب والعناوين المتخصصة حسب . 1

.معايير االعتماد الخاص للتخصص

توفير مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة . 2

.البكالوريوس في التخصص

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله في 

30/8/2020".

تأجيل البت



تأجيل تثبيت الطاقــة االستيعابية الخاصة " 2017/6/2020139

برنـامج الدبلوم / التمريض المشارك )لتخصص 

الكلية الجامعية العربية )فــي  (المتـوسط

، لحين استكمال (كــلية جامعيـة تقنية/ للتكنولوجيا 

:الكلية للنواقص اآلتية

للتدرب على طريقة إنعاش  (ملكان)نموذج . 1

.المرضى

.مجسم خاص لفحص الثدي. 2

وسيتم الــتـأكــد من استكمــال الكـلية للــنواقــص 

أعاله وتثبيت الطــاقة االستيعـابية الخــاصة 

."30/7/2020للــتخصص فــي 

تأجيل تثبيت

التأكيد على قرار المجلس السابق رقم : أوال2017/6/2020140ً

 والذي ينص 4/3/2020تاريخ  (73/10/2020)

:على ما يلي

االعتذار عن عدم الموافقة على تعيين العقيد " 

المهندس معمر كامل حدادين عميداً للكلية 

الجامعية للعلوم المساحية والجيومكانية وذلك 

من تعليمات االعتماد  (ج،ه-8)استناداً إلى المادة 

 (2)العام للكليات الجامعية المتوسطة المعدلة رقم 

صادرة باالستناد إلى الفقرتين  (2013)لسنة 

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

 2007لسنة  (20)مؤسسات التعليم العالي رقم 

."وتعديالته

من تعليمات االعتماد  (ج-8)إبقاء المادة : ثانياً

العام للكليات الجامعية المتوسطة كما هي لعدم 

." وجود أي مبرر للتعديل

التأكيد على قرار المجلس

الطلب من مديرية االعتماد ترتيب التخصصات "2017/6/2020141

ً :في الجامعات األردنية الرسمية وفقا

التخصصات التي عليها تجاوز على الطاقة . 1

.االستيعابية

التخصصات التي لم يتم اعتمادها بشكل نهائي . 2

.أو تحديد طاقة استيعابية لها

التخصصات التي تم إيقاف قبول طلبة فيها . 3

."بقرار من مجلس الهيئة ولم تقم بتصويب وضعها

االعتماد



تأجيل البت باالستمرار في االعتماد الخاص : أوال2124/6/2020142

علم )وعدم قبول طلبة جدد في تخصص 

لحين تعيين العدد  (برنامج البكالوريوس/الحاسوب

الالزم من اعضاء هيئة التدريس لتغطية عدد 

.الطلبة المسجلين

ً تأجيل البت بتثبيت الطاقة االستيعابية : ثانيا

/ الرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة)لتخصص 

لحين تزويدنا بكتاب نقل  (برنامج البكالوريوس

للدكتور اسامة ضرغام من قسم نظم المعلومات 

الحاسوبية للرسم الحاسوبي والرسوم المتحركة 

المساقات التي يدرسها لتخصص الرسم )و

. (الحاسوبي والرسوم المتحركة

ً علم )تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

لحين تزويدنا  (برنامج الماجستير/ الحاسوب

باإلنتاج العلمي المطابق وفقاً لتعليمات ومعايير 

.االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

ً نظم )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : رابعا

 (برنامج البكالوريوس/ المعلومات الحاسوبية

 (319)وتخفيض الطاقة االستيعابية للتخصص من 

ً (293)لتصبح  .طالبا

ً تأجيل البت باالستمرار باالعتماد الخاص :  خامسا

برنامج / هندسة البرمجيات)لتخصص 

لحين تزويد الهيئة بكتاب نقل  (البكالوريوس

الدكتور محمد الحنيطي من قسم نظم المعلومات 

المساقات التي )الحاسوبية لقسم هندسة البرمجيات 

، وعلى (يدرسها في قسم هندسة البرمجيات

الجامعة تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة 

تأجيل البت



تأجيل البت في االعتماد الخاص وعدم قبول " 2124/6/2020143

األنظمة الذكية في الهندسة )طلبة جدد في تخصص 

في جامعة العلوم  (برنامج الماجستير/الصناعية

:التطبيقية لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس - 1

من حملة الدكتوراه في التخصص المحققين لشرط 

الرتب األكاديمية واالنتاج العلمي وفقاً لتعليمات 

.ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

من عقود أعضاء هيئة  (%50)تحقيق نسبة - 2

التدريس من حملة درجة الدكتوراه في برنامج 

الماجستير لمدة خمس سنوات على األقل وفقاً 

لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

العليا وثالث سنوات لبرنامج البكالوريوس وفقاً 

لإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

.للتخصصات اإلنسانية والعلمية

تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه - 3

.للدكتورة ربا أمين األحمد

:إجراء التعديالت على الخطة الدراسية- 4

من قائمة مواد  (الذكاء االصطناعي)نقل مادة • 

التخصص االختيارية إلى قائمة مواد التخصص 

.اإلجبارية في مسار الرسالة

إدارة المشاريع في الثورة )تعديل وصف مادة • 

بحيث يشتمل على بعض لغات  (الصناعية الرابعة

.البرمجة وتطبيقاتها لمساري الرسالة والشامل

تحليل البيانات والتعلم اآللي )دمج مادة • 

في ( تطبيقات علم البيانات)مع مادة  (التطبيقي

. مادة واحدة إجبارية لمساري الرسالة والشامل

تأجيل البت



استمرارية االعتماد الخاص : أوال2124/6/2020144ً

في  (برنامج البكالوريوس/ القانون)لتخصص

جامعة فيالدلفيا ضمن بطاقة استيعابية 

ً (247)قدرها .طالبا

ً الموافقة على االعتماد الخاص األولي : ثانيا

في  (برنامج الماجستير/ قانون االعمال)لتخصص

:جامعة فيالدلفيا شريطة اآلتي

تزويد هيئة االعتماد بعقد عمل لألستاذ الدكتور • 

قيس عنيزان شرايري المذكور أسمه في جدول 

من طلب االعتماد الُمقدم من قبل الجامعة،  (4)رقم

.15/9/2020وذلك في موعد أقصاه 

تعديل نسبة مدة عقود عمل أعضاء هيئة • 

التدريس في برنامج الماجستير بحيث يصبح 

 منها لمدة خمس سنوات وذلك في موعد 50%

.15/9/2020أقصاه 

توفير عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة • 

الدكتوراه  في التخصص عند بداية السنة الثانية 

.من اعتماد التخصص

استمرار اعتماد خاص



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوالً"2124/6/2020145

برنامج / تكنولوجيا التصوير االشعاعي)لتخصص

في جامعة اإلسراء بطاقة استيعابية  (البكالوريوس

طالب، شريطة استكمال الجامعة  (100)قدرها 

:للنواقص اآلتية

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة . 1

الدكتوراه في تخصص التصوير اإلشعاعي في 

. بداية السنة الثانية، واخر في بداية السنة الثالثة

توفير المختبرات واألجهزة والتجهيزات .  2

الالزمة للتخصص حسب معايير االعتماد، وتعيين 

مشرفين للمختبرات في بداية السنة الثانية وفي 

حال قبول طلبة تجسير يجب توفيرها في السنة 

.األولى

توفير الكتب الالزمة للتخصص حسب اإلطار .  3

العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

.للتخصصات اإلنسانية والعلمية

:إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية. 4

تعديل عدد ساعات التخصص الكلي لمنح درجة   - 

 ساعة 136البكالوريوس بالتصوير االشعاعي 

.معتمدة حسب معايير االعتماد

تعديل مجموع الساعات المعتمدة بالمجال  - 

المعرفي في مبادئ التصوير وضبط الجودة 

 12والوقاية االشعاعية في التصوير الطبي لتصبح 

.ساعة معتمدة

تعديل مجموع الساعات المعتمدة بالمجال  - 

 ساعات 6المعرفي في المجاالت المساندة  لتصبح 

.معتمدة

اعتماد خاص أولي



تأجيل البت في االعتماد الخاص األولي لتخصص " 2124/6/2020146

برنامج / تكنولوجيا التخدير واإلنعاش)

في جامعة اإلسراء وذلك لحين  (البكالوريوس

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

توفير عضوي هيئة تدريس من حملة درجة . 1

. الدكتوراه أو ما يعادلها في التخصص

:إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية. 2

إلى قائمة مواد  (علم األدوية العام)إضافة مادة • 

.التخصص اإلجبارية

إلى قائمة متطلبات  (الفسيولوجي)نقل مادة • 

.الكلية

أساسيات معالجة المجاري )تعديل تسمية مادة • 

التنفس االصطناعي )، وإضافة مادة (التنفسية

أساسيات المعالجة )لتصبح مادة واحدة باسم 

.(التنفسية والتنفس االصطناعي

 (علم األنسجة والتشريح)تغيير مسمى مادة • 

.فقط (التشريح العام)لتصبح 

التقييم الصحي للمريض، التجهيز )دمج المواد • 

لتصبح  (للجراحة العامة، تقييم ما قبل الجراحة

.(مبادئ التحضير للجراحة)

، وإضافتها كمادة (التنفس الصناعي)إلغاء مادة • 

أساسيات المعالجة التنفسية )واحدة مع مادة 

.(والتنفس االصطناعي

 (أساسيات التعامل مع الحاالت الحرجة)نقل مادة • 

.الى قائمة المواد اإلجبارية

لتصبح  (جراحة اليوم الواحد)تغيير تسمية مادة • 

 Ambulatoryالتخدير اإلسعافي )

تأجيل البت



الموافقة على االعتماد الخاص االولي : أوال2124/6/2020147ً

) برنامج البكالوريوس/ االمن السيبراني(لتخصص 

:طالباً، شريطة اآلتي (89)بطاقة استيعابية قدرها 

:تعديل الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي. 1

نمذجة الشبكات، ادارة )استبدال المساقات االتية • 

 (المشارع، الحوسبة السحابية، االنظمة الموزعة

.بمساقات متعلقة باألمن السيبراني

تعديل مسمى ووصف مساقي الحزم البرمجية • 

الجاهزة والبرمجة بلغة بايثون لتصبح متعمقة 

اكثر باألمن السيبراني

تجهيز مختبر متخصص في أمن المعلومات في . 2

موعد اقصاه قبل بداية السنة الثالثة من اعتماد 

.التخصص

زيادة المراجع والكتب والدوريات المتخصصة . 3

.في االمن السيبراني

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في السنة  (برنامج البكالوريوس/األمن السيبراني)

.الثانية من تاريخ االعتماد

ً سيتم تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص : ثالثا

في بداية ) برنامج البكالوريوس/ االمن السيبراني(

السنة الثالثة من تاريخ االعتماد وعلى الجامعة في 

ذلك الوقت تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة 

درجة الدكتوراه بتخصص االمن السيبراني على أن 

.يكون أحدهما برتبة استاذ مشارك حداً أدنى

ً سيتم متابعة االعتماد النهائي لتخصص : رابعا

بعد ) برنامج البكالوريوس/ االمن السيبراني(

.تخريج الفوج االول من طلبة التخصص

اعتماد خاص أولي



استمرارية االعتماد الخاص : أوال2124/6/2020148ً

في  (برنامج البكالوريوس/ القانون)لتخصص

جامعة جدارا وبنفس الطاقة االستيعابية المقرة 

طالباً، شريطة تجديد العقود السنوية  (313)سابقاً

ألعضاء هيئة التدريس حسب تعليمات ومعايير 

االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية لبرامج 

البكالوريوس الصادرة عن هيئة االعتماد، وذلك 

.15/9/2020في موعد أقصاه 

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة جدارا  (برنامج الماجستير/ القانون)

طالباً،  (79)ضمن الطاقة االستيعابية المقرة

شريطة تجديد العقود السنوية ألعضاء هيئة 

التدريس التي تنتهي نهاية العام الدراسي الحالي، 

%  50مع مراعاة أن تكون نسب مدد العقود ككل 

منها لمدة خمس سنوات، وذلك حسب تعليمات 

اإلطار العام لبرامج الدراسات العليا، وذلك في 

.15/9/2020موعد أقصاه 

استمرار اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال2124/6/2020149

برنامج / القضاء واالفتاء )لتخصص 

في جامعة العلوم االسالمية العالمية  (البكالوريوس

طالباً ، وعلى  (57) بطاقة استيعابية قدرها 

:الجامعة استكمال اآلتي 

ً تعديل الخطة الدراسية لتخصص القضاء : ثانيا

واإلفتاء وفق المجاالت المعرفية المقرة للتخصص 

من قبل مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 

. العالي وضمان جودتها 

ً وقف قبول طلبة جدد في التخصص لحين : ثالثا

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية 

.وتعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس

ً تصويب عقود أعضاء هيئة التدريس بحيث : رابعا

.  سنوات 3لمدة %  50تكون بنسبة 

ً سيتم متابعة التخصص وتثبيت الطاقة : خامسا

/ القضاء واالفتاء)االستيعابية الخاصة لتخصص

بداية السنة الثالثة من  (برنامج البكالوريوس

. االعتماد

ً القضاء )سيتم االعتماد النهائي لتخصص: سادسا

عند تخريج الفوج  (برنامج البكالوريوس/ واالفتاء

.األول من التخصص 

اعتماد خاص أولي



تأجيل البت في االعتماد العام وعدم قبول : أوالً" 2124/6/2020150

كلية جامعية / غرناطة)طلبة جدد في كلية 

:؛ لحين استكمال الكلية للنواقص االتية(متوسطة

توفير االجهزة والمعدات الالزمة لمختبري -  1

حسب معايير  (الصيدلة، التمريض المشارك)

االعتماد الخاص للتخصصين بما في ذلك االلتزام 

. بمعايير االمن والسالمة العامة

تعيين العدد الالزم من مشرفي مختبرات - 2

متفرغين من حملة درجة البكالوريوس في 

. (الصيدلة، المحاسبة)تخصص 

اجراء الصيانة الالزمة لكافة المباني والمرافق - 3

والقاعات الصفية في الكلية ومراعاة شروط 

.النظافة العامة

توفير فني مختبر متفرغ من حملة الدبلوم -  4

. المتوسط على برنامج المهن الطبية

تهيئة مكان مناسب ومالئم مساحةً للعيادة - 5

الصحية وتجهيزها باألدوات والمعدات حسب 

.معايير االعتماد العام

تهيئة مكاتب مناسبة ومالئمة ألعضاء هيئة -  6

التدريس في الكلية وتوفير جهاز حاسوب لكل 

منهم حسب معايير االعتماد العام للكليات الجامعية 

.المتوسطة

اثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين -  7

والمراجع المتنوعة بالغتين العربية واالنجليزية 

حديثة )والمعاجم وموسوعات حديثة ومتخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية  ( سنوات5االصدار ألخر 

والكترونية او مجلة علمية محكمة في مجال 

تأجيل البت

الموافقة على تنسيب رئيس مجلس أمنـاء كليـة " 2124/6/2020151

كلية جامعية / الملكة نور الفنية للطيران المدني)

بتجديد عقد تعيين الدكتور فرحان عارف  (متوسطة

سليمان المشاقبه عميداً للكلية لفترة ثانية نهائية 

 ولمدة ثالث سنوات، 24/6/2020اعتباراً من 

شريطة تزويدنا بالعقد الجديد موقع حسب 

."األصول

تنسيب مجلس امناء

القضاء )اقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص " 2124/6/2020152

، كما هي بالشكل (برنامج البكالوريوس/ واإلفتاء

."المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها

اقرار معايير

مخاطبة الجامعات بخصوص التخصصات التي " 2124/6/2020153

تم إيقاف قبول طلبة جدد من قبل مجلس الهيئة، 

والتخصصات التي عليها تجاوز على الطاقة 

االستيعابية، والتخصصات التي لم يحدد لها طاقة 

."استيعابية

مخاطبة الجامعات



اقرار تعليمات اعتماد وضمان جودة التعلم " 2124/6/2020154

، كما هي (Blended learning)المدمج 

بالشكل المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 

."اقرارها

اقرار تعليمات

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : أوالً" 221/7/2020155

في  (برنامج البكالوريوس/التمويل)لتخصص 

فرع العقبة وبطاقة استيعابية /الجامعة األردنية

ً (124)قدرها  .طالبا

ً الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : ثانيا

في  (برنامج البكالوريوس/المحاسبة)لتخصص 

فرع العقبة وبطاقة استيعابية /الجامعة األردنية

ً (499)قدرها  طالبا

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : ثالثاً

في  (برنامج البكالوريوس/ادارة األعمال)لتخصص 

فرع العقبة وبطاقة استيعابية /الجامعة األردنية

ً (289)قدرها  .طالبا

شريطة توفير الكتب الالزمة والحديثة للتخصصات 

.1/9/2020المذكورة أعاله في موعد أقصاه 

استمرار اعتماد خاص



تأجيل البت في االعتماد الخاص األولي : أوالً" 221/7/2020156

علوم التجميل )وعدم قبول طلبه جدد في تخصص 

في  (برنامج البكالوريوس/ ومستحضرات التجميل

:جامعة مؤتة لحين استكمال النواقص اآلتية

توطين كٍل من الدكتورة روان الكركي . 1

.والدكتورة ليديا هلسه في قسم علم التجميل

توفير خطة دراسية متكاملة حسب تعليمات . 2

.ومعايير االعتماد الخاص

تعديل متطلبات الكلية لتتناسب مع تخصص . 3

وليس  (علوم التجميل ومستحضرات التجميل)

.(الصيدلة)

تجهيز مشغل العناية بالبشرة، ومختبر تركيب . 4

.وتطوير مستحضرات التجميل بداية السنة األولى

توفير كتب متخصصة في مجال العناية بالبشرة . 5

ومستحضرات التجميل الصيدالنية بداية السنة 

.األولى

توفير األجهزة والتجهيزات الالزمة لمختبر . 6

العناية بالبشرة كما هي في معايير االعتماد بداية 

."السنة األولى

ً تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة : ثانيا

بداية  (علم التجميل)تخصص / دكتوراه صيدلة

.السنة الثانية

ً تعيين طبيب يحمل البورد األردني في طب : ثالثا

.الجلد التجميلي بداية السنة الثانية

ً تعيين مشرف مختبر تخصص بكالوريوس : رابعا

.علم تجميل بداية السنة الثانية

تعيين فني مختبر يحمل مؤهل دبلوم : خامساً

تأجيل البت



الموافقة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد : أوال221/7/2020157ً

.(برنامج البكالوريوس/ االمن السيبراني)لتخصص 

ً االمن )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

بطاقة استيعابية  (برنامج البكالوريوس/ السيبراني

طالباً، شريطة دفع البدالت المالية  (268)قدرها 

المترتبة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في 

.30/7/2020التخصص، في موعد أقصاه 

ً تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص : ثالثا

برنامج /تكنولوجيا معلومات االعمال)

( 202)وتثبيتها عند( 414)من  (البكالوريوس

ً .طالبا

ً نظم )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : رابعا

بطاقة  (برنامج البكالوريوس/المعلومات الحاسوبية

ً (457)استيعابية قدرها  .طالبا

ً االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : خامسا

 (برنامج الماجستير/ نظم المعلومات الحاسوبية)

ً (66)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

اعادة فتح باب قبول طلبة 

جدد

الموافقة على االستمرار باالعتماد بالخاص : أوال221/7/2020158ً

في  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)لتخصص 

الجامعة الهاشمية وتثبيت الطاقة االستيعابية عند 

طالباً، شريطة تزويد هيئة االعتماد  (544)

أمجاد . عرين شويات و د. بمباشرة عمل كٍل من د

.1/9/2020الروسان، في موعد أقصاه 

ً الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في : ثانيا

في  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)تخصص 

:الجامعة الهاشمية شريطة اآلتي

.طالباً وطالبة (64)أن ال يزيد قبول طلبة جدد . 1

دفع البدالت المالية المترتبة على فتح باب . 2

قبول حسب التعليمات السارية في هيئة االعتماد، 

.30/7/2020في موعد أقصاه 

استمرار اعتماد خاص



تأجيل البت باالعتماد الخاص وعدم قبول طلبه " 221/7/2020159

برنامج / االمن السيبراني)جدد في تخصص 

في الجامعة الهاشمية لحين توفير  (الماجستير

العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة 

الدكتوراه في التخصص المحققين لشرط الرتب 

األكاديمية واالنتاج العلمي وفقاً لتعليمات ومعايير 

."االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

تأجيل البت

الموافقة على فتح باب القبول في تخصص : أوالً" 221/7/2020160

برنامج /تطوير المواقع السياحية والتراثية )

في الجامعة الهاشمية وبطاقة  (الماجستير

ً (44)استيعابية قدرها  .طالبا

ً االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

وبالطاقة  (برنامج البكالوريوس/ االدارة السياحية)

ً (628)االستيعابية المقرة سابقاً وهي  .طالبا

ً ادارة )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

 (برنامج البكالوريوس/الموارد التراثية والمتاحف

ً (100)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً علم )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : رابعا

بطاقة  (برنامج البكالوريوس/المحافظة على األثار

ً (100)استيعابية قدرها  ."طالبا

الموافقة على استثناء الجامعة الهاشمية من " 

من اإلطار العام  (4)من المادة  (أ)شرط البند 

لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات 

اإلنسانية والعلمية للجامعات والكليات الجامعية 

أعضاء هيئة   (4)بخصوص توفير ماال يقل عن 

تدريس متفرغين من حملة الدكتوراه في مجال 

علم المحافظة على )التخصص لكٍل من تخصصي 

في ( ادارة الموارد التراثية والمتاحف)و (االثار

كلية الملكة رانيا للسياحة واألثار في الجامعة 

الهاشمية وذلك بسبب تدني عدد الطلبة في 

 (16)التخصصيين حيث بلغ في التخصص األول 

."طالب (10)طالب والتخصص الثاني 

فتح باب قبول طلبة جدد



تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص " 221/7/2020161

برنامج /تكنولوجيا معلومات االعمال )

أنظمة المعلومات ) وتخصص  (البكالوريوس

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوبية

الهاشمية وعدم قبول طلبة جدد في التخصصات 

المذكورة اعاله لحين استكمال نواقص االعتماد 

:االتية

تسكين تخصص تكنولوجيا معلومات االعمال .  1

تحت مظلة تكنولوجيا المعلومات وليس أنظمة 

المعلومات الحاسوبية كما هو حاليا وحسب 

.تعليمات ومعايير االعتماد

توطين اعضاء هيئة التدريس في التخصص .  2

بحيث يكون تعيينهم على مستوى    التخصص 

الواحد وليس على مستوى القسم وبالتالي امكانية 

.تحديد عدد اعضاء هيئة التدريس لكل تخصص

."1/9/2020وذلك في موعد اقصاه 

تأجيل البت



تأجيل البت في  االعتماد الخاص وعدم قبول " 221/7/2020162

تمريض - علوم التمريض)طلبه جدد في تخصص 

في جامعة  (برنامج الماجستير/ الرعاية األولية

:عمان األهلية وذلك لحين استكمال النواقص اآلتية

تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة الدكتوراه . 1

برتبة أستاذ وأستاذ مشارك وأستاذ مساعد 

تمريض الرعاية )تخصصاتهم  الدقيقة في 

، وأن يتوفر لديهم إنتاج علمي مطابق (األولية

لمعايير هيئة االعتماد في مواضيع تخصص 

% 25الرعاية األولية، ويشترط أيضاً أن يكون 

منهم خريجي جامعات لغة التدريس فيها اللغة 

.االنجليزية

 high fidelity simulationتوفير. 2

للمختبرات بما يناسب برامج الدراسات العليا، 

وخاصة مختبر التقييم الصحي ضمن الخطة 

.المقترحة

إضافة  مواد للخطة الدراسية في المواضيع . 3

:اآلتية

التثقيف الصحي بشأن المشاكل الصحية السائدة • 

.وطرق الوقاية منها

رعاية صحة األم والطفل• 

التحصين ضد األمراض المعدية الرئيسية• 

الوقاية من األمراض واإلصابات الشائعة• 

علم الوبائيات• 

نقل بعض المواد من اختياري إلى اجباري • 

.وإعطاؤها أولوية في الطرح

تعديل الهيكل التنظيمي للكلية بحيث يوضح .  4

تأجيل البت



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوالً"221/7/2020163

برنامج /(اإللكتروني)اإلعالم الرقمي )لتخصص 

في جامعة العلوم التطبيقية بطاقة  (البكالوريوس

:طالباً شريطة اآلتي (85)استيعابية قدرها 

تعديل الخطة الدراسية وفقا لمتطلبات معايير . 1

اعتماد تخصص االعالم الرقمي، مع األخذ 

:بالمالحظات التالية

ضرورة توافر الحد األدنى للساعات المعتمدة لكل - 

مجال معرفي، خاصة في المجال المعرفي األول 

.والمجال المعرفي الثالث

ضرورة توضيح عدد الساعات النظرية - 

والتطبيقية لكل مساق في الخطة الدراسية ضمن 

متطلبات التخصص االجبارية واالختيارية 

.والمتطلبات المساندة 

. اعادة النظر في المتطلبات السابقة للمساقات- 

اعداد وانتاج البرامج االذاعية )دمج مادة - 

االخراج االذاعي )ومادة  (والتلفزيونية

في مادة واحدة تحت مسمى االنتاج  (والتلفزيوني

.االذاعي والتلفزيوني 

أن تكون الساعات المعتمدة لمشروع التخرج - 

.ساعات  (4)ساعات فقط وليس  (3)

اضافة مادة متخصصة بمهارات اللغة االنجليزية - 

.لإلعالميين ضمن متطلبات التخصص االجبارية 

إعادة توصيف المساقات بما يتواءم والتعديالت  -  

/ على الخطة الدراسية، خاصة مشروع التخرج 

تطبيقات في اإلعالم / التصوير والمونتاج الرقمي 

.الرقمي

اعتماد خاص أولي



تأجيل البت في االعتماد الخاص وعدم قبول  " 221/7/2020164

التغذية السريرية )طلبة جدد في تخصص 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ والحميات

:فيالدلفيا وذلك لحين استكمال النواقص اآلتية

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة . 1

الدكتوراه تخصصهما الدقيق في التغذية السريرية 

. والحميات

تعديل الخطة الدراسية حسب المجاالت المعرفية . 2

.للتخصص

تجهيز المختبرات الالزمة للتخصص حسب . 3

معايير االعتماد الخاص وتعيين مشرفي مختبرات 

.في تخصص التغذية السريرية والحميات

توفير الكتب والمراجع والدوريات الالزمة . 4

للتخصص وذلك حسب اإلطار العام لتعليمات 

ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية 

.والعلمية

توفير المتطلبات اإلدارية للقسم وذلك حسب . 5

اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

." للتخصصات اإلنسانية والعلمية

تأجيل البت

الموافقة على تخفيض الطاقة االستيعابية " 221/7/2020165

برنامج /علم الرسم الحاسوبي)لتخصص 

في جامعة االميرة سمية من  (البكالوريوس

طالباً، شريطة تزويد  (185)وتثبيتها عند  (259)

 2020/2021الهيئة بعقود محدثة للعام الجامعي 

ألعضاء هيئة التدريس وذلك في موعد اقصاه 

1/9/2020".

تخفيض طاقة خاصة

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية :  أوالً"221/7/2020166

برنامج / علوم الطيران)الخاصة لتخصص 

في كلية سالح الجو الملكي  (البكالوريوس

الجامعية التقنية لعلوم الطيران بطاقة استيعابية 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة  (300)قدرها 

االستيعابية العامة للكلية

."تعيين عميد للكلية برتبة استاذ: ثانياً

تثبيت طاقة خاصة



تأجيل البت في االعتماد الخاص وعدم قبول " 221/7/2020167

برنامج الدبـلوم / الصيدلة)طلبة جدد في تخصص 

كلية جامعية / غرناطة)في كليـة  (المتوسط

: ؛ لحين استكمال النواقص االتية(متوسطة

توفير مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة . 1

.البكالوريوس في تخصص الصيدلة

توفير مستلزمات النظافة العامة للمختبر . 2

.واالجهزة والمعدات المستخدمة فيه

توفير االدوات والتجهيزات االتية لمختبر . 3

:الصيدلة حسب معايير االعتماد الخاص للتخصص

ITEM 

Burette 

Autoclave 

Beakers (Different capacities; up 

to 5000 ml)

Brushes

Bunsen burner

Centrifuge Bench Top

Chamber for paper and TLC 

chromatography

Conical strainers

Distillation apparatus for solvents

Distillation Unit

Filtration unit

Fuming Cupboards with front 

glass shield

Hot Plate with stirring

تأجيل البت

تأجيل البت في االعتماد الخاص وعدم قبول " 221/7/2020168

برنامج / السجل الطبي)طلبة جدد في تخصص 

كلية جامعية / غرناطة)في كليـة  (الدبـلوم المتوسط

:؛ لحين استكمال الكلية للنواقص االتية(متوسطة

تزويد المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين . 1

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية 

حديثة  )ومعاجم وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية  (اإلصدار آلخر خمس سنوات 

ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية محكمة في مجال 

.التخصص

تجديد عقد السيد بشار عدنان ساليمه أو تعيين . 2

.البديل عنه حسب االصول

وسيتم التأكد من استكمال النواقص أعاله في 

."30/8/2020موعد أقصاه 

تأجيل البت



مساحة )ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص " 221/7/2020169

برنامج الدبلوم الجامعي / الطرق وحساب الكميات 

في كلية غرناطة؛ لعدم تحقيق معايير  (المتوسط

:االعتماد الخاص وتوفير االتي

توفير عضو هيئة تدريس واحد على االقل من . 1

المهن )حملة درجة الدكتوراه في البرنامج 

من ( أ)من الفقرة ( 1)استنادا للبند  (الهندسية

من اعضاء الهيئة التدريسية والكوادر  (4)المادة 

.المساعدة

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس . 2

المتفرغين من حملة درجة البكالوريوس او 

الماجستير في التخصص لتغطية المجاالت 

المعرفية بالخطة، ومراعاة أن تكون نسبة الـ 

من عقود أعضاء الهيئة التدريسية في % 50ـــــــ

.التخصص لسنتين

اجراء التحديث للمختبرات االتية • 

:مختبر مساحه الطرق. أ 

تطوير وتحسين االجهزة المستخدمة في مختبر • 

مساحة الطرق يما يتوافق مع مساقات الخطة 

.الدراسية

توفير وسائل ومعدات السالمة العامة عند اجراء • 

.التجارب المساحية للطلبة في الميدان

:مختبر االنشاء. ب 

تحديث اجهزة فحص عينات مارشال  - 

(Marshall Mix Design)  لكنها في جزء

منها ال يعمل مما يطرأ الكلية لالستعانة بمختبرات 

خارجيه خاصه إلكمال عمليه فحص عينات 

ايقاف قبول طلبة جدد

تأجيل تثبيت الطاقة االستيعابية وعدم قبول طلبة " 221/7/2020170

برنامج الدبلوم /المحاسبة)جدد في تخصص 

كلية جامعية / كلية غرناطة)فـي  (المتوسط

:؛ لحين استكمال االتي(متوسطة

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة المقرة .  1

ً (26)وقدره  .طالبا

تزويد المكتبة بعدد من الكتب والعناوين . 2

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية 

حديثة )ومعاجم وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية  (اإلصدار آلخر خمس سنوات

ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية محكمة في مجال 

.التخصص

وسيتم التأكد من استكمال النواقص أعاله في 

."30/8/2020موعد أقصاه 

تأجيل تثبيت



التأكيد على قرار المجلس بتأجيل البت في " 221/7/2020171

االعتماد الخاص وعدم قبول طلبة جدد في تخصص 

فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ ادارة االعمال)

؛ لحين (كلية جامعية متوسطة/ كلية غرناطة)

:استكمال الكلية النقص االتي

تزويد المكتبة بعدد من الكتب والعناوين • 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية 

حديثة )ومعاجم وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية  (اإلصدار آلخر خمس سنوات

ورقية او إلكترونية أو مجلة علمية محكمة في 

.مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال النقص اعاله في موعد 

."30/8/2020أقصاه 

التأكيد على قرار المجلس

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم " 221/7/2020172

 بتأجيل البت 23/1/2020تاريخ  (55/4/2019)

في االعتماد الخاص وعدم قبول طلبة جدد في 

/ فحص البصر وتجهيز النظارات الطبية)تخصص 

في كلية  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط

:غرناطة؛ لحين استكمال النواقص االتية

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس . 1

المتفرغين من حملة درجة الماجستير في 

التخصص لتغطية المجاالت المعرفية بالخطة، 

من عقود % 50ومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.أعضاء الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

تعيين مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة . 2

.البكالوريوس في التخصص

نقل المختبر الى مكان مستقل مساحته ال تقل . 3

م40عن 

تحديث االجهزة المتوفرة في المختبر وعمل . 4

.الصيانة الالزمة لها

تزويد المكتبة بعدد من الكتب والعناوين . 5

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية 

حديثة )ومعاجم وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية  (اإلصدار آلخر خمس سنوات

ورقية او إلكترونية أو مجلة علمية محكمة في 

.مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال النواقص أعاله في 

."30/8/2020موعد أقصاه 

التأكيد على قرار المجلس



التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم " 221/7/2020173

، بتأجيل 23/1/2020تاريخ  (56/4/2019)

البت في االعتماد الخاص وعدم قبول طلبة جدد في 

برنامج الدبلوم / التصميم الجرافيكي)تخصص 

في كلية غرناطة؛ لحين  (الجامعي المتوسط

:استكمال النواقص االتية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على االقل من . 1

الفنون )حملة درجة الدكتوراه على برنامج 

من ( أ)من الفقرة ( 1)استنادا للبند  (التطبيقية

من اعضاء الهيئة التدريسية والكوادر  (4)المادة 

المساعدة من اإلطار العام لتعليمات ومعايير 

االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية 

.والتطبيقية للكليات الجامعية المتوسطة

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس . 2

المتفرغين من حملة درجة البكالوريوس في 

التخصص لتغطية المجاالت المعرفية بالخطة، 

من عقود % 50ومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.أعضاء الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

توفير مختبر التصوير الفوتوغرافي الرقمي   . 3

توفير كاميرا تصوير فيديو ديجيتال. 4

A3 scannerتوفير ماسح ضوئي . 5

 reader Adobeتوفير اخر اصدار من . 6

تزويد المكتبة بعدد من الكتب والعناوين . 7

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية 

حديثة )ومعاجم وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية  (اإلصدار آلخر خمس سنوات

ورقية او إلكترونية أو مجلة علمية محكمة في 

التأكيد على قرار المجلس



تأجيل البت في االعتماد الخاص وعدم قبول " 221/7/2020174

/ التمريض المشارك)طلبة جدد في تخصص 

كلية / غرناطة)في كليـة  (برنامج الدبـلوم المتوسط

: ؛ لحين استكمال النواقص االتية(جامعية متوسطة

توفير التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية . 1

االتية

مختبر أساسيات التمريض وصحة البالغين.أ

             اسم الجهاز واالدوات مالحظات اللجنة

يد بالستيكية للتدرب على عمل الغرز الجراحية 

غير متوفر

الحقن + لعبة للتدرب على عمل الحقن العضلية 

تحت الجلد غير متوفر

القسطرة + لعبة للتدرب على عمل الحقن الوريدية 

الوريدية غير متوفر

لعبة للتدرب على طريقة إنعاش المرضى البالغين 

لعبة للتدرب على طريقة وضع القسطرة البولية + 

 غير متوفر1+1 (ذكور واناث)

 قطع مختلفة لتوضح أنواع اإلصابات والجروح 

والحروق غير متوفر

أجهزة ضغط هوائي                                    

                                           يتناسب 

غير متوفر  (20)وأعداد الطلبة   

األنف غير متوفر/ العين / جهاز لفحص األذن 

سماعات بشعبتين للتدرب غير متوفر

ضوء قلمي لفحص العين غير متوفر

جهاز فحص السكر غير متوفر

ميازين حرارة الكترونية                               

تأجيل البت



يصرف لمقرر اللجنة األستاذ الدكتور محمد . 221/7/20201751

دينار أردني  (350)سالمة العبيني 

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتور موسى . 2

دينار أردني                             (270)حبيب 

            

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتور ماجد أبو . 3

دينار أردني (320)جابر 

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتور خالد . 4

دينار أردني (350)السرطاوي 

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتور خالد . 5

دينار أردني (270)العجلوني 

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتور محمد . 6

دينار أردني  (290)الزامل 

يصرف لعضو اللجنة الدكتور موسى اليمن . 7

دينار أردني  (250)

يصرف لعضو اللجنة الدكتور محمد الصمادي . 8

دينار أردني  (340)

يصرف لعضو اللجنة الدكتور نوح الهنداوي . 9

دينار أردني  (260)

يصرف لعضو اللجنة الدكتور عدي الطويسي . 10

دينار أردني  (200)

يصرف لعضو اللجنة الدكتور عالء . 11

دينار أردني  (320)المخزومي 

يصرف لعضو اللجنة الدكتور خالد جابر . 12

دينار أردني  (350)

يصرف ألمين سر اللجنة السيد عمر سعافنه . 13

دينار أردني (150)

صرف مستحقات مالية

الموافقة على تعديل التعليمات المالية لصرف " 221/7/2020176

مكافئات اللجان المشاركة في امتحان الكفاءة 

:الجامعية بإضافة البندين المدرجة في البند الثاني

يصرف لرئيس لجنة واضعي أسئلة االختبار - د

.مائتان دينار أردني بحد أعلى (200)مبلغ 

يصرف لكل ضابط ارتباط فني وضابط ارتباط - ز

مائة  (100)إداري في الجامعات األردنية مبلغ 

دينار أردني بحد أعلى، في حال تم عقد االمتحان 

." عن بعد 

تعديل التعليمات المالية

اعتماد البند األول مع مؤشراته والبند الثالث مع " 221/7/2020177

مؤشراته لمجاالت التعاون التي تحتاجها هيئة 

."االعتماد مع هيئة النزاهة ومكافحة الفساد

اعتماد بنود



الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : اوال238/7/2020178ً

في  (برنامج الماجستير/ التمويل واالستثمار)

ً (44)جامعة مؤتة وبطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً نظم )عدم قبول طلبة جدد في تخصصي : ثانيا

برنامج / معلومات إدارية، الحكومة اإللكترونية

في كلية ادارة األعمال في جامعة مؤتة  (الماجستير

لحين تعيين العدد الالزم والمعتمد من أعضاء هيئة 

التدريس وحسب الرتب االكاديمية المطلوبة في 

معايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا مع 

االلتزام بالعبء االشرافي على الرسائل الجامعية  

من اإلطار العام  (12)في الكلية حسب المادة رقم 

.لبرامج الدراسات العليا

ً استمرارية االعتماد الخاص في تخصص : ثالثا

وتثبيت  (برنامج البكالوريوس/ ادارة االعمال)

ً (147)الطاقة االستيعابية عند  .  طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص في تخصص : رابعا

وتثبيت الطاقة  (برنامج الماجستير/ ادارة االعمال)

ً (66)االستيعابية عند  .  طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص في تخصص : خامسا

وتثبيت الطاقة  (برنامج البكالوريوس/ التسويق)

ً (169)االستيعابية عند  .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص في تخصص : سادسا

وتثبيت  (برنامج الماجستير/ التسويق االلكتروني)

ً (44)الطاقة االستيعابية عند  .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص في تخصص : سابعا

 (برنامج البكالوريوس/ نظم معلومات ادارية)

ً (328)وتثبيت الطاقة االستيعابية عند  .طالبا

اعتماد خاص

استمرارية االعتماد الخاص وتخفيض الطاقة : أوال238/7/2020179ً

علم )االستيعابية الخاصة لتخصص 

برنامج /تكنولوجيا المعلومات/المكتبات

في جامعة الحسين بن طالل لتصبح  (البكالوريوس

(86) ً .طالبا

ً الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

 (برنامج الماجستير/ المعلومات واألرشفة الرقمية)

في جامعة الحسين بن طالل بطاقة استيعابية قدرها 

(33) ً . طالبا

استمرار اعتماد خاص



أمن )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوال238/7/2020180ً

في جامعة البترا  (برنامج البكالوريوس/ المعلومات

طالباً، شريطة  (262)بطاقة استيعابية قدرها 

:اآلتي

تزويدنا بمباشرة عمل اعضاء هيئة التدريس -  

والعبء الدراسي لكل منهم، وذلك في موعد اقصاه 

بداية الفصل االول من العام الجامعي 

، وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر 2020/2021

.باالعتماد الخاص لتخصص

ً سيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة بداية : ثانيا

الفصل الدراسي االول بعد استكمال النواقص 

.الواردة أعاله

ً أمن )سيتم دراسة االعتماد النهائي لتخصص : ثالثا

عند تخريج  (برنامج البكالوريوس/ المعلومات

.الدفعة األولى من التخصص

استمرار اعتماد خاص

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : أوال238/7/2020181ً

/ ذكاء االعمال وتحليل البيانات(االولي لتخصص 

في جامعة البترا بطاقة  )برنامج البكالوريوس

ً (121)استيعابية قدرها  .طالبا

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

برنامج / ذكاء االعمال وتحليل البيانات(

عند بداية السنة الثانية من تاريخ  )البكالوريوس

.االعتماد

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثالثا

الدكتوراه على أن يكون احدهما متخصص في 

تحليل البيانات على االقل وذلك قبل  بداية السنة 

الثالثة من تاريخ االعتماد وسيتم تثبيت الطاقة 

االستيعابية الخاصة للتخصص عند بداية السنة 

.الثالثة من تاريخ االعتماد االولي

ً سيتم متابعة االعتماد النهائي لتخصص : رابعا

برنامج / ذكاء االعمال وتحليل البيانات(

عند تخريج الدفعة األولى من  )البكالوريوس

.التخصص

استمرار اعتماد خاص



تأجيل تثبيت الطاقة االستيعابية وعدم قبول :  أوال238/7/2020182ً

برنامج الدبلوم / محاسبة)طلبة جدد في تخصص 

كلية جامعية / كلية غرناطة)فـي  (المتوسط

:؛ لحين(متوسطة

تزويد المكتبة بعدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية 

حديثة )ومعاجم وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية  (اإلصدار آلخر خمس سنوات

ورقية او إلكترونية أو مجلة علمية محكمة في 

.مجال التخصص

فرض غرامة مالية على الكلية بسبب : ثانياً

.التجاوز على الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص

ً اعتبار ما جاء في قرار مجلس الهيئة رقم : ثالثا

 بخصوص 1/7/2020تاريخ  (170/22/2020)

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة المقرة " 

.الغياً" طالبا (26)وقدره 

سيتم التأكد من استكمال النواقص اعاله في موعد 

.30/8/2020اقصاه 

تأجيل تثبيت طاقة خاصة

كلية / القادسية)توجيه عقوبة اإلنذار لكلية : أوال238/7/2020183ً

لحين تصويب التجاوز الحاصل  (جامعية متوسطة

على الطاقة االستيعابية العامة والمقرة للكلية 

بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 

.19/11/2014تاريخ  (486/31/2014)

ً فرض غرامة مالية على كلية القادسية لقبول : ثانيا

طالباً زيادة على الطاقة االستيعابية العامة  (410)

طالباً، لذا يرجى  (640)المقرة والبالغ قدرها 

التكرم بتزويدنا بالرسوم الدراسية للتخصصات 

المبينة في الكشف المرفق والذي توجد فيها 

تجاوزات قبل نهاية دوام يوم االربعاء الموافق 

، وفي حال عدم الرد خالل هذه المدة 29/7/2020

ستقوم الهيئة بالتنسيب لمجلس التعليم العالي 

بإغالق الكلية إغالقاً مؤقتاً أو دائماً استناداً إلى 

من قانون اعتماد مؤسسات  (8/أ/14)نص المادة 

لسنة  (20)التعليم العالي وضمان جودتها رقم 

2007.

توجيه عقوبة انذار

اقرار نموذج تسكين المؤهالت على االطار " 238/7/2020184

الوطني األردني للمؤهالت، كما هو بالشكل المرفق 

."ويعمل به اعتباراً من تاريخ اقراره

اقرار نموذج



صرف المكافآت ألعضاء اللجنتين المكلفة بمهمة 238/7/2020185

وضع سياسات الخطة االستراتيجية لإلطار الوطني 

:للمؤهالت وتنفيذها

يصرف لمقرر اللجنة األستاذ الدكتور زيد .  1

دينار أردني (400)أحمد العنبر 

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتور موسى .  2

دينار أردني                             (400)حبيب 

            

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتور ماجد أبو .  3

دينار أردني (400)جابر 

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتورة ربا .  4

دينار أردني (120)البطاينة 

يصرف لعضو اللجنة الدكتور أيمن مقابلة .  5

دينار أردني  (120)

يصرف لعضو اللجنة الدكتور خالد القضاة .  6

دينار أردني  (270)

يصرف لعضو اللجنة الدكتور صالح نصيرات .  7

دينار أردني  (90)

يصرف لعضو اللجنة الدكتور رائد عليوه .  8

دينار أردني  (240)

يصرف لعضو اللجنة المهندس محمد خير .  9

دينار أردني  (330)ارشيد 

يصرف لعضو اللجنة السيدة نادرة البخيت . 10

دينار أردني  (400)

يصرف لعضو اللجنة السيدة مي أبو حمدية . 11

دينار أردني  (240)

يصرف ألمين سر اللجنة الدكتور تحسين . 12

صرف مستحقات مالية

الفقه )اقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص " 2415/7/2020186

، كما هي بالشكل (برنامج البكالوريوس/ المالكي

."المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها

اقرار معايير



استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوال2415/7/2020187ً

بالطاقة  (برنامج البكالوريوس/ المحاسبة)

 (521)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

ً .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

بالطاقة  (برنامج الماجستير/ محاسبة وتمويل)

ً (44)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها  .طالبا

ً إدارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

بالطاقة االستيعابية  (برنامج البكالوريوس/ األعمال

ً (723)المقرة سابقاً والبالغ قدرها  .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

برنامج / األعمال والتجارة اإللكترونية)

بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً  (البكالوريوس

.طالب (200)والبالغ قدرها 

استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : خامساً

بالطاقة  (برنامج الماجستير/ إدارة األعمال)

ً (55)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها  .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : سادسا

برنامج / إدارة األعمال بالتعاون مع جامعة أدنبره)

بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً  (الماجستير

ً (41)والبالغ قدرها  .طالبا

ً نظم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : سابعا

بالطاقة  (برنامج البكالوريوس/ معلومات إدارية

 (142)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

ً .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص :  ثامنا

 (برنامج البكالوريوس/ العلوم المالية والمصرفية)

استمرار اعتماد خاص

علوم )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 2415/7/2020188

في  (برنامج الماجستير/ الرعاية األولية-التمريض

 (33)جامعة عمان األهلية بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً، شريطة تزويد الهيئة بمباشرات عمل 

أعضاء هيئة التدريس في كلية التمريض في موعد 

."1/9/2020أقصاه 

اعتماد خاص



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوالً" 2415/7/2020189

برنامج / تكنولوجيا التخدير واإلنعاش)لتخصص 

في جامعة اإلسراء بطاقة استيعابية  (البكالوريوس

:طالباً شريطة اآلتي (73)قدرها 

تعيين عضو هيئة تدريس ثالث من حملة درجة . 1

الدكتوراه أو ما يعادلها في تخصص التخدير وذلك 

.بداية السنة الثانية من تاريخ اعتماد التخصص

استكمال اجراءات توفير الكتب الالزمة . 2

من اإلطار العام  (8)للتخصص حسب المادة رقم 

لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات 

.التطبيقية

تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة . 3

.الماجستير في التخصص بداية السنة الثالثة

ً تكنولوجيا )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

في بداية  (برنامج البكالوريوس/ التخدير واإلنعاش

.السنة الثانية من تاريخ االعتماد الخاص األولي

ً سيتم متابعة االعتماد النهائي لتخصص : ثالثا

برنامج / تكنولوجيا التخدير واإلنعاش)

عند تخريج الدفعة األولى من  (البكالوريوس

.التخصص

اعتماد خاص أولي

الموافقة على االستمرار في االعتماد الخاص : أوال2415/7/2020190ً

في  (برنامج البكالوريوس/ الرياضيات)لتخصص 

جامعة الزيتونة األردنية بالطاقة االستيعابية 

 (200)الخاصة الممنوحة سابقاً والبالغ قدرها 

.طالب

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : ثانياً

في جامعة  (برنامج الماجستير/ الرياضيات)

 (33)الزيتونة األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

ً .طالبا

استمرار اعتماد خاص



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال2415/7/2020191ً

 (برنامج البكالوريوس/ العالج الطبيعي)لتخصص 

 (90)في جامعة جرش وبطاقة استيعابية قدرها 

:طالباً شريطة اآلتي

من مواد التخصص  (علم االمراض)نقل مادة . 1

االختيارية إلى مواد التخصص االجبارية لتطابق 

.(العلوم الطبية االساسية)المجال المعرفي الثاني 

تجهيز المختبرات الخاصة بالعالج الطبيعي . 2

وذلك مع بداية السنة الثانية من االعتماد األولي 

:للتخصص وهي كاآلتي

.العالج الطبيعي للعظام والعضالت. أ 

.العالج الطبيعي للجهاز القلبي التنفسي. ب 

العالج الطبيعي للجهاز العصبي، والعالج . ج

.الطبيعي لألطفال

ضرورة التعاقد مع قسم متخصص للتأهيل في . 3

أحد المستشفيات المعتمدة ألغراض التدريب 

.السريري للطلبة مع بداية السنة الرابعة

تعيين عضوي هيئة التدريس في التخصص مع . 4

بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص 

. األولي

ً العالج )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

في بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ الطبيعي

.الثانية من تاريخ االعتماد الخاص األولي

ً سيتم متابعة االعتماد النهائي لتخصص : ثالثا

عند  (برنامج البكالوريوس/ العالج الطبيعي)

.تخريج الدفعة األولى من التخصص

اعتماد خاص أولي



الموافقة على االعتماد الخاص االولي : أوال2415/7/2020192ً

 (برنامج البكالوريوس/ الفقه المالكي)لتخصص 

في جامعة العلوم االسالمية العالمية بطاقة 

:طالباً، شريطة اآلتي (101)استيعابية قدرها 

تزويدنا بعقود أعضاء هيئة التدريس مجددة . 1

 ومطابقة لشرط 2020/2021للعام الجامعي 

من اعضاء هيئة % 50المدة الزمنية، بحيث يكون 

. سنوات3التدريس عقودهم ال تقل مدتها عن 

.تصويب ترميز مساقات الخطة الدراسية. 2

على الجامعة استكمال النواقص الواردة اعاله في 

.1/9/2020موعد اقصاه 

تعيين عضوي هيئة تدريس في التخصص . 3

بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص 

.األولي

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/الفقه المالكي)

.الثانية من تاريخ االعتماد الخاص األولي

ً سيتم متابعة االعتماد النهائي لتخصص : ثالثا

عند تخريج  (برنامج البكالوريوس/ الفقه المالكي)

.الدفعة األولى من التخصص

اعتماد خاص أولي

الموافقة على إعادة تشكيل مجلس أمناء كلية " 2415/7/2020193

القادسية وللمدة المتبقية من عمر المجلس استناداً 

من المادة  (أ)ووفقاً ألحكام البند  (6)إلى المادة 

من تعليمات االعتماد العام للكليات الجامعية  (5)

وعلى  (2013)لسنة  (2)المتوسطة المعدلة رقم 

:النحو اآلتي

الدكتور سمير عبدهللا مسعود أبومغلي             - 

                     رئيساً 

المهندس باسم عبد اللطيف عطاهللا المجالي       - 

                     عضواً

الدكتور عميد الكلية بحكم منصبه                  - 

                    عضواً

األردنية . ج/ الدكتورة خولة علي عبدهللا سبيتان - 

                       عضواً

البلقاء . ج/ الدكتور ناصر يوسف عبدهللا الكلوب - 

                      عضواً

تشكيل مجلس امناء

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية العامة " 2415/7/2020194

كلية / كلية الزرقاء التقنية المتوسطة)لـــــــ 

ً( 936)عند  (جامعية متوسطة ."طالبا

تثبيت طاقة عامة كليات



االستعانة بخبراء خارج المملكة األردنية "2415/7/2020195

الهاشمية لألخذ برأيهم فيما يخص المجاالت 

قيد الدراسة." المعرفية

االستعانة

إعادة تشكيل اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئيس " 2415/7/2020196

 5/6/2017تاريخ  (1/2/1481)الهيئة رقم 

لتصبح برئاستكم وعضوية كل من أعضاء مجلس 

:هيئة االعتماد 

عضـواً/ نائب رئيس هيئة االعتماد. 1

عضـواً/ مساعد الرئيس لشؤون االعتماد. 2

عضواً/ مساعد الرئيس لشؤون ضمان الجودة . 3

.أعضاء المجلس الغير المتفرغين. 4

أمين سر اللجنة / مدير اعتماد الجامعات . 5

    تكون مهمتها دراسة وتحديد طلبات المجال 

. المعرفي

اعادة تشكيل لجنة

علم )اقرار معايير االعتماد الخاص لتخصصات " 2522/7/2020197

البيانات، الذكاء االصطناعي، الذكاء االصطناعي 

، كما هي (برنامج البكالوريوس/ وعلم البيانات

بالشكل المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 

."اقرارها

اقرار معايير



التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم : أوال2522/7/2020198ً

 الذي 1/7/2020تاريخ  (159/22/2020)

: ينص على

تأجيل البت باالعتماد الخاص وعدم قبول طلبة  " 

برنامج /االمن السيبراني)جدد في تخصص 

في الجامعة الهاشمية لحين توفير  (الماجستير

العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من حملة 

درجة الدكتوراه في التخصص المحققين لشرط 

الرتب االكاديمية واإلنتاج العلمي وفقاً لتعليمات 

".ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثانياً

برنامج / أنظمة المعلومات الحاسوبية)

في الجامعة الهاشمية بطاقة  (البكالوريوس

ً (340)استيعابية قدرها  .طالبا

ً منح الجامعة الهاشمية مهلة نهائية لغاية : ثالثا

 الستكمال النواقص لتخصص 1/9/2020

برنامج / تكنولوجيا معلومات االعمال)

الواردة بقراري مجلس الهيئة رقم  (البكالوريوس

 و 1/5/2019تاريخ  (264/18/2019)

 1/7/2020تاريخ  (161/22/2020)

:والمتضمن

الفصل التام في الترميز في الخطط الدراسية . 1

أنظمة المعلومات الحاسوبية ، )بين تخصصي 

برنامج / وتكنولوجيا معلومات االعمال

بحيث يمكن التمييز بينهما وبالتالي  (البكالوريوس

يمكن حساب الطاقة االستيعابية للتخصصين بشكل 

التأكيد على قرار المجلس



االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  (أوال2522/7/2020199ً

برنامج / هندسة المساحة والجيوماتكس)

المركز / في جامعة البلقاء التطبيقية (البكالوريوس

بالطاقة االستيعابية الخاصة المقرة سابقاً والبالغ 

طالباً، شريطة استكمال الجامعة  (221)قدرها 

للنواقص اآلتية قبل بداية الفصل الدراسي األول 

وبخالف ذلك  (2020/2021)من العام الجامعي 

سيتم إعادة النظر في استمرارية االعتماد الخاص 

:للتخصص

تصويب التجاوز الحاصل في عدد الطلبة . 1

المسجلين على الطاقة االستيعابية الخاصة الُمقرة 

طالباً وذلك قبل بداية  (27)للتخصص والبالغ قدره 

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2020/2021).

إجراء التعديالت المطلوبة على الخطة الدراسية . 2

للتخصص بما يتوافق مع المجاالت المعرفية 

هندسة )الجديدة لمعايير االعتماد الخاص لتخصص 

. (المساحة والجيوماتكس

تزويد هيئة االعتماد بقوائم شراء لكتب حديثة . 3

في مجاالت التخصص وفقاً لقرار مجلس هيئة 

تاريخ  (398/36/2018)االعتماد رقم 

26/9/2018.

ً التأكيد على قرار مجلس هيئة االعتماد  (ثانيا

 8/4/2020تاريخ  (96/14/2020)األخير رقم 

هندسة )بتأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص 

في  (برنامج الماجستير/ المساحة والجيوماتكس

استمرار اعتماد خاص



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال2522/7/2020200ً

برنامج / التغذية السريرية والحميات)لتخصص 

في جامعة فيالدلفيا بطاقة استيعابية  (البكالوريوس

:طالباً، شريطة اآلتي (91)قدرها 

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة . 1

الدكتوراه في تخصص التغذية السريرية والحميات 

وذلك في موعٍد أقصاه بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ اعتماد التخصص

استكمال تجهيز األجهزة الالزمة للتخصص . 2

وذلك في بداية السنة الثانية من تاريخ اعتماد 

.التخصص

استكمال رفد المكتبة بالكتب والمراجع الالزمة . 3

للتخصص وذلك حسب اإلطار العام لتعليمات 

ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية 

.والعلمية

تزويد هيئة االعتماد بقرار توطين الدكتور . 4

يوسف أبو سمرة في قسم التغذية السريرية 

.والحميات

ً التغذية السريرية )سيتم متابعة تخصص : ثانيا

في بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ والحميات

.الثانية من تاريخ االعتماد الخاص األولي

ً سيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة : ثالثا

برنامج / التغذية السريرية والحميات)لتخصص 

في بداية السنة الثالثة من تاريخ  (البكالوريوس

.اعتماد التخصص

ً سيتم متابعة االعتماد النهائي لتخصص : رابعا

برنامج / التغذية السريرية والحميات)

اعتماد خاص أولي

  التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم  2522/7/2020201

 والذي 24/6/2020تاريخ  (147/21/2020)

:ينص على

علم )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص " 

طالباً ( 293)من  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوب

"طالباً  (217)وتثبيتها عند 

التأكيد على قرار المجلس



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال2522/7/2020202ً

 (برنامج البكالوريوس/ الموارد البشرية)لتخصص 

 (125)في جامعة جرش بطاقة استيعابية قدرها 

:طالباً، شريطة اآلتي

تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء . 1

هيئة التدريس في التخصص في بداية الفصل 

.(2020/2021)الدراسي األول من العام الجامعي

تجديد عقود العمل ألعضاء هيئة التدريس . 2

.1/9/2020حسب األصول قبل تاريخ 

تعيين عضوي هيئة تدريس تخصصهم الدقيق . 3

في بداية السنة الثالثة من االعتماد  (موارد بشرية)

.الخاص األولي

ساعات معتمدة إلى متطلبات  (6)اضافة . 4

التخصص االجبارية في الخطة الدراسية للتخصص 

.(وظائف األعمال)في مجال 

ً الموارد )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

في بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ البشرية

.الثانية من تاريخ االعتماد الخاص األولي

ً سيتم متابعة االعتماد النهائي لتخصص : ثالثا

عند (برنامج البكالوريوس/ الموارد البشرية)

.تخريج الدفعة األولى من التخصص

اعتماد خاص أولي



استمرارية االعتماد الخاص في تخصص : اوال2522/7/2020203ً

في كلية  (برنامج البكالوريوس/ ادارة االعمال)

االقتصاد والعلوم االدارية في جامعة جرش وبطاقة 

ً ( 256)استيعابية قدرها  .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص في تخصص : ثانيا

وبطاقة  (برنامج البكالوريوس/ ادارة عامة)

ً (130)استيعابية قدرها  .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص في تخصص : ثالثا

وبطاقة استيعابية  (برنامج الماجستير/ محاسبة)

ً (66)قدرها  .طالبا

ً تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص : رابعا

في  (برنامج الماجستير/ ادارة األعمال الدولية)

جامعة جرش لحين تعيين العدد الالزم من اعضاء 

.(ادارة األعمال الدولية)هيئة التدريس في تخصص 

ً تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص :  خامسا

وتثبيتها عند   (برنامج البكالوريوس/ المحاسبة)

(444) ً .طالبا

ً تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص :  سادسا

 (برنامج البكالوريوس/ علوم مالية ومصرفية)

ً (175)وتثبيتها عند  .طالبا

ً تزويد الهيئة بعقود عمل اعضاء هيئة : سابعا

التدريس مجددة حسب األصول متضمنة توطين 

اعضاء هيئة التدريس في االقسام المعنية ، قبل 

.1/9/2020تاريخ 

استمرار اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص األولي  لتخصص " 2522/7/2020204

في  (برنامج الدبلوم العالي/ اإلدارة التربوية)

 (75)جامعة جرش بطاقة استيعابية خاصة قدرها 

طالباً، شريطة توفير عضو هيئة تدريس من حملة 

درجة الدكتوراه في التخصص عند بداية السنة 

."الثانية من اعتماد التخصص

اعتماد خاص أولي

الموافقة على ما جاء في كتاب عطوفة رئيس "2522/7/2020205

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم وضمان جودتها رقم 

 المرفق 21/7/2020تاريخ  (1/1143)

والمرسل الى معالي وزير التعليم العالي والبحث 

."العلمي

موافقة



منح كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة "2522/7/2020206

الزيتونة األردنية شهادة ضمان الجودة األردنية 

الصادرة عن هيئة اعتماد  (المستوى الفضي)

مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، على أن 

تقوم الجامعة بمعالجة مجاالت التحسين الواردة في 

تقرير لجنة الخبراء المرفق وتزويد الهيئة بخطة 

التحسين التنفيذية الخاصة بذلك سنوياً، آخذين 

بعين االعتبار أن الجامعة ستخضع للمتابعة بعد 

."سنتين من تاريخ حصولها على الشهادة

منح شهادة ضمان جودة

الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال2629/7/2020207ً

برنامج / (ذكور)االمامة والخطابة )لتخصص 

ً( 98)بطاقة استيعابية قدرها  (البكالوريوس .طالبا

ً االمامة )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

في بداية  (برنامج البكالوريوس/ (ذكور)والخطابة 

.السنة الثانية من تاريخ االعتماد الخاص األولي

ً سيتم متابعة االعتماد النهائي لتخصص : ثالثا

 (برنامج البكالوريوس/ (ذكور)االمامة والخطابة )

.عند تخريج الدفعة األولى من التخصص

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة : رابعاً

من  (برنامج البكالوريوس/ أصول الدين)لتخصص 

ً (660)طالباً لتصبح  (860) .طالبا

اعتماد خاص أولي



الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوال2629/7/2020208ً

بطاقة  (برنامج البكالوريوس/ التربية البدنية)

طالباً، شريطة االلتزام  (936)استيعابية قدرها  

بتطبيق المجاالت المعرفية لتخصص التربية 

البدنية ونتاجات التعلم والكفايات الخاصة بتلك 

.المجاالت

ً الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

برنامج / اإلشراف والتدريس في التربية البدنية)

ً( 44)بطاقة استيعابية قدرها  (الماجستير .طالبا

ً الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

/ الفلسفة باإلشراف والتدريس في التربية البدنية)

( 55)بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج الدكتوراه

:طالباً، شريطة اآلتي

تزويد الهيئة بمعادلة شهادة الدكتوراه للدكتورة . 1

.نهاد البطيخي

تزويد الهيئة بوثيقة تحديد المجال المعرفي . 2

. للدكتور وليد الحموري

تطوير وتحديث كافة المعدات واالجهزة في . 3

. المختبرات

.1/9/2020وذلك في موعد أقصاه 

اعتماد خاص



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال2629/7/2020209ً

 (برنامج البكالوريوس/ التمريض)لتخصص 

فرع العقبة بطاقة استيعابية /بالجامعة األردنية

طالباً، شريطة استكمال الجامعة  (129)قدرها 

:للنواقص الواردة بقرارها السابق وهي

:تصويب الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي. 1

زيادة عدد ساعات المتطلبات اإلجبارية لتصبح • 

.(%60)نسبتها 

ساعات للمجال المعرفي تمريض  (3)إضافة • 

.صحة البالغين

زيادة عدد ساعات مساق التقييم الصحي لتصبح • 

.(نظري، وساعة عملي2)ساعات  (3)

. تجهيز المختبرات الالزمة للتخصص. 2

على الجامعة تعيين مشرف لكل مختبر .  3

تمريض حسب تعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

.للتخصصات االنسانية والعلمية

تزويد الهيئة باتفاقيات تدريب طلبة التمريض . 4

مستشفى )و وزارة الصحة /مع الخدمات الطبية

حسب تعليمات ومعايير االعتماد  (األمير هاشم

."الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية

.تزويدنا بمباشرة عمل الدكتور احمد الصمادي. 5

على الجامعة استكمال النواقص الواردة أعاله في 

 وبخالف ذلك سيتم 1/9/2020موعد أقصاه 

.إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

ً تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة : ثانيا

درجة الدكتوراه وبرتبة استاذ مشارك حداً أدنى في 

.مجال التمريض

اعتماد خاص أولي

منح مهلة للجامعات االردنية لتطبيق المجاالت " 2629/7/2020210

الصيدلة، دكتور )المعرفية المعتمدة لتخصصات 

( 41/45/2019)قرار المجلس رقم  (الصيدلة

 مع بداية العام الدراسي 27/11/2019تاريخ 

، وتطبق على الطلبة التي تم 2021/2022

."قبولهم في ذلك العام الجامعي

منح مهلة



الموافقة على استمرارية اعتماد تخصص : اوال2629/7/2020211ً

برنامج / علم االجتماع والخدمة االجتماعية)

في جامعة اليرموك وبالطاقة المقرة  (البكالوريوس

طالباً، شريطة  تزويد  (434)سابقا والبالغة 

المكتبة بالكتب والمراجع والمقررات الدراسية 

االزمة للتخصص وخاصة الخدمة االجتماعية 

.باللغتين العربية واالنجليزية 

ً تأجيل البت في االعتماد الخاص وعدم قبول :  ثانيا

برنامج / علم االجتماع)طلبة جدد في تخصص 

في جامعة اليرموك لحين تصويب  (الماجستير

التجاوز الحاصل على  الطاقة االستيعابية المقرة 

.  طالبا (21)والبالغة 

استمرار اعتماد خاص

الموافقة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد : أوال2629/7/2020212ً

برنامج / المناهج والتدريس)في تخصص 

في الجامعة الهاشمية بطاقة استيعابية  (الماجستير

:طالباً، شريطة اآلتي (100)قدرها 

دفع البدالت المستحقة إلعادة فتح باب قبول طلبة - 

.دينار فقط (3000)جدد بمقدار 

ً إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص : ثانيا

في الجامعة  (برنامج الماجستير/ االرشاد النفسي)

طالباً،  (66)الهاشمية بطاقة استيعابية قدرها 

:شريطة اآلتي

دفع البدالت المستحقة إلعادة فتح باب قبول طلبة - 

.دينار فقط (3000)جدد بمقدار 

ً االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

في  (برنامج البكالوريوس/ االرشاد النفسي)

الجامعة الهاشمية ضمن الطاقة االستيعابية المقرة 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة  (501)

.االستيعابية العامة للجامعة

ً االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ معلم صف)

 (609)الهاشمية ضمن الطاقة االستيعابية المقرة 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية 

.العامة للجامعة

ً االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص : خامسا

في  (برنامج الماجستير/ علم النفس التربوي)

الجامعة الهاشمية ضمن الطاقة االستيعابية المقرة 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية  (88)

.العامة للجامعة

اعادة فتح باب قبول طلبة 

جدد



استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوال2629/7/2020213ً

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ الرياضيات)

ً (460)الهاشمية بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانيا

/ الرياضيات)وعدم قبول طلبة جدد في تخصص 

لعدم توفر الحد األدنى من  (برنامج الماجستير

.أعضاء هيئة التدريس في التخصص

استمرار اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال2629/7/2020214ً

برنامج / أنظمة أمن المعلومات)لتخصص 

في جامعة آل البيت بطاقة استيعابية  (البكالوريوس

طالباً وذلك لغايات القبول الموحد  (40)قدرها 

وعلى الجامعة استكمال النواقص اآلتية في موعد 

: 1/10/2020أقصاه 

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة - 1

.(أمن المعلومات)الدكتوراه في تخصص 

:تعديل الخطة الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي- 2

أمن )إضافة المساقات اآلتية للمجاالت االجبارية - 

التجارة اإللكترونية، مراقبة الشبكات وتوثيقها، 

.(برتوكوالت أمن المعلومات

تصويب المساقات المطروحة في المجال المعرفي - 

بحيث تكون كافة المساقات في  (أمن المعلومات)

.-مجال أمن المعلومات

على الجامعة زيادة عدد ساعات المجاالت - 

.ساعات (3)ساعات بدالً من  (6)المساندة لتصبح 

تعيين عضوي هيئة تدريس في التخصص :  ثانياً

من حملة درجة الدكتوراه في بداية السنة الثالثة 

الخاص للتخصص على أن . من تاريخ االعتماد

.يكون أحدهما برتبة استاذ مشارك على األقل

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في  (برنامج البكالوريوس/ أنظمة أمن المعلومات)

جامعة آل البيت في السنة الثانية من االعتماد 

.الخاص األولي

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص النهائي : ثالثا

برنامج / أنظمة أمن المعلومات)لتخصص 

اعتماد خاص أولي



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال2629/7/2020215ً

برنامج / التسويق الرقمي)لتخصص 

في جامعة آل البيت بطاقة استيعابية  (البكالوريوس

:طالباً، شريطة اآلتي (121)قدرها 

اجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية . 1

:للتخصص

اعادة ترقيم بعض مواد التخصص االجبارية - 

لتأخذ رقم تخصص التسويق الرقمي

االلتزام بعدد الساعات المعتمدة للمجال المعرفي - 

.(تقنيات التسويق االلكتروني)

تعيين عضوي هيئة تدريس في التخصص من . 2

حملة درجة الدكتوراه في بداية السنة الثالثة من 

تاريخ االعتماد الخاص للتخصص على أن يكون 

.أحدهما برتبة استاذ مشارك على األقل

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في  (برنامج البكالوريوس/ التسويق الرقمي)

جامعة آل البيت في السنة الثانية من االعتماد 

.الخاص األولي

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص النهائي : ثالثا

برنامج / التسويق الرقمي)لتخصص 

في جامعة آل البيت عند تخريج  (البكالوريوس

.الدفعة األولى من طلبة التخصص

اعتماد خاص أولي

إدارة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 2629/7/2020216

في جامعة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ االعمال

كلية عمان الجامعية للعلوم / البلقاء التطبيقية

 (202)المالية واالدارية، بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً، شريطة عدم قبول طلبة جدد لحين تصويب 

التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية الخاصة 

ً (14)للتخصص والبالغ مقدار التجاوز  ."طالبا

اعتماد خاص



الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوال2629/7/2020217ً

 (برنامج الماجستير/ اللغة اإلنجليزية وآدابها)

برنامجا متصال مع برنامج البكالوريوس بطاقة 

طالباً في جامعة عمان  (44)استيعابية قدرها 

:االهلية شريطة اآلتي

تزويد هيئة االعتماد بعقود مجددة  لكل من . 1

الدكتورة مها ياسين والدكتورة ليندا الخواجا حسب 

تعليمات معايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

.  العليا

تزويد هيئة االعتماد بعقد مجدد  للدكتورة حنان . 2

ابراهيم حسب تعليمات معايير االعتماد العام 

.  لبرامج الدراسات العليا

 .1/9/2020وذلك في موعد أقصاه 

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة :   ثانيا

برنامج / اللغة االنجليزية وآدابها)لتخصص 

( 205)في جامعة عمان األهلية من  (البكالوريوس

ً (203)لتصبح  . طالبا

اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص االولي : اوال2629/7/2020218ً

برنامج /التسويق الرقمي )لتخصص 

( 123) بطاقة استيعابية مقدارها   (البكالوريوس

طالبا في جامعة العلوم التطبيقية، شريطة تزويد 

.الهيئة بمباشرة عمل للدكتور جاسم الغصاونة

ً تعيين عضوي هيئة التدريس مع بداية :  ثانيا

.السنة الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص االولي

ً التسويق )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثالثا

مع بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ الرقمي

.الثانية من تاريخ االعتماد الخاص االولي

ً / التسويق الرقمي)سيتم اعتماد تخصص : رابعا

اعتمادا نهائيا عند تخريج  (برنامج البكالوريوس

.الدفعة االولى من التخصص

اعتماد خاص أولي



تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : أوال2629/7/2020219

/ إدارة الكارثة)وعدم قبول طلبة جدد في تخصص 

في أكاديمية األمير الحسين  (برنامج البكالوريوس 

بن عبدهللا الثاني للحماية المدنية لحين توفر الحد 

.  األدنى من أعضاء هيئة التدريس في التخصص 

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانيا

االسعاف )وعدم قبول طلبة جدد في تخصص 

في  (برنامج البكالوريوس / الطبي المتخصص

أكاديمية األمير الحسين بن عبدهللا الثاني للحماية 

المدنية وذلك لحين توفر الحد األدنى من أعضاء 

.هيئة التدريس في التخصص 

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص :  ثالثا

هندسة اإلطفاء )وعدم قبول طلبة جدد في تخصص 

في أكاديمية  (برنامج البكالوريوس / والسالمة

األمير الحسين بن عبدهللا الثاني للحماية المدنية 

وذلك لحين توفر الحد األدنى من أعضاء هيئة 

.التدريس في التخصص 

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص :  رابعا

الهندسة )وعدم قبول طلبة جدد في تخصص 

برنامج البكالوريوس / الطاقة المتجددة/ الميكانيكية

في أكاديمية األمير الحسين بن عبدهللا الثاني  (

للحماية المدنية وذلك لحين توفر الحد األدنى من 

.أعضاء هيئة التدريس في التخصص

ً ساعات  (3)إضافة مادة الديناميكا بواقع : خامسا

.لمجال الميكانيكا الهندسية 

ً  (3)إضافة مادة االقتصاد الهندسي بواقع : سادسا

ساعات معتمدة ومادة مهارات االتصال وأخالقيات 

تأجيل البت

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص " 2629/7/2020220

برنامج / إدارة الفعاليات/اإلدارة الفندقية)لتخصص 

بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً  (البكالوريوس

ً (200)والبالغة  ."طالبا

استمرار اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت : أوال2629/7/2020221ً

الطاقـــــــــة االستيعابيـــــة الخاصة لتخصص 

 (برنامج الدبلوم المتوسط / السجل الطبي )

كلية جامعيـة / األميرة ثروت )فـــــــي كلية 

عــنـــد طــاقــــــة قــــــدرهـــــــا  (متوسطة خاصة

(92) ً .طالبا

ً تـــــــــزويــــد هــــيئـــة االعـتــمـــــــــاد : ثانيا

بمبــــــاشرة عــمــــــــل مشرفـــــة المختبــــر 

اآلنسة إيــمــــــــان إبــــــراهيم عطاهللا القاضي في 

1/10/2020.

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة



:برنامج الدبلوم المتوسط/ التمريض المشارك_ أ2629/7/2020222

تثبيت الطــــــاقـــــــــة االستيعابيـــة : أوالً

/ التمــــريــــض المشارك )الخــــــاصة لـــتخصص 

الكلية الجامعية )فـي  (برنــــامج الدبلوم المتـــوسط

 (كــليــة جـــامعـــيـة تقنية/ العربية للتكنولوجيا 

عــنـــد الطـــاقـــــة المقـــــرة سابقــــــاً 

ً (151)وقــــدرهــــا  . طالبا

ً محمد . تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل د: ثانيا

.1/9/2020عبد القادر المعاني في 

: برنامج البكالوريوس/ ادارة األعمال الريادية_ ب

ادارة )اقرار المجاالت المعرفية لتخصص : أوالً

.(برنامج البكالوريوس/ األعمال الريادية

ً الموافقة على االعتماد الخاص األولي : ثانيا

برنامج / ادارة االعمال الريادية)لتخصص 

في الكلية الجامعية العربية  (البكالوريوس

طالباً،  (188)للتكنولوجيا بطاقة استيعابية قدرها 

:شريطة االتي

  اضافة المساقات االتية الى متطلبات التخصص 

:االجبارية

ريادة االعمال الدولية، مفاهيم ريادية باللغة 

 New)االنجليزية، تطوير السلع الجديدة 

product development) نماذج وخطط ،

 Business Plan and)األعمال 

business model)  ،الريادة االجتماعية ،

.دراسة الجدوى

 تزويد المكتبة بالكتب والدوريات الالزمة 

لتخصص ادارة االعمال الريادية قبل بداية العام 

اقرار / تثبيت طاقة خاصة 

اعتماد / مجاالت معرفية

خاص أولي



برنامج البكالوريوس: اوال2629/7/2020223

استحداث قسم العلوم االساسية لتدريس . 1

.متطلبات الكلية والجامعة

استكمال تجهيز المختبرات االتية في موعد . 2

اقصاه نهاية الفصل الدراسي االول 

وذلك بسبب وجود طلبة تجسير  (2020/2021)

:في التخصصات كاالتي

: (بكالوريوس/ الهندسة المدنية)تخصص . أ 

مختبر ميكانيكا التربة، مختبر تكنولوجيا )

الخرسانة، مختبر نظم معلومات جغرافية، مختبر 

.(هندسة الطرق، مختبر االستشعار عن بعد

/ هندسة االتوترونيكس)تخصص . ب

مختبر ميكانيكا الموائع، مختبر : )(بكالوريوس

تصميم المنطق الرقمي، مختبر نظرية اآلالت، 

مختبر هندسة السيارات، مختبر محركات 

السيارات، مختبر تشخيص وصيانة السيارات، 

.(مختبر الحراريات

تحديث انواع المشاغل الهندسية مع ضرورة . 1

فصل كل مشغل على حدة وذلك لغايات السالمة 

.العامة للطلبة

االلتزام بمعايير وتعليمات التخصصات التقنية . 2

من  (%50)من خالل تضمين الخطة الدراسية 

.مواد التخصص بشكل عملي

وضع دليل تجارب لجميع المختبرات واجراء . 3

.الصيانة العامة للمختبرات في الكلية

تعيين عضوي هيئة تدريس في تخصص . 4

من حملة  (برنامج البكالوريوس/الهندسة المدنية)

استكمال نواقص

تعتبر كلية الخدمات الطبية الملكية للمهن : أوال2629/7/2020224ً

المساعدة مستكملة للنقص الوارد في قرار مجلس 

تاريخ  (259/29/2018)الهيئة رقم 

المتعلق بتوفير عضو هيئة  (25/7/2018)

تدريس آخر داعم للتخصص متفرغ مـــــن حمــلة 

.(التمريض)درجـــــة الدكتــوراه فــي تخصص 

ً  )االستمرار في االعتماد الخـاص لتخصص : ثانيا

برنامج الدبلوم / تمريض الكلى االصطناعية 

الخدمات الطبيـة الملكية )في كليـة  (المتوسط 

كلية جامعية متوسطة عسكرية / للمهن المساعدة 

ً( 168)بالطاقة المقرة سابقاً وقدرها  ( . طالبا

استكمال نواقص



تاريخ  (338/24/2019)تعديل القرار رقم : اوال2629/7/2020225ً

تثبيت الطاقة االستيعابية :  ليصبح26/6/2019

برنامج الدبلوم / إدارة األعمال)الخاصة لتخصص 

/ المجتمع اإلسالمي)في كلية  (الجامعي المتوسط

( 92)، عند طاقة قدرها (كلية جامعية متوسطة

ً .طالبا

ً تاريخ  (333/24/2019)تعديل القرار رقم : ثانيا

تخفيض الطاقة :   ليصبح 26/6/2019

برنامج / محاسبة)االستيعابية الخاصة لتخصص 

المجتمع )في كلية  (الدبلوم الجامعي المتوسط

( 143)، من (كلية جامعية متوسطة/ اإلسالمي

طالباً وتثبيتها عند هذه  (101)طالباً ليصبح 

.الطاقة

ً تاريخ  (335/24/2019)تعديل القرار رقم : ثالثا

تثبيت الطاقة االستيعابية :   ليصبح26/6/2019

تصميم األزياء وإنتاج )الخاصة لتخصص 

في  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/ المالبس

، (كلية جامعية متوسطة/ المجتمع اإلسالمي)كلية 

ً (92)بطاقة استيعابية مقدارها  .طالبا

ً :رابعا

تاريخ  (340/24/2019)تعديل القرار رقم . أ

 ليصبح تأجيل تثبيت الطاقة 26/6/2019

دبلوم / التصميم الجرافيكي)االستيعابية لتخصص 

كلية / المجتمع اإلسالمي)في كلية  (جامعي متوسط

؛ لحين تعيين عضو هيئة تدريس (جامعية متوسطة

من حملة درجة الدكتوراه على التخصص، وذلك 

في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

تعديل قرار مجلس

الموافقة على تنسيب مجلس أمناء الكلية بتكليف " 2629/7/2020226

الكلية )سليمان مسامح قائماً بأعمال عميد للـــــــ. د

كلية / الجامعية للعلوم المساحية والجيومكانية 

حنا أنطون . بدالً من د (جامعية متوسطة حكومية

."صابات لحين تعيين عميد جديد لها حسب األصول

تنسيب مجلس امناء

الموافقة على تقسيط مبلغ الغرامة المفروضة " 2629/7/2020227

أربعة  (34032)على كلية غرناطة والبالغ قيمتها 

وثالثون ألف واثنان وثالثون ديناراً على اثنى 

ألفان وثمانمائة وستة  (2836)عشر شهراً بقيمة 

وثالثون ديناراً لكل قسط وذلك ابتداء من 

1/9/2020".

تقسيط غرامة



تأجيل البت في االعتماد الخاص األولي    " 275/8/2020228

في  (برنامج البكالوريوس/الرياضيات)لتخصص 

فرع العقبة وذلك لحين استكمال / الجامعة األردنية

:الجامعة للنواقص اآلتية

تعيين الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس . 1

.من حملة درجة الدكتوراه في تخصص الرياضيات

:تعديل الخطة الدراسية للبرنامج من حيث اآلتي. 2

إلغاء كلمة حديثة من مادة الهندسة اإلقليدية - 

.الحديثة

نقل مادة معادالت تفاضلية من قائمة المواد - 

.االختيارية إلى قائمة المواد اإلجبارية

تغيير مسمى مادة الرزم البرمجية في الرياضيات - 

.إلى الحزم البرمجية في الرياضيات

 من قائمة المواد 1نقل مادة بحوث عمليات - 

.االختيارية إلى قائمة المواد اإلجبارية

توفير الكتب والمراجع والدوريات الخاصة . 3

.الالزمة في البرنامج 

تأجيل البت



من تعليمات  (6)من الماده (ج)تعديل البند : اوال275/8/2020229ً

ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا رقم 

 والمعدلة بموجب  قرار مجلس 2010لسنة  (4)

تاريخ ) 119/10/2017)الهيئة رقم  

والصادرة باالستناد إلى الفقرتين  (15/3/2017)

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

 2007لسنة  (20)مؤسسات التعليم العالي رقم 

:وتعديالته و التي تنص على

من  أعضاء هيئة  (%50) أن ال تقل مدة عقود " 

".التدريس عن خمسة سنوات على األقل

:لتصبح كاآلتي

من  أعضاء هيئة  (%50) أن ال تقل مدة عقود " 

التدريس عن سنتين لبرنامج الماجستير وثالث 

".سنوات لبرنامج الدكتوراه

من تعليمات  (8الماده )من (ب )تعديل البند : ثانياً

ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا رقم 

 والمعدلة بموجب  قرار مجلس 2010لسنة  (4)

تاريخ ) 119/10/2017)الهيئة رقم  

والصادرة باالستناد إلى الفقرتين  (15/3/2017)

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

 2007لسنة  (20)مؤسسات التعليم العالي رقم 

:وتعديالته والتي تنص على

تكون الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس  "

:في برنامجي الدبلوم  العالي  و الماجستير كما يلي

o (حداً أدنى% 25) األساتذة. 

o ( %  75- 0) األساتذة المشاركون

o حداً أعلى% 25) األساتذة المساعدون"

تعديل بنود تعليمات

الخاص باألبحاث والكتب  (أ/2) (1)تعديل البند " 275/8/2020230

غير المستله من رسائل الدبلوم العالي أو 

الماجستير أو الدكتوراه لغايات الحصول على 

المجال المعرفي للتدريس في برامج 

قيد الدراسة." البكالوريوس

تعديل قيد الدراسة



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال275/8/2020231ً

الصيدلة برنامج مشترك بين جامعة )لتخصص 

/ ستراثيكاليد البريطانية وجامعة الشرق األوسط

وبطاقة استيعابية مقدارها  (برنامج البكالوريوس

طالباً في جامعة الشرق األوسط شريطة  (90)

تزويد الهيئة بمباشرة عمل للدكتور كريم عثمان 

صالحية في بداية الفصل الدراسي األول 

(2020/2021).

ً تعيين عضوي هيئة التدريس في التخصص : ثانيا

.بداية السنة الثالثة

ً الصيدلة )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثالثا

برنامج مشترك بين جامعة ستراثيكاليد البريطانية 

مع  (برنامج البكالوريوس/ وجامعة الشرق األوسط

بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص 

.األولي

ً الصيدلة برنامج )سيتم اعتماد تخصص : رابعا

مشترك بين جامعة ستراثيكاليد البريطانية وجامعة 

اعتماداً  (برنامج البكالوريوس/ الشرق األوسط

نهائياً عند تخريج الدفعة األولى من التخصص  

اعتماد خاص أولي

اعادة فتح باب قبول طلبة جدد في : أوالً" 275/8/2020232

بطاقة  (برنامج البكالوريوس / التسويق)تخصص 

طالب في جامعة الحسين  (100)استيعابية قدرها 

بن طالل، شريطة دفع البدالت المالية المترتبة 

 (3000)على فتح باب قبول طلبة جدد وقدرها 

.دينار

ً اعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص : ثانيا

 (برنامج البكالوريوس/ تأمين وادارة المخاطر)

طالب في جامعة  (100)بطاقة استيعابية قدرها 

الحسين بن طالل، شريطة دفع البدالت المالية 

المترتبة على فتح باب قبول طلبة جدد وقدرها 

.دينار (3000)

ً استكمال طلب االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

برنامج / هندسة أمن الشبكات والمعلومات)

.(البكالوريوس

فتح باب قبول طلبة جدد



: صرف المكافآت ألعضاء اللجنتين حسب275/8/2020233

يصرف لمقرر اللجنة األستاذ الدكتور رزق .  1

دينار أردني (250)محمد السيد 

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتور أحمد .  2

دينار أردني                  (200)موسى العودات 

                       

يصرف لعضو اللجنة الدكتور مصطفى أحمد .  3

دينار أردني (200)الفيومي 

يصرف ألمين سر اللجنة السيدة نورا يوسف . 4

دينار أردني (60)

صرف مستحقات مالية

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص :  اوال275/8/2020234ً

في جامعة الحسين  (برنامج الماجستير/ الفيزياء)

ً (33)بن طالل بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة الحسين  (برنامج بكالوريوس/ الفيزياء)

ً (392)بن طالل بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

اعتماد خاص

باإلشارة الى كتاب رئيس مجلس أمناء كلية     "275/8/2020235

وتاريخ  (2020/ق ت/42)القادسية رقم 

 والمتضمن تعيين عميد لكلية 28/7/2020

القادسية، أرجوبيان أسباب عدم تعيين عميد للكلية 

."1/9/2020 الى تاريخ 30/5/2020من تاريخ 

بيان سبب

التربية )اقرار المجاالت المعرفية لتخصص " 275/8/2020236

 (برنامج البكالوريوس/ الموهبة واالبداع- الخاصة

كما هي بالشكل المرفق ويعمل بها اعتباراً من 

."تاريخ اقرارها

اقرار المجاالت المعرفية

الموافقة على تنسيب رئيس مجلس امناء كلية "2812/8/2020237

القادسية بتعيين الدكتور موسى محمود عبدهللا 

الحافظ عميداً للكلية لمدة ثالث سنوات، وذلك 

من تعليمات ومعايير  (أ/8)استنادا الى المادة 

االعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة المعدلة 

، اعتباراً من تاريخه "(2013)لسنة  (2)رقم 

شريطة تزويد الهيئة بمباشرة عمل الدكتور موسى 

.الحافظ حسب االصول

تنسيب مجلس امناء



الموافقة على تشكيل لجنة إلعادة النظر في جميع "2812/8/2020238

التعليمات واالسس المتعلقة بشهادات ضمان 

الجودة التي تمنحها الهيئة ومطابقتها مع شهادات 

ضمان الجودة التي تمنحها الجهات الخارجية 

وتقديم التوصيات المناسبة خالل اسبوعين من 

:تاريخه وعلى النحو التالي

عضواً/ زيد العنبر / االستاذ الدكتور- 1

عضواً/ ضياء الدين عرفة/ االستاذ الدكتور- 2

عضواً/ بشار الطراونه/ االستاذ الدكتور- 3

أمين  سر اللجنة / الدكتور حسين القيسي- 4

أمين سر اللجنة  / السيد علي أبوغزلة- 5

تشكيل لجنة

الموافقة على إزالة عقوبة التنبيه الصادرة بحق "2812/8/2020239

جامعتكم الموقرة حسب قرار مجلس الهيئة رقم 

".18/5/2020تاريخ  (108/17/2020)

ازالة عقوبة

علوم )اقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص " 2812/8/2020240

برنامج / الحركة والتدريب الرياضي

، كما هي بالشكل المرفق ويعمل بها (البكالوريوس

."من تاريخ اقرارها

اقرار معايير



الموافقة على االعتماد األولي الخاص لتخصص " 2812/8/2020241

برنامج / علوم الحركة والتدريب الرياضي)

في الجامعة االردنية بطاقة  (البكالوريوس

: طالباً، شريطة اآلتي (126)استيعابية قدرها 

تعديل الخطة الدراسية وفقا لمتطلبات معايير :  أوالً

اعتماد تخصص علوم الحركة والتدريب الرياضي، 

:مع األخذ بالمالحظات التالية

تقديم وصف لمساقات خطة علوم الحركة .   1

.والتدريب الرياضي باللغة االنجليزية 

 ساعات 3)اضافة مادة التطور الحركي .  2

الى متطلبات التخصص االختيارية   (معتمدة

.المجموعة الثالثة/

" المهارات االساسية في التايكوندو"نقل مادة . 3

من متطلبات التخصص االجبارية الى متطلبات 

المجموعة االولى  ويصبح /التخصص االختيارية 

".تايكوندو"اسمها 

حركات ايقاع + مبارزة + نقل مواد  مالكمة . 4

من المجموعة الثالثة الى المجموعة  (طالبات)

االولى من متطلبات التخصص االختيارية واضافة 

.مادة كراتيه

نقل مادة االلعاب الرياضية المعدلة للمعاقين من . 5

المجموعة الثالثة  من متطلبات التخصص 

االختيارية الى متطلبات التخصص االجبارية بدال 

.من المهارات االساسية في التايكوندو

حذف مادة المهارات المتقدمة في التايكوندو .  6

من المجموعة االولى من متطلبات التخصص 

.االختيارية

اعتماد خاص أولي



الموافقة على االعتماد الخاص األولي  (أوال2812/8/2020242ً

/ هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء)لتخصص 

في جامعة مؤتة بطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة  (111)استيعابية خاصة قدرها 

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تعيين رئيس قسم في مجال التخصص بخبرة ال  (ا

 سنوات في مجال التدريس وفقاً للمادة 3تقل عن 

من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد  (11)

.الخاص للتخصصات التطبيقية والتقنية وسكرتيرة 

تعيين مشرف مختبر يحمل درجة البكالوريوس  (2

.(هندسة العمارة)في تخصص 

إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية  (3

/ هندسة العمارة وتكنولوجيا البناء)لتخصص 

 :(برنامج البكالوريوس

إعادة دراسة المتطلبات السابقة للمواد وذكرها - 

في الخطة االسترشادية

مطابقة ترميز المواد مع مستوى طرح المادة - 

.حسب السنوات والخطة االسترشادية  للتخصص

 (3)بواقع  (التصميم الحضري)إضافة مادة - 

ساعات معتمدة إلى متطلبات التخصص االختيارية

ساعات معتمدة لمادة التدريب العملي  (3)إضافة - 

ساعات معتمدة وفقاً لإلطار العام  (6)ليصبح 

لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات 

.التطبيقية والتقنية

من قائمة  (لغة برمجة المهندسين)إلغاء مادة - 

.متطلبات التخصص االختيارية

التدريب )إضافة الشروط الخاصة بمادة - 

اعتماد خاص أولي

تأجيل البت في االعتماد الخاص األولي لتخصص " 2812/8/2020243

برنامج / تقنية المعلومات واألرشفة الرقمية) 

في الكلية العربية الجامعية  (البكالوريوس

للتكنولوجيا، وذلك لحين تعيين الحد األدنى من 

أعضاء هيئة التدريس حسب تعليمات ومعايير 

."االعتماد

تأجيل البت



تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص :  أوالً" 2812/8/2020244

في جامعة  (برنامج الماجستير/ الفيزياء الطبية)

اليرموك لحين تعيين عضوي هيئة تدريس حداً 

الفيزياء )أدنى من حملة درجة الدكتوراه بتخصص 

.(الطبية

ً االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص :  ثانيا

بالطاقة  (برنامج البكالوريوس/ الفيزياء الطبية)

 (381)االستيعابية المقرة سابقاً البالغة قدرها 

ً .طالبا

ً االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص :  ثالثا

، وتخفيض الطاقة (برنامج البكالوريوس/ الفيزياء)

طالباً وتثبيتها عند  (469)االستيعابية الخاصة من 

(410) ً .طالبا

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة : رابعا

 (66)من  (برنامج الماجستير/ الفيزياء)لتخصص 

طالباً، وعدم قبول طلبة  (33)طالباً وتثبيتها عند 

جدد في التخصص لحين تصويب التجاوز الحاصل 

ً (27)على الطاقة االستيعابية والبالغ قدره  ."طالبا

تأجيل البت



:تخصص العالج الطبيعي2812/8/2020245

الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوالً

 (برنامج البكالوريوس/العالج الطبيعي)لتخصص 

في جامعة العقبة للتكنولوجيا بطاقة استيعابية 

:طالباً، شريطة االتي (68)قدرها 

تعيين عضو هيئة تدريس تخصصه الدقيق .   1

في بداية السنة الثانية من االعتماد االولي (تشريح)

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة .  2

الدكتوراه برتبة استاذ مشارك على األقل في بداية 

السنة الثالثة من االعتماد االولي للتخصص بحيث 

يكون عدد اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة 

الدكتوراه ثالث أعضاء أحدهم برتبة أستاذ مشارك 

.على األقل

استكمال توفير الكتب الالزمة للتخصص في .  3

.بداية السنة الثالثة من االعتماد األولي

تزويد الهيئة بمباشرة عمل اعضاء هيئة .  4

التدريس في التخصص و معادلة الدكتور محمد 

.15/9/2020سامي الوردات بموعد أقصاه 

استكمال توفير المختبرات االتية للتخصص . 5

:وحسب المدة المحددة تالياً

: مختبرات العالج الطبيعي للعظام والعضالت-   أ 

أجهزة قياس مدى الحركة، أجهزة لقياس قوة 

في بداية . العضالت، أجهزة للتمارين العالجية

.السنة الثانية من تاريخ االعتماد األولي

: مختبرات العالج الطبيعي للجهاز العصبي- ب 

أجهزة تقييم قوة العضلة، أجهزة الشد العنقي 

, والقطني، أجهزة العالج الكهربائي والعصبي

اعتماد خاص أولي

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 2812/8/2020246

 (برنامج البكالوريوس/ الصحافة واإلعالم الرقمي)

بالمسمى الجديد في كلية االعالم بجامعة البترا 

وبالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً وتثبيتها عند 

طالباً، شريطة تزويد الهيئة  بمباشرات  (425)

العمل ألعضاء هيئة التدريس في القسم في بداية 

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2020/2021)".

اعتماد خاص

اقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص " 2812/8/2020247

برنامج / الصحافة واإلعالم الرقمي)

، كما هي بالشكل المرفق ويعمل بها (البكالوريوس

."اعتباراً من تاريخ اقرارها

اقرار معايير

االستمرار في منح جامعة فيالدلفيا شهادة ضمان " 2812/8/2020248

المستوى الفضي ، على أن تقوم /الجودة األردنية

الجامعة بالعمل على مجاالت التحسين الواردة في 

تقرير لجنة الخبراء المرفق خالل سنوات المتابعة 

."القادمة

استمرار منح شهادة 

ضمان الجودة



اعتبار التخصصات المكررة و المطروحة في " 2812/8/2020249

جميع كليات جامعة البلقاء التطبيقية كتخصص 

".واحد لغايات االعتماد الخاص والطاقة االستيعابية

اعتبار التخصصات

كلية / لكلية حطين)إزالة عقوبة االنذار الموجه " 2812/8/2020250

."(جامعية متوسطة

ازالة عقوبة

تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 2812/8/2020251

برنامج الدبلوم / اللغة العربية للناطقين بغيرها)

في جامعة آل البيت لحين استكمال الجامعة  (العالي

:للنواقص اآلتية

عدم توفر الحد األدنى من أعضاء هيئة . 1

.التدريس في التخصص

إعادة بناء الخطة الدراسية لبرنامج الدبلوم .  2

العالي لتتضمن الخطة مساقات متعلقة بتعليم اللغة 

العربية للناطقين بغيرها حيث أن مواد الخطة 

الدراسية المقدمة للبرنامج ال تتفق ومخرجات 

دبلوم تعليم اللغة العربية للناطقين بغيرها وذلك من 

:خالل

إضافة مادة للغة العربية لغير الناطقين بها . أ 

.ضمن قائمة المواد االجبارية

إضافة مادة في االدب العربي من ضمن قائمة . ب 

.المواد االجبارية

: دمج مواد اللغة والنحو واللسانيات وهي. ج

(1)نحو وظيفي • 

 (2)نحو وظيفي • 

صرف وظيفي في مادة واحدة• 

إضافة مادة تتعلق بمناهج تعليم اللغة العربية . د 

.للناطقين بغيرها من خالل الحوسبة

إلغاء مادة قراءات في الثقافة األردنية وأدبها . ه 

الشعبي لتصبح قراءات في األدب األردني شعراً 

.ونثراً

استبدال مادة المعجمات العربية بأساليب تعليم . و 

.اللغة العربية للناطقين بغيرها

تأجيل البت



الموافقة على االعتماد الخاص  لتخصص : أوالً" 2812/8/2020252

 (برنامج الماجستير/هندسة انظمة الحاسبات )

طالبا في جامعة  (33)وبطاقة استيعابية مقدارها 

البلقاء التطبيقية كلية الهندسة التكنولوجية شريطة 

اعادة توطين اعضاء هيئة التدريس في القسم على 

:النحو االتي

اعضاء هيئة تدريسية على تخصص   (7)• 

.(برنامج البكالوريوس/ هندسة الحاسوب)

اعضاء هيئة تدريسية على تخصص   (4)• 

برنامج / هندسة انظمة الحاسبات والشبكات )

.(البكالوريوس

اعضاء هيئة تدريسية على تخصص  (2)• 

برنامج / هندسة انظمة الحاسبات/ هندسة حاسوب)

.  (الماجستير

ً سيتم التأكد من جاهزية المختبرات والمكتبة : ثانيا

.عند زيارة الجامعة

هندسة انظمة )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثالثاً

مع بداية الفصل  (برنامج الماجستير/الحاسبات 

من  (2020/2021)الثاني من العام الجامعي 

.تاريخ االعتماد الخاص

اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 2919/8/2020253

في  (برنامج الماجستير/ تربية الخاصة للطفولة)

 (44)الجامعة الهاشمية بطاقة استيعابية قدرها 

ً .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في  (برنامج البكالوريوس/ التربية الخاصة)

الجامعة الهاشمية وتخفيض الطاقة االستيعابية 

طالباً وتثبيتها عند  (623)الخاصة للتخصص من 

(482) ً . طالبا

اعتماد خاص



اإلستمرار باالعتمادات الخاصة للتخصصات : أوال2919/8/2020254ً

والبرامج االتية في قسم المناهج والتدريس 

شريطة تزويد الهيئة بكتب انتداب األسماء 

المذكوره في كتاب رئيس الجامعة 

، المنوي 5/8/2020، تاريخ 6/16/4243رقم

.انتدابهم

معلم )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص - 1

في جامعة آل البيت   (برنامج البكالوريوس/صف

 (893)وتخفيض الطاقة اإلستيعابية الخاصة من

ً (780)طالباً، لتصبح . طالبا

المناهج )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص - 2

 (برنامج الماجستير/ دراسات اجتماعية/ والتدريس

في جامعة آل البيت وتثبيت الطاقة اإلستيعابية 

ً (44)للتخصص عند .طالبا

االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص -  3

في جامعة آل  (لغة انجليزية/ المناهج والتدريس)

البيت وتثبيت الطاقة اإلستيعابية للتخصص 

.طالباً شريطة التقيد بالطاقة الُمقرة (44)عند

المناهج )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص - 4

في جامعة آل البيت وتثبيت  (لغة عربية/ والتدريس

ً (44)الطاقة اإلستيعابية للتخصص عند .طالبا

المناهج )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص - 5

، في جامعة آل البيت وتثبيت (علوم/ والتدريس

ً (44)الطاقة اإلستيعابية للتخصص عند .طالبا

إعادة فتح باب قبول طلبة جدد واستمرارية - 6

المناهج )وتثبيت الطاقة اإلستيعابية لتخصص 

في  (برنامج الماجستير/ مناهج عامة/ والتدريس

استمرار اعتماد خاص



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال2919/8/2020255ً

/ هندسة الطاقة المتجددة المتكاملة)لتخصص 

في جامعة الطفيلة التقنية  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة  ( 85  )بطاقة استيعابية قدرها 

:اآلتي

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة . 1

الدكتوراه في التخصص قبل بداية السنة الثالثة من 

تحويل ونقل )تاريخ اعتماد التخصص، في 

(.اقتصاد وإدارة الطاقة)ومجال  (وتخزين الطاقة

:إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية. 2

زيادة عدد الساعات المعتمدة لمجموعة - 

 ساعة معتمدة 30لتصبح  (الرياضيات والعلوم)

.ساعة معتمدة (27)حداً أدنى بدالً من 

من  (كتابة فنية ومهارات اتصال)نقل مادة - 

متطلبات التخصص االختيارية إلى متطلبات الكلية 

اإلجبارية وذلك ضمن مجموعة المجاالت المعرفية 

.(العلوم الهندسية األساسية)في 

من متطلبات  (االقتصاد الهندسي)نقل مادة - 

التخصص االجبارية إلى متطلبات الكلية اإلجبارية 

وذلك ضمن مجموعة المجاالت المعرفية في 

.(العلوم الهندسية األساسية)

إلى  (التقاط البيانات ومعالجة اإلشارات)نقل مادة - 

متطلبات التخصص اإلجبارية ضمن المجال 

من معايير  (الحاسوب واالتصاالت)المعرفي في 

.اعتماد تخصصات الهندسة الكهربائية

مصادر الطاقة المتجددة وتخزين )نقل مادة - 

من المجال المعرفي لمصادر الطاقة  (الطاقة

اعتماد خاص أولي

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة " 2919/8/2020256

في  (برنامج البكالوريوس/ الرياضيات)لتخصص 

ً (186)جامعة البترا عند  ."طالبا

تثبيت طاقة خاصة

تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 2919/8/2020257

التغُير المناخي والزراعة المستدامة واالمن )

في جامعة جرش  (برنامج الماجستير/ الغذائي

لحين تعيين عضو هيئة تدريس تخصصه الدقيق 

ولديه إنتاج علمي حسب معايير  (التغُير المناخي)

.االعتماد

تأجيل البت



الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوال2919/8/2020258ً

في  (برنامج الماجستير/ ادارة االعمال الدولية)

شريطة  (44)جامعة جرش بطاقة استيعابية قدرها 

تعيين عضو هيئة تدريس تخصصه الدقيق في 

ادارة االعمال الدولية وذلك في بداية السنة الثانية 

.من االعتماد الخاص للتخصص

سيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية : ثانياً

الخاصة للتخصص في بداية السنة الثانية من 

.االعتماد الخاص

اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص االولي : أوال2919/8/2020259ً

) برنامج البكالوريوس/االمن السيبراني(لتخصص 

في جامعة اربد االهلية بطاقة استيعابية قدرها 

(87) ً :شريطة اآلتي: طالبا

تزويدنا مباشرة عمل الدكتور زياد دواهدة في - 

.1/10/2020موعد أقصاه 

تعديل مساقات المطروحة في المتطلبات - 

االختيارية للمجال الفرعي باستبدال المساقات 

لغة بايثون، بناء نظم بلغات الجيل الرابع، )اآلتية 

واستبدالهم بمواد متخصصة  (نظرية االحتسابات

في مجال امن المعلومات، وذلك استنادا للبند 

خامساً من االطار العام لتعليمات ومعايير 

.تخصصات تكنولوجيا المعلومات

تجهيز مختبرات متخصصة بأمن الشبكات - 

السلكية والالسلكية، واالختراق األخالقي، واختبار 

االختراقات، والتحقيق الجنائي الرقمي في موعد 

.أقصاه بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في بداية ) برنامج البكالوريوس/االمن السيبراني(

السنة الثانية من تاريخ االعتماد

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثالثا

الدكتوراه بتخصص االمن السيبراني بداية السنة 

.الثالثة من تاريخ االعتماد

ً سيتم دراسة االعتماد النهائي لتخصص : رابعا

عند )برنامج البكالوريوس/االمن السيبراني(

.تخريج الدفعة األولى من التخصص

اعتماد خاص أولي



الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : اوال2919/8/2020260ً

في  (برنامج الماجستير/علوم مالية ومصرفية)

 (44)جامعة اربد األهلية بطاقة استيعابية قدرها 

من  (ج)الفقرة  (6)طالباً شريطة االلتزام بالمادة 

معايير وتعليمات االعتماد العام لبرامج الدراسات 

أن ال تقل مدة عقود )العليا والتي تنص على 

من أعضاء هيئة التدريس عن سنتين  (50%)

على األقل  وتزويد الهيئة بمباشرة عمل الدكتور 

.(1/1/2020)محمد الغادي بموعد اقصاه 

ً الموافقة على االعتماد الخاص األولي : ثانيا

 (برنامج البكالوريوس/ريادة األعمال)لتخصص 

في جامعة إربد األهلية بطاقة استيعابية 

طالباً شريطة تزويد الهيئة بمباشرة  (125)قدرها

يوسف أحمد .هيثم خلف الحنيطي،د.د)عمل 

(.1/10/2020)في موعد أقصاه  (الصفدي

ً أمكانية إعادة بناء الخطة الدراسية وفقاً : ثالثا

لمتطلبات معايير اعتماد تخصص ريادة األعمال 

من حيث تعديل وصف المساقات الدراسية بشكل 

كامل يلبي االشتراطات العلمية، وتقديم وصف 

جديد للمساقات وذلك باللغتين العربية 

وتعديل مسميات جميع المساقات .وإلنجليزية

القديمة والمقترحة باللغة اإلنجليزية لكي تتوافق 

.مع المسميات باللغة العربية

سيتم متابعة التخصص في بداية السنة : رابعاً

. الثانية من تاريخ االعتماد الخاص األولي

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : خامسا

 (برنامج البكالوريوس/ريادة األعمال)لتخصص 

اعتماد خاص

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص " 2919/8/2020261

برنامج / المختبرات الطبية)لتخصص 

في الجامعة االميركية في مأدبا  (البكالوريوس

طالباً،  (187)ضمن الطاقة االستيعابية المقرة 

شريطة تجديد عقد الدكتور أحمد الصمادي وذلك 

قبل بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

2020/2021."

استمرار اعتماد خاص



الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "2919/8/2020262

في جامعة العقبة  (برنامج الدبلوم العالي/ التربية)

 (66)الخاصة للتكنولوجيا بطاقة استيعابية قدرها 

:طالباً، شريطة اآلتي

تزويد الهيئة بكتب مباشرة عمل أعضاء هيئة - 1

التدريس المعتمدين على التخصص في قسم 

.1/10/2020التربية في موعد اقصاه 

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة - 2

الدكتوراه في التخصص عند بداية السنة الثانية 

.من تاريخ االعتماد

اعتماد خاص

/ الموافقة على منح كلية العلوم التربوية واآلداب"2919/8/2020263

األونروا مهلة لتأمين الكتب المطلوبة وتعيين 

اللغة )مشرف لمختبر اللغويات في تخصص 

لبداية  (برنامج البكالوريوس/ اإلنجليزية وآدابها

الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

2020/2021. "

منح مهلة

 الموافقة على االعتماد الخـاص لــتخصص 2919/8/2020264

برنامج / صيانة المركبات الكهربائية والهجينة)

كلية لومينوس )فـي  (الدبلوم الجامعي المتوسط

بطاقة  (كلية جامعية تقنية/ الجامعية التقنية

طالباً، شريطة تزويدنا  (269)استيعابية قدرها 

:باالتي

االشتراك بقاعدة بيانات )نسخة من اتفاقية . 1

(ProQuest)  موقعة من كال الطرفين حسب

.االصول

معادلة شهادة الماجستير للسيد سدير حسين . 2

الرواشدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص اعاله 

.15/10/2020في موعد اقصاه 

اعتماد خاص



الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية العامة : اوال2919/8/2020265

 (كلية جامعية متوسطة/ كلية المجتمع االسالمي)لـ 

طالباً، شريطة تزويد الهيئة  (1486)لتصبح  

:1/10/2020باالتي في موعد اقصاه 

معادلة شهادة المدرسة رانيا حمدان علي امام  - 

.ووالء جعيتم

.مباشرة العمل العضاء هيئة التدريس في الكلية - 

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة : ثانيا

برنامج الدبلوم / المختبرات الطبية)لتخصص 

من ( كلية المجتمع االسالمي)فـي  (المتوسط

ً (101)طالباً لتصبح  (151) .طالبا

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة : ثالثا

برنامج الدبلوم / التمريض المشارك)لتخصص 

من ( كلية المجتمع االسالمي)فـي  (المتوسط

ً (92)طالباً لتصبح  (185) . طالبا

رفع طاقة عامة

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : اوال2919/8/2020266ً

في جامعة الشرق  (برنامج الدبلوم العالي/التربية)

طالبا  (66)األوسط بطاقة استيعابية خاصة قدرها 

: شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية 

تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة . أ 

الدكتوراه في التخصص محقق لتعليمات ومعايير 

االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا بداية السنة 

الثانية من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص 

. للتخصص

من أعضاء هيئة  (%50)تحقيق نسبة عقود . ب 

التدريس في البرنامج لمدة سنتين على األقل وفقاً 

. لتعليمات ومعايير االعتماد لبرامج الدراسات العليا

ً وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية :ثانيا

 (برنامج الدبلوم العالي/التربية)الخاصة لتخصص 

في جامعة الشرق األوسط بداية السنة الثانية من 

. تاريخ الحصول على االعتماد الخاص للبرنامج

اعتماد خاص



التأكيد على قرار مجلس الهيئة السابق رقم 2919/8/2020267

بتأجيل  (24/6/2020)تاريخ  (143/21/2020)

األنظمة )البت في االعتماد الخاص لتخصص 

 (برنامج الماجستير/الذكية في الهندسة الصناعية

في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة لحين استكمال 

:الجامعة للنواقص التالية 

توفير العدد الالزم من اعضاء هيئة التدريس . 1

من حملة الدكتوراه في التخصص المحققين لشرط 

الرتب األكاديمية واالنتاج العلمي وفقاً لتعليمات 

. ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

من عقود أعضاء هيئة  (%50)تحقيق نسبة . 2

التدريس من حملة درجة الدكتوراه في برنامج 

البكالوريوس لمدة أربع سنوات على األقل وفقاً 

لإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

. للتخصصات اإلنسانية والعلمية

تزويد الهيئة بقرار مجلس العمداء المتضمن إقرار 

األنظمة الذكية في )الخطة الدراسية لتخصص

لمساري  (برنامج الماجستير/الهندسة الصناعية

.الرسالة والشامل بعد التعديل

التأكيد على قرار المجلس

الموافقة على طلب الموظفة نورا يوسف احمد " 2919/8/2020268

، في أحدى (دبلوم عالي)إبراهيم بإكمال دراستها 

."الجامعات األردنية

اكمال دراسة



الموافقة على مشروع بناء منصة وهدفها :أوالً" 2919/8/2020269

تحقيق المواءمة الفعلية بين مخرجات التعليم 

العالي ومتطلبات سوق العمل وبطريقة عملية من 

خالل استخدام خدمات إلكترونية متكاملة ومبنية 

على قواعد للمعرفة مدعمة باإلطار الوطني 

للمؤهالت وكذلك بالمعارف والمهارات المطلوبة 

لسوق العمل، حيث يقدم هذا المشروع منظومة من 

الخدمات الذكية بناًء على نموذج جديد وتكاملي 

موجود يعتمد على تقنيات تكنولوجيا المعلومات 

واالتصاالت لدعم أنشطة التعلم وبناء المعرفة لدى 

الخريجين،كما ويساهم في تحقيق الدور الرئيسي 

لمؤسسات التعليم العالي في التنمية البشرية 

وتطوير المجتمع المحلي وذلك بالتحول من 

التخريج بهدف التوظيف إلى التخريج بهدف 

ً الموافقة على : أوالً:"التمكين وبناء األعمال،ثانيا

/ تصميم االزياء)االعتماد الخاص االولي لتخصص 

في جامعة الزيتونة بطاقة  (برنامج البكالوريوس

ً (89)استيعابية قدرها  .طالبا

ً  (سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في بداية  )برنامج البكالوريوس/تصميم االزياء 

السنة الثانية من تاريخ االعتماد

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثالثا

الدكتوراه بتخصص تصميم االزياء بداية السنة 

.الثالثة من تاريخ االعتماد

ً  (سيتم دراسة االعتماد النهائي لتخصص : رابعا

عند تخريج )برنامج البكالوريوس/ تصميم االزياء

."الدفعة األولى من التخصص

اعتماد خاص / بناء منصه 

أولي

ذكاء )اقرار المجاالت المعرفية لتخصص " 3026/8/2020270

، كما هي بالشكل (برنامج البكالوريوس/ األعمال

."المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها

اقرار مجاالت معرفية

تكنولوجيا )اقرار المجاالت المعرفية لتخصص " 3026/8/2020271

، كما هي بالشكل (برنامج البكالوريوس/ مالية

."المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها

اقرار مجاالت معرفية

تصنيع )اقرار المجاالت المعرفية لتخصص 3026/8/2020272

برنامج / المستحضرات التجميلية والكيماوية

، كما هي بالشكل المرفق ويعمل بها (البكالوريوس

."اعتباراً من تاريخ اقرارها

اقرار مجاالت معرفية



استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 3026/8/2020273

في  (برنامج البكالوريوس/ ارشاد وصحة نفسية)

جامعة مؤتة ضمن الطاقة االستيعابية المقرة سابقاً 

(269) ً .طالبا

ً الموافقة على اعادة فتح باب قبول طلبة جدد : ثانيا

برنامج / ارشاد نفسي تربوي)في تخصص 

في جامعة مؤتة ضمن الطاقة  (الماجستير

طالباً، شريطة دفع  (66)االستيعابية المقرة سابقاً 

دينار أردني  (3000)البدالت المالية المستحقة 

.فقط

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

في  (برنامج الدكتوراه/ ارشاد نفسي تربوي)

 (44)جامعة مؤتة ضمن الطاقة االستيعابية المقرة 

طالباً، شريطة تصويب التجاوز الحاصل على 

 (5)الطاقة االستيعابية، والبالغ مقدار التجاوز 

."طالب

استمرار اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص االولي : أوال3026/8/2020274ً

/ علم البيانات والذكاء االصطناعي)لتخصص 

في جامعة الطفيلة التقنية  (برنامج البكالوريوس

:طالباً، شريطة اآلتي (80)بطاقة استيعابية قدرها 

تعديل الخطة الدراسية في موعد أقصاه . 1

: على النحو اآلتي15/10/2020

.إضافة مساق تعلم االلة للمساقات االجبارية.  أ

تعديل وصف مساقات البرمجة المرئية وبرمجة .  ب

بلغة بايثون بحيث تصبح متخصصة أكثر في مجال 

.علم البيانات والذكاء االصطناعي

تعديل وصف كافة المساقات المطروحة في .  ج

الخطة الدراسية بحيث تصف مضمون ما هو 

.مطروح في كل مساق

الموازنة بين عدد ساعات مساقات علم البيانات .  د

.ومساقات الذكاء االصطناعي

تعديل مساقات المجاالت االختيارية بحيث تصبح .  ه

جميعها في مجال تخصص علم البيانات والذكاء 

االصطناعي وذلك استنادا للبند خامسا من اإلطار 

العام لتعليمات ومعايير تخصصات تكنولوجيا 

.المعلومات

زيادة عدد ساعات المجاالت المساندة بحيث .  و

.ساعات (6)تصبح 

.مراجعة المتطلبات السابقة لكل مساق. ي 

تعديل كافة الخطط المطروحة في كلية . 2

تكنولوجيا المعلومات بحيث تصبح تحمل رمز 

.الكلية الجديد

إعادة توطين كافة أعضاء هيئة التدريس في . 3

اعتماد خاص أولي



قانون )استمرارية االعتماد الخاص  لتخصص: أوال3026/8/2020275ً

في جامعة فيالدلفيا  (برنامج الماجستير/ األعمال

طالباً،  (66)بطاقة استيعابية قدرها

توفير عضو هيئة تدريس رابع من حملة : ثانياً

درجة الدكتوراة في التخصص عند بداية السنة 

.الثانية من اعتماد التخصص

ً عدم تجاوز الطاقة اإلستيعابية العامة : ثالثا

.للجامعة

استمرار اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 3026/8/2020276

في جامعة عمان  (برنامج الدبلوم العالي/ التربية)

 (66)العربية، بطاقة استيعابية خاصة قدرها 

:طالباً، شريطة اآلتي

تزويد الهيئة بكتب مباشرة عمل أعضاء هيئة . 1

التدريس الذين تم اعتمادهم على البرنامج في 

.1/10/2020موعد أقصاه 

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة . 2

الدكتوراه في التخصص عند بداية السنة الثانية 

.من تاريخ اعتماد التخصص

اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص االولي : أوال3026/8/2020277ً

 (برنامج البكالوريوس/االمن السيبراني)لتخصص 

في جامعة عمان العربية بطاقة استيعابية قدرها 

: طالباً، شريطة اآلتي (87)

تزويدنا بمباشرة عمل أعضاء هيئة التدريس . 1

، وبخالف ذلك 15/10/2020في موعد أقصاه 

.سيتم إعادة النظر باالعتماد الخاص للتخصص

تجهيز مختبرات متخصصة في مجال االمن . 2

السيبراني مع كافة البرمجيات المتخصصة الالزمة 

لتحقيق هدف البرنامج في موعد أقصاه بداية 

.السنة الثانية

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص للتخصص : ثانيا

.بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثالثا

الدكتوراة تخصصهما في مجال االمن السيبراني 

.وأحدهما برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى

سيتم النظر في االعتماد النهائي للتخصص : رابعاً

.عند تخريج الدفعة األولى من التخصص

اعتماد خاص أولي



علم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 3026/8/2020278

في جامعة عمان  (برنامج الماجستير/ الحاسوب

.العربية

ً تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : ثانيا

 (60)عند  (برنامج الماجستير/ علم الحاسوب)

ً .طالبا

ً إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص : ثالثا

، شريطة دفع (برنامج الماجستير/ علم الحاسوب)

دينار ( 3000(البدالت المالية المترتبة وقدرها 

."(10/2020 /1)أردني في موعد أقصاه 

استمرار اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال3026/8/2020279ً

تصنيع المستحضرات التجميلية )لتخصص 

في جامعة  (برنامج بكالوريوس/ والكيماوية

طالباً  (86)الشرق األوسط بطاقة استيعابية قدرها 

:شريطة استكمال اآلتي

تعيين أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة . 1

الدكتوراه في التخصصات اآلتية، وذلك في بداية 

:السنة الثانية من تاريخ اعتماد التخصص

.علم مستحضرات التجميل- 

الصيدالنيات أو الصيدلة الصناعية- 

تعيين مشرفي مختبرات في التخصصات اآلتية . 2

وذلك في بداية السنة الثانية من تاريخ اعتماد 

:التخصص

بكالوريوس/ علم التجميل- 

بكالوريوس/ صيدلة- 

بكالوريوس/ كيمياء   - 

توفير المختبرات والتجهيزات الالزمة كما . 3

وردت في معايير اعتماد التخصص وذلك في بداية 

السنة الثانية من تاريخ اعتماد التخصص، وهي 

:كاآلتي

مختبر كيمياء - مختبر الكيمياء العضوية    . - أ

مختبر - مختبر تحليل الي   -فيزيائية وتحليلية    

مختبر كيمياء النواتج الطبيعية -احياء دقيقة  

مختبر تركيب وتطوير - والزيوت العطرية    

مستحضرات التجميل والمنظفات السائلة وشبه 

مختبر تركيب وتطوير مستحضرات - السائلة    

مختبر ضبط  - make upالتجميل الصلبة وال 

اعتماد خاص أولي



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال3026/8/2020280ً

 (برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا مالية)لتخصص 

في جامعة الشرق األوسط بطاقة استيعابية قدرها 

طالبا شريطة استكمال توفير الكتب  (121)

الحديثة والالزمة للتخصص وفقا لمعايير االعتماد 

.الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية

ً / تكنولوجيا مالية)سيتم متابعة تخصص : ثانيا

في بداية السنة الثانية من  (برنامج البكالوريوس

.تاريخ االعتماد األولي

ً تعيين عضوي هيئة تدريس في التخصص : ثالثا

في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد األولي 

.على ان يكون احدهما برتبة أستاذ مشارك

سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : رابعاً

 (برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا مالية)لتخصص 

في جامعة الشرق األوسط عند تخريج الدفعة 

.األولى من طلبة التخصص

اعتماد خاص أولي



الموافقة على االعتماد الخاص االولي : أوال3026/8/2020281ً

/ علم البيانات والذكاء االصطناعي)لتخصص 

في الجامعة االمريكية في  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة  (90)مأدبا بطاقة استيعابية 

استكمال النواقص اآلتية في موعد أقصاه 

15/10/2020:

تصويب الخطة الدراسية بزيادة عدد المساقات . 1

المطروحة في المجاالت االختيارية بحيث تكون 

كافة المساقات المطروحة في مجال علم البيانات 

.والذكاء االصطناعي

تعديل عقود أعضاء هيئة التدريس بحيث يكون . 2

.سنوات (3)منهم مدة عقودهم  (50%)

.تزويدنا بمباشرة عمل أعضاء هيئة التدريس. 3

ً تجهيز مختبرات متخصصة في مجال علم : ثانيا

البيانات والذكاء االصطناعي بداية السنة الثالثة 

.من تاريخ االعتماد

علم )سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثالثاً

برنامج /البيانات والذكاء االصطناعي

في بداية السنة الثانية من تاريخ  )البكالوريوس

االعتماد

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : رابعاً

علم البيانات والذكاء (الدكتوراه متخصصين بـ 

أحدهما برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى  (االصطناعي

.بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : خامسا

برنامج /علم البيانات والذكاء االصطناعي)

للتخصص عند تخريج الدفعة   )البكالوريوس

اعتماد خاص أولي



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال3026/8/2020282ً

/ تقنية المعلومات واالرشفة الرقمية)لتخصص 

في الكلية الجامعية العربية  (برنامج البكالوريوس

طالباً،  (126)للتكنولوجيا بطاقة استيعابية قدرها 

شريطة تزويدنا بمباشرة عمل أعضاء هيئة 

.15/10/2020التدريس في موعد أقصاه 

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

برنامج / تقنية المعلومات واالرشفة الرقمية)

بداية السنة الثانية من تاريخ  (البكالوريوس

.االعتماد

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثالثا

الدكتوراه متخصصين بمجال تقنية المعلومات 

واالرشفة الرقمية على أن يكون أحدهما برتبة 

أستاذ مشارك حداً أدنى وذلك في موعد أقصاه 

.بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : رابعا

/ تقنية المعلومات واالرشفة الرقمية)لتخصص 

عند تخريج الدفعة األولى  (برنامج البكالوريوس

.من طلبة التخصص

اعتماد خاص أولي



الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية العامة : اوال3026/8/2020283ً

 (983)من  (كلية جامعية متوسطة/ حطين )لكلية 

من  (%30)طالباً بواقع  (1278)طالباً الى 

الطاقة المقرة سابقاً، شريطة استكمال الكلية 

:للنواقص اآلتية

: تجديد عقود اعضاء هيئة التدريس لك من. 1

تصميم / ترجمة، هاني سالمة/ نجوان الغول)

/ صيدلة، مخلد الشروق/ اجرافيكي، حسام القيسي

.امن معلومات وشبكات

تعيين مشرف مختبر متفرغ في تخصص . 2

.تمريض مشارك

توفير االدوات والمعدات واالجهزة االتية في . 3

لوحة اعالنات، مجسم )مختبر الصيدلةوالتمريض 

رحم يستخدم في تدريب عملية الوالدة، مجسم 

خاص لمقطع عرضي الرحم، مجسم خاص لفحص 

، مجسم (الفحص الذاتي ضد سرطان الثدي)الثدي 

خاص بالحوض وعظام الجمجمة الخاصة بالجنين 

لتوضح كيفية دخول الرأس أثناء الوالدة في 

الحوض، مجسم للدورة الدموية للجنين ومجسم 

.(للمشيمة والحبل السري

ً سيتم تثبيت الطاقة االستيعابية العامة عند : ثانيا

استكمال كافة النواقص اعاله في موعد أقصاه 

15/10/2020.

ً عدم التجاوز على الطاقة االستيعابية العامة : ثالثا

.للكلية

رفع طاقة عامة

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوال3026/8/2020284ً

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ المحاسبة)لتخصص 

كلية جامعية / كلية المجتمع االسالمي)فـي 

( 143)طالباً لتصبح ( 101)من طاقة  (متوسطة

 (من الطاقة المقرة سابقاً (%50)بنسبة )طالباً 

شريطة تزويد الهيئة بمعادلة شهادة الماجستير 

للمدرسة والء جعيتم في موعد اقصاه 

1/10/2020.

ً عدم التجاوز على الطاقة االستيعابية العامة :ثانيا

.للكلية

رفع طاقة خاصة



الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية : اوال3026/8/2020285ً

برنامج الدبلوم / ادارة االعمال)الخاصة لتخصص 

كلية / كلية المجتمع االسالمي)فـي  (المتوسط

( 138)طالباً لتصبح ( 92)من  (جامعية متوسطة

ً .(من الطاقة المقرة سابقاً (%50)بنسبة )طالبا

ً عدم التجاوز على الطاقة االستيعابية العامة : ثانيا

.للكلية

رفع وتثبيت طاقة خاصة

يجوز للكلية التقدم بطلب رفع الطاقة األستيعابيه "3026/8/2020286

برنامج / التصميم الجرافيكي)الخاصة لتخصص 

."(الدبلوم المتوسط

التقدم بطلب رفع طاقة

الموافقة على االعتمـاد الخـاص وتثبيت : أوال3026/8/2020287ً

ميكــانـيــك اآلليات )الطاقة االستيعابية لتـخصص 

: فـــي أوالً (برنــامـج الدبلوم المتوسط/ الثقيلـــة 

الموافقة على االعتمـاد الخـاص وتثبيت الطاقة 

ميكــانـيــك اآلليات الثقيلـــة )االستيعابية لتـخصص 

األمير )فـــي كــلـيـة  (برنــامـج الدبلوم المتوسط/ 

كـــلـيـة / الحسين بن عبدهللا الثاني الفنية

عند طاقة  (جــامــعــية متــوسطة عسكرية

ً ( 269)استيعابية قـدرهــــــا  .طالبا

ً عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة : ثانيا

.الممنوحة للكلية

عند  (كـــلـيـة جــامــعــية متــوسطة عسكرية/ 

ً ( 269)طاقة استيعابية قـدرهــــــا  .طالبا

ً عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة : ثانيا

.الممنوحة للكلية

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة



تأجيل البت في تثبيت الطاقة االستيعابية : اوال3026/8/2020288ً

كلية / كلية الخوارزمي الجامعية التقنية)العامة لـــــ

:؛ لحين استكمال النواقص االتية(جامعية تقنية

من أعضاء  (%50)االلتزام بتعيين ما نسبته . 1

هيئة التدريس بعقود ال تقل عن سنتين في 

التخصصات االتية لبرنامج الدبلوم الجامعي 

محاسبة، إدارة اعمال، إدارة سياحية، )المتوسط 

صيدلة، ترجمة، امن الشبكات والمعلومات، فنون 

السينما والتلفزيون، مساحة الطرق وحساب 

الكميات، هندسة العمارة والتصميم الداخلي، 

.(تكييف وتبريد، تكنولوجيا الطاقة

احمد )تزويد الهيئة بمعادلة شهادة كل من . 2

. (رمضان، زينب رشيد

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص :ثانيا

الهندسة )وعدم قبول طلبة جدد في تخصص 

؛ لحين تصويب (برنامج البكالوريوس/ المدنية

:االتي

.تعيين عميد للكلية.  1

من اعضاء هيئة  (%75)تحقيق ما نسبته . 2

.التدريس من الجنسية االردنية

تسديد  الغرامة المالية على الكلية بسبب . 3

التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية المقرة 

برنامج / الهندسة المدنية)الخاصة لتخصص 

ً( 28)بمقدار (البكالوريوس .طالبا

تزويد الهيئة بمعادلة شهادة كل من الدكتور . 4

احمد ابراهيم حسن والدكتور جمال ابو زيد عبد 

.الرحيم

تأجيل البت

اقرار تعديل أسس تحديد مكافآت لجان االعتماد " 3026/8/2020289

العام والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة 

من تعليمات  (س/ 7)باالستناد إلى أحكام المادة 

بدالت اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان 

جودتها والمعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 

، كما (19/8/2015)تاريخ  (433/26/2015)

هي بالشكل المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ 

."اقرارها

اقرار تعديل اسس

مخاطبة الجهات ذات العالقة لدراسة معايير " 3026/8/2020290

جودة المستشفى التعليمي وامكانية اجراء 

."التعديالت الالزمة

مخاطبة الجامعات



الموافقة على استمرارية اعتماد مستشفى " 3026/8/2020291

األردن كمستشفى تعليمي للسنة الثالثة وذلك كونه 

قد أوفى بجميع متطلبات المستشفى التعليمي 

الُمقرة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 

العالي وضمان جودتها الواردة في دليل معايير 

ضمان الجودة لبرنامج الطب، مع ضرورة األخذ 

بمجاالت التحسين الواردة في تقرير لجنة الخبراء 

."المرفق

استمرارية اعتماد 

مستشفى االردن

من اسس  (2)البند  (3)تعديل المادة : أوالً"3026/8/2020292

االعتماد العام والخاص ورفع الطاقة االستيعابية 

العامة والخاصة لمؤسسات التعليم العالي لتصبح 

:كاآلتي

يمكن لمؤسسة التعليم العالي التقدم بطلب لرفع " 

الطاقة االستيعابية العامة بنسبة غير محددة في أي 

وقت بصرف النظر عن  تاريخ أخر قرار  تثبيت 

للطاقة االستيعابية العامة، بما ال يترتب على تلك 

الزيادة تجاوز الحد األعلى للطاقة االستيعابية 

العامة الواردة في تعليمات الترخيص إلنشاء 

" الخاصة" الجامعات والمؤسسات الجامعية 

".وإجراءاته الصادرة عن مجلس التعليم العالي

من اسس  (2)البند  (4)تعديل المادة : ثانياً

االعتماد العام والخاص ورفع الطاقة االستيعابية 

العامة والخاصة لمؤسسات التعليم العالي لتصبح 

: كاآلتي

السماح للمؤسسة التعليمية التقدم بطلب رفع . 2"

برنامج / الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص

البكالوريوس في أي وقت بصرف النظر عن تاريخ 

اعتماد وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة الُمقرة 

:للتخصص شريطة اآلتي

أن ال تتجاوز الزيادة الممنوحة في كل مرة عن - أ 

من الطاقة االستيعابية المعتمدة والمقرة  (25%)

للتخصص باستثناء التخصصات ذوات الطاقة 

االستيعابية المتدنية حيث يجوز رفع طاقتها 

طالب وطالبة بغض النظر  (300)االستيعابية الى 

.عن الطاقة االستيعابية المعتمدة سابقا

تعديل تعليمات



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال3026/8/2020293ً

 (برنامج البكالوريوس/ ذكاء األعمال)لتخصص 

في جامعة الشرق األوسط بطاقة استيعابية قدرها 

طالبا شريطة استكمال توفير الكتب  (121)

الحديثة والالزمة للتخصص وفقا لمعايير االعتماد 

.الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية

ً برنامج / ذكاء األعمال)سيتم متابعة تخصص : ثانيا

في بداية السنة الثانية من تاريخ  (البكالوريوس

.االعتماد األولي

ً تعيين عضوي هيئة تدريس في التخصص : ثالثا

في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد األولي 

.على ان يكون احدهما برتبة أستاذ مشارك

سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : رابعاً

 (برنامج البكالوريوس/ ذكاء األعمال )لتخصص 

في جامعة الشرق األوسط عند تخريج الدفعة 

.األولى من طلبة التخصص

اعتماد خاص أولي

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوال312/9/2020294ً

في كلية  (برنامج الماجستير/ معلوماتية األعمال)

األعمال في الجامعة األردنية وتثبيت الطاقة 

ً (66)االستيعابية عند  .طالبا

ً عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة : ثانيا

.للجامعة

اعتماد خاص



الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : اوال312/9/2020295ً

برنامج / علوم التجميل والمستحضرات التجميلية)

في جامعة مؤتة بطاقة استيعابية  (البكالوريوس

: طالباً شريطة اآلتي (88)قدرها 

تزويد هيئة االعتماد بقرار توطين كٍل من -

الدكتورة روان الكركي والدكتورة ليديا هلسه في 

.قسم علوم التجميل والمستحضرات التجميلية

توفير كتب متخصصة في مجال العناية بالبشرة -

ومستحضرات التجميل الصيدالنية بداية السنة 

.األولى

تجهيز مشغل العناية بالبشرة، ومختبر تركيب -

.وتطوير مستحضرات التجميل بداية السنة األولى

توفير األجهزة والتجهيزات الالزمة لمختبر -

العناية بالبشرة كما هي في معايير االعتماد بداية 

."السنة األولى

تعيين فني مختبر يحمل مؤهل دبلوم تجميل حداً -

أدنى ورخصة من نقابة التجميل وخبرة ال تقل عن 

.ثالث سنوات بداية السنة األولى

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة - 

بداية  (علم التجميل)تخصص / دكتوراه صيدلة

.السنة الثانية

تعيين طبيب يحمل البورد األردني في طب الجلد - 

.التجميلي بداية السنة الثانية

تعيين مشرف مختبر تخصص بكالوريوس علم -

.تجميل بداية السنة الثانية

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص :  ثانيا

برنامج / علوم التجميل والمستحضرات التجميلية)

اعتماد خاص



الموافقة على االعتماد الخاص األولي :أوالً 312/9/2020296

/ الموهبة واإلبداع / التربية الخاصة )لتخصص

في جامعة البلقاء التطبيقية  (برنامج البكالوريوس

كلية األميرة عالية  بطاقة استيعابية قدرها / 

:طالباً شريطة  استكمال النواقص اآلتية (123)

تعيين عضوين هيئة تدريس من حملة درجة . 1

الدكتوراة  في تخصص الموهبة واإلبداع في  بداية 

.السنة الثانية من تاريخ االعتماد

إجراء التعديالت التالية على الخطة الدراسية . 2

:للتوائم مع المجاالت المعرفية للتخصص  

 12تعديل ساعات التدريب الميداني لتصبح • 

ساعة وذلك وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد 

الخاص لتخصصات العلوم التربوية المعتمدة من 

.قبل الهيئة 

نقل المواد الزائدة التالية من متطلبات التخصص • 

: اإلجبارية  إلى متطلبات التخصص االختيارية  

.االضطرابات السلوكية واإلنفعالية. أ 

.علم نفس الشخصية . ب 

إعادة تسمية مادة تعديل السلوك إلى مسمى  • 

.تحليل السلوك التطبيقي 

تعديل مسمى مادة نظرية الذكاءات المتعددة • 

وتطبيقاتها للموهوبين إلى مسمى نظريات الذكاء 

.وتطبيقاتها التربوية  

نقل  مادة تعديل السلوك و مادة التدخل المبكرمن • 

متطلبات التخصص المساندة  إلى متطلبات 

التخصص  اإلجبارية واستبدالها بمادتي القيادة 

.اإلبداعية و صعوبات التعلم لدى الموهوبين 

اعتماد خاص أولي

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص :" اوال312/9/2020297ً

المياه والصرف الصحي والصحة العامة في )

في الجامعة  (برنامج الماجستير/ القطاع االنساني

 (50)األلمانية األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً، شريطة توفير عضو هيئة تدريس رابع من 

حملة درجة الدكتوراه في التخصص عند بداية 

.السنة الثانية من تاريخ اعتماد التخصص

ً عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة : ثانيا

.للجامعة

اعتماد خاص



الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : أوال312/9/2020298ً

برنامج / األعمال والتجارة االلكترونية)لتخصص 

في جامعة عمان األهلية وتثبيت  (البكالوريوس

طالباً،  (300)الطاقة االستيعابية الخاصة عند 

شريطة تزويد الهيئة بمباشرة عمل أعضاء هيئة 

التدريس حسب األصول في بداية الفصل الدراسي 

.(2020/2021)األول من العام الجامعي 

ً عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة : ثانيا

.للجامعة

استمرار اعتماد خاص

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : اوال312/9/2020299ً

برنامج / األنظمة الذكية في الهندسة الصناعية)

في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة  (الماجستير

طالباً شريطة  (33)بطاقة استيعابية خاصة قدرها 

:اآلتي

تعيين عضو هيئة تدرس رابع من حملة درجة - 1

األنظمة الذكية في الهندسة )الدكتوراه في تخصص 

برتبة استاذ مشارك حداً أدنى محقق  (الصناعية

لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

العليا بداية السنة الثانية من تاريخ الحصول على 

.االعتماد الخاص للبرنامج

تزويد هيئة االعتماد بقرار مجلس العمداء - 2

المتضمن إقرار الخطة الدراسية لتخصص 

برنامج / األنظمة الذكية في الهندسة الصناعية)

.لمساري الرسالة والشامل بعد التعديل (الماجستير

ً عدم قبول طلبة في البرنامج لحين تزويد : ثانيا

الهيئة بعقد الدكتور نادر الذيب ومباشرة عمله في 

.1/10/2020موعد اقصاه 

ً من عقود أعضاء هيئة  (%50)تحقيق نسبة : ثالثا

التدريس من حملة درجة الدكتوراه في برنامج 

 سنوات على األقل وفقاً 3البكالوريوس لمدة 

لإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

.لتخصصات البرامج الهندسية

اعتماد خاص



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال312/9/2020300ً

/ امن المعلومات والفضاء السيبراني)لتخصص 

بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج البكالوريوس

. طالباً، شريطةتزويدنا بمباشرة عمل د (90)

.15/10/2020حسين الرفاعي بموعد أقصاه 

ً تجهيز مختبرات متخصصة بأمن المعلومات :ثانيا

.والشبكات ببداية السنة الثانية

ً امن )سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

برنامج / المعلومات والفضاء السيبراني

بداية السنة الثانية من تاريخ  (البكالوريوس

االعتماد من تاريخ االعتماد

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثالثاً

الدكتوراه متخصصين في امن المعلومات أحدهما 

.برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى بداية السنة الثالثة

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : رابعا

الدكتوراه متخصصين في أمن المعلومات والفضاء 

السيبراني أحدهما برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى 

.بداية السنة الثالثة

ً سيتم النظر باالعتماد النهائي لتخصص : خامسا

برنامج / امن المعلومات والفضاء السيبراني)

عند تخريج الدفعة األولى من طلبة  (البكالوريوس

.التخصص

اعتماد خاص أولي



الموافقة على االعتماد الخاص األولي  (أوال312/9/2020301ً

برنامج / هندسة الطاقة المتجددة)لتخصص 

في جامعة  عمان العربية (البكالوريوس

طالباً،  (124)بطاقة استيعابية خاصة قدرها 

:شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة  (1

هندسة الطاقة المتجددة أو )الدكتوراه في تخصص 

الميكانيكا التطبيقية أو / الهندسة الميكانيكية

بداية السنة الثالثة من  (الطاقة/الهندسة الكهربائية

تاريخ الحصول على االعتماد الخاص األولي 

.للبرنامج أحدهما برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى

تزويد المكتبة بكتب إضافية بحيث تشتمل على  (2

خمسة عناوين لكل مادة من مواد الخطة الدراسية  

البند  (12)وبواقع نسختين لكل عنوان وفقا للمادة 

من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد  (أ)

الخاص للتخصصات الهندسية وفي المجاالت 

: التالية للتخصص

طاقة الرياح ، الخاليا الكهروضوئية، الطاقة  )

 (الشمسية الحرارية، تخزين الطاقة

توفير المختبرات التالية وتزويدها بالتجهيزات  (3

واألدوات الالزمة وفقاً لمعايير االعتماد الخاص 

:للتخصص وحسب السنوات المبينة إزاء كل منها

قبل بداية السنة : مختبر الدوائر الكهربائية- 

الثانية 

قبل بداية السنة الثالثة: مختبر أجهزة القياس- 

قبل بداية السنة الثالثة: مختبر التحكم-  

قبل بداية السنة الرابعة: مختبر الطاقة الشمسية -  

اعتماد خاص اولي

الطلب من جامعة عمان العربية التقدم بطلب " 312/9/2020302

نظم المعلومات )لرفع الطاقة االستيعابية لتخصص 

إن رغبت  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوبية

".بذلك

التقدم بطلب رفع طاقة



الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 312/9/2020303

في جامعة عمان  (برنامج البكالوريوس/ المدنية

:العربية شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية 

تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة  (1

. الدكتوراه في مجال تخصص الهندسة المدنية

تجديد عقد مشرفة المختبر المهندسة صفاء  (2

.حماد للعام الدراسي القادم

( 3)بواقع  ( برمجة للمهندسين)إضافة مادة  (3

ساعات معتمدة إجبارية للخطة الدراسية ضمن 

.مجال العلوم الهندسية األساسية

وذلك قبل بداية الفصل األول من العام الجامعي 

وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول  (2020/2021)

.طلبة جدد في التخصص

استمرارية اعتماد خاص

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص 312/9/2020304

  (برنامج البكالوريوس/ هندسة العمارة)لتخصص 

في جامعة عمان العربية لحين استكمال الجامعة 

:للنواقص اآلتية 

تعيين عضو هيئة تدريس ثالث من حملة درجة  (1

تكنولوجيا )الدكتوراه لتغطية المجال المعرفي 

.(العمارة الرقمية

تعيين عضو هيئة تدريس لتغطية المجال   (2

.(العمارة الخضراء والمستدامة)المعرفي 

إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية  (3

هندسة )وفقاً لمعايير االعتماد الخاص لتخصص 

.(برنامج البكالوريوس/ العمارة

من قائمة  (النقد والتحليل المعماري )نقل مادة - 

.مواد التخصص االختيارية الى اإلجبارية

من قائمة  (برمجة المشاريع المعمارية)نقل مادة - 

.مواد التخصص االختيارية الى اإلجبارية

من قائمة  (الحفاظ المعماري والترميم )نقل مادة - 

مواد التخصص االختيارية الى قائمة المواد 

. اإلجبارية

العقود )تعديل عدد الساعات المعتمدة لمادة - 

( 3)لتصبح  (والمواصفات وحساب الكميات 

.ساعات معتمدة بدالً من ساعتين معتمدتين

مهارات متقدمة في الحاسوب للعمارة )نقل مادة - 

من قائمة المواد االختيارية الى قائمة المواد  (

تطبيقات الحاسوب في )اإلجبارية بدالً من مادة 

 (2العمارة 

تزويد المكتبة بكتب إضافية حديثة تغطي  (4

تأجيل البت



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال312/9/2020305

 (برنامج البكالوريوس/التربية الرياضية)لتخصص 

 (188)في جامعة جدارا  بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً شريطة اآلتي و ذلك  في موعد أقصاه 

1/10/2020:.

تحضير أرضية وأجهزة الجمبازوشراء وتوفير . 1

األدوات واألجهزة  )المستلزمات الرياضية 

 .(والمعدات الضرورية للمحاضرات العملية

. صيانة وتخطيط المالعب الخارجية.  2

في ملعب الصالة  (ستائر)مكانية وضع فواصل . 3

.الرئيسية المغلقة

ً تعيين عضو هيئة تدريس ثالث من حملة :  ثانيا

درجة الدكتوراه في التخصص برتبة أستاذ مشارك 

حداً أدنى تخصصه الدقيق في الجمباز أوالسباحة 

في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص 

.االولي

ً التربية )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثالثا

مع بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ الرياضية 

.الثانية من االعتماد الخاص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : رابعا

برنامج / التربية الرياضية )لتخصص 

في جامعة جدارا عند تخريج الدفعة  (البكالوريوس

.األولى من الطلبة

ً عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة : خامسا

.للجامعة

اعتماد خاص أولي



الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوال312/9/2020306ً

في  (برنامج البكالوريوس/ رياض أطفال)لتخصص

 (125)جامعة جدارا بطاقة إستيعابية خاصة قدرها

/ 1/10طالباً شريطة اآلتي وذلك في موعد أقصاه 

2020،

تزويد الهيئة بكتب مباشرة عمل اعضاء هيئة - 1

.التدريس الذين تم اعتمادهم على التخصص

اثراء المكتبة بعدد من الكتب والمراجع العربية - 2

.واألجنبية المتعلقة بالطفولة الُمبكرة

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثانياً

الدكتوارة في التخصص عند بداية السنة الثالثة 

.من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص األولي

سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : ثالثاً

عند بداية  (برنامج البكالوريوس/ رياض أطفال)

.السنة الثانية من تاريخ االعتماد

ً سيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة : رابعا

للتخصص عند بداية السنة الثالثة من تاريخ 

.االعتماد االولي

ً سيتم  دراسة  االعتماد النهائي عند : خامسا

.تخريج الدفعة األولى من الطالب في البرنامج

ً عدم تجاوز الطاقة اإلستيعابية العامة :  سادسا

.للجامعة

اعتماد خاص أولي

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة "312/9/2020307

برنامج / اللغة العربية وآدابها)لتخصص 

/ في كلية العلوم التربوية واآلداب (البكالوريوس

طالباً، والسماح للكلية  (312)األنروا لتصبح 

طالب زيادة على  (8)بقبول طلبة وافدين بعدد 

طالباً، شريطة  (312)الطاقة االستيعابية المقرة 

:اآلتي

تعيين عضو هيئة تدريس متخصص باألدب . 1

.العربي القديم ونقده

توفير عدد كاف من المصادر والمراجع . 2

األساسية في تخصص اللغة العربية بفروعها 

المختلفة 

.(الصرف،النحو،المعاجم،اللسانيات،الصوتيات)

على الكلية استكمال النواقص الواردة اعاله 

وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة في موعد 

."1/11/2020أقصاه 

رفع طاقة خاصة



الموافقة عل رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوال312/9/2020308ً

/ صيانة المركبات الكهربائية والهجينة)لتخصص 

الكلية الجامعية )في  (برنامج الدبلوم المتوسط

من  (كلية جامعية تقنية/ العربية للتكنولوجيا

بنسبة )طالباً  (152)طالباً وتثبيتها عند  (101)

(50%) ً .(من الطاقة المقرة سابقا

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للكلية: ثانيا

رفع طاقة خاصة

تعديل اإلجراءات والخطوات الخاصة لنيل شهادة "312/9/2020309

ضمان الجودة للمؤسسات التعليمية والبرامج 

األكاديمية وذلك انسجاماً مع المعايير المعمول بها 

ً ".وحسب النموذج المرفق". دوليا

تعديل

ألغراض تحديد الغرامات المالية على الجامعات " 312/9/2020310

والكليات الجامعية والكليات الجامعية المتوسطة 

التي تتجاوز الطاقة االستيعابة  المحددة لكل 

: تخصص/ برنامج

:يتم إحتساب الغرامة المالية على النحو التالي-  أ 

× عدد الطلبة المتجاوزين على الطاقة االستيعابية 

ضعف رسوم الساعات المعتمدة التي تتقاضاها 

الجامعات أوالكليات الجامعية أوالكليات المتوسطة 

× عن كل طالب كما هو مقر من مجلس أالمناء 

متوسط العبء التدريسي للطالب خالل الفصل 

مقدار الغرامة = (األول، الثاني، الصيفي)الدراسي 

العبء التدريسي للطالب في برنامج -  ب 

ساعة معتمدة في الفصل  (12)البكالوريوس 

 (12)، الدبلوم المتوسط (األول، الثاني، الصيفي)

، (األول، الثاني، الصيفي)ساعة معتمدةفي الفصل 

ساعات معتمدةفي  (6)برامج الدراسات العليا 

.(األول، الثاني، الصيفي)الفصل 

يستمر فرض الغرامة بشكل فصلي تراكمي - جـ 

.تصويب الوضع/ حتى زوال

تحديد غرامة



الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوال312/9/2020311ً

في  (برنامج البكالوريوس/ القانون)لتخصص 

طالباً علماً بأن  (448)جامعة ال البيت لتصبح 

طالباً والطاقة  (747)عدد الطالب في التخصص 

طالباً وللمجلس  (783)االستيعابية المحسوبة 

.اتخاذ ما يراه مناسباً

ً التأكيد على قرار المجلس رقم : ثانيا

 بايقاف 10/6/2020تاريخ  (127/19/2020)

برنامج / القانون)قبول طلبة جدد في تخصص 

لحين تعيين العدد الالزم والمعتمد من  (الماجستير

.اعضاء هيئة التدريس في التخصص

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة : ثالثا

 (برنامج البكالوريوس/المحاسبة)لتخصص 

ً (448)وتثبيتها عند  .طالبا

ً فتح باب القبول لطلبة جدد في تخصص : رابعا

وبطاقة استيعابية  (برنامج الماجستير/المحاسبة )

ً (44)قدرها  .طالبا

ً نظم )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص : خامسا

وتثبيتها  (برنامج البكالوريوس/معلومات محاسبية

ً (413)عند  .طالبا

ً فتح باب القبول لطلبة جدد في تخصص : سادسا

 (برنامج البكالوريوس/محاسبة وقانون اعمال )

ً (388)وبطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً فتح باب القبول لطلبة جدد في تخصص : سابعا

وبطاقة  (برنامج البكالوريوس/تمويل ومصارف )

ً (475)استيعابية قدرها  .طالبا

ً فتح باب القبول لطلبة جدد في تخصص : ثامنا

رفع طاقة خاصة

اقرار مؤشرات اعتماد وجودة التعليم المدمج "312/9/2020312

"على مستوى المساقات والبرامج

اقرار



المستوىالتخصصالمؤسسة

ماجستيرالصحافة واالعالم الحديث معهد اإلعالم األردني

بكالوريوسعلم البياناتجامعة اليرموك



عامعامجامعة مؤتة

عامالعلوم االداريةجامعة عمان العربية

ماجستيرعلم النفس التربويجامعة عمان العربية



بكالوريوسعلم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

بكالوريوسهندسة أمن الشبكات والمعلوماتجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

/ كلية العلوم التربوية واآلداب

األونروا

بكالوريوساللغة اإلنجليزية وآدابها

كليـة الشريف ناصر بن جميل 

لالتصاالت العسكرية

دبلوم متوسطاالتصاالت وشبكات الحاسوب

بكالوريوستكنولوجيا معلومات االعمالفرع العقبة- الجامعة األردنية



بكالوريوسنظم المعلومات المالية والمصرفيةجامعة آل البيت

عامعامجامعة عمان االهلية

عامعاماربد- كلية غرناطة

الكلية األردنية للعلوم 

والتكنولوجيا

عامعام

ماجستيرالفقه وأصولهجامعة آل البيت



ماجستيرالجيولوجيا التطبيقيةجامعة آل البيت

بكالوريوسالتصميم الجرافيكيجامعة فيالدلفيا



الفدرالية الدولية للتعليم الطبي 

(WFME)

عامعام

كلية سالح الجو الملكي الجامعية 

التقنية لعلوم الطيران

عامعام

عامعامعام



بكالوريوساالدارة العامةجامعة مؤتة

بكالوريوسالمحاسبة وقانون االعمالجامعة آل البيت



دبلوم عاليصعوبات التعلمجامعة آل البيت

/ كلية العلوم التربوية واآلداب

األونروا

بكالوريوسجغرافيا

بكالوريوسالتاريخ والحضارة االسالميةجامعة العلوم االسالمية العالمية



عامعامكلية حطين

الكلية الجامعية للعلوم المساحية 

والجيومكانية

عامعام

دكتوراه/ ماجستيركلية الشريعةالجامعة األردنية



بكالوريوساللغة العربية وآدابهاجامعة اربد األهلية

ماجستير/ بكالوريوسالمحاسبةجامعة الشرق األوسط



بكالوريوساللغة العربية وآدابهاجامعة العلوم االسالمية العالمية



بكالوريوسالتربية الخاصةجامعة العلوم االسالمية العالمية

عامعامتعميم

بكالوريوسالتكنولوجيا الحيويةالجامعة الهاشمية



بكالوريوسالكيمياءالجامعة الهاشمية

بكالوريوسهندسة البرمجياتجامعة العلوم االسالمية العالمية

ماجستيرالرياضياتجامعة جدارا



عامعامجامعة جدارا

بكالوريوسالتكنولوجيا الحيويةعام

بكالوريوسالعلوم الجمركيةجامعة جدارا



دبلوم عاليالفقه الحنفيجامعة العلوم االسالمية العالمية

عامعامكلية حطين

دبلوم متوسطأمن المعلومات والشبكاتكلية حطين

عامالعلوم التربويةجامعة جرش

كلية األميرة رحمة الجامعية 

جامعة البلقاء التطبيقية/

دبلوم عاليالتربية



عامعاممديرية الشؤون المالية واالدارية

عامعامتعميم

عامعامتعميم



بكالوريوسالدراسات االسالميةجامعة الحسين بن طالل

ادارة المعلومات واألرشفة الرقمية، جامعة الحسين بن طالل

االدارة السياحية

ماجستير

بكالوريوسالتمريضالجامعة الهاشمية

عامعامالجامعة االلمانية األردنية



بكالوريوسالقانونجامعة العلوم االسالمية العالمية

بكالوريوسالتصميم الجرافيكيجامعة فيالدلفيا



بكالوريوساللغة العربيةجامعة فيالدلفيا

بكالوريوسالصيدلةجامعة جدارا

بكالوريوسالبصرياتجامعة عمان األهلية



ماجستيرالجيولوجيا التطبيقيةجامعة آل البيت

بكالوريوسالرياضياتجامعة فيالدلفيا

بكالوريوستكنولوجيا الوسائط المتعددةجامعة الزيتونة األردنية



بكالوريوس وماجستيركلية األعمالجامعة عمان العربية

بكالوريوساللغة العربية وآدابهاجامعة جدارا



عامعاممديرية الشؤون المالية واالدارية

عامعامكلية حطين

عامعامكلية حطين



كلية الخدمات الطبية الملكية 

للمهن المساعدة

الدبلوم المتوسطالتمريض المشارك

عامعامعام

عامكلية اآلدابجامعة الزرقاء



بكالوريوسالتربية الخاصةالجامعة األردنية

بكالوريوسعلم الحاسوبجامعة الحسين بن طالل



عامعامجامعة اربد األهلية

دكتوراهالمصارف االسالميةجامعة العلوم االسالمية العالمية

عامعامالمركز الجغرافي الملكي االردني



الكلية الجامعية للعلوم المساحية 

والجيومكانية

عامعام

عامعامعام

عامعامتعميم



بكالوريوسالعلوم الحياتيةجامعة اليرموك

عامعامعام



دكتوراهالمصارف االسالميةجامعة العلوم االسالمية العالمية

عامعامتعميم

الدبلوم المتوسطالدعم اللوجستيتعميم كليات

عامعامتعميم

عامعاموزارة الصحة

عامعامتعميم



كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

عمان الجامعية للعلوم المالية 

واإلدارية

الدبلوم المتوسطالدعم اللوجستي

الدبلوم المتوسطتكنولوجيا الطاقة المتجددةكلية الزرقاء التقنية

الدبلوم المتوسطصيانة المركبات الكهربائية والهجينةكلية الزرقاء التقنية

الدبلوم المتوسطالصيدلةكلية األميرة ثروت

الدبلوم المتوسطعلم المكتبات والمعلوماتكلية األميرة ثروت

الدبلوم المتوسطالمحاسبةكلية األميرة ثروت

الدبلوم المتوسطالتمريض المشلرككلية األميرة ثروت



الدبلوم المتوسطالتصميم الجرافيكيكلية األميرة ثروت

الدبلوم المتوسطادارة االعمالكلية األميرة ثروت

جامعة الحسيت بن /تعميم كليات 

كلية نور الفنية للطيران /طالل 

المدني

بكالوريوس/ عامالتسويق/عام



ماجستيرهندسة المساحة والجيوماتكسالمركز/جامعة البلقاء التطبيقية



دكتوراهاالدارة التربويةجامعة اليرموك

المركز الوطني للسكري والغدد 

الصم والوراثة

عامعام

عامعامتعميم



عامعامتعميم

عامعاممديرية الشؤون المالية واالدارية



عامعامعام

عامعامجامعة العقبة للتكنولوجيا

بكالوريوسالصيدلةجامعة العقبة للتكنولوجيا

عامعامعام



عامعامجامعة البلقاء التطبيقية

عامعامتعميم

عامعامجامعة اربد األهلية

عامعامعام

عامعاممديرية شؤون ضمان الجودة



بكالوريوساللغة االنجليزية وآدابهاالجامعة األردنية



بكالوريوسعلم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة البترا



بكالوريوساالدارة الفندقية/ادارة الفنادقكلية عمون الجامعية

بكالوريوساالدارة الفندقية/ادارة الفنادقتعميم

الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

الدبلوم المتوسطالمختبرات الطبية

الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

الدبلوم المتوسطإدارة السياحة والضيافة

الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

الدبلوم المتوسطاالتصاالت وشبكات الحاسوب

الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

الدبلوم المتوسطالصيانة الكهروميكانيكية



الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

الدبلوم المتوسطتكييف وتبريد

الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

الدبلوم المتوسطالمعدات والتركيبات الكهربائية

الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

الدبلوم المتوسطصيانة المركبات الكهربائية والهجينة

عامعامجامعة اربد األهلية

بكالوريوسالعلوم الطبية المخبريةجامعة جدارا

عامعامتعميم

عامعامتعميم



دكتوراهالهندسة الميكانيكيةالجامعة االردنية



بكالوريوسالقانونجامعة آل البيت



بكالوريوسعلم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة عمان األهلية



بكالوريوسالقانونجامعة الزرقاء



بكالوريوساللغة العربية وآدابهاجامعة عجلون الوطنية

الكلية األردنية للعلوم 

والتكنولوجيا

عامعام



عامعامكلية المجتمع االسالمي

بكالوريوساللغاتالجامعة االردنية



بكالوريوسعلم النفسالجامعة االردنية



بكالوريوسالرياضيات واالحصاء التطبيقيجامعة عمان األهلية



بكالوريوسذكاء االعمال وتحليل البياناتجامعة البترا

بكالوريوسعلم الحاسوبجامعة البترا

الدبلوم المتوسطالسجل الطبيكلية االميرة ثروت



الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

الدبلوم المتوسطالتمريض المشارك

الكلية الجامعية للعلوم المساحية 

والجيومكانية

عامعام

عامعاممديرية شؤون االعتماد



بكالوريوسعلم الحاسوبجامعة البلقاء التطبيقية



ماجستيراألنظمة الذكية في الهندسة الصناعيةجامعة العلوم التطبيقية



بكالوريوسالقانونجامعة فيالدلفيا



بكالوريوستكنولوجيا التصوير االشعاعيجامعة اإلسراء



بكالوريوسجامعة اإلسراءتكنولوجيا التخدير واالنعاش



بكالوريوساألمن السيبرانيجامعة الزيتونة األردنية



بكالوريوسالقانونجامعة جدارا

بكالوريوسالقضاء واالفتاءجامعة العلوم االسالمية العالمية



عامعاماربد- كلية غرناطة

كلية الملكة نور الفنية للطيران 

المدني

عامعام

بكالوريوسالقضاء واالفتاءتعميم

عامعاممديرية االعتماد



عامالتعلم المدمجتعميم

بكالوريوسالتمويلفرع العقبة/الجامعة األردنية



بكالوريوسعلوم التجميل ومستحضرات التجميلجامعة مؤتة



بكالوريوساألمن السيبرانيجامعة اليرموك

بكالوريوسالصيدلةالجامعة الهاشمية



ماجستيراألمن السيبرانيالجامعة الهاشمية

ماجستيرتطوير المواقع السياحية والتراثيةالجامعة الهاشمية



بكالوريوستكنولوجيا معلومات االعمالالجامعة الهاشمية



تمريض الرعاية - علوم التمريضجامعة عمان األهلية

األولية

ماجستير



بكالوريوس(اإللكتروني)اإلعالم الرقمي جامعة العلوم التطبيقية



بكالوريوسالتغذية السريرية والحمياتجامعة فيالدلفيا

بكالوريوسعلم الرسم الحاسوبيجامعة األميرة سمية للتكنولوجيا

كلية سالح الجو الملكي الجامعية 

التقنية لعلوم الطيران

بكالوريوسعلوم الطيران



الدبلوم المتوسطالصيدلةاربد- كلية غرناطة

الدبلوم المتوسطالسجل الطبياربد- كلية غرناطة



الدبلوم المتوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتاربد- كلية غرناطة

الدبلوم المتوسطالمحاسبةاربد- كلية غرناطة



الدبلوم المتوسطادارة االعمالاربد- كلية غرناطة

فحص البصر وتجهيز النظارات اربد- كلية غرناطة

الطبية

الدبلوم المتوسط



الدبلوم المتوسطالتصميم الجرافيكياربد- كلية غرناطة



الدبلوم المتوسطالتمريض المشاركاربد- كلية غرناطة



عامعامعام

عامعامالمركز الوطني لإلختبارات

عامعامهيئة النزاهة ومكافحة الفساد



ماجستيرالتمويل واالستثمارجامعة مؤتة

بكالوريوستكنولوجيا المعلومات/ علم المكتباتجامعة الحسين بن طالل



بكالوريوسأمن المعلوماتجامعة البترا

بكالوريوسذكاء االعمال وتحليل البياناتجامعة البترا



دبلوم متوسطمحاسبةاربد- كلية غرناطة

عامعامكلية القادسية

عامعاممديرية شؤون االعتماد



عاملجنة االطار الوطني للمؤهالتعام

بكالوريوسالفقه المالكيتعميم



بكالوريوسمحاسبةجامعة عمان األهلية

ماجستيرالرعاية األولية-علوم التمريضجامعة عمان األهلية



بكالوريوستكنولوجيا التخدير واإلنعاشجامعة اإلسراء

بكالوريوسرياضياتجامعة الزيتونة األردنية



بكالوريوسالعالج الطبيعيجامعة جرش



بكالوريوسالفقه المالكيجامعة العلوم االسالمية العالمية

عامعامكلية القادسية

عامعامكلية الزرقاء التقنية



عامعامعام

عامالمجال المعرفيأمانة السر

علم البيانات، الذكاء االصطناعي، تعميم

الذكاء االصطناعي وعلم البيانات

بكالوريوس



ماجستيراالمن السيبرانيالجامعة الهاشمية



بكالوريوسهندسة المساحة والجيوماتكسالمركز/ جامعة البلقاء التطبيقية



بكالوريوسالتغذية السريرية والحمياتجامعة فيالدلفيا

بكالوريوسعلم حاسوبجامعة الزيتونة األردنية



بكالوريوسالموارد البشريةجامعة جرش



بكالوريوسكلية االقتصاد والعلوم االداريةجامعة جرش

دبلوم عالياإلدارة التربويةجامعة جرش

وزارة التعليم العالي والبحث 

العلمي

بكالوريوسجميع التخصصات الموجودة



عامكلية الهندسة والتكنولوجياجامعة الزيتونة األردنية

بكالوريوس(ذكور)االمامة والخطابة الجامعة األردنية



بكالوريوسالتربية البدنيةالجامعة األردنية



بكالوريوستمريضفرع العقبة/الجامعة األردنية

عامدكتور الصيدلة/ الصيدلة تعميم



بكالوريوسعلم االجتماع والخدمة االجتماعيةجامعة اليرموك

ماجستيرالمناهج والتدريسالجامعة الهاشمية



بكالوريوسرياضياتالجامعة الهاشمية

بكالوريوسأنظمة أمن المعلوماتجامعة آل البيت



بكالوريوسالتسويق الرقميجامعة آل البيت

كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

عمان الجامعية للعلوم المالية 

واالدارية

دبلوم متوسطادارة االعمال



ماجستيراللغة االنجليزية وآدابهاجامعة عمان األهلية

بكالوريوسالتسويق الرقميجامعة العلوم التطبيقية



أكاديمية األمير الحسين بن عبد 

هللا الثاني للحماية المدنية

بكالوريوسادارة الكارثة

بكالوريوسادارة الفعاليات/ االدارة الفندقيةكلية عمون الجامعية التطبيقية

دبلوم متوسطالسجل الطبيكلية االميرة ثروت



الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

التمريض المشارك ، ادارة االعمال 

الريادية

/ دبلوم متوسط

بكالوريوس



الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

دبلوم /بكالوريوسعام

متوسط

كلية الخدمات الطبية الملكية 

للمهن المساعدة

دبلوم متوسطتمريض الكلى االصطناعية



ادارة االعمال، المحاسبة،تصميم كلية المجتمع االسالمي

االزياء وانتاج المالبس، التصميم 

الجرافيكي، التجميل

دبلوم متوسط

الكلية الجامعية للعلوم المساحية 

والجيومكانية

عامعام

عامعاماربد- كلية غرناطة



بكالوريوسرياضياتفرع العقبة/الجامعة األردنية



عامعاممديرية شؤون االعتماد

عامعاممديرية شؤون االعتماد



مشترك بين جامعة ستراثيكاليد 

البريطانية وجامعة الشرق األوسط

بكالوريوسصيدلة

بكالوريوستسويقجامعة الحسين بن طالل



لجنة علم البيانات والذكاء عام

االصطناعي

عام

ماجستيرفيزياءجامعة الحسين بن طالل

عامعامكلية القادسية

بكالوريوسالموهبة واالبداع- التربية الخاصةجامعة البلقاء التطبيقية

عامعامكلية القادسية



عامعاممديرية شؤون ضمان الجودة

عامعامجامعة اربد األهلية

بكالوريوسعلوم الحركة والتدريب الرياضيتعميم



بكالوريوسعلوم الحركة والتدريب الرياضيالجامعة األردنية



بكالوريوسهندسة العمارة وتكنولوجيا البناءجامعة مؤتة

الكلية العربية الجامعية 

للتكنولوجيا

بكالوريوستقنية المعلومات واألرشفة الرقمية



ماجستيرالفيزياء الطبيةجامعة اليرموك



بكالوريوسالعالج الطبيعيجامعة العقبة للتكنولوجيا

بكالوريوسالصحافة واالعالم الرقميجامعة البترا

بكالوريوسالصحافة واالعالم الرقميتعميم

عامعامجامعة فيالدلفيا



عامعامجامعة البلقاء التطبيقية

عامعامكلية حطين

دبلوم عالياللغة العربية للناطقين بغيرهاجامعة آل البيت



ماجستيرهندسة أنظمة الحاسباتجامعة البلقاء التطبيقية

ماجستيرتربية الخاصة للطفولةالجامعة الهاشمية



/ ماجستير/بكالوريويس كلية التربيةجامعة آل البيت

دكتوراه



بكالوريوسهندسة الطاقة المتجددة المتكاملةجامعة الطفيلة التقنية

بكالوريوسرياضياتجامعة البترا

التغُير المناخي والزراعة المستدامة جامعة جرش

واالمن الغذائي

ماجستير



ماجستيرادارة االعمال الدوليةجامعة جرش

بكالوريوساالمن السيبرانيجامعة اربد األهلية



بكالوريوس/ ماجستير علوم مالية ومصرفية وريادة االعمالجامعة اربد األهلية

بكالوريوسمختبرات طبيةالجامعة االميركية في مأدبا



دبلوم عاليالتربيةجامعة العقبة للتكنولوجيا

/ كلية العلوم التربوية واآلداب

األونروا

بكالوريوساللغة االنجليزية وآدابها

الدبلوم المتوسطصيانة المركبات الكهربائية والهجينةكلية لومينوس الجامعية التقنية



عامعامكلية المجتمع االسالمي

دبلوم عاليالتربيةجامعة الشرق األوسط



ماجستيراالنظمة الذكية في الهندسة الصناعيةجامعة العلوم التطبيقية

دبلوم عالينورا يوسفاي جامعة



بكالوريوستصميم االزياءجامعة الزيتونة األردنية

بكالوريوسذكاء االعمالتعميم

بكالوريوستكنولوجيا ماليةتعميم

تصنيع المستحضرات التجميلية تعميم

والكيماوية

بكالوريوس



ارشاد وصحة نفسية وتخصص جامعة مؤتة

ارشاد نفسي تربوي

ماجستير/ بكالوريوس 

بكالوريوسعلم البيانات والذكاء االصطناعيجامعة الطفيلة التقنية



ماجستيرقانون االعمالجامعة فيالدلفيا

دبلوم عاليالتربيةجامعة عمان العربية

بكالوريوساالمن السيبرانيجامعة عمان العربية



ماجستيرعلم الحاسوبجامعة عمان العربية

تصنيع المستحضرات التجميلية جامعة الشرق األوسط

والكيماوية

بكالوريوس



بكالوريوسجامعة الشرقتكنولوجيا مالية



بكالوريوسعلم البيانات والذكاء االصطناعيالجامعة االمريكية في مادبا



الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

بكالوريوستقنية المعلومات واألرشفة الرقمية



عامعامكلية حطين

دبلوم متوسطمحاسبةكلية المجتمع االسالمي



دبلوم متوسطادارة االعمالكلية المجتمع االسالمي

دبلوم متوسطالتصميم الجرافيكيكلية المجتمع االسالمي

 كــلـيـة األمير الحسين بن عبدهللا 

الثاني الفنية 

دبلوم متوسطميكانيك اآلليات الثقيلة



عامعامكلية الخوارزمي الجامعية التقنية

عامعاممديرية الشؤون المالية واالدارية

عامعاممديرية شؤون ضمان الجودة



عامعاممستشفى االردن

عامعاممديرية شؤون االعتماد



بكالوريوسذكاء االعمالجامعة الشرق األوسط

ماجستيرمعلوماتية األعمالالجامعة األردنية



علوم التجميل والمستحضرات جامعة مؤتة

التجميلية

بكالوريوس



كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

األميرة عالية

بكالوريوسالموهبة واإلبداع/ التربية الخاصة

المياه والصرف الصحي والصحة الجامعة األلمانية األردنية

العامة في القطاع االنساني

ماجستير



بكالوريوساألعمال والتجارة االلكترونيةجامعة عمان األهلية

ماجستيراألنظمة الذكية في الهندسة الصناعيةجامعة العلوم التطبيقية



بكالوريوسأمن المعلومات والفضاء السيبرانيجامعة فيالدلفيا



بكالوريوسهندسة الطاقة المتجددةجامعة عمان العربية

بكالوريوسنظم المعلومات الحاسوبيةجامعة عمان العربية



بكالوريوسالهندسة المدنيةجامعة عمان العربية

بكالوريوسهندسة العمارةجامعة عمان العربية



بكالوريوسالتربية الرياضيةجامعة جدارا



بكالوريوسرياض أطفالجامعة جدارا

/ كلية العلوم التربوية واآلداب

األونروا

بكالوريوساللغة العربية



الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

دبلوم متوسطصيانة المركبات الكهربائية والهجينة

عامعاممديرية شؤون ضمان الجودة

عامعامعام



بكالوريوسالقانونجامعة آل البيت

عامعاممديرية شؤون ضمان الجودة


