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13/1/20191

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

لحين تعيين  (برنامج الماجستير/أنظمة النقل الذكية)

العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من ذوي 

.االختصاص بالتخصص

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الثاني من العام 

."(2018/2019)الجامعي 

13/1/20192

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص " 

في جامعة اإلسراء  (برنامج البكالوريوس/ الرياضيات)

طالباً شريطة استكمال  (95)بطاقة استيعابية قدرها 

:الجامعة للنواقص اآلتية

االدارة الواردة في / االلتزام بالمتطلبات العامة: أوالً

من تعليمات ومعايير االعتماد الخاص  (8)المادة

للتخصصات العلمية واإلنسانية على مستوى القسم او 

التخصص بحيث يتم تعيين رئيس قسم في التخصص 

 سنوات في مجال التدريس 3بخبرة ال تقل عن 

وسكرتيرة  وتوفير آلة تصوير في كل قسم أكاديمي 

لخدمة العمل اإلداري وتوفير لوحات إعالنية كافية في 

.(تقليدية أو إلكترونية)الكلية 

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني من 

.2018/2019العام الجامعي 

ً تزود الهيئة بمباشرة العمل والعبء التدريسي : ثانيا

للدكتور بيبرت ميسر طاهر، في بداية الفصل الدراسي 

.2018/2019الثاني من العام الجامعي 

ً تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة : ثالثا

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ الحصول على االعتماد الخاص األولي للتخصص

ً برنامج / الرياضيات)سيتم متابعة اعتماد تخصص :رابعا

مع بداية السنة الثانية من االعتماد  (البكالوريوس

.الخاص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : خامسا

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الرياضيات)لتخصص 

." اإلسراء عند تخريج اول دفعة من الطلبة

13/1/20193

صيانة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

وتخفيض  (تطبيقي/ برنامج البكالوريوس/ الطائرات

 (109)الى  (200)الطاقة االستيعابية الخاصة من 

طالباً، وعلى الجامعة تعيين عضو هيئة تدريس ثالث من 

 31/1/2021حملة درجة الدكتوراه في موعد أقصاه 

."بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد



13/1/20194

الهندسة )استمرارية  االعتماد الخاص لتخصص " 

وتخفيض الطاقة  (برنامج البكالوريوس/ المدنية

طالباً،  (181)الى  (190)االستيعابية الخاصة من 

شريطة تعيين عضو هيئة تدريس لتغطية المجال 

المعرفي إدارة المشاريع والعقود قبل بداية الفصل 

."(2018/2019)الدراسي الثاني من العام الجامعي 

13/1/20195

هندسة )استمرارية االعتماد الخاص للتخصص " 

بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج البكالوريوس/ العمارة

من أعضاء  (%50)طالباً، شريطة تجديد عقود  (168)

هيئة التدريس لمدة سنتين على االقل، وسيتم دراسة 

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص قبل تاريخ 

." بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد3/8/2019

13/1/20196

منح كلية الفنون والتصميم في جامعة العلوم التطبيقية "

المستوى )الخاصة شهادة ضمان الجودة األردنية 

الصادرة عن الهيئة، على أن تقوم الجامعة  (الفضي

بمعالجة مجاالت التحسين الواردة في تقرير لجنة 

الخبراء وتزويد الهيئة بخطة التحسين التنفيذية الخاصة 

بذلك سنوياً، آخذين بعين اإلعتبار أن الجامعة ستخضع 

للمتابعة السنوية لمدة خمس سنوات اعتباراً من تاريخ 

."حصولها على الشهادة

13/1/20197

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية في تخصص " 

في جامعة اليرموك  (برنامج البكالوريوس/ الطب)

:طالباً، شريطة اآلتي (850)لتصبح 

االلتزام بعدم قبول طلبة وتصويب التجاوز الحاصل - 1

طالباً، حيث  (519)على الطاقة االستيعابية والبالغ قدره 

ً (1411)ان العدد الفعلي للطلبة  .طالبا

تزويد الهيئة بمباشرات العمل ألعضاء هيئة - 2

:التدريس اآلتية أسماؤهم 

هال الشايب. د- 

محمد طالل الزعبي. د- 

.بتول تيسير الدوس.د- 

 وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني من 

." 2018/2019العام الجامعي 



29/1/20198

علم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في الجامعة االردنية بطاقة  (برنامج البكالوريوس/النفس

طالباً، وعلى الجامعة تصويب  (363)استيعابية قدرها 

.طالب (7)التجاوز الحاصل  على الطاقة والبالغ قدره 

تأجيل البت في إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في : ثانياً

في الجامعة  (برنامج الماجستير/علم النفس)تخصص 

االردنية لعدم توفر الحد االدنى من اعضاء الهيئة 

التدريسية حيث تم احتساب كافة االعضاء في القسم 

.لتغطية عدد الطالب في برنامج البكالوريوس

29/1/20199

الموافقة على االستمرار في االعتماد الخاص : أوالً

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ معلم صف)لتخصص 

ً (903)اليرموك وتثبيت الطاقة االستيعابية عند  .طالبا

ً الموافقة على االستمرار في االعتماد الخاص : ثانيا

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ تربية طفل)لتخصص 

ً (309)اليرموك وتثبيت الطاقة االستيعابية عند  .طالبا

ً تأجيل البت باالستمرار في االعتماد الخاص : ثالثا

برنامج / مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها)لتخصص 

في جامعة اليرموك لحين تزويد هيئة  (الماجستير

االعتماد باإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس حسب 

.تعليمات هيئة االعتماد

ً تأجيل البت باالستمرار في االعتماد الخاص : رابعا

برنامج / مناهج الرياضيات وأساليب تدريسها)لتخصص 

في جامعة اليرموك لحين تعيين عضوي هيئة  (الدكتوراه

تدريس في تخصص مناهج وأساليب تدريس الرياضيات 

وذلك لتغطية عدد الطلبة الفعلي في البرنامج، و تزويد 

هيئة االعتماد باإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس 

حسب تعليمات هيئة االعتماد، وعدم قبول طلبة جدد في 

.التخصص

ً تأجيل البت في الموافقة على االستمرار في : خامسا

برنامج / التربية المهنية)االعتماد الخاص لتخصص 

في جامعة اليرموك لحين تزويد هيئة  (الماجستير

االعتماد ببحث واحد منشور في مجلة مفهرسة عالمياً 

.(محمد العالونة. د)و (غازي رواقة. د)لكل من 

ً الموافقة على االستمرار في االعتماد الخاص : سادسا

/ مناهج االجتماعيات وأساليب تدريسها)لتخصص 

في جامعة اليرموك وتثبيت الطاقة  (برنامج الماجستير

29/1/201910

اللغة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ االنجليزية وآدابها

 (140)العلوم التطبيقية الخاصة بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة 

."للجامعة



29/1/201911

هندسة )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص : أوالً"

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الطاقة المتجددة

ً (106)اإلسراء بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم : ثانيا

المتضمن   (21/9/2016)تاريخ  (402/32/2016)

تجهيز مختبري

في  (طاقة الرياح، ومختبر خاليا الوقود والهيدروجين)

بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

2019/2020".

وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في 

.1/10/2019موعٍد أقصاه 

29/1/201912

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة عمان  (برنامج الماجستير/ التربية الخاصة)

:العربية لحين استكمال الجامعة للنواقص االتية

تحقيق شرط اإلنتاج العلمي لجميع أعضاء هيئة - 1

من تعليمات ومعايير االعتماد  (5)التدريس حسب المادة 

العام لبرامج الدراسات العليا وتقديم ما يثبت توفر بحث 

علمي واحد على األقل لكل منهم، في مجالت محكمة 

. ومصنفة عالمياً

رفع عدد ساعات األطروحة في الخطة الدراسية - 2

ساعات  (9)ساعات لتصبح  (6)لمسار الرسالة من 

حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

.العليا

وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

، وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في (2018/2019)

استمرارية االعتماد الخاص للتخصص وإيقاف قبول 

."طلبة جدد فيه



29/1/201913

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في  (برنامج الماجستير/ األصول واإلدارة التربوية)

جامعة عمان العربية لحين استكمال الجامعة للنواقص 

:االتية

تحقيق شرط اإلنتاج العلمي لجميع أعضاء هيئة . 1

من تعليمات ومعايير االعتماد  (5)التدريس حسب المادة 

العام لبرامج الدراسات العليا وتقديم ما يثبت توفر بحث 

علمي واحد على األقل لكل منهم، في مجالت محكمة 

.ومصنفة عالمياً

رفع عدد ساعات األطروحة في الخطة الدراسية . 2

ساعات  (9)ساعات لتصبح  (6)لمسار الرسالة من 

حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

.العليا

وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

، وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في (2018/2019)

استمرارية االعتماد الخاص للتخصص وإيقاف قبول 

."طلبة جدد فيه

29/1/201914

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص " 

لحين  (برنامج الماجستير/ المناهج وطرق التدريس)

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تحقيق شرط االنتاج العلمي العضاء هيئة التدريس . 1

من تعليمات  (5)في التخصص وذلك حسب المادة رقم 

ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا الصادرة 

:عن هيئة االعتماد واآلتية أسماؤهم

نسيبة الموسى. د- 

جهاد المومني . د- 

عوده أبو سنينة. د- 

 (6)رفع عدد ساعات االطروحة لمسار الرسالة من . 2

. ساعات (9)ساعات لتصبح 

وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

، وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في (2019/2018)

." االعتماد الخاص للتخصص وإيقاف قبول طلبة فيه



29/1/201915

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص " 

لحين  (برنامج الماجستير/ االرشاد النفسي والتربوي)

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تحقيق شرط االنتاج العلمي العضاء هيئة التدريس . 1

من تعليمات  (5)في التخصص وذلك حسب المادة رقم 

ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا الصادرة 

:عن هيئة االعتماد واآلتية أسماؤهم

نزيه حمدي. د.أ- 

سامي ملحم . د.أ- 

سهيلة بنات. د- 

رند عربيات. د- 

 (6)رفع عدد ساعات االطروحة لمسار الرسالة من . 2

.ساعات (9)ساعات لتصبح 

وذلك قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

، وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في (2019/2018)

."االعتماد الخاص للتخصص وإيقاف قبول طلبة فيه

29/1/201916

التربية )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 

حسب  (برنامج البكالوريوس/صعوبات التعلم/الخاصة

الطاقة االستيعابية المقرة سابقاً شريطة استكمال 

:النواقص اآلتية

.توفير برنامج تربية عملية- 

توفير األجهزة والتجهيزات والمواد والبرمجيات - 

صعوبات /التربية الخاصة)المناسبة لتخصص 

.برنامج البكالوريوس/التعلم

.15/3/2019وذلك في موعٍد أقصاه 

ً ."  عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثانيا

29/1/201917

إدارة )الموافقة على االعتمـاد الخـاص لــتخصص " 

/ كلية حطين)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ األعمال

( 92)بطاقة استيعابية مقدارها  (كلية جامعية متوسطة

:طالباً، شريطة استكمال الكلية للنواقص اآلتية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

."مجلة علمية محكمة في مجال التخصص



29/1/201918

/ المحاسبة)الموافقة على االعتمـاد الخـاص لــتخصص" 

كلية جامعية / كلية حطين) فـي (برنامج الدبلوم المتوسط

طالباً، ( 151)بطاقة استيعابية مقدارها  (متوسطة

:شريطة استكمال الكلية للنواقص اآلتية

من عقود أعضاء % 50مراعاة أن تكون نسبة الـــــــــ- 

.الهيئة التدريسية في التخصص لمدة سنتين عند تجديدها

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر  )وموسوعات حديثة متخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات 

." مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

29/1/201919

علم )تأجـيل البت في االعتمـاد الخـاص لــتخصص " 

فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/المكتبات والمعلومات

، لحين استكمال (كلية جامعية متوسطة / كلية حطين )

:الكلية للنواقص اآلتية

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس - 

المتفرغين من حملة درجة الماجستير والبكالوريوس في 

التخصص لتغطية العدد الفعلي للطلبة وتغطية المجاالت 

المعرفية للخطة الدراسية ، ومراعاة أن تكون نسبة 

من عقود أعضاء الهيئة التدريسية في % 50الــــــــ

.التخصص لسنتين

تعيين مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

.البكالوريوس في التخصص

توفير األدوات والتجهيزات والوسائل التعليمية - 

المساندة األخرى بحيث تشمل االشتراك بنظام تصنيف 

مكتبة الكونجرس وديوي العشري والمكانز االجنبية 

وقوائم رؤوس الموضوعات، برمجيات مناسبة لتدريب 

الطلبة على تطبيقات الحاسوب واستخداماته في 

المكتبات وإدارة المعلومات، عدد كاف من النسخ باللغة 

العربية لخطط تصنيف ديوي العشري، نسخ كافية من 

أو /ورقي و)قوائم رؤوس الموضوعات الحديثة 

، نسخ كافية وحديثة من مكانز اللغات (إلكتروني

العربية، نسخ كافية وحديثة من قواعد الفهرسة األنجلو 

أو /ورقي و)باللغة العربية  (AACR II)أمريكية 

، برمجيات مناسبة ألنظمة المكتبات المختلفة، (إلكتروني

.    (الخ....كوها، وينايسز): مثل

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 



29/1/201920

تـأجــيــل البت فــي االعتمـاد الخـاص ووقف قبول " 

برنــامـج / التصميــم الجرافــيـكي)طلبة جدد في تخصص

كلية / حـطـيــن)فــي كــليـة  (الدبــلــوم المتـوسط 

:، لحين استكمال الكلية للنواقص اآلتية(جامعية متوسطة

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس - 

المتفرغين من حملة درجة الماجستير في التخصص 

لتغطية العدد الفعلي للطلبة ، ومراعاة أن تكون نسبة 

من عقود أعضاء الهيئة التدريسية في % 50الــــــــ

.التخصص لسنتين

تطوير أجهزة الحاسوب بما يتناسب مع حجم - 

البرمجيات المستخدمة في برنامج الفنون التطبيقية ، 

.إلى أحدث إصدار (Adobe)وكذلك تحديث مجموعة 

 A3)و ماسح ضوئي  (A3)توفير آلة طابعة ملونه - 

Scanner  ).

 )تجهيز مرسم للرسم الحر مجهز بحوامل للرسم - 

مع بعض العناصر من أشكال  (وليست مراسم هندسية 

هندسية وطبيعة صامته ليتم تدريب الطلبة عليها ضمن 

.مساقات الرسم الحر

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر  )وموسوعات حديثة متخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات 

. مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكـــد مـــن استكمال الكــليـة للنــواقــص 

أعــاله المتعـــلــقــة بالتــخصص فــي مــوعـــد أقصاه 

."(2018/2019 )بدايــة الفصل الدراسي الثـانـي 



29/1/201921

المـــوافــــقــــة على االعتمـاد الخـــاص " 

 (برنـامج الدبلوم المتوسط/ التــرجــــمـــة)لــتخصص

بطاقة  (كلية جامعية متوسطة/ كـــلية حطين)فـي 

طالباً، شريطة  ( 154 )استيعابية خاصة قدرها 

:استكمال الكلية للنواقص اآلتية 

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

ومراجع متنوعة باللغة اإلنكليزية ومعاجم وموسوعات 

 (حديثة اإلصدار آلخر خمس سنوات)حديثة متخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية 

. محكمة في مجال التخصص

تهيئة أحد مختبرات الحاسوب في الكلية وذلك بتوفير - 

برمجيات الترجمة باستخدام الحاسوب وترجمة األفالم 

والوثائقيات الالزمة وتنصيبها على األجهزة من أجل 

تدريس بعض المساقات في الترجمة والترجمة الفورية 

.بشكل أساسي

من عقود أعضاء  (% 50 )اإللتزام بنسبة الــــــ- 

.الهيئة التدريسية لمدة سنتين عند تجديدها

وسيتم التأكـــد مـــن استكمــال الكـــليــة للنــواقـــــص 

أعــاله وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتـــخصص 

فــي مــوعـــد أقصاه بدايــة الفصل الدراسي الثـــانــــي 

(2018/2019)".



29/1/201922

المــوافــــقــة على االعتمـاد الخــــاص لــتخصص " 

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ أمن المعلومات والشبكات)

بطاقة  (كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين)فـي 

طالباً، شريطة استكمال  (101)استيعابية خاصة قدرها 

:الكلية للنواقص اآلتية 

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة اإلنكليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

. مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

تعيين مشرف مختبر البرمجة وبرمجة الشبكات متفرغ - 

.من حملة درجة البكالوريوس في التخصص

توفير فني صيانة شبكات من حملة درجة الدبلوم - 

.المتوسط في مجال التخصص مع خبرة كافية

.توفير برمجيات محاكاة الشبكات- 

من عقود أعضاء الهيئة  (% 50 )اإللتزام بنسبة الـ- 

.التدريسية لمدة سنتين عند تجديدها

وسيتم التأكـــد مـــن استكمــال الكـــليــة للنــواقــــص 

أعــاله وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتـخصص 

فــي مــوعـــد أقصاه بدايــة الفصل الدراسي الثـــانــــي 

(2018/2019)".



29/1/201923

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص : أوالً" 

في  (برنامج الماجستير/ علم النفس التربوي)لتخصص 

جامعة عمان العربية وذلك لحين استكمال النواقص 

:اآلتية

توفير الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس . 1

تخصصاتهم الدقيقة مطابقة للبرنامج ومحققين لشرط 

االنتاج العلمي وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام 

.لبرامج الدراسات العليا

 (6)رفع عدد ساعات األطروحة لمسار الرسالة من . 2

.ساعات معتمدة (9)ساعات معتمدة لتصبح 

تحقيق شرط االنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس . 3

وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

العليا وتقديم ما يُثبت توفر بحث علمي واحد على األقل 

ً .منشور في مجلة محكمة ومصنفة عالميا

إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص لعدم توفر : ثانياً

الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس في البرنامج 

ولحين تصويب وضع التخصص من حيث المسارات 

.الفرعية

ً في حال رغبت الجامعة باستحداث مساريين : ثالثا

برنامج / علم نفس تربوي)فرعيين في تخصص 

، (قياس وتقويم– علم نفس نمو : )وهما (الماجستير

على الجامعة مخاطبة مجلس التعليم العالي للحصول 

على موافقة باستحداث المسارين والسير في اجراءات 

."االعتماد الخاص حسب األصول



29/1/201924

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : أوالً" 

لحين  (برنامج الماجستير/علم الحاسوب)لتخصص 

تعيين عضوي هيئة تدريس في التخصص أحدهما برتبة 

.أستاذ مشارك حداً أدنى

ً علم )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : ثانيا

لعدم توفر الحد االدنى من  (برنامج الماجستير/الحاسوب

اعضاء هيئة التدريس في البرنامج، وعلى الجامعة  

تعيين عضوي هيئة تدريس في تخصص علم 

برنامج الماجستير على أن تكون رتبة أحدهما /الحاسوب

على األقل أستاذاً مشاركاً وذلك في موعد أقصاه بداية 

.2018/2019الفصل الثاني من العام الجامعي 

ً نظم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ المعلومات الحاسوبية

عمان العربية، وتخفيض الطاقة االستيعابية للتخصص 

ً (55)لتصبح  .طالبا

ً هندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

في جامعة عمان  (برنامج البكالوريوس/ البرمجيات

العربية، بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغة 

(200) ً .طالبا

ً الحوسبة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص: خامسا

في جامعة عمان العربية،  (برنامج البكالوريوس/ النقالة

 (200)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغة 

." طالب

29/1/201925

توجيه عقوبة اإلنذار إلى الكلية األردنية للعلوم : أوالً" 

كلية جامعية متوسطة، لعدم تحقيق / والتكنولوجيا

.تعليمات االعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة

ً إيقاف قبول طلبة جدد في الكلية لحين تصويب :  ثانيا

الوضع وتحقيق تعليمات االعتماد العام والخاص للكليات 

الجامعية المتوسطة وبخالف ذلك سيتم التنسيب إلى 

.مجلس التعليم العالي بإغالق الكلية وإلغاء الترخيص

منح مهلة نهائية للكلية األردنية للعلوم :  ثالثاً

." 1/3/2019والتكنولوجيا لغاية 

29/1/201926

االيعاز لمن يلزم بتسديد بدالت االعتماد والعضوية " 

، 2018المستحقة على الجامعات الحكومية لعام 

وبخالف ذلك سوف يتم التوقف عن السير بإجراءات اي 

معاملة الي جامعة حكومية ما لم تسدد المبالغ المستحقة 

".1/3/2019عليها وذلك في موعد اقصاه 



29/1/201927

تعديل متابعة شهادة ضمان الجودة الممنوحة : أوالً" 

للجامعة  سواء على المستوى المؤسسي ام على 

المستوى البرامجي كل ثالث سنوات للمستوى الذهبي 

وكل سنتين للمستوى البرونزي والفضي على ان تلتزم 

الجامعة بتقديم تقرير سنوي يتضمن خطتها لمعالجة 

.نقاط التحسين الواردة في تقرير اللجنة

ً :تعديل عالمات مستويات شهادة ضمان الجودة: ثانيا

حجب شهادة ضمان الجودة عند حصولها على .  أ

2.00> العالمة ≥ 0.00

منح المؤسسة شهادة ضمان الجودة البرونزية عند .  ب

2.80> العالمة  ≥ 2.00حصولها على 

منح المؤسسة شهادة ضمان الجودة الفضية عند .  ج

3.60> العالمة  ≥ 2.80حصولها على 

منح المؤسسة شهادة ضمان الجودة الذهبية عند .  د

4.00≥ العالمة  ≥ 3.60حصولها على 

وفي جميع األحوال يجب أن ال يقل التقدير النهائي لكل 

التخطيط اإلستراتيجي، والبرامج األكاديمية، )من معايير 

("2.5)عن  (والبحث العلمي واإليفاد



316/1/201928

الفقه )استمرارية االعتماد الخاص التخصص : أوالً

في جامعة جرش  (برنامج البكالوريوس/ واصوله

وتثبيت الطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

(235) ً . طالبا

الفقه )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة جرش  وبالطاقة  (برنامج الماجستير/ المقارن

ً (33)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها  .طالبا

اللغة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

في جامعة  (برنامج البكالوريوس / العربية وادابها

جرش  وبالطاقة االستيعابية المقرة سابقا والبالغ قدرها 

:طالباً، شريطة استكمال الجامعة للنواقص التالية (264)

:الخطة الدراسية. 1

عدم وجود المواد اآلتية ضمن المجاالت المعرفية . أ 

مجال الدراسات اللغوية )المعجمية العربية : المطلوبة

، (مجال الدراسات األدبية)، والنثر العباسي (والنحوية

، (مجال الدراسات االدبية)واألَدب الحديث في األردن 

مجال الدرسات النقدية )والبيان القرآني والنبوي 

مجال الدراسات اللغوية )، والرواية الحديثة (والبالغية

مجال )، واللسانيات الحديثة والمعاصرة (والنحوية

.(الدراسات اللغوية والنحوية

الشعر : ضرورة االقتصار على مساق واحد فقط في. ب 

مجال )، والصرف (مجال الدراسات االدبية)العباسي 

مجال )، والشعر الحديث (الدراسات اللغوية والنحوية

مجال الدراسات )، والنثر الحديث (الدراسات االدبية

، واستثمار المساق الثاني في مواد أُخرى مما (االدبية

.سبق بيانه في البند األول

ضرورة إضافة مساقين في المجاالت المساندة . ج

316/1/201929

/ االعالم)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : اوالً

كبرنامج متصل مع تخصص  (برنامج الماجستير

وبالطاقة االستعابية  (برنامج البكالوريوس/الصحافة)

ً (66)الخاصة المقرة سابقا والبالغ قدرها .طالبا

ً / الصحافة)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

وبالطاقة االستعابية الخاصة  (برنامج البكالوريوس

ً (200)المقرة سابقا والبالغ قدرها  .طالبا

ً ااالذاعة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

وتثبيت الطاقة  (برنامج البكالوريوس/والتلفزيون

ً (155)االستيعابية المقرة سابقا والبالغ قدرها  .طالبا

316/1/201930

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)لتخصص 

طالباً،  (200)طالباً وتثبيتها عند  (150)جدارا من 

."شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة



316/1/201931

/ هندسة العمارة)إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص " 

في جامعة العقبة للتكنولوجيا  (برنامج البكالوريوس

هندسة )لحين تعيين عضو هيئة تدريس في تخصص 

.من حملة درجة الدكتوراه  (العمارة

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني من 

."2018/2019العام الجامعي 

316/1/201932

الهندسة )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : أوالً

في كلية الخوازمي  (برنامج البكالوريوس/ المدنية

:الجامعية التقنية لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تعيين عضو هيئة تدريس ثاني من حملة درجة . 1

الدكتوراة في تخصص الهندسة المدنية لتحقيق متطلبات 

االعتماد للسنة األولى، وأن يكون محققا لشرط تعيين ما 

على االقل من اعضاء هيئة التدريس  (%50)نسبته 

.بعقود ال تقل عن سنتين

تزويد الهيئة بمعادلة شهادة الماجستير للسيد فيصل . 2

.محمد الكردي

تزويد الهيئة بقرار رسمي من وزارة التعليم العالي . 3

إلنشاء قسم العلوم األساسية، وتعيين أعضاء هيئة 

الرياضيات )تدريس في القسم لتدريس مساقات 

حسب االطار العام لتعليمات  (والفيزياء والكيمياء

ومعايير االعتماد لقسم العلوم االساسية االنسانية وقسم 

العلوم االساسية العلمية في الجامعات والكليات الجامعية 

العاملة في الممكلة األردنية الهاشمية

تعيين العدد الالزم من مشرفي المختبرات في . 4

الكيمياء والفيزياء من حملة درجة البكالوريوس في 

.التخصص

توفير العدد الالزم من الكتب والمراجع  العلمية . 5

المتخصصة بالهندسة المدنية في المكتبة وتوفير مجلة 

علمية محكمة في مجال التخصص ورقية والكترونية 

حسب تعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات 

.االنسانية والعلمية

حسب - على مستوى القسم-توفير المتطلبات العامة . 6

تعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية 



316/1/201933

الموافقه على االعتماد االولي الخاص لتخصص : اوال

برنامج / هندسة االوتوترونيكس/هندسة الميكانيك)

طالبا في ( 191)وبطاقة استيعابية قدرها  (البكالوريوس

:كلية المجتمع العربي شريطة  االتي

على االقل من اعضاء هيئة % 50ان  يكون ما نسبته - 

التدريس المتفرغيين بعقود ال تقل مدتها عن ثالث 

 (15/3/2019)سنوات وذلك في موعد اقصاه 

ً هندسة )سيتم متابعة اعتماد تخصص :  ثانيا

برنامج / هندسة االوتوترونيكس /الميكانيك

مع بداية السنة الثانية من االعتماد  (البكالوريوس

.الخاص األولي للتخصص 

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

برنامج / هندسة االوتوترونيكس /هندسة الميكانيك)

عند تخريج الدفعة االولى من طلبة  (البكالوريوس

."التخصص

316/1/201934

تأجيل البت في االعتمـاد الخـاص لــتخصص " 

/ كلية حطين)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الصيدلة)

، لحين استكمال الكلية للنواقص (كلية جامعية متوسطة

:اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه - 

.على برنامج المهن الطبية

من عقود % 50مراعاة أن تكون نسبة الـ ــــــــــــــ- 

أعضاء الهيئة التدريسية في التخصص لمدة سنتين عند 

.تجديدها

تعيين مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

.البكالوريوس في التخصص

زيادة عدد من الكتب والعناوين والمراجع المتنوعة - 

باللغة العربية واإلنكليزية ومعاجم وموسوعات حديثة 

 (حديثة اإلصدار آلخر خمس سنوات)متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية 

."محكمة في مجال التخصص



316/1/201935

تأجيل البت في االعتمـاد الخـــــــــــاص لــتخصص "

كلية )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ السجل الطبي)

، لحين استكمال الكلية (كلية جامعية متوسطة/ حطين

:للنواقص اآلتية 

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه - 

.على برنامج المهن الطبية

زيادة إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية والمعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )والموسوعات الحديثة المتخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

مجلة علمية محكمة في مجال التخصص حسب معايير 

. االعتماد الخاص

من عقود أعضاء  (% 50 )اإللتزام بنسبة الــــــ- 

."الهيئة التدريسية لمدة سنتين عند تجديدها

316/1/201936

تأجيل البت في االعتمـاد الخـاص لــتخصص " 

كلية )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ مختبرات طبية)

، لحين استكمال الكلية (كلية جامعية متوسطة/ حطين

:للنواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه - 

.على برنامج المهن الطبية

من عقود أعضاء % 50مراعاة أن تكون نسبة الــــ- 

.الهيئة التدريسية في التخصص لمدة سنتين عند تجديدها

زيادة عدد من الكتب والعناوين والمراجع المتنوعة - 

باللغة العربية واإلنكليزية ومعاجم وموسوعات حديثة 

 (حديثة اإلصدار آلخر خمس سنوات)متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية 

." محكمة في مجال التخصص



316/1/201937

تأجيل البت في االعتمـاد الخـــــــــــاص لــتخصص " 

فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ التمريض المشارك)

، لحين استكمال (كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين)

:الكلية للنواقص اآلتية 

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه - 

.على برنامج المهن الطبية

توفير مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

البكالوريوس في التخصص في المختبرات التخصصية 

.حسب معايير االعتماد الخاص

من عقود أعضاء الهيئة  (%50)اإللتزام بنسبة الــــ- 

.التدريسية لمدة سنتين عند تجديدها

زيادة إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية والمعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )والموسوعات الحديثة المتخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

مجلة علمية محكمة في مجال التخصص حسب معايير 

."االعتماد الخاص

316/1/201938

الموافقة على استمرارية اعتماد مستشفى األردن " 

كمستشفى تعليمي للسنة الثانية 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

316/1/201939

ارسلت األوراق المعنية إلى سعادة  االستاذ الدكتور " 

المستشار القانوني  إلبداء الرأي حول صرف مكافأة 

ديناراً اعتباراً من تاريخ تعينهُ،  (50)شهرية مقدارها 

وحسب تعليمات منح المكافآت والحوافز لموظفي هيئة 

اعتماد مؤسسات التعليم العالي للدكتور محمد عبدالرحيم 

."مدير اعتماد الكليات الجامعية المتوسطة/ كلوب



423/1/201940

إدارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 1

في الجامعة االردنية  (برنامج البكالوريوس/ األعمال

ً (707)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

إدارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 2

في الجامعة االردنية بطاقة  (برنامج الماجستير/ األعمال

طالباً والموافقة على فتح قبول  (66)استيعابية قدرها 

طلبة جدد في التخصص، شريطة تزويد هيئة االعتماد 

بمباشرات عمل أعضاء هيئة التدريس العائدين من 

.اإليفاد في بداية الفصل الثاني من العام الحالي

التأكيد على إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص . 3

وذلك لعدم توفر العدد  (برنامج الماجستير/ إدارة الجودة)

.الالزم من أعضاء هيئة التدريس

/ المحاسبة)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 4

في الجامعة االردنية بطاقة  (برنامج البكالوريوس

ً (904)استيعابية قدرها  .طالبا

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 5

في الجامعة األردنية  (برنامج الماجستير/ المحاسبة)

.وذلك لعدم كفاية عدد أعضاء هيئة التدريس

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 6

في  (برنامج الماجستير/ محاسبة- إدارة االعمال)

الجامعة األردنية وذلك لعدم كفاية عدد أعضاء هيئة 

.التدريس

/ التمويل)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 7

في الجامعة األردنية بطاقة  (برنامج البكالوريوس

ً (503)استيعابية قدرها  .طالبا

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 8

في الجامعة األردنية لحين  (برنامج الماجستير/ المالية)

423/1/201941

استمرارية االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة : أوالً

إدارة )االستيعابية الخاصة لتخصص 

في الجامعة  (برنامج الماجستير/التسويق/األعمال

 (88)األلمانية األردنية وتثبيت الطاقة االستيعابية عند 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة 

.للجامعة

ً منح مهلة نهائية للتقدم بطلب استمرارية االعتماد : ثانيا

برنامج / MBAإدارة األعمال )الخاص لتخصص 

إدارة األعمال، / في كلية الدراسات العليا (الماجستير

، وبخالف ذلك سيتم 15/2/2019وذلك بموعد أقصاه 

التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإعادة النظر في 

.ترخيص التخصص



423/1/201942

/ الكيمياء)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة اإلسراء بطاقة  (برنامج البكالوريوس

:طالباً شريطة اآلتي (131)استيعابية قدرها 

تزويد الهيئة بمباشرة العمل للدكتور أحمد - 1

.عبدالرحمن أبو ريان 

الجدول الدراسي ألعضاء هيئة التدريس في - 2

.التخصص

 ."28/2/2019وذلك  في موعٍد أقصاه 

423/1/201943

/ القانون)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

بالطاقة االستيعابية المقرة  (برنامج البكالوريوس

ً (313)وقدرها  .طالبا

ً القانون )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة عمان العربية  (برنامج الماجستير/ العام

طالبا لتصبح  (66)وتخفيض الطاقة االستيعابية من 

طالبا، شريطة رفع عدد ساعات الرسالة لتصبح  (44)

 (15)ساعات مع تخفيض المواد االجبارية لتصبح  (9)

.  ساعة

ً القانون )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

في جامعة عمان العربية  (برنامج الماجستير/ الخاص

طالباً، شريطة رفع عدد  (83)بالطاقة االستيعابية المقرة 

ساعات مع تخفيض المواد  (9)ساعات الرسالة لتصبح 

.ساعة (15)االجبارية لتصبح 

/ الشريعة)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : رابعاً

في جامعة عمان العربية بالطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة زيادة  (200)االستيعابية الُمقرة وقدرها 

لتصبح  (العقيدة واألديان)عدد ساعات المجال المعرفي 

.  ساعة معتمدة (12)

423/1/201944

اللغة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

بالطاقة  (برنامج البكالوريوس/ االنجليزية والترجمة

ً (200)االستيعابية المقرة وقدرها  .طالبا

423/1/201945

تزويد الهيئة بالتخصصات الدقيقة ألعضاء هيئة " 

التدريس لمعرفة مدى تغطيتهم للمجاالت المعرفية 

المنصوص عليها في معايير االعتماد الخاص لهذه 

."التخصصات



423/1/201946

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتور ماجد عبدالكريم . 1

دينار أردني  (300)أبوجابر 

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتور جهاد أحمد . 2

دينار أردني                                 (270)السعدي 

        

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتور أحمد عودة . 3

دينار أردني (300)الجابر 

يصرف لعضو اللجنة الدكتور نائل خالد العدوان . 4

دينار أردني (270)

يصرف لعضو اللجنة الدكتور نوح طالل الهنداوي . 5

دينار أردني (270)

 (270)يصرف لعضو اللجنة السيد وليد نايف البداد . 6

دينار أردني 

يصرف ألمين سر اللجنة المهندسة براءة بشتاوي . 7

دينار أردني (60)

423/1/201947

السير باالجراءات الالزمة حسب االصول " 
."المعمول بها

423/1/201948

تزويد الهيئة بقبول من جامعة العلوم والتكنولوجيا " 

برنامج / هندسة صناعية)األردنية تخصص 

."(الماجستير

423/1/201949

الموافقة على طلب الموظفة النا الفاعوري بإكمال " 

، وذلك حسب اسس وتعليمات (الدكتوراه)دراستها 

موظفي الهيئة الراغبين بالدراسة في برامج الدراسات 

."العليا الصادرة عن مجلس الهيئة



423/1/201950

برنامج / الصيدلة)إيقاف قبول طلبة جدد في ـتخصص " 

كلية جامعية / كلية غرناطة)فـي  (الدبلوم المتوسط

:؛ لعدم تحقيق الشروط اآلتية(متوسطة

توفير عضو هيئة تدريس واحد على االقل من حملة . 1

 (المهن الطبية المساعدة)درجة الدكتوراه في البرنامج 

من  (4)من المادة  (أ)من الفقرة  (1)استنادا للبند 

اعضاء الهيئة التدريسية والكوادر المساعدة من االطار 

العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات 

االنسانية والعلمية والتطبيقية للكليات الجامعية 

.المتوسطة

توفير مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة . 2

.البكالوريوس في التخصص

توفير مستلزمات النظافة العامة للمختبرات واالجهزة . 3

.والمعدات المستخدمة فيها

:اجراء الصيانة على المختبرات االتية من حيث. 4

اجراء بعص االصالحات فيما يخص دهان الجدران و -  

تصليح او تغيير بعض من قطع االثاث القديمة كالطاوالت 

.المصبوغة بالمواد الكيميائية

حاجة مختبر الصيدلة لتنظيم و ترتيب المواد -  

الكيميائية بطريقه يسهل الوصول فيها للمادة المطلوبة 

حسب االحرف االبجدية او تصنيف المواد الى مجموعات 

كيميائية، حيث ان طاوالت المختبر تزدحم بالمواد بشكل 

كما يجب . يعيق العثور عليها بسهوله  واستخدامها

التأكد من صالحية المواد القديمة واتالف ما ال يصلح 

.لالستخدام

حاجة مختبر الصيدلة لفرز المواد الكيميائية و -  

تصنيفها حسب خطورتها وضع المواد االكثر خطورة او 



423/1/201951

/ سجل طبي)إيقاف قبول طلبة جدد في ـتخصص " 

كلية / كلية غرناطة)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط

:؛ لعدم تحقيق الشروط اآلتية(جامعية متوسطة

توفير عضو هيئة تدريس واحد على االقل من حملة - 

 (المهن الطبية المساعدة)درجة الدكتوراه في البرنامج 

من  (4)من المادة  (أ)من الفقرة  (1)استنادا للبند 

اعضاء الهيئة التدريسية والكوادر المساعدة من االطار 

العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات 

االنسانية والعلمية والتطبيقية للكليات الجامعية 

.المتوسطة

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس - 

المتفرغين من حملة درجة البكالوريوس في التخصص 

لتغطية المجاالت المعرفية بالخطة، ومراعاة أن تكون 

من عقود أعضاء الهيئة التدريسية % 50نسبة الـ ـــــــ

.في التخصص لسنتين

تعيين مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

.البكالوريوس في التخصص

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

."مجلة علمية محكمة في مجال التخصص



423/1/201952

مساحة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الطرق وحساب الكميات

كلية جامعية متوسطة؛ لحين استكمال /كلية غرناطة

:الكلية للنواقص التالية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على االقل من حملة . 1

من  (1)درجة الدكتوراه على البرنامج استنادا للبند 

من اعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

والكوادر المساعدة من االطار العام لتعليمات ومعايير 

االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية 

.والتطبيقية للكليات الجامعية المتوسطة

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس . 2

المتفرغين من حملة درجة البكالوريوس في التخصص 

لتغطية المجاالت المعرفية بالخطة، ومراعاة أن تكون 

من عقود أعضاء الهيئة التدريسية % 50نسبة الـ ـــــــ

.في 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 

 Marshall)تحديث اجهزة فحص عينات مارشال  - 

Mix Design) لكنها في جزء منها ال يعمل مما يطرأ

الكلية لالستعانة بمختبرات خارجيه خاصه إلكمال عمليه 

.فحص عينات مارشال

 Benkelman Beamضرورة إضافة جهاز . 3

423/1/201953

/ محاسبة)الموافقة على االعتمـاد الخـاص لــتخصص " 

كلية / كلية غرناطة)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط

طالباً، ( 92)بطاقة استيعابية مقدارها  (جامعية متوسطة

:شريطة استكمال الكلية للنواقص اآلتية

.توفير البرمجيات الالزمة المتعلقة بالتخصص- 

إثراء المكتبة من خالل توفير الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

." مجلة علمية محكمة في مجال التخصص



423/1/201954

ادارة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لــتخصص " 

/ كلية غرناطة)فـي (برنامج الدبلوم المتوسط/ اعمال

، لحين استكمال الكلية للنواقص (كلية جامعية متوسطة

:اآلتية

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس - 

المتفرغين من حملة درجة البكالوريوس في التخصص 

لتغطية العدد الفعلي للطلبة والمجاالت المعرفية بالخطة، 

من عقود أعضاء % 50ومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

تعيين مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

.البكالوريوس في التخصص

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

." مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

423/1/201955

فحص )تأجيل البت في االعتماد الخاص لــتخصص " 

برنامج الدبلوم / البصر وتجهيز النظارات الطبية

؛ (كلية جامعية متوسطة/ كلية غرناطة)فـي  (المتوسط

:لحين استكمال الكلية للنواقص اآلتية

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس - 

المتفرغين من حملة درجة البكالوريوس في التخصص 

لتغطية المجاالت المعرفية بالخطة، ومراعاة أن تكون 

من عقود أعضاء الهيئة التدريسية % 50نسبة الـ ـــــــ

.في التخصص لسنتين

تعيين مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

البكالوريوس في التخصص

م40نقل المختبر الى مكان مستقل مساحته ال تقل عن - 

تحديث االجهزة المتوفرة في المختبر وعمل الصيانة - 

.الالزمة لها

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

." مجلة علمية محكمة في مجال التخصص



423/1/201956

التصميم )تأجيل البت في االعتماد الخـاص لــتخصص " 

/ كلية غرناطة)فـي (برنامج الدبلوم المتوسط/ الجرافيكي

؛ لحين استكمال الكلية للنواقص (كلية جامعية متوسطة

:اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على االقل من حملة - 

من  (1)درجة الدكتوراه على البرنامج استنادا للبند 

من اعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

والكوادر المساعدة من االطار العام لتعليمات ومعايير 

االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية 

.والتطبيقية للكليات الجامعية المتوسطة

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس - 

المتفرغين من حملة درجة البكالوريوس في التخصص 

لتغطية المجاالت المعرفية بالخطة، ومراعاة أن تكون 

من عقود أعضاء الهيئة التدريسية % 50نسبة الـ ـــــــ

.في التخصص لسنتين

توفير مختبر التصوير الفوتوغرافي الرقمي   - 

توفير كاميرا تصوير فيديو ديجيتال- 

A3 scannerتوفير ماسح ضوئي - 

 reader Adobeتوفير اخر اصدار من - 

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر  )وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات 

." مجلة علمية محكمة في مجال التخصص



423/1/201957

/ تمريض مشارك)إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص " 

كلية / كلية غرناطة)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط

:؛ لعدم تحقيق الشروط اآلتية(جامعية متوسطة

توفير عضو هيئة تدريس واحد على االقل من حملة - 

 (المهن الطبية المساعدة)درجة الدكتوراه في البرنامج 

من  (4)من المادة  (أ)من الفقرة  (1)استنادا للبند 

اعضاء الهيئة التدريسية والكوادر المساعدة من االطار 

العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات 

االنسانية والعلمية والتطبيقية للكليات الجامعية 

.المتوسطة

ان ال تقل نسبة اعضاء هيئة التدريس ممن يحملون - 

الجنسية األردنية والمعتمدين لغايات حساب الطاقة 

.(%80)االستيعابية الخاصة عن 

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس - 

المتفرغين من حملة درجة البكالوريوس في التخصص 

لتغطية المجاالت المعرفية بالخطة، ومراعاة أن تكون 

من عقود أعضاء الهيئة التدريسية % 50نسبة الـ ـــــــ

.في التخصص لسنتين

تعيين مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

.البكالوريوس في التخصص

توفير التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية االتية - 

مختبر أساسيات التمريض وصحة البالغين

اسم الجهاز واالدوات                                         

                          

لعبة للتدرب على غيار الجروح                             

                                                    

423/1/201958

منح كلية الشريعة في جامعة الزرقاء شهادة ضمان "

الصادرة عن الهيئة،  (المستوى الفضي)الجودة األردنية 

على أن تقوم الجامعة بمعالجة مجاالت التحسين الواردة 

في تقرير لجنة الخبراء المرفق وتزويد الهيئة بخطة 

التحسين التنفيذية الخاصة بذلك سنوياً، آخذين بعين 

اإلعتبار أن الجامعة ستخضع للمتابعة كل سنتين اعتباراً 

."من تاريخ حصولها على الشهادة

423/1/201959

االستمرار في منح كلية الصيدلة في جامعة الزيتونة " 

المستوى الفضي، على /األردنية شهادة ضمان الجودة 

أن تقوم الجامعة بالعمل على مجاالت التحسين الواردة 

في تقرير لجنة الخبراء المرفق خالل سنوات المتابعة 

." القادمة



423/1/201960

من دليل منهجيات واجراءات العمل  (7)حذف البند " 

."في مديرية اعتماد الجامعات، كما هي بالشكل المرفق

530/1/201961

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

لحين تعيين  (برنامج الماجستير/أنظمة النقل الذكية)

.عضو هيئة تدريس برتبة استاذ دكتور بالتخصص

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الثاني من العام 

."(2018/2019)الجامعي 

530/1/201962

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الحقوق)لتخصص 

، (311)لتصبح  (249)العلوم التطبيقية الخاصة من 

شريطة تزويد هيئة االعتماد بنسخة محدثة من الجدول 

الدراسي ألعضاء هيئة التدريس في التخصص للفصل 

."2018/2019الدراسي الثاني من العام الجامعي 

 (54)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد:  ثانياً

برنامج / الحقوق)على تخصص  (%25)طالباً نسبة 

زيادة على الطاقة االستيعابية المقرة  (البكالوريوس

طالباً في كل مرة شريطة تعيين العدد االزم من  (249)

أعضاء الهيئة التدريسية لتغطية هذه الزيادة، وفي جميع 

من ضمن ما ورد  (%25)االحوال ال تحسب هذه الزيادة 

من أُسس األعتماد العام والخاص ورفع  (د- 2)في بند 

." الطاقات االستيعابية العامة والخاصة



530/1/201963

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصصات : اوال

:اآلتية في برنامج البكالوريوس

الرقم التخصص الطاقة االستيعابية الُمقرة بعد التخفيض

ً (505) ادارة االعمال 1 طالبا

ً (225) نظم معلومات ادارية 2 طالبا

ً (1310) محاسبة 3 طالبا

ً (256) تسويق 4 طالبا

العلوم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانياً

وفقاً للطاقة  (برنامج البكالوريوس/ المالية والمصرفية

ً (313)المقرة سابقاً والبالغة  .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص للتخصصات في : ثالثا

برنامج الماجستير في الكلية وفقاً للطاقات االستيعابية 

:المقرة سابقاً وكما يلي

ً الرقم التخصص الطاقة االستيعابية المقرة سابقا

ً (63) ادارة االعمال 1 طالبا

ً (66) محاسبة 2 طالبا

ً (66) تسويق 3 طالبا

تعديل الخطط الدراسية باضافة المواد االتية : رابعاً

:لمتطلبات التخصص االجبارية

البرنامج المواد المطلوب اضافتها /الرقم التخصص 

حسب معايير االعتماد

بكالوريوس ادارة التغيير واالزمات/  ادارة االعمال1

موضوعات معاصرة

العالقات العامة

530/1/201964

  Alex Delyتزويد الهيئة باألبحاث العلمية للسيد " 

."إلعتماده محاضر متفرغ في البرنامج

530/1/201965

عدم قبول أي طالب على تخصصات برامج " 

البكالوريوس التي يوجد فيها تجاوز بأعداد الطلبة على 

الطاقة االستيعابية خارج القبول الموحد وذلك لتصويب 

."التجاوز الحاصل على الطاقات االستيعابية

530/1/201966

تمديد المهلة للتقدم بطلبات االعتماد الخاص للكليات " 

الجامعية المتوسطة الى نهاية الفصل الدراسي الثاني 

."2018/2019من العام الجامعي 



530/1/201967

إدارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

وتخفيض الطاقة  (برنامج البكالوريوس/الفنادق

طالباً،  (289)لـ  (345)االستيعابية الخاصة من 

شريطة تزويد الهيئة بمباشرة عمل الدكتور خالد العيون 

والجدول الدراسي له في موعد أقصاه بداية الفصل 

.2018/2019الثاني من العام الجامعي 

ً تأجيل البت في تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص : ثانيا

إدارة االعمال والفعاليات في كلية عمون الجامعية، لعدم 

توفر الحد األدنى من أعضاء الهيئة التدريسية المطابقين 

في التخصص، ومنح كلية عمون الجامعية مهلة لبداية 

 لتزويد 2018/2019الفصل الثاني من العام الجامعي 

الهيئة بملف لعضو هيئة تدريس من حملة درجة 

الدكتوراه بتخصص مطابق للتخصص ادارة االعمال 

والفعاليات برتبة أستاذ مشارك حداً ادنى، وبخالف ذلك 

.سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

إدارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثاً

بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج الدبلوم المتوسط/الفنادق

(160) ً .طالبا

ً منح الكلية مهلة حتى بداية الفصل الثاني من : رابعا

 للتقدم بطلب اعتماد خاص 2018/2019العام الجامعي 

، (برنامج الدبلوم المتوسط/فنون الطهي)لتخصص 

.وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

530/1/201968

اتصاالت )الموافقة على االعتمـاد الخـاص لــتخصص " 

كلية )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ وشبكات الحاسوب

بطاقة استيعابية  (كلية جامعية متوسطة/ المجتمع العربي

طالبا، شريطة استكمال الكلية للنواقص  (101)مقدارها 

:اآلتية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

ومراجع متنوعة باللغة العربية واإلنجليزية حديثة 

. (حديثة اإلصدار آلخر خمس سنوات)متخصصة 

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله في 

30/5/2019".



530/1/201969

الصيانة )الموافقة على االعتمـاد الخـاص لــتخصص " 

كلية )فـي (برنامج الدبلوم المتوسط/ الكهروميكانيكية

بطاقة استيعابية  (كلية جامعية متوسطة/ المجتمع العربي

طالبا، شريطة استكمال الكلية للنواقص  (101)مقدارها 

:اآلتية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

ومراجع متنوعة باللغة العربية واإلنجليزية حديثة 

. (حديثة اإلصدار آلخر خمس سنوات)متخصصة 

مشغل نظم تكييف )ضرورة فصل المشاغل االتية - 

الى مشغلين  (الهواء، نظم التبريد، والطاقة الشمسية

.منفصلين

 وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله في 

30/5/2019".

530/1/201970

التكييف )الموافقة على االعتمـاد الخـاص لــتخصص " 

كلية المجتمع )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ والتبريد

بطاقة استيعابية مقدارها  (كلية جامعية متوسطة/ العربي

:طالبا، شريطة استكمال الكلية للنواقص اآلتية (92)

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

ومراجع متنوعة باللغة العربية واإلنجليزية حديثة 

. (حديثة اإلصدار آلخر خمس سنوات)متخصصة 

مشغل نظم تكييف )ضرورة فصل المشاغل االتية - 

الى مشغلين  (الهواء، نظم التبريد، والطاقة الشمسية

.منفصلين

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله في 

30/5/2019 ".



530/1/201971

المعدات )الموافقة على االعتمـاد الخـاص لــتخصص " 

فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ والتركيبات الكهربائية

بطاقة  (كلية جامعية متوسطة/ كلية المجتمع العربي)

طالبا، شريطة استكمال الكلية  (143)استيعابية مقدارها 

:للنواقص اآلتية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

ومراجع متنوعة باللغة العربية واإلنجليزية حديثة 

. (حديثة اإلصدار آلخر خمس سنوات)متخصصة 

الدارات الكهربائية وااللكترونية عن )فصل مختبر - 

مختبري الحماية واجراءات ومعدات السالمة والوقاية 

.(من المخاطر الكهربائية، ومختبر اآلالت الكهربائية

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله في 

30/5/2019 ".

530/1/201972

صيانة )الموافقة على االعتمـاد الخـاص لــتخصص " 

برنامج الدبلوم / المركبات الكهربائية والهجينة

كلية جامعية / كلية المجتمع العربي)فـي  (المتوسط

طالبا، ( 101)بطاقة استيعابية مقدارها  (متوسطة

:شريطة استكمال الكلية للنواقص اآلتية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

ومراجع متنوعة باللغة العربية واإلنكليزية حديثة 

. (حديثة اإلصدار آلخر خمس سنوات)متخصصة 

توفير مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

.البكالوريوس في التخصص

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله في 

30/5/2019 ".

530/1/201973

/ تشكيل لجنة برئاسة االستاذ الدكتور زيد أحمد العنبر" 

مساعد الرئيس لشؤون االعتماد والدكتور محمد 

أمين سر اللجنة، تكون مهمتها /هيئة االعتماد/كلوب

التأكد من مدى تحقيق مبنى الكلية األردنية للعلوم 

لمعايير االعتماد  (المبنى الجديد)اربد /والتكنولوجيا 

العام والخاص، على أن تقدم اللجنة تقريرها في موعد 

".أقصاه أسبوعين اعتباراً من تاريخه 



67/2/201974

تقويم )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص: أوالً

في الجامعة  (برنامج الماجستير/األسنان السريري

ً (33)األردنية بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص وتخفيض الطاقة : ثانيا

/ دكتور في طب األسنان)االستيعابية الخاصة لتخصص

طالباً لتصبح ( 1220)من  (برنامج البكالوريوس

(1096) ً .طالبا

ً طب أسنان )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

في الجامعة األردنية بطاقة  (برنامج الماجستير/ أطفال

ً (33)استيعابية قدرها  .طالبا

ً تركيبات )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

في الجامعة  (برنامج الماجستير/ سنية ثابتة ومتحركة

ً (33)األردنية بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

67/2/201975

/ اإلعالم)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة اليرموك وتثبيت الطاقة  (برنامج الماجستير

ً (66)االستيعابية الخاصة للتخصص عند  ."طالبا

67/2/201976

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ البصريات)لتخصص 

طالباً،  (200)عمان األهلية بطاقة استيعابية قدرها 

."شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

67/2/201977

اإلدارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة عمان األهلية  (برنامج الماجستير/ الحكومية 

 (88)وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص عند 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة 

."للجامعة

67/2/201978

/ الصيدلة)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص" 

في جامعة فيالدلفيا بطاقة  (برنامج البكالوريوس

ً (1266)استيعابية قدرها  ."طالبا

67/2/201979

اللغة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج الماجستير/ اإلنجليزية وآدابها

:اإلسراء لحين استكمال الجامعة اآلتي

تزويد الهيئة باإلنتاج العلمي الخاص بالدكتور أنس - 

."احمد عواد



67/2/201980

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوال" 

 (برنامج البكالوريوس / اللغة العربية وآدابها)لتخصص 

طالبا  لتصبح  مقدارها  (264)في جامعة جرش من 

.طالبا (330)

ً  (66)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد: ثانيا

اللغة العربية )على تخصص (%25 )طالباً نسبة 

زيادة على الطاقة  (برنامج البكالوريوس/ وآدابها

طالباً في كل مرة شريطة  (264)االستيعابية المقرة

تعيين العدد الالزم من أعضاء الهيئة التدريسية لتغطية 

هذه الزيادة، وفي جميع األحوال ال تحسب هذه الزيادة 

من أُسس  (د- 2)من ضمن ما ورد في بند  (25%)

االعتماد العام والخاص ورفع الطاقات االستيعابية العامة 

." والخاصة

67/2/201981

من  (رسم حاسوبي/ علم الحاسوب)استثناء تخصص " 

الواردة " مكونات الحاسوب الرئيسية"المجال المعرفي 

لتصبح ." في المجاالت المعرفية لعائلة علم الحاسوب

:كاآلتي

تشمل المجاالت المعرفية : عائلة علم الحاسوب الرئيسية

:اآلتية

المجاالت النظرية األساسية ) المجال المعرفي 

الحد االدنى لعدد الساعات: (اإلجبارية

التخصص الرئيسي

رياضيات : علم الحاسوب علوم الحسابات والخوارزميات

9. متقطعة، تراكيب البيانات، الخوارزميات

برمجة كينونة، برمجة مرئية، برمجة :  البرمجة

12. تطبيقات اإلنترنت

تصميم : (المكونات المادية) مكونات الحاسوب الرئيسية 

المنطق الرقمي، تصميم وتنظيم الحاسوب، برمجيات 

12 (نظم التشغيل)النظم

 بإستثناء تخصص

(رسم حاسوبي)

67/2/201982

صيانة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (تطبيقي/ برنامج البكالوريوس/الطائرات

طالباً،  (162)عمان العربية بطاقة استيعابية قدرها 

على الجامعة تعيين عضو هيئة تدريس ثالث من حملة 

 بداية 13/1/2021درجة الدكتوراه في موعد أقصاه 

."السنة الثالثة من تاريخ االعتماد



67/2/201983

/ علم الحاسوب)عدم الموافقة على اعتبار تخصص " 

نظم المعلومات ) متصالً مع تخصص (برنامج الماجستير

."(برنامج البكالوريوس/ الحاسوبية

67/2/201984

الموافقة على تمديد المهلة الممنوحة لجامعة عمان " 

العربية لتوفير إنتاج علمي مطابق لتعليمات هيئة 

االعتماد حتى بداية الفصل الدراسي األول من العام 

علم )، أما فيما يتعلق بتخصص 2019/2020الجامعي 

ومساراته يأجل  (برنامج الماجستير/ النفس التربوي

النظر فيه لحين تحقيق كافة النواقص الواردة في قرار 

تاريخ  (23/2/2019)مجلس الهيئة رقم 

9/1/2019 ".

67/2/201985

استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة جدارا  (برنامج البكالوريوس/المحاسبة)

طالباً لـتصبح  (611)وتخفيض الطاقة االستيعابية من 

طالباً، شريطة تزودينا بالعبء الدراسي للمدرس  (560)

.1/3/2019جمال الزعبي، وذلك في موعد أقصاه 

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة جدارا  (برنامج الماجستير/المحاسبة)

طالباً لـتصبح  (45)وتخفيض الطاقة االستيعابية من 

(33) ً .طالبا



67/2/201986

تاجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : أوالً

برنامج /االعالم وتكنولوجيا االتصال)لتخصص 

في جامعة جدارا  لحين استكمال الجامعة  (البكالوريوس

:للنواقص االتية

تجديد عقود اعضاء الهيئة التدريسية وضرورة . 1

من عقود اعضاء الهيئة التدريسية % 50توفير نسبة 

.اكثر من سنتين

تعيين مشرف مختبر بكالوريوس في مجال االعالم . 2

التقارير والتحرير  )وتكنولوجيا االتصال لتغطية مجال

.(الصحفي

 (مشرفي المختبرات)تجديد عقود الكوادر المساعدة . 3

.وذلك كون عقودهم منتهية 

تزويد المكتبة بالكتب  والمراجع والدوريات . 4

والمجالت الحديثة والمتخصصة باالعالم وتكنولوجيا 

.االتصال

تاجيل البت في استمرار االعتماد الخاص : ثانيا

في  (برنامج البكالوريوس/التصميم الجرافيكي)لتخصص 

:جامعة جدارا  لحين استكمال الجامعة للنواقص االتية

تجديد عقود اعضاء الهيئة التدريسية وضرورة . 1

من عقود اعضاء الهيئة التدريسية % 50توفير نسبة 

.اكثر من سنتين

 (مشرفي المختبرات)تجديد عقود الكوادر المساعدة . 2

.وذلك كون عقودهم منتهية 

تزويد المكتبة بالكتب  والمراجع والدوريات . 3

.والمجالت الحديثة والمتخصصة بالتصميم الجرافيكي  

نقل مادة منهج سيكولوجيا التصميم الجرافيكي .  4

ومادة الرسوم التوضيحية من مواد اختياري الى مواد 

67/2/201987

اقرار اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص "

للتخصصات اإلنسانية والعلمية للجامعات والكليات 

الجامعية العاملة في المملكة األردنية الهاشمية، كما هي 

."بالمرفق



67/2/201988

تصميم  )الموافقة على االعتمــاد الخــاص لتخصص " 

برنــامـج الدبــــلــوم / األزياء وإنتاج المالبس 

كلية / المجتمع اإلسالمي) فــــي كـــليـة  (المتــوسط 

بطاقة استيعابية خاصة  (جامعية متوسطة 

:طالباً، شريطةاستكمال الكلية للنواقص اآلتية(92)قدرها

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر  )وموسوعات حديثة متخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات 

. مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكـــد مـــن استكمــال الكـــليــة للنــقص أعــاله 

المتعـــلــق بالتـــخصص فــي مــوعـــد أقصاه نهاية 

."( 2018/2019 )الفصل الدراسي الثـــانــــي 

67/2/201989

/ التجميل )الموافقة على االعتمــاد الخــاص لتخصص " 

المجتمع )فــــي كـــليـة (برنــامـج الدبــــلــوم المتــوسط 

بطاقة استيعابية  (كلية جامعية متوسطة / اإلسالمي 

طالباً، شريطة استكمال الكلية  ( 92 )خاصة قدرها 

:للنواقص اآلتية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر  )وموسوعات حديثة متخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات 

. مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكـــد مـــن استكمــال الكـــليــة للنــقص أعــاله 

المتعـــلــق بالتـــخصص فــي مــوعـــد أقصاه نهاية 

.(2018/2019)الفصل الدراسي الثـــانــــي 



67/2/201990

التأكيد على قرار المجلس السابق بتأجيل البت في : أوال

برنامج / الهندسة الميكانيكية)االعتماد الخاص لتخصص 

في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية،  (البكالوريوس

:لحين استكمال اآلتي

تعيين عضوي هيئة تدريس في القسم العلوم . 1

حسب  (الفيزياء والكيمياء)االساسية لتدريس مساقات 

اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد لقسم العلوم 

االساسية االنسانية وقسم العلوم االساسية العلمية في 

الجامعات والكليات الجامعية العاملة في المملكة األردنية 

.الهاشمية

على مستوى -استكمال توفير المتطلبات العامة . 2

من حيث توفير مكتب مستقل لرئيس القسم حسب -القسم

تعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية 

.والعلمية

تزويد الهيئة بمعادلة شهادة الماجستير لـلسيدة زينب . 3

.الرشيد من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

توفير المتطلبات اآلتية حسب المدة الزمنية : ثانيا

:المحدده

تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة . 1

الدكتوراه في التخصص حسب تعليمات ومعايير االعتماد 

.الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية

تعيين مشرفي مختبرات حسب تطور أعداد الطلبة في . 2

.السنة الثالثة من تاريخ اعتماد التخصص

الغاء معادلة مشروع التخرج للطلبة المجسرين . 3

 (115)وعلى الطلبة تسجيل مشروع التخرج بعد اكمال 

.ساعة معتمدة من الخطة الدراسية

 (مختبر الموائع)توفير غرفة عينات وتوسيع غرفة . 4



67/2/201991

التأكيد على قرار المجلس بإيقاف قبول طلبة جدد : أوالً

 (برنامج البكالوريوس/ الهندسة المدنية)في تخصص 

في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية لحين استكمال 

:الجامعة للنواقص اآلتية

تزويد الهيئة بمعادلة شهادة الماجستير للسيد فيصل . 1

.محمد الكردي

تعيين عضوي هيئة تدريس في القسم العلوم . 2

حسب  (الفيزياء والكيمياء)االساسية لتدريس مساقات 

اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد لقسم العلوم 

االساسية االنسانية وقسم العلوم االساسية العلمية في 

الجامعات والكليات الجامعية العاملة في المملكة األردنية 

.الهاشمية

على مستوى -استكمال توفير المتطلبات العامة . 3

من حيث توفير مكتب مستقل لرئيس القسم حسب -القسم

تعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية 

.والعلمية

توفير المتطلبات اآلتية حسب المدة الزمنية : ثانيا

:المحددة

تعيين ثالث أعضاء هيئة تدريس أحدهم برتبة أستاذ . أ 

:مشارك حدا ادنى في التخصصات الدقيقة اآلتية

(مياه وبيئة، هندسة الطرق، ادارة مشاريع هندسية )

توفير المشاغل والمختبرات المطلوبة حتى السنة . ب 

.االن (التربة)،مختبر (خواص الخرسانة)مختبر )الثالثة 

.(الرابعة)، في السنة (المياه)مختبر- 

.، مستوى السنة الرابعة(الطرق)مختبر- 

.، مستوى السنة الخامسة(البيئة)مختبر- 

الغاء معادلة مشروع التخرج للطلبة المجسرين . ج

67/2/201992

تأجيل تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للــتخصص " 

برنامج الدبلوم / تكنولوجيا انشاء وصيانة المباني)

كلية جامعية / كلية الخوارزمي)فـي  (المتوسط

:؛ لحين استكمال الكلية للنواقص االتية(متوسطة

صيانة المختبرات والمشاغل قسم الهندسة / تحديث-  

المدنية باألدوات والمعدات والتجهيزات الالزمة حسب 

.متطلبات ومعايير االعتماد الخاص للتخصص

67/2/201993

تأجيل تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

برنامج الدبلوم / هندسة العمارة والتصميم الداخلي)

( كلية جامعية متوسطة/ كلية الخوارزمي)فـي  (المتوسط

:لحين استكمال الكلية للنقص االتي

توفير مشرف مختبر من حملة درجة البكالوريوس في 

."التخصص



67/2/201994

تأجيل تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لــتخصص " 

كلية )فـي (برنامج الدبلوم المتوسط/ الترجمة)

:؛ لحين توفير االتي(كلية جامعية متوسطة/ الخوارزمي

توفير عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجـة 

لغويات أو )الدكتـوراه في اللغة اإلنجليزية وآدابها 

.على برنامج اللغات (ترجمة

 

67/2/201995

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لــتخصص " 

كلية )فـي (برنامج الدبلوم المتوسط/ تكنولوجيا الطاقة)

عند طاقة قدرها  (كلية جامعية متوسطة/ الخوارزمي

:طالباً على ان يتم تزويدنا باآلتي (134)

أسماء التجارب العلمية المطلوبة في المختبرات االتية - 

مختبر القياسات الكهربائية والتحكم، مختبر الحماية )

والمخاطر الكهربائية، مختبر نظم القدرة ومحطات توليد 

الطاقة، مختبر اآلالت الكهربائية، مشغل الطاقة 

.(المتجددة، مختبر الفيزياء

67/2/201996

فنون )تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لــتخصص " 

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ التصميم الداخلي والديكور

بطاقة  (كلية جامعية متوسطة/ كلية الخوارزمي)فـي 

.طالبا (134)استيعابية قدرها 

67/2/201997

الموافقة على االعتمـاد الخـاص وتثبيت الطاقة " 

/ مساحة الطرق وحساب الكميات)االستيعابية لــتخصص 

كلية / كلية الخوارزمي)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط

(."134)بطاقة استيعابية مقدارها  (جامعية متوسطة

67/2/201998

الموافقة على االعتمـاد الخـاص وتثبيت الطاقة " 

صيانة المركبات الكهربائية )االستيعابية لــتخصص 

كلية )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ والهجينة

بطاقة استيعابية  (كلية جامعية متوسطة/ الخوارزمي

."(134)مقدارها 

67/2/201999

اقرا التعديالت على الخطة اإلستراتيجية لهيئة اعتماد " 

-2018)مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها 

."والخطة التنفيذية لها، كما هي بالشكل المرفق (2025



713/2/2019100

/ التمريض)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

بالجامعة األردنية بطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً، وعلى الجامعة تزويدنا  (1411)استيعابية قدرها 

جعفر .منار النابلسي، د.د)بمعادلة شهادة لكل من 

ميسون عبدالرحيم، .محمد يعقوب، د.الشريدة، د

زياد صالح، .إبراهيم سالمة، د.محمود محارمة، د.د

(رندا البصول. عامر حسنين، د.خليل يوسف، د.د

تمريض )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانياً

رعاية حثيثة، رعاية تلطيفية، رعاية )/سريري

بطاقة استيعابية قدرها ( برنامج الماجستير/(نفسية

(76) ً .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج الدكتوراه/التمريض)

(44) ً .طالبا

713/2/2019101

الموافقة على تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة " 

في  (برنامج البكالوريوس/ الهندسة المدنية)لتخصص 

 (501)طالباً لتصبح  (648)جامعة الشرق األوسط من 

ً ."طالبا



713/2/2019102

تأجيل البت في استمرارية اإلعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الهندسة المدنية)

:جدارا لحين استكمال الجامعة للنواقص االتية

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة - 1

.تخصصه الدقيق مياه وبيئة

تعيين مشرف مختبر واحد على األقل يحمل درجة - 2

.البكالوريس في الهندسة المدنية

 )تجديد عقدي عمل لمشرفي المختبرات المهندسة - 3

، أو تعيين (أنغام نصيرات والمهندس أمجد مراشدة

.البديل لهم في حال رغبت الجامعة بعدم تجديد عقدهما

توفير شروط السالمه العامه  والبيئية من حيث - 4

النظافة والتهويه المناسبة للمشاغل الهندسية، وهي 

تحت مبنى رئاسة الجامعة،  (غرفه بويلر/ طابق تسويه)

ويستعمل حالياً كمستودع لمواد اإلنارة والكهرباء،علماً 

بأن المشاغل تخلو من أي ماكينات أو معدات تخدم 

مثقب، ومنشار )تدريس مساق المواد، حيث شوهد فقط 

.(كهرباء

إجراء التعديالت االتية على الخطة الدراسية - 5

:للتخصص

ساعات معتمدة لتغطية المجال المعرفي في  (6)اضافة - 

.الرياضيات والعلوم

معتمدة لتغطية المجال المعرفي  (ساعه واحدة)اضافة - 

في العلوم األساسية الهندسية

ساعات معتمدة لتغطية المجال المعرفي في  (6)اضافة - 

علم المواد، رسم هندسي )أساسيات الهندسة المدنية

 .(مدني

ساعات معتمدة لتغطية المجال المعرفي في  (3)اضافة - 



713/2/2019103

الموافقة على استمراية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ هندسة البرمجيات )

جدارا وبالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

:طالباً شريطة استكمال الجامعة للنواقص التالية (179)

من عقود اعضاء الهيئة % 50تحقيق نسبة  . 1

.التدرسية اكثر من ثالث سنوات عند تجديد العقود

 (مشرفي المختبرات)تجديد عقود الكوادر المساعدة . 2

.وذلك كون عقودهم منتهية

تزويد المكتبة بالكتب  والمراجع والدوريات . 3

.والمجالت الحديثة والمتخصصة 

تعيين سكرتيرة اضافية للعمل ضمن أقسام الكلية، . 4

أقسام ضمن الكلية وعدد السكرتيرات  (3)وذلك لوجود 

.الفعلي العامالت ضمن هذه األقسام اثنتين فقط

:إجراء التعديالت التالية على الخطة الدراسية. 5

 (3)وبواقع  (معمارية الحاسوب)إضافة مساق . أ 

ساعات معتمدة الى المساقات االجبارية ضمن الخطة 

الدراسية وذلك لتغطية الحد األدنى من المجال المعرفي 

الثاني في المجاالت النظرية األساسية االجبارية ضمن 

.عائلة هندسة البرمجيات الرئيسية

وبواقع  (إدارة نظم قواعد البيانات  )إضافة مساق. ب 

ساعات معتمدة الى المساقات االجبارية ضمن  (3)

الخطة الدراسية وذلك لتغطية الحد األدنى من المجال 

المعرفي الثالث في المجاالت النظرية األساسية االجبارية 

.ضمن عائلة هندسة البرمجيات الرئيسية

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : ثانيا

في  (برنامج البكالوريوس/علم الحاسوب )لتخصص 

713/2/2019104

/ هندسة العمارة)ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص " 

/ التصميم الداخلي)وتخصص  (برنامج البكالويوس

في كلية الخوارزمي الجامعية  (برنامج البكالوريوس

:التقنية، لحين استكمال النواقص اآلتية

فريد . تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل كٍل من د. 1

الشوملي باإلضافة إلى استكمال إجراءات معادلة شهادة 

.الماجستير للمدرس فيصل الكردي

حسن . تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل كٍل من د. 2

.عمر الشبول. متولي ود

استكمال إجراءات شراء الكتب الالزمة للتخصصين . 3

.أعاله



713/2/2019105

تأجيل النظر في استمرارية االعتماد الخاص : أوالً

/ التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة)لتخصص 

/ الجامعة العربية المفتوحة)في  (برنامج البكالوريوس

:لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية  (فرع األردن 

استكمال تجهيز االستوديو بمساحة ال تقل عن  (1

 وتزويده بنظام إضاءة وتحكم كامل وكاميرا فيديو 2م60

 Data Show  و Green Screenرقمية و و

تزويد هيئة  االعتماد بعقود جديدة ألعضاء هيئة  (2

التدريس قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 

منها لمدة  (%50)بحيث تكون نسبة  (2019/2020)

سنتين على األقل وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام 

.لبرامج التعليم المفتوح

تعديل عقود العمل لجميع أعضاء هيئة التدريس  (3

 )بحيث يتم توطين عضو هيئة التدريس في تخصص 

برنامج / التصميم الجرافيكي والوسائط المتعددة

.الذي يتبع له وليس على مستوى الكلية  (البكالوريوس 

تزويد هيئة االعتماد بقرار مجلس التعليم العالي  (4

يتضمن إعفاء الجامعة من  (صاحب الصالحية بذلك)

طرح مادة العلوم العسكرية ضمن متطلبات الجامعة 

اإلجبارية بناًء على المخاطبات التي تمت بين الجامعة 

. ومديرية الثقافة العسكرية بهذا الشأن

ً تقنيات  )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

) في  (برنامج البكالوريوس / المعلومات والحوسبة

بالطاقة  (فرع األردن / الجامعة العربية المفتوحة

طالباً،  (404)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية 

تزويد هيئة االعتماد بعقود مجددة لجميع أعضاء  (1



713/2/2019106

اللغة )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً

الجامعة )في  (برنامج البكالوريوس/ اإلنجليزية وآدابها

بالطاقة االستيعابية  (فرع األردن/ العربية المفتوحة

طالباً،  (560)الخاصة الُمقرة سابقاً والبالغ قدرها 

:شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

طهبوب من " محمد طارق" نقل الدكتورة ديما  (1

برنامج الماجستير إلى برنامج البكالوريوس كونها 

دراسات / أدب إنجليزي)تحمل مجال معرفي في تدريس 

وعدم السماح لها بتدريس مساقات  (مقارنة نسوية

.ضمن برنامج الماجستير في األدب اإلنجليزي

تزويد هيئة  االعتماد بعقود جديدة ألعضاء هيئة  (2

التدريس قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 

منها لمدة  (%50)بحيث تكون نسبة  (2019/2020)

سنتين على األقل وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام 

.لبرامج التعليم المفتوح

إلتزام الجامعة بالحقول المعرفية المسموح لعضو  (3

مناهج )هيئة التدريس الذي يحمل درجة الدكتوراه في 

بتدريسها حسب قرار  (وأساليب تدريس اللغة اإلنجليزية

تاريخ  (359/16/2011)مجلس هيئة االعتماد رقم 

24/5/2011.

تعديل عقود العمل لجميع أعضاء هيئة التدريس   (4

بحيث يتم توطين عضو هيئة التدريس في تخصص 

الذي   (برنامج البكالوريوس/ اللغة اإلنجليزية وآدابها)

.يتبع له وليس على مستوى الكلية

تزويد هيئة االعتماد بقرار مجلس التعليم العالي  (5

يتضمن إعفاء الجامعة من  (صاحب الصالحية بذلك)

طرح مادة العلوم العسكرية ضمن متطلبات الجامعة 



713/2/2019107

(برنامج البكالوريوس/ إدارة األعمال)تخصص  (أوالً

/ إدارة األعمال)االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص 

/ الجامعة العربية المفتوحة) في  (برنامج البكالوريوس

وتخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة  (فرع األردن 

طالباً،  (754)طالباً لتصبح  (808)للتخصص من 

شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تزويد هيئة  االعتماد بعقود جديدة ألعضاء هيئة  (1

التدريس قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 

منها لمدة  (%50)بحيث تكون نسبة  (2019/2020)

سنتين على األقل وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام 

.لبرامج التعليم المفتوح

تعديل عقود العمل لجميع أعضاء هيئة التدريس   (2

بحيث يتم توطين عضو هيئة التدريس في تخصص 

الذي يتبع له   (برنامج البكالوريوس / إدارة األعمال )

.وليس على مستوى الكلية

تزويد هيئة االعتماد بقرار مجلس التعليم العالي  (3

يتضمن إعفاء الجامعة من  (صاحب الصالحية بذلك)

طرح مادة العلوم العسكرية ضمن متطلبات الجامعة 

اإلجبارية بناًء على المخاطبات التي تمت بين الجامعة 

. ومديرية الثقافة العسكرية بهذا الشأن

ً (برنامج الماجستير/ إدارة األعمال)تخصص  (ثانيا

/ إدارة األعمال)االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص 

/ الجامعة العربية المفتوحة) في  (برنامج الماجستير

بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ  (فرع األردن 

طالباً شريطة استكمال الجامعة للنواقص  (50)قدرها 

:اآلتية 

توفير عضو هيئة تدريس منسق من حملة درجة  (1

713/2/2019108

التصميم )اقرار معايير االعتماد الخاص لتخصص " 

."(برنامج البكالوريوس/ للوسائط الرقمية

713/2/2019109

احتساب حملة درجة الدبلوم المتوسط كمدرس " 

ممارس للتدريس في تخصصات الدبلوم المتوسط 

التطبيقية والتقنية للتخصصات النادرة على أن ال تقل 

سنوات في مجال التخصص وعلى اال  (10)الخبرة عن 

."    يزيد عددهم عن واحد فقط في كل تخصص

713/2/2019110

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لجميع " 

التخصصات في كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة 

:االسراء لحين استكمال الجامعة ما يلي 

على األقل من أعضاء هيئة % 50تعيين ما نسبته . 1

.التدريس بعقود ال تقل مدتها عن سنتين

استكمال العبء التدريسي العضاء هيئة التدريس في . 2

."قسم هندسة البرمجيات حسب االصول



713/2/2019111

التربية في )استمرارية  االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً

الجامعة )في  (برنامج البكالوريوس/ التعليم اإلبتدائي

بالطاقة االستيعابية  (فرع األردن/العربية المفتوحة 

طالباً،  (680)الخاصة الُمقرة سابقاً والبالغ قدرها 

:شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

محمد الطوالبة . د.تزويد هيئة االعتماد بكتاب نقل أ (1

. د.بدالً من أ (التربية في التعليم اإلبتدائي)إلى تخصص 

.خالد العجلوني حسب األصول

تزويد هيئة  االعتماد بعقود جديدة ألعضاء هيئة  (2

التدريس قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 

منها لمدة  (%50)بحيث تكون نسبة  (2019/2020)

سنتين على األقل وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام 

.لبرامج التعليم المفتوح

تعديل عقود العمل لجميع أعضاء هيئة التدريس   (3

بحيث يتم توطين عضو هيئة التدريس في تخصص 

  (برنامج البكالوريوس/ التربية في التعليم اإلبتدائي)

.الذي يتبع له وليس على مستوى الكلية

تزويد هيئة االعتماد بقرار مجلس التعليم العالي  (4

يتضمن إعفاء الجامعة من  (صاحب الصالحية بذلك)

طرح مادة العلوم العسكرية ضمن متطلبات الجامعة 

اإلجبارية بناًء على المخاطبات التي تمت بين الجامعة 

. ومديرية الثقافة العسكرية بهذا الشأن

وذلك قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في   (2019/2020)

.استمرارية االعتماد الخاص للتخصص

ً  (ثانيا

تأجيل النظر في استمرارية االعتماد الخاص  (1

713/2/2019112

طالباً  (93)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد" 

برنامج / إدارة األعمال)على تخصص(%25)بنسبة

زيادة على الطاقة االستيعابية المقرة  (البكالوريوس

طالباً، شريطة تعيين العدد الالزم من أعضاء  (462)

93ً)الهيئة التدريسية لتغطية هذه الزيادة  ، وفي ( طالبا

من ضمن  (%25)جميع االحوال ال تحسب هذه الزيادة 

من أُسس األعتماد العام والخاص  (د- 2)ما ورد في بند

."ورفع الطاقات االستيعابية العامة والخاصة



713/2/2019113

مخاطبة مجلس التعليم العالي والبحث العلمي بإعادة 

:النظر في

.برنامج البكالوريوس في الكليات الجامعية المتوسطة. 1

تحديد عدد الطالب المجسرين في كل تخصص من . 2

.التخصصات المطروحة

.الحد األقصى لعدد الساعات المعادلة لطلبة التجسير. 3

تم تأجيل الموضوع للبحث فيه 

713/2/2019114

أحمد الخرابشة الُمكلف " محمد أمين"منح األستاذ " 

بأعمال مديرية ضمان الجودة والتصنيف مكافأة مالية 

دينار أردني شهرياً اعتباراً من تاريخ  (500)قدرها 

."1/2/2020 لغاية 1/2/2019

820/2/2019115

اإلقتصاد )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

وتخفيض  (برنامج البكالوريوس/ والمصارف اإلسالمية

 (1009)الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص من 

ً (890)طالباً لتصبح  .طالبا

ً اإلقتصاد )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

بطاقة  (برنامج الماجستير/ والمصارف اإلسالمية

ً (88)استيعابية قدرها  .طالبا

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم : ثالثا

 والمتضمن 5/8/2015تاريخ  (381/24/2015)

اإلقتصاد )اإليقاف المؤقت لقبول طلبة جدد في تخصص 

لحين إلتزام  (برنامج الدكتوراة/ والمصارف اإلسالمية

الجامعة بالحد األقصى لقبول الطلبة في البرنامج وفق 

طالباً، مع مراعاة النسبة الجديدة لنسبة  (40)المعايير 

.(5:1)استاذ :طالب



820/2/2019116

أصول )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج البكالوريوس/ الدين

(546) ً .طالبا

ً أصول )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

بالطاقة االستيعابية الُمقرة  (برنامج الماجستير/ الدين

ً (61)سابقاً والبالغ قدرها  .طالبا

ً الحديث )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

بطاقة استيعابية  (برنامج الدكتوراة/ الشريف وعلومه

طالباً، شريطة اإللتزام بتعليمات ومعايير  (33)قدرها 

االعتماد العام الُمعدل لبرامج الدراسات العليا فيما يتعلق 

وذلك اعتباراً من بداية الفصل  (5:1)استاذ :نسبة طالب

.2020/2021الدراسي األول من العام الجامعي 

ً التفسير )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

بطاقة استيعابية  (برنامج الدكتوراة/ وعلوم القرآن 

طالباً، شريطة اإللتزام بتعليمات ومعايير  (33)قدرها 

االعتماد العام الُمعدل لبرامج الدراسات العليا فيما يتعلق 

وذلك اعتباراً من بداية الفصل  (5:1)استاذ :نسبة طالب

.2019/2020الدراسي األول من العام الجامعي 



820/2/2019117

وتخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص : أوالً

.طالبا (970)طالباً لتصبح  (988)من 

ً الدراسات )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

، شريطة الحصول على (برنامج البكالوريوس/ اإلسالمية

ترخيص من وزارة التعليم العالي للمسارات التي 

يطرحها القسم في تخصص الدراسات اإلسالمية أعاله 

دعوة وإعالم إسالمي، دراسات أسرية، تربية )وهي  

، على أن يتم التقدم بطلب إعتماد جديد بعد (إسالمية

الحصول على ترخيص لهذه المسارات، حيث تقوم 

الجامعه بمنح هذه المسارات من خالل مصدقة شهادة 

، 15/6/2019البكالوريوس،وذلك في موعد أقصاه 

.وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

التربية )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثاً

في جامعة اليرموك  (برنامج الماجستير/ اإلسالمية 

طالباً، شريطة  (33)ضمن الطاقة اإلستيعابية المقرة 

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة اإلستيعابية 

الخاصة للبرنامج، وذلك في موعد أقصاه 

، وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة جدد 15/7/2019

.في التخصص

ً التربية  )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

ضمن الطاقة اإلستيعابية  (برنامج الدكتوراة/ اإلسالمية

:طالباً، شريطة اآلتي (33)المقره 

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية - 

.طالب (5)المقره  للبرنامج، والبالغ مقدار التجاوز

اإللتزام بتعليمات ومعايير االعتماد العام الُمعدل لبرامج - 

الدراسات العليا فيما يتعلق ببند نسبة طالب 

، وذلك اعتباًرا من الفصل الدراسي األول (1:5)ألستاذ

820/2/2019118

العلوم المالية )فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص " 

بالطاقة االستيعابية  (برنامج البكالوريوس/ والمصرفية

طالباً، شريطة دفع  (96)الُمقرة سابقاً والبالغة قدرها 

البدالت المالية المترتبة على فتح باب قبول طلبة جدد 

."في التخصص حسب األنظمة النافذة في الهيئة

820/2/2019119

عرض موضوع جامعة عمان العربية بخصوص " 

 (برنامج الماجستير/ علم الحاسوب)اعتبار تخصص 

برنامج / نظم المعلومات الحاسوبية)متصالً مع تخصص 

عميد كلية تكنولوجيا )على خبير(البكالوريوس

الجامعة / االستاذ الدكتور أمجد هديب/المعلومات

."األردنية

820/2/2019120

/ القانون)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

في جامعة عجلون الوطنية وتثبيت  (برنامج الماجستير

الطاقة االستيعابية الخاصة الُمقرة سابقاً والبالغ قدرها 

(44) ً ."طالبا



820/2/2019121

أنظمة النقل )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

في جامعة عمان األهلية  (برنامج الماجستير/ الذكية

طالباً، شريطة تعيين استاذ  (66)بطاقة استيعابية قدرها 

في التخصص بداية الفصل الدراسي األول من العام 

."2019/2020الجامعي 

820/2/2019122

إدارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في كلية عمون الجامعية  (برنامج البكالوريوس/الفنادق

ً (289)التطبيقية بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً  (67/5/2019)التأكيد على مجلس الهيئة رقم : ثانيا

 المتضمن منح كلية عمون 30/1/2019تاريخ 

 إلستكمال 15/3/2019الجامعية التطبيقية مهلة لغاية 

إدارة األعمال )نواقص االعتماد الخاص لتخصص 

وذلك بتزويد الهيئة  (برنامج البكالوريوس/والفعاليات

بملف لعضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه 

بتخصص مطابق للتخصص إدارة األعمال والفعاليات 

برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى، وبخالف ذلك سيتم إيقاف 

قبول طلبة جدد في التخصص، وبخالف ذلك سيتم إيقاف 

.قبول طلبة جدد في التخصص

ً إدارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

وتخفيض الطاقة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الفنادق

ً (102)لـتصبح  (168)االستيعابية للتخصص من  .طالبا

ً فنون )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص :  رابعا

بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الطهي

طالباً، شريطة تصويب وضع السيد طارق  (126)

قورشة وتحويل عقده من عقد موظف إلى عقد عضو 

.هيئة تدريس



820/2/2019123

مساحة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الطرق وحساب الكميات

:كلية القادسية؛ لحين استكمال الكلية للنواقص االتية

إعادة صياغة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس بحيث - 

. يتم توضيح صفة التعيين إذا كان متفرغا أو غير متفرغ

 كما أن عقود العاملين في الكلية ال تحدد طبيعة عمل 

وال العبء  (القسم)الموظف ورتبته ومكان عمله 

األسبوعي المناط به وتحمل نفس الصيغة لكل موظف 

.دون تمييز

توثيق شهادات أعضاء هيئة التدريس في ملفاتهم - 

حيث تبين في بعض الحاالت ان الموجود في الملفات هي 

.صور غير مصدقة

تعيين عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة - 

.درجة الماجستير في تخصص الهندسة المدنية

تعيين مشرفي مختبرات لتغطية النقص الحاصل في - 

عددهم حيث لوحظ أن أحد المشرفين مسؤول عن ثمانية 

.مختبرات

استكمال توفير الكتب الالزمة والحديثة للتخصصات - 

المذكورة أعاله حيث لوحظ أن عدد المراجع المساندة 

لكل مادة غير كافي والكتب التخصصية قديمة اإلصدار 

كما ال يوجد العدد الكافي من المجالت العلمية للتخصص 

.أو المعاجم والموسوعات

مساحة الطرق )توفير المختبرات اآلتية في تخصص - 

واألجهزة  (برنامج الدبلوم المتوسط/ وحساب الكميات 

:واألدوات المنصوص عليها في معايير االعتماد الخاص

ال يوجد حيز مستقل للمختبر كما )مشغل إنشاء المباني - 

ال تتوافر المواد المعملية الخاصة الالزمة إلثبات كل 



820/2/2019124

التمريض )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في كلية القادسية؛  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المشارك

:لحين استكمال الكلية للنواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة - 

من  (1)درجة الدكتوراه في البرنامج استنادا للبند 

من أعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

.والكوادر المساعدة

صياغة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم - 

. توضيح صفة التعيين إذا كان متفرغا او غير متفرغ

من عقود أعضاء % 50ومراعاة أن تكون نسبة الــ

.الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

توطين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات - 

.المطروحة في الكلية

استكمال توفير المواد واألجهزة الالزمة لمختبرات - 

التمريض في الكلية وحسب معايير االعتماد الخاص 

:لتخصص التمريض المشارك وعلى النحو اآلتي

، ضوء 10سماعات بشعبتين للتدريب عدد ال يقل عن )

، عربة لنقل 5قلمي لفحص العين عدد ال يقل عن 

، ميازين حرارة 1  عدد wheel chairالمرضى 

 ، علب بالستيكية عدد ال 5الكترونية عدد ال يقل عن 

 ،أنابيب لفحص العينات المخبرية المختلفة 10يقل عن 

، حمالة ملفات مرضى متحركة عدد 20عدد ال يقل عن  

، جهاز لعمل تخطيط نبضات القلب 1،اسطوانة اكسجين1

، مجسم للدورة 1 ، مجسم للمشيمة والحبل السري 1

،مالقط خاصة لربط السرة للجنين بعد 1الدموية للجنين

، أشرطة فيديو خاصة 20الوالدة عدد ال يقل عن  

بعمليات الوالدة والحمل وغيرها من المواضيع المختلفة 



820/2/2019125

تكنولوجيا )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ إنشاء وصيانة المباني

:كلية القادسية؛ لحين استكمال الكلية للنواقص اآلتية

إعادة صياغة عقود العمل ألعضاء هيئة التدريس - 

غير / متفرغ)صفة التعيين )بحيث يتضمن اآلتي 

، توطين التخصص، العبء الدراسي، وتاريخ (متفرغ

وتوفير ملفات لكل عضو هيئة تدريس مع  (ومدة العقد

من عقود أعضاء % 50مراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

تعيين مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

.البكالوريوس في التخصص

توفير المختبرات والمشاغل اآلتية في تخصص - 

برنامج الدبلوم / تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني)

واألجهزة واألدوات المنصوص عليها في  (المتوسط

: معايير االعتماد الخاص

مشغل الهندسة الصحية، مشغل إعادة تأهيل المنشآت، 

ال )مختبر فحوصات غير إتالفيه، مشغل إنشاء المباني 

يوجد حيز مستقل للمختبر كما ال تتوافر المواد المعملية 

، المشغل (الخاصة الالزمة إلثبات كل التجارب المقررة

الهندسي حيث ال يحتوي المشغل المتوفر على المعدات 

.الالزمة لمهارات اللحام والحدادة والتمديدات الكهربائية

تزويد الهيئة بكشف صادر عن المؤسسة العامة - 

للضمان االجتماعي يبين تاريخ بدء العمل ألعضاء هيئة 

. التدريس العاملين في الكلية

مراعاة طرح شعب المختبرات التالية في أوقات - 

متفرقة وغير متداخلة كون هذه المختبرات تشغل نفس 

مختبر المساحة ومقاومة المواد وصيانة )الحيز المكاني 



820/2/2019126

التصميم )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في كلية القادسية؛  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الجرافيكي

:لحين استكمال الكلية للنواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة - 

من  (1)درجة الدكتوراه في البرنامج استنادا للبند 

من أعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

.والكوادر المساعدة

صياغة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم - 

. توضيح صفة التعيين إذا كان متفرغا أو غير متفرغ

من عقود أعضاء % 50ومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

توطين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات - 

.المطروحة في الكلية

توفير مشرف مختبر من حملة درجة البكالوريوس في - 

.التخصص

.تحديث البرامج المستخدمة ألخر إصدار- 

توفير أجهزة اإلضاءة الالزمة لمختبر التصوير - 

.الفوتوغرافي باإلضافة إلى الخلفيات الفنية الالزمة

تزويد الهيئة بكشف صادر عن المؤسسة العامة - 

للضمان االجتماعي يبين تاريخ بدء العمل ألعضاء هيئة 

. التدريس في الكلية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

.مجلة علمية محكمة في مجال التخصص



820/2/2019127

/ الصيدلة)تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في كلية القادسية؛ لحين  (برنامج الدبلوم المتوسط

:استكمال الكلية للنواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة . 1

من  (1)درجة الدكتوراه في البرنامج استنادا للبند 

من أعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

.والكوادر المساعدة

صياغة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم . 2

توضيح صفة التعيين إذا كان متفرغا او غير متفرغ 

من عقود أعضاء % 50ومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

توطين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات . 3

.المطروحة في الكلية

استكمال توفير المواد واألجهزة الالزمة لمختبرات . 4

الصيدلة في الكلية وحسب معايير االعتماد الخاص 

:لتخصص الصيدلة وعلى النحو اآلتي

.تنفيذ صيانة عامة للمختبر تشتمل على الدهان• 

توفير خزانة حديدية مضادة للحريق لحفظ المواد • 

.الكيميائية الخطرة كاألحماض والقواعد

 (Fuming cupboard)توفير خزانة أبخرة • 

.لالستخدام أثناء التعامل مع المواد الكيميائية

.توفير ثالجة• 

.pH meterتوفير أجهزة قياس درجة الحموضة • 

. على األقل10 عدد Centrifugeتوفير أجهزة • 

.spectrophotometerتوفير • 

.Incubatorتوفير • 

.5 عدد Melting point apparatusتوفير • 



820/2/2019128

االتصاالت )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

في كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط/ وشبكات حاسوب

شريطة  (92)القادسية؛ بطاقة استيعابية مقدارها 

:استكمال الكلية للنواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة الماجستير . 7

من  (2،3)أو البكالوريوس في التخصص استنادا للبند 

من أعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

والكوادر المساعدة لتغطية المجاالت المعرفية في 

.التخصص

صياغة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم . 8

توضيح صفة التعيين إذا كان متفرغا او غير متفرغ، 

من عقود أعضاء % 50ومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

توطين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات . 9

المطروحة في الكلية

تزويد الهيئة بكشف صادر عن المؤسسة العامة . 10

للضمان االجتماعي يبين تاريخ بدء العمل ألعضاء هيئة 

. التدريس في الكلية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين . 11

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

.مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

820/2/2019129

الموافقــــــــة على تثبيت الطاقـــــــــة االستيعابية : أوالً

معهد موسيقات القوات المسلحة  )العامــــــــة لــــــــ

 (كلية جامعيـة متوسطة عسكرية / األردنية 

ً ( 734 )بطاقـــــــــــة قدرهـــــــــــا  .طالبــــــــــا

ً منح مهلة للمعهد لتوفير عضو هيئة تدريس : ثانــيـــا

متفرغ من حملة درجة الماجستير في تخصص 

الموسيقى لحين استكمال الضابطين المبتعثين دراستهما 

وحصولهما على درجة الماجستير في الموسيقى من 

.الجامعة األردنية



820/2/2019130

تأجيــــــل تثبيت الطاقـــــــــة االستيعابية الخاصة :  أوالً

برنامج الدبلوم المتوسط / العلوم الموسيقية )لتخصص 

كلية / معهد موسيقات القوات المسلحة األردنية )فـي (

لحين توفير المعهد عضو  (جامعيـة متوسطة عسكرية 

هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة الماجستير في 

.تخصص الموسيقى

منح مهلة للمعهد لتوفير عضو هيئة تدريس : ثانــيـــاً

متفرغ من حملة درجة الماجستير في تخصص 

الموسيقى لحين استكمال الضابطين المبتعثين دراستهما 

وحصولهما على درجة الماجستير في الموسيقى من 

.الجامعة األردنية

820/2/2019131

إيقاف قبول طلبات منح شهادة ضمان الجودة على :  أوالً

.1/9/2019مستوى الكلية اعتباراً من 

ً البدء بقبول طلبات منح شهادة ضمان الجودة على : ثانيا

.1/9/2019اعتباراً من  (التخصص)مستوى البرنامج 

927/2/2019132

/ التاريخ)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

( 514)بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج البكالوريوس

:طالباً شريطة

تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتورة صفية -  

.السالمين العائدة من اإليفاد

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة - 

.في التخصص

ً / التاريخ)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

ً( 44)بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج الماجستير .طالبا

ً / لتاريخ)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

طالباً ( 33)بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج الدكتوراه

شريطة تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة 

الدكتوراه في التخصص لتغطية النقص الحاصل في 

.أعضاء هيئة تدريس في برنامج الدكتوراه



927/2/2019133

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : أوالً

طالباً  (619)من (برنامج البكالوريوس/ الفقه وأصوله)

ً (424)إلى  .طالبا

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانيا

شريطة  (برنامج البكالوريوس/ الفقه وأصوله)لتخصص

توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتصويب 

التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية والبالغ 

طالباً، حيث بلغ عدد الطلبة الفعلي في  (145)مقدارها

.طلبة وافدين (253)، منهم(621)البرنامج

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني من 

.2018/2019العام الجامعي 

ً الفقه )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص: ثالثا

بالطاقة االستيعابية المقرة  (برنامج الماجستير/ وأصوله

طالباً، حيث بلغ عدد الطلبة  (88)سابقاً والبالغ قدرها

.طالباً وافد (14)طالباً، منهم (98)الفعلي في التخصص

927/2/2019134

اللغات )تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

في جامعة مؤتة عند  (برنامج البكالوريوس/ األوروبية

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية  (360)

.العامة للجامعة



927/2/2019135

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص : أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/ التصميم للوسائط الرقمية )

جامعة العلوم التطبيقية الخاصة بطاقة استيعابية قدرها 

:طالباً شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية (142)

تزويد الهيئة بمباشرات العمل الخاصة بأعضاء هيئة 

التدريس في التخصص وذلك في موعٍد أقصاه بداية 

.2018/2019الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة : ثانيا

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ الحصول على االعتماد الخاص األولي للتخصص

ً التصميم للوسائط )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثالثا

مع بداية السنة الثانية  (برنامج البكالوريوس/ الرقمية 

.من االعتماد الخاص

سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : رابعاً

في  (برنامج البكالوريوس/ التصميم للوسائط الرقمية )

.جامعة العلوم التطبيقية عند تخريج أول دفعة من الطلبة

في حال قبول طلبة تجسير يجب توفير أعضاء : خامساً

هيئة التدريس والمختبرات الالزمة في بداية العام 

.2019/2020الجامعي 



927/2/2019136

نظم المعلومات )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة الزيتونة  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوبية

األردنية وتخفيض الطاقة االستيعابية للتخصص من 

طالباً، شريطة إجراء  (209)طالباً لتصبح  (250)

الجامعة للتعديالت اآلتية على الخطة الدراسية 

:للتخصص

إدراج مادة التدريب العملي ضمن الخطة الدراسية   (1

أسابيع متصلة بعد إكمال الطالب  (8)للتخصص وبواقع 

.ساعة معتمدة (90)

توحيد أرقام مساقات متطلبات الكلية لجميع الخطط  (2

الدراسية ألقسام  كلية تكنولوجيا المعلومات بحيث تتبع 

.قسم العلوم األساسية

توحيد أرقام المساقات في تخصصات كلية تكنولوجيا  (3

المعلومات لبرامج البكالوريوس بحيث تتبع القسم الذي 

.يقوم بتدريسها

وذلك قبل نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 

، وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في (2018/2019)

."إستمرارية االعتماد الخاص للتخصص

927/2/2019137

/ الرياضيات)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة الزيتونة األردنية  (برنامج البكالوريوس

بالطاقة االستيعابية الخاصة المقرة سابقاً للتخصص 

طالٍب، شريطة تزويد هيئة  (200)والبالغ قدرها 

."إقبال حمزة جبريل. د.االعتماد بمباشرة عمل أ

927/2/2019138

علم )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة الزيتونة  (برنامج البكالوريوس/ حاسوب

:، شريطة اآلتي (344)األردنية  بطاقة استيعابية قدرها 

القيام بتوحيد أرقام المساقات في تخصصات كلية - 1

تكنولوجيا المعلومات لبرامج البكالوريوس بحيث تتبع 

.القسم الذي يقوم بتدريسها 

إدراج مادة التدريب العملي في الخطة الدراسية - 2

 (90)اسابيع متصلة بعد إكمال (8)للتخصص بواقع 

.ساعة معتمدة يقضيها الطالب في مؤسسة ذات عالقة

وذلك في موعٍد أقصاه نهاية  الدراسي الثاني من العام 

.2018/2019الجامعي 

ً علم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة الزيتونة  (برنامج الماجستير/ الحاسوب

ً (33)األردنية  بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا



927/2/2019139

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص :     أوالً

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/شبكات الحاسوب)

.طالباً  (166)لتصبح  (250)الزيتونة األردنية من 

ً توحيد أرقام المساقات في تخصصات كلية :      ثانيا

تكنولوجيا المعلومات لبرامج البكالوريوس بحيث تتبع 

.القسم الذي يقوم بتدريسها 

ً إدراج مادة التدريب العملي في الخطة :      ثالثا

اسابيع متصلة بعد  (8)الدراسية للتخصص بواقع 

ساعة معتمدة يقضيها الطالب في مؤسسة  (90)إكمال

.ذات عالقة

وذلك في موعٍد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الثاني من 

.2018/2019العام الجامعي 

927/2/2019140

تأجيل النظر في استمرارية االعتماد الخاص :أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/ هندسة البرمجيات)لتخصص 

جامعة الزيتونة األردنية وتخفيض الطاقة االستيعابية 

 (310)طالباً لتصبح  (433)الخاصة للتخصص من 

طالباً، لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية قبل نهاية 

:(2018/2019)الفصل الثاني من العام الدراسي 

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من -  أ 

 (هندسة البرمجيات)حملة درجة الدكتوراه في تخصص 

لتغطية عدد الطلبة المسجلين في التخصص والبالغ قدره 

(382) ً .طالبا

توحيد أرقام المساقات في تخصصات كلية تكنولوجيا - ب 

المعلومات لبرامج البكالوريوس بحيث تتبع القسم الذي 

.يقوم بتدريسها

إدراج مادة التدريب العملي ضمن الخطة الدراسية - ت 

أسابيع متصلة بعد إكمال الطالب  (8)للتخصص وبواقع 

.ساعة معتمدة (90)

هندسة )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : ثانياً

لحين تعيين العدد  (برنامج البكالوريوس/ البرمجيات

الالزم من أعضاء هيئة التدريس في التخصص 

وتصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية 

ً (72)المحسوبة والبالغ قدره  .طالبا

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص 

(برنامج البكالوريوس/ هندسة البرمجيات)لتخصص 

ً تأجيل النظر في استمرارية االعتماد الخاص :ثالثا

في  (برنامج الماجستير/ هندسة البرمجيات)لتخصص 

جامعة الزيتونة األردنيةلحين استكمال الجامعة للنواقص 

اآلتية قبل نهاية الفصل الثاني من العام الدراسي 



927/2/2019141

علم )االستمرار باالعتماد األولي الخاص لتخصص : أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/الذكاء االصطناعي/الحاسوب

 (106)جامعة الزيتونة األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً، شريطة توحيد أرقام المساقات في تخصصات كلية 

تكنولوجيا المعلومات لبرامج البكالوريوس بحيث تتبع 

القسم الذي يقوم بتدريسها وذلك في موعٍد أقصاه نهاية 

.2018/2019الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

ً علم )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

مع  (برنامج البكالوريوس/الذكاء االصطناعي/الحاسوب

بداية السنة الثانية من االعتماد الخاص األولي 

.للتخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

برنامج /الذكاء االصطناعي / علم الحاسوب)

."عند تخريج أول دفعة من الطلبة (البكالوريوس

927/2/2019142

عدم الموافقة على منح الجامعة األلمانية األردنية مهلة "

وعلى الجامعة التقدم بطلب استمرارية االعتماد الخاص 

 (برنامج الماجستير/ MBAإدارة االعمال )لتخصص 

."30/3/2019في موعًد اقصاه 

927/2/2019143

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً" 

برنامج /الترجمة-اللغة االنجليزية)لتخصص

في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة من  (البكالوريوس

 (%25)طالباً وذلك بنسبة  (254)طالباً لتصبح  (203)

من الطاقة المقرة سابقاً 

 (51)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانياً

-اللغة االنجليزية)في تخصص (%25)طالباً وذلك بنسبة 

زيادة على الطاقة  (برنامج البكالوريوس/ترجمة

طالباً، شريطة تعيين العدد  (203)االستيعابية المقرة 

الالزم من أعضاء الهيئة التدريسية لتغطية هذه الزيادة، 

من  (%25)وفي جميع األحوال ال تحسب هذه الزيادة 

من أسس االعتماد العام  (د-2)ضمن ما ورد في بند

والخاص ورفع الطاقات االستيعابية العامة والخاصة 

."شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

927/2/2019144

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة المقرة سابقاً " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)لتخصص 

ً (313)الشرق األوسط والبالغ قدرها  ."طالبا



927/2/2019145

تأجيل البت باستمرارية االعتماد الخاص وتثبيت " 

التحاليل الطبية )الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص 

في جامعة جدارا ، لحين  (برنامج البكالوريوس/

:استكمال الجامعة لنواقص االعتماد اآلتية

تعيين عضو هيئة تدريس تخصصه الدقيق كيمياء .  1

.سريرية

تعيين مشرف مختبر من حملة درجة البكالوريوس .  2

.على األقل تخصصه تحاليل طبية

لمختبر األنسجة  (3)عدد  (مايكروتوم)توفير جهاز .  3

.والتحضيرات المخبرية

تعيين سكرتيرة لرئيس قسم التحاليل الطبية وتوفير .  4

."آلة تصوير للقسم

وذلك في موعد أقصاه نهاية الفصل الدراسي الثاني من 

."2018/2019العام الجامعي 

927/2/2019146

الموافقة على إعادة حساب الطاقة االستيعابية " 

 (44)لتصبح  (برنامج الماجستير/المحاسبة)لتخصص 

."طالبا (33)طالباً عوضاً عن 



927/2/2019147

لتخصص اللغة )استمرارية االعتماد الخاص : أوالً

في جامعة جدارا  (برنامج الماجستير/ االنجليزية وآدابها

ً (66)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

لتخصص اللغة )استمرارية االعتماد الخاص : ثانيا

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ االنجليزية وآدابها

طالباً شريطة  (277)جدار بطاقة استيعابية قدرها 

ساعات للمجال المعرفي الدراسات الصوتية و  (6)إضافة

. ساعات للمجال المعرفي الدراسات األدبية (6)إضافة 

ً اللغة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص :ثالثا

في جامعة جدار بطاقة  (برنامج البكالوريوس/ العربية

طالباً شريطة استكمال الجامعة  (376)استيعابية قدرها 

: لما يلي 

ساعات  (3)إضافة مادة المعجمية العربية بواقع . 1

للمجال المعرفي الدراسات اللغوية والنحوية

ساعات للمجال  (3)إضافة مادة النثر العباسي بواقع . 2

المعرفي الدراسات األدبية

ساعات   (3)إضافة مادة المكتبة العربية بواقع . 3

.للمجال المعرفي الدراسات المشتركة 

ً / الترجمة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

في جامعة جدار بطاقة استيعابية  (برنامج البكالوريوس

ساعات للمجال  (6)طالب، شريطة إضافة  (200)قدرها 

ساعات للمجال  (6)المعرفي الدراسات اللغوية وإضافة 

ساعات للمجال  (6)المعرفي الدراسات األدبية و إضافة 

.المعرفي دراسات نظرية في الترجمة



927/2/2019148

علوم )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

في كلية القادسية؛  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الشريعة

طالباً شريطة استكمال  (230)بطاقة استيعابية قدرها 

:الكلية النواقص اآلتية

صياغة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم - 

توضيح صفة التعيين إذا كان متفرغا او غير 

من عقود % 50متفرغومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.أعضاء الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

توطين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات - 

.المطروحة في الكلية

تزويد الهيئة بكشف صادر عن المؤسسة العامة - 

للضمان االجتماعي يبين تاريخ بدء العمل ألعضاء هيئة 

. التدريس في الكلية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

.مجلة علمية محكمة في مجال التخصص



927/2/2019149

فنون )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ التصميم الداخلي والديكور

:في كلية القادسية؛ لحين استكمال الكلية النواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة - 

من  (1)درجة الدكتوراه في البرنامج استنادا للبند 

من أعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

.والكوادر المساعدة

صياغة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم - 

توضيح صفة التعيين إذا كان متفرغا او غير متفرغ 

من عقود أعضاء % 50ومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

توطين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات - 

.المطروحة في الكلية

تزويد الهيئة بكشف صادر عن المؤسسة العامة - 

للضمان االجتماعي يبين تاريخ بدء العمل ألعضاء هيئة 

. التدريس في الكلية

إعادة تجهيز أرضية مشغل النجارة بما يتناسب مع - 

شروط السالمة العامة للطالب، بحيث يتم إزالة البالط 

.الحالي، وإضافة صبه خرسانية خشنة الملمس

صيانة طاولة التدريب في مشغل النجارة، وزيادة - 

بعض العدد اليدوية لتتناسب مع عدد الطلبة في الشعبة 

.الواحدة

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

.مجلة علمية محكمة في مجال التخصص



927/2/2019150

/ إدارة األعمال)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص 

في كلية القادسية؛ بطاقة  (برنامج الدبلوم المتوسط

؛ شريطة استكمال الكلية (202)استيعابية مقدارها 

:النواقص اآلتية

صياغة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم - 

توضيح صفة التعيين إذا كان متفرغا او غير متفرغ 

من عقود أعضاء % 50ومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

توطين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات - 

.المطروحة في الكلية

تزويد الهيئة بكشف صادر عن المؤسسة العامة - 

للضمان االجتماعي يبين تاريخ بدء العمل ألعضاء هيئة 

. التدريس في الكلية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

.مجلة علمية محكمة في مجال التخصص



927/2/2019151

الخدمة )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص "

في كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط/ االجتماعية

:القادسية؛ لحين استكمال الكلية النواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة -  

من  (1)درجة الدكتوراه في البرنامج استنادا للبند 

من أعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

.والكوادر المساعدة

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة -  

درجة الماجستير او البكالوريوس في التخصص استنادا 

من أعضاء  (4)من المادة  (أ)من الفقرة  (3 و2)للبند 

.الهيئة التدريسية والكوادر المساعدة

صياغة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم -  

توضيح صفة التعيين إذا كان متفرغا او غير متفرغ 

من عقود أعضاء % 50ومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

توطين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات -  

.المطروحة في الكلية

تزويد الهيئة بكشف صادر عن المؤسسة العامة -  

للضمان االجتماعي يبين تاريخ بدء العمل ألعضاء هيئة 

. التدريس في الكلية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

.مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

 

وسيتم التاكد من استكمال النواقص في موعٍد أقصاه 



927/2/2019152

/ المحاسبة)إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص " 

في كلية القادسية؛ لحين  (برنامج الدبلوم المتوسط

:استكمال الكلية النواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة - 

من  (1)درجة الدكتوراه في البرنامج استنادا للبند 

من أعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

.والكوادر المساعدة

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة - 

درجة الماجستير او البكالوريوس في التخصص لتغطية 

من  (2،3)المجاالت المعرفية للتخصص استنادا للبند 

من أعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

.والكوادر المساعدة

صياغة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم - 

توضيح صفة التعيين إذا كان متفرغا أو غير متفرغ 

من عقود أعضاء % 50ومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

توطين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات - 

.المطروحة في الكلية

تزويد الهيئة بكشف صادر عن المؤسسة العامة - 

للضمان االجتماعي يبين تاريخ بدء العمل ألعضاء هيئة 

. التدريس في الكلية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

."مجلة علمية محكمة في مجال التخصص



927/2/2019153

/ الترجمة)تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في كلية القادسية؛ لحين  (برنامج الدبلوم المتوسط

:استكمال الكلية النواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة - 

من  (1)درجة الدكتوراه في البرنامج استنادا للبند 

من أعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

.والكوادر المساعدة

صياغة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس بحيث يتم - 

. توضيح صفة التعيين إذا كان متفرغا او غير متفرغ

من عقود أعضاء % 50ومراعاة أن تكون نسبة الـ ـــــــ

.الهيئة التدريسية في التخصص لسنتين

توطين أعضاء هيئة التدريس في التخصصات - 

.المطروحة في الكلية

تزويد الهيئة بكشف صادر عن المؤسسة العامة - 

للضمان االجتماعي يبين تاريخ بدء العمل ألعضاء هيئة 

. التدريس في الكلية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

." مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

927/2/2019154

الموافقة على رفـع وتثبيت الطاقة االستيعابية " 

برنامج الدبلوم / التمريض المشارك)الخـاصة لتخصص 

الخدمات الطبيـة الملكية للمهن )في كليـة  (المتوسط

 (كليــــة جـــامعية متوسطة عسكريـــــــة/ المساعدة 

طالبـاً لتصبح  (245)مـن 

( 319 ) ً ."طالبا

927/2/2019155

 )الموافقة على االعتمــــــــــاد الخـاص لتخصص :أوالً

في كليـة  (برنامج الدبلوم المتوسط / المعالجة التنفسية 

كلية جامعية / الخدمات الطبيـة الملكية للمهن المساعدة )

وتثبيت الطاقة االستيعابية بطاقة  (متوسطة عسكرية

ً (269)قدرها  . طالبا

ً الموافقة على وضع معايير االعتماد الخاص :ثانيا

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ المعالجة التنفسية)لتخصص 

.وإقرارهــــــــــا



927/2/2019156

من اإلطار العام لتعليمات  (11)التعديل على المادة " 

ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية 

 (6)والتطبيقية للكليات الجامعية المتوسطة المعدلة رقم 

 ) وذلك بزيادة نسبة الزيادة الممنوحة 2013لسنة 

 (للكلية عند التقدم بطلب رفع للطاقة االستيعابية الخاصة

من الطاقة االستيعابية المعتمدة والمقرة  (%30)من 

بحيث تصبح  (للتخصصات التقنية والتطبيقية)للتخصص

."مع بقاء نفس النسبة للتخصصات اإلنسانية (50%)

927/2/2019157

مساحة )تأجيل البت في االعتماد الخـاص لــتخصص " 

برنامج الدبلوم الجامعي / الطرق وحساب الكميات

؛ (كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين)فـي  (المتوسط

:لحين استكمال الكلية للنواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة - 

من  (1)درجة الدكتوراه في البرنامج استنادا للبند 

من أعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

.والكوادر المساعدة

:توفير المختبرات والمشاغل اآلتية المتعلقة بالتخصص- 

مختبر االستشعار عن بعد، مختبر الفيزياء، مختبر . 1

.هندسة الطرق

.مشغل إنشاء المباني. 2

زيادة عدد من الكتب والعناوين والمراجع المتنوعة - 

باللغة العربية واإلنكليزية ومعاجم وموسوعات حديثة 

 (حديثة اإلصدار آلخر خمس سنوات)متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية 

.محكمة في مجال التخصص

927/2/2019158

إرسال معايير التصنيف األردني للبرامج األكاديمية " 

المعدلة في ضوء التغذية الراجعة من الجامعات األردنية 

."إلى أعضاء المجلس للدراسة

927/2/2019159

." االلتزام بالتعليمات المالية الصادرة في الهيئة "

اليوجد كتاب تنفيذ

927/2/2019160

يصرف للدكتور محمد عبدالرحيم كلوب مدير اعتماد " 

دينار شهرياً  (50)الكليات الجامعية المتوسطة مكافآة 

."30/9/2018اعتباراً من تاريخ 

106/3/2019161

تثبيت الطاقة االستيعابة الخاصة لتخصص " 

في جامعة العلوم  (برنامج البكالوريوس/ البصريات)

طالباً، شريطة عدم  (193)والتكنولوجيا األردنية عند 

."تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة



106/3/2019162

تمريض )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

بطاقة استيعابية  (برنامج الماجستير/ الحاالت المزمنة

طالباً، شريطة تعيين عضو هيئة تدريس رابع من  (50)

حملة درجة الدكتوراة في التخصص وبرتبة استاذ 

مشارك حداً أدنى يتوفر لدية انتاج علمي حسب تعليمات 

االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا، وذلك في بداية 

.السنة الثانية من تاريخ االعتماد

وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة 

." 15/10/2019للتخصص في موعد أقصاه 

106/3/2019163

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص  " 

بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج البكالوريوس/الصيدلة)

."طالب، شريطة استكمال توريد الكتب الجديدة (200)

106/3/2019164

 (%25)السماح للجامعه بقبول طلبة وافدين بنسبة " 

من الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص 

زيادة على الطاقة  (برنامج البكالوريوس/الصيدلة)

طالبا، شريطة  (200)االستيعابية المقرة سابقا وقدرها

تعيين العدد الالزم من اعضاء الهيئة التدريسية لتغطية 

نسبة الزيادة ،وفي جميع االحوال ال تحسب هذه النسبة 

من تعليمات  (5-2)من ضمن ما ورد في بند  (25%)

."طالبا (50)رفع الطاقة االستيعابية و بحد اقصى 

106/3/2019165

 (%25)السماح للجامعه بقبول طلبة وافدين بنسبة  " 

من الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص 

زيادة على الطاقة  (برنامج البكالوريوس/الصيدلة)

طالباً وال تزيد  (250)االستيعابية المقرة سابقا وقدرها

طالبا، شريطة  (367)عن الطاقة المحسوبة ومقدارها 

تعيين العدد الالزم من اعضاء الهيئة التدريسية لتغطية 

نسبة الزيادة ،وفي جميع االحوال ال تحسب هذه النسبة 

من تعليمات  (5-2)من ضمن ما ورد في بند  (25%)

."طالبا (54)رفع الطاقة االستيعابية و بحد اقصى 



106/3/2019166

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية لتخصص : اوالً" 

من  (برنامج البكالوريوس/اللغة العربية وآدابها)

طالباً، وذلك بنسبة  (250)طالباً وتثبيتها عند  (200)

.من الطاقة االستيعابية المقرة (25%)

السماح للجامعه بقبول طلبة وافدين بنسبة :  ثانياً

 (اللغة العربية وآدابها)في كل مرة في تخصص  (25%)

زيادة على الطاقة االستيعابية المقرة سابقا 

طالباً، شريطة تعيين العدد الالزم من  (200)وقدرها

اعضاء الهيئة التدريسية لتغطية نسبة الزيادة وفي 

من ضمن  (%25)جميع االحوال ال تحسب هذه النسبة 

من تعليمات رفع الطاقة  (5-2)ما ورد في بند 

ً (50)االستيعابية وبحد أقصى  .طالبا

ً . "عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثا

106/3/2019167

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص " 

في  (برنامج الماجستير/ الصحافة واإلعالم الحديث)

معهد اإلعالم األردني، وذلك لحين استكمال النواقص 

:اآلتية

توفير الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس من . 1

حملة درجة الدكتوراه في التخصص حسب تعليمات 

ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا الصادرة 

عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان 

جودتها، حيث يتوفر في المعهد ثالثة أعضاء هيئة 

تدريس من حملة درجة الدكتوراه المتفرغين واحد منهم 

.مطابق من حيث التخصص والرتبة واإلنتاج العلمي

تحقيق شرط االنتاج العلمي والرتب األكاديمية . 2

ألعضاء هيئة التدريس حسب تعليمات ومعايير االعتماد 

العام لبرامج الدراسات العليا الصادرة عن هيئة 

منهم يحملون شهادة % 25االعتماد، بحيث يكون 

الدكتوراه في التخصص من جامعة تدرس باللغة 

.االنجليزية

تحقيق شرط مدة عقود أعضاء هيئة التدريس حسب . 3

تعليمات هيئة االعتماد فجميع عقود أعضاء هيئة 

.التدريس المتفرغين في المعهد مدتها سنة واحدة

ويمكن لمعهد اإلعالم األردني األخذ بمالحظة لجنة . 4

االعتماد إلدراج مساق متقدم في الخطة الدراسية في 

.   موضوع قراءات إعالمية باللغة اإلنجليزية

 ، شاكرين لكم حسن 1/9/2019وذلك في موعٍد أقصاه 

."تعاونكم

106/3/2019168

اقرار معايير التصنيف االردني للبرامج االكاديمية "

."وشروطه وأحكامه، كما هي بالمرفق



106/3/2019169

على الجامعات الرسمية التقدم بطلبات االعتماد الخاص "

واستكمال متطلبات االعتماد الخاص للتخصصات 

والبرامج غير المعتمدة وحسب الجداول المرفقة وذلك 

."30/4/2019في موعد أقصاه 

1113/3/2019170

االستمرار في االعتماد األولي الخاص : أوالً" 

قي جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الرياضيات)لتخصص

ً (95)اإلسراء بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً تعيين عضو هيئة تدريس من حملة الدكتوراه في : ثانيا

التخصص في بداية السنة الثالثة من تاريخ الحصول 

.على االعتماد الخاص األولي للتخصص

/ الرياضيات )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثالثاً

مع بداية السنة الثانية من  (برنامج البكالوريوس

.االعتماد الخاص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : رابعا

في جامعة اإلسراء  (برنامج البكالوريوس/ الرياضيات)

."عند تخريج أول دفعة من الطلبة

1113/3/2019171

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية : أوالً" 

برنامج /نظم المعلومات اإلدارية)الخاصة لتخصص 

( 281)طالباً وتثبيتها عند ( 225)من  (البكالوريوس

من الطاقة االستيعابية  (%25)طالباً، وذلك بنسبة 

.المقرة

ً  (56)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد :  ثانيا

نظم )في كل مرة في تخصص  (%25)طالباً، أي بنسبة 

زيادة على الطاقة االستيعابية  (المعلومات اإلدارية

طالباً، وفي جميع األحوال ال  (225)المقرة سابقا وقدرها

من ضمن ما ورد في بند  (%25)تحسب هذه النسبة 

.من تعليمات رفع الطاقة االستيعابية (2-5)

."عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثاً

1113/3/2019172

/ الرياضيات)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة جدارا بطاقة استيعابية  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة توفير  (197)الُمقرة سابقاً والبالغ قدرها 

الكتب والمراجع والدوريات الخاصة بالتخصص 

."وضرورة تنوعها



1113/3/2019173

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة عجلون  (برنامج الماجستير/ ادارة األعمال)

الوطنية لحين تعيين عضو هيئة تدريس برتبة استاذ 

مشارك في التخصص ، محققاً لشرط اإلنتاج العلمي 

ووفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

 وبخالف ذلك 1/8/2019العليا، وذلك في موعد أقصاه 

."سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

1113/3/2019174

منح جامعة العلوم االسالمية العالمية مهلة حتى بداية " 

 2019/2020الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

:إلستكمال نواقص االعتماد الخاص للتخصصات اآلتية

.التخصصات والبرامج المطروحة في كلية القانون. 1

."بكالوريوس وماجستير ودكتوراه/ مصارف اسالمية. 2

1113/3/2019175

منح جامعة العلوم االسالمية العالمية مهلة حتى بداية " 

 2019/2020الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

لمتابعة التخصصات المذكورة أدناه وتصويب التجاوز 

:الحاصل على الطاقة االستيعابية

هندسة برمجيات. 1

محاسبة. 2

علم حاسوب. 3

اإلرشاد والصحة النفسية. 4

."علوم مالية ومصرفية. 5

1113/3/2019176

هندسة )فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص : أوالً

، شريطة دفع (برنامج البكالوريوس/ الطاقة الكهربائية

 (3000)البدالت المالية المترتبة على فتح باب القبول 

.دينار

ً هندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الطاقة الكهربائية

المركز بطاقة استيعابية خاصة قدرها /البلقاء التطبيقية 

:طالباً، شريطة اآلتي (472)

.توفير مختبر القيادة الكهربائية- 

اقرار الخطة الدراسية الجديدة للتخصص حسب اإلطار - 

الهندسي الجديد الصادر من هيئة االعتماد من قبل 

.مجلس عمداء الكلية في الجامعة 

وسيتم التأكد من استكمال الجامعة للنواقص الواردة 

أعاله وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص في 

.15/6/2019موعد أقصاه 



1113/3/2019177

ال مانع لدى الهيئة من فتح  شعب في تخصص : أوالً

هندسة حاسوب )وتخصص  (هندسة القوى الكهربائية)

في كلية الحصن الجامعية، شريطة تحقيق  (وشبكات

. معايير االعتماد الخاص للتخصصات

ً ستقوم لجنة من الهيئة بزيارة الكلية للتأكد من : ثانيا

.مدى تحقيق معايير االعتماد الخاص للتخصصات

1113/3/2019178

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص :    أوالً

في كلية العلوم  (برنامج البكالوريوس/ معلم الصف )

لتصبح  (1218)األونروا من / التربوية الجامعية

(740) ً .طالبا

ً :فيما يتعلق بالخطة الدراسية :   ثانيا

نقل مساقي علم نفس النمو ومساق علم النفس • 

المعرفي من قائمة المواد االختيارية إلى قائمة المواد 

. ساعات 6االجبارية بواقع 

نقل مساق القياس والتقييم من المواد المساندة إلى • 

 ساعات3قائمة المواد االجبارية بواقع 

اضافة مساق مفاهيم اللغة االنجليزية وأساليب • 

. ساعات 3تدريسها باللغة االنجليزية بواقع 

نقل مساق التعليم المتمايز أو مساق التربية المهنية • 

. ساعات 3لمجال المناهج العامة بواقع 

ً توفير اصدارات حديثة من الكتب المقررة :   ثالثا

والدوريات في التخصص وتوفير اشتراكات في البيانات 

اإللكترونية

ً .توفير سكرتيرة متفرغة لشؤون القسم:  رابعا

 .15/9/2019وذلك في موعٍد أقصاه 



1113/3/2019179

للكلية األردنية للعلوم )تأجيل البت في االعتماد العام " 

في موقعها  (كلية جامعية متوسطة/ والتكنولوجيا

الجديد؛ لحين استكمال النواقص المشار إليها في 

تعليمات االعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة رقم 

أ، )الصادرة باالستناد إلى الفقرتين  (2013)لسنة  (2)

من قانون هيئة اعتماد مؤسسات (  7)من المادة  (ك

:وتعديالته (2007)لسنة  (20)التعليم العالي رقم 

من تعليمات  (17)االلتزام بتطبيق بنود المادة . 1

االعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة الخاصة 

بالمباني والمرافق والمتعلقة بمساحة أرض الكلية أال 

.تقل عن خمس دونمات

توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس . 2

ومشرفي المختبرات لكل من القسمين الحاليين وهما 

.(البرنامج الطبي، والبرنامج المالي واإلداري)

.توفير المختبرات وتجهيزاتها حسب المعايير. 3

.توفير موقع الكتروني للكلية. 4

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين . 5

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنكليزية ومعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

.مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

استكمال حوسبة وتجهيز قسم القبول والتسجيل . 6

.حسب األصول

. توفير مكاتب ألعضاء هيئة التدريس. 7

استكمال تجهيز العيادة الطبية باألجهزة الطبية . 8

.الالزمة وتوفير طبيب او ممرض متفرغ

توفير العدد الكافي من المواقف المخصصة للعاملين . 9

1113/3/2019180

النظم  )الموافقة على االعتمـاد الخـاص لتـخصص " 

/ الهيدروليكية والكهرورئوية في اآلليات الثقيلة 

األمير الحسين ) فـي كليـة  (برنامـج الدبلوم المتوسط 

كلية جامعية / بن عبدهللا الثاني الفنيه العسكرية 

 361) بطاقـة بطاقة استيعابية خاصة قـدرها  (متوسطة 

:طالباً ، شريطة استكمال الكلية للنقص اآلتي (

زيادة عدد الكتب والعناوين الحديثة المتخصصة -  

وتوفير دورية علمية محكمة ورقية أو إلكترونية في 

. مجال التخصص

وسيتم التـــأكـد من استكمال الكـلية للنقص أعــاله 

وتثبيت الطاقـــــة االستيعابيــه الخاصة للتخصص فــي 

.15/7/2019موعـــد أقصاه 



1113/3/2019181

صيانة  )الموافقة على االعتمـاد الخـاص لتـخصص " 

برنامـج الدبلوم / المركبات الكهربائية والهجينة 

األمير الحسين بن عبدهللا الثاني ) فـي كليـة  (المتوسط 

بطاقـة بطاقة  (كلية جامعية متوسطة / الفنيه العسكرية 

طالباً ، شريطة  ( 269 )استيعابية خاصة قـدرها 

:استكمال الكلية للنقص اآلتي

زيادة عدد الكتب والعناوين الحديثة المتخصصة -  

وتوفير دورية علمية محكمة ورقية أو إلكترونية في 

. مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنقص أعاله وتثبيت 

الطاقــــــــة االستيعابيـــــــه الخاصة للتخصص في  

."15/7/2019موعـــــــــد أقصاه 

1113/3/2019182

 )الموافقة على االعتمـاد الخـاص لتـخصص " 

برنامـج الدبلوم / تكنولوجيــــــــــا التصنيع المحوسب 

األمير الحسين بن عبدهللا الثاني )فـي كليـة  (المتوسط 

بطاقـة بطاقة  (كلية جامعية متوسطة/ الفنيه العسكرية 

استيعابية خاصة قـدرها 

:طالباً، شريطة استكمال الكلية للنقص اآلتي (319)

زيادة عدد الكتب والعناوين الحديثة المتخصصة -  

وتوفير دورية علمية محكمة ورقية أو إلكترونية في 

. مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنقص أعاله وتثبيت 

الطاقــــــــة االستيعابيـــــــه الخاصة للتخصص في  

."15/7/2019موعـــــــــد أقصاه 

1113/3/2019183

الموافقة على االعتمـاد الخـاص لــتخصص : أوالً" 

برنامج الدبلوم / المهمات األرضية في المطارات)

كلية / كلية األمير فيصل الفنية العسكرية)فـي  (المتوسط

( 269)بطاقة استيعابية مقدارها  (جامعية متوسطة

:طالباً، شريطة استكمال الكلية للنقص اآلتي

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

.والمراجع الحديثة المتخصصة

ً الموافقة على وضع معايير االعتماد الخاص : ثانيا

برنامج / المهمات األرضية في المطارات)لــتخصص 

.وإقرارها (الدبلوم المتوسط

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله في 

2/5/2019".



1113/3/2019184

إدارة )تأجيل البت في االعتماد الخـاص لــتخصص " 

/ كلية توليدو)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ األعمال

، لحين استكمال الكلية للنواقص  (كلية جامعية متوسطة

:اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة - 

الماجستير أو البكالوريوس في التخصص لتغطية 

المجاالت المعرفية للتخصص، وتجديد عقود أعضاء 

هيئة التدريس المتفرغين ومشرفي المختبرات مع 

من تلك العقود لمدة سنتين % 50مراعاة أن تكون 

.وتزويد هيئة االعتماد بعقودهم ومباشرة عملهم

توفير مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

.البكالوريوس في التخصص

حوسبة المكتبة وفهرستها وإثرائها من خالل توفير - 

عدد من الكتب والعناوين ومراجع متنوعـــة باللغة 

اإلنجليزية ومعاجم وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية 

محكمة في مجال التخصص، وعمل الفهرسة المناسبة 

. للكتب على الرفوف

وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في 

.2/5/2019موعد أقصاه 

1113/3/2019185

علم )الموافقة على االعتماد الخـاص لــتخصص " 

فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المكتبات والمعلومات

بطاقة استيعابية  (كلية جامعية متوسطة/ كلية توليدو)

طالبا، شريطة استكمال الكلية للنواقص  (134)مقدارها 

:اآلتية

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس المتفرغين - 

من % 50ومشرفي المختبرات مع مراعاة أن تكون 

عقود أعضاء هيئة التدريس لمدة سنتين وتزويد هيئة 

.االعتماد بعقودهم ومباشرة عملهم

توفير مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

.البكالوريوس في التخصص

حوسبة المكتبة وفهرستها وإثرائها من خالل توفير - 

عدد من الكتب والعناوين ومراجع متنوعـــة باللغة 

اإلنجليزية ومعاجم وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية 

محكمة في مجال التخصص، وعمل الفهرسة المناسبة 

. للكتب على الرفوف

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد 

."2/5/2019أقصاه 



1113/3/2019186

علوم )الموافقة على االعتماد الخـاص لــتخصص " 

/ كلية توليدو)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الشريعة

( 211)بطاقة استيعابية مقدارها  (كلية جامعية متوسطة

:طالبا، شريطة استكمال الكلية للنواقص اآلتية

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس المتفرغين - 

من % 50ومشرفي المختبرات مع مراعاة أن تكون 

عقود أعضاء هيئة التدريس لمدة سنتين وتزويد هيئة 

.االعتماد بعقودهم ومباشرة عملهم

حوسبة المكتبة وفهرستها وإثرائها من خالل توفير - 

عدد من الكتب والعناوين ومراجع متنوعـــة باللغة 

اإلنجليزية ومعاجم وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية 

محكمة في مجال التخصص، وعمل الفهرسة المناسبة 

. للكتب على الرفوف

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد 

."2/5/2019أقصاه 

1113/3/2019187

/ المحاسبة)الموافقة على االعتماد الخـاص لــتخصص "

كلية / كلية توليدو)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط

( 134)بطاقة استيعابية مقدارها  (جامعية متوسطة

:طالبا، شريطة استكمال الكلية للنواقص اآلتية

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس المتفرغين - 

من % 50ومشرفي المختبرات مع مراعاة أن تكون 

عقود أعضاء هيئة التدريس لمدة سنتين وتزويد هيئة 

.االعتماد بعقودهم ومباشرة عملهم

توفير مشرف مختبر من حملة درجة البكالوريوس في - 

.التخصص

حوسبة المكتبة وفهرستها وإثرائها من خالل توفير - 

عدد من الكتب والعناوين ومراجع متنوعـــة باللغة 

اإلنجليزية ومعاجم وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية 

محكمة في مجال التخصص، وعمل الفهرسة المناسبة 

. للكتب على الرفوف

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعاله في موعد 

."2/5/2019أقصاه 



1113/3/2019188

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم : أوالً

المتضمن  (14/11/2018)تاريخ  (525/43/2018)

:اآلتي

الموافقة على رفع الطاقة اإلستيعابية الخاصة لتخصص 

بجامعة العلوم  (برنامج الماجستير/ التمريض)

طالباً شريطة  (120)والتكنولوجيا االردنية لتصبح 

:اآلتي

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية .   1

طالباً،  (90)الخاصة المحسوبة للبرنامج والبالغ قدره 

طالباً،  (210)حيث يبلغ عدد الطلبة الفعلي بالبرنامج 

وذلك من خالل التقدم بطلبات استحداث للمسارات التالية 

التي تطرحها الكلية ببرنامج الماجستير بحيث يتم 

:استحداث كل مسار يطرح كتخصص قائم بحد ذاته وهي 

.مسار الحاالت الحادة بالغين- 

.مسار إدارة خدمات التمريض- 

.مسار صحة األم وحديثي الوالدة- 

. مسار صحة المجتمع- 

مسار الحاالت الحادة أطفال- 

االلتزام بالحد األقصى لعدد الطلبة في برامج .   2

طالباً، وذلك وفقاً  (60)الدراسات العليا والبالغ قدره 

لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 

.الجديدة

تزويد الهيئة  بمعادلة شهادة الدكتوراه لجميع . 3

.أعضاء هيئة التدريس

   وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدرلسي االول 

.2019/2020من العام الجامعي 

1113/3/2019189

/ الحقوق)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص: أوالً

، شريطة توسعة المحكمة (برنامج البكالوريوس

.شخص (300)الصورية لتتسع لــــ

تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : ثانياً

، لحين تحقيق (برنامج الماجستير/ الحقوق)لتخصص 

شرط االنتاج العلمي المصنف عالمياً للدكتور محمد 

.أبوبكر



1113/3/2019190

المانع من اعتماد الدكتورة نعمات عدنان حرارة : أوالً" 

الموهبة )على برنامج البكالوريوس في تخصص 

.إن وجد (واالبداع

ً في حال رغبت الجامعة بإعادة فتح باب قبول طلبة : ثانيا

 (برنامج الماجستير/ الموهبة واالبداع)جدد في تخصص 

يجب تعيين أعضاء هيئة تدريس تخصصهم الدقيق 

محققيين لشروط وتعليمات الدراسات  (الموهبة واالبداع)

."العليا

1220/3/2019191

/ الطب البيطري)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

في جامعة العلوم والتكنولوجيا  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة  (683)األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

."عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

1220/3/2019192

/ الطب البيطري)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

في جامعة العلوم والتكنولوجيا  (برنامج الماجستير

طالباً، شريطة  (50)األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

."عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

1220/3/2019193

التربية )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في الجامعة الهاشمية  (برنامج البكالوريوس/ الخاصة

طالباً، شريطة زيادة عدد  (623)بطاقة استيعابية قدرها 

 (12)ساعات لتصبح  (9)ساعات التدريب الميداني من 

.ساعة

تربية )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانياً

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ الطفولة المبكرة

طالباً، شريطة  (407)الهاشمية بطاقة استيعابية قدرها 

ساعات  (9)زيادة عدد ساعات التدريب الميداني من 

.ساعة (12)لـ

1220/3/2019194

/ الكيمياء)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

في جامعة اإلسراء بطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة عدم تجاوز  (131)استيعابية قدرها 

."الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

1220/3/2019195

ال  (برنامج الماجستير/ علم الحاسوب)أن تخصص " 

نظم المعلومات )يعد برنامجاً متصالً لتخصص 

."(برنامج البكالوريوس/ الحاسوبية



1220/3/2019196

اللغة العربية )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في كلية العلوم التربوية  (برنامج البكالوريوس/ وآدابها

طالباً،  (250)االونروا بطاقة استيعابية قدرها / الجامعية

:شريطة استكمال النواقص اآلتية

:فيما يتعلق بالخطة الدراسية: أوالً

نقل مساقي علم نفس النمو ومساق علم النفس - 

المعرفي من قائمة المواد االختيارية إلى قائمة المواد 

.ساعات (6)االجبارية بواقع 

توفير اصدارات حديثة من الكتب المقررة : ثانياً

والدوريات في التخصص وتوفير اشتراكات في البيانات 

.اإللكترونية

ً .توفير سكرتيرة متفرغة لشؤون القسم: ثالثا

."15/9/2019وذلك في موعٍد أقصاه 

1220/3/2019197

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في كلية العلوم  (برنامج البكالوريوس/ الجغرافيا)

األنروا لحين استكمال الجامعة /التربوية الجامعية

:للنواقص اآلتية 

تعديل عقود أعضاء هيئة التدريس بحيث تكون نسبة  (1

. منها على األقل لمدة ثالث سنوات (50%)

تزويد مختبرات التخصص اآلتية بالتجهيزات الالزمة  (2

:وفقاً لمعايير االعتماد الخاص للتخصص

:مختبر الحاسوب التعليمي (أ 

A4طابعة ليزر ملونة - 

، ER Mapper: برمجيات تحليل صور فضائية مثل- 

ENVI، ERDAS

:مختبر الكارتوغرافي (ب 

A0  بحجم يساوي Plotterجهاز راسم - 

.A بحجم يساوي Scannerجهاز ماسح ضوئي - 

A3 بحجم يساوي Scannerجهاز ماسح ضوئي - 

طاولة رسم مضيئة- 

طاولة رسم هندسي- 

Planimeterجهاز قياس مساحات خرائط رقمي - 

(8) عدد Gpsجهاز - 

تعيين فني مختبر خرائط ونظم معلومات جغرافية  (3

مقيم في المختبر

الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات (4

يجب تزويد المكتبة بكتب باللغة العربية واإلنجليزية   (أ

:تغطي المجاالت المعرفية التالية

الجغرافيا التطبيقية والعالقات المكانية- 1

مهارات في قراءة وتصميم وتحليل الخرائط والصور - 2



1220/3/2019198

الموافقة على تنسيب مجلس أمناء كلية المركز " 

الجغرافي الملكي األردني للعلوم المساحية بتجديد عــقــد 

تعيين الدكتور المهندس عوني محمد الخصاونه عميد 

كلية المركز الجغرافي الملكي األردني للعلوم المساحية )

للمرة الثانية ولمدة ثالث  (كلية جامعية متوسطة / 

، على أن يتم  ( 7/3/2019 )سنوات اعتباراً من 

."تزويدنا بالعقد الجديد موقع حسب األصول

1220/3/2019199

أمـن  )تأجيــل البت في االعتمـاد الخــاص لــتخصص " 

فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط / المعلومات والشبكات 

، لحين  (كلية جامعية متوسطة/ كلية توليدو األهلية  ) 

:استكمال الكلية للنواقص اآلتية 

توفير عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة - 

.الدكتوراه في التخصص على البرنامج

توفير مشرف مختبر البرمجة وبرمجة الشبكات متفرغ - 

من حملة درجة البكالوريوس حداً أدنى في مجال 

في المختبرات  (شبكات أو أمن معلومات)التخصص 

.التخصصية حسب معايير االعتماد الخاص

توفير فني صيانة شبكات متفرغ من حملة درجة - 

الدبلوم المتوسط حداً أدنى في مجال التخصص مع خبرة 

.كافية

تجهيز المختبرات اآلتية بالمعدات واألجهزة الالزمة - 

وتوفير برمجيات محاكاة الشبكات حسب معايير االعتماد 

مختبر البرمجة وبرمجة الشبكات، ): الخاص للتخصص

مختبر أمن المعلومات والشبكات، مختبر صيانة ألجهزة 

.(الحاسوب

زيادة إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية والمعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )والموسوعات الحديثة المتخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

مجلة علمية محكمة في مجال التخصص حسب معايير 

.االعتماد الخاص

من عقود أعضاء  (% 50 )اإللتزام بنسبة الــــــ- 

.الهيئة التدريسية لمدة سنتين عند تجديدها

وسيتم التــــأكـــــد مـــن استكمـــال الكـــليــة 



1220/3/2019200

تأجيل البت في االعتمــــاد الخـــــــــــاص لــتخصص " 

 )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ التمريض المشارك )

، لحين (كلية جامعية متوسطة/ كليـــة توليدو األهلية 

:استكمال الكلية للنواقص اآلتية 

تزويدنا بشهادة الدكتوراه للسيد محمد المعاني حــــال - 

استكمال مناقشة األطروحة وحصوله على الشهادة من 

عضو هيئة تدريس )الجامعة األردنية أو توفير البديل 

متفرغ من حملة درجة الدكتوراه في التخصص على 

.(برنامج المهن الطبية المساعدة

توفير األجهزة واألدوات الالزمة اآلتية في مختبرات - 

:التخصص حسب المعايير

لعبة للتدرب على اإلجراءات التمريضية المختلفة ،  {

الحقن تحت + لعبة للتدرب على عمل الحقن العضلية 

+ الجلد، لعبة للتدرب على عمل الحقن الوريدية 

القسطرة الوريدية ، يد بالستيكية للتدرب على قياس 

الضغط،  لعبة للتدرب على عمل الحقن الشرجية، 

، (Bed Ban)قصرية معدنية وقصرية بالستيكية 

جهاز لعمل التبخيرة  ،  مجسم خاص باألعضاء 

التناسلية للتدرب في القسطرة البولية، مجسم خاص 

لدمية حامل ويوجد بداخلها جنين ويخرج أصوات لدقات 

قلب الجنين موصول  بجهاز كهربائي ويقوم بمحاكاة 

عملية الوالدة الطبيعية بجميع مراحلها الكترونياً ، 

الفحص الذاتي ضد سرطان )مجسم خاص لفحص الثدي 

، حيث توضح كيفية دخول الرأس أثناء الوالدة (الثدي

في الحوض، صور خاصة تخص الحمل والوالدة 

والرضاعة والثدي، مغاسل يتحكم بها عن طريق الكوع 

او القدم،عربة نقل المرضى بعجالت،مالقط خاصة لربط 



1220/3/2019201

تأجيل البت في االعتمـاد الخـــــــــــاص لــتخصص " 

برنامج الدبلوم / مساحة الطرق وحساب الكميات)

كلية جامعية / كلية توليدو األهلية) فـي    (المتوسط

:، لحين استكمال الكلية للنواقص اآلتية (متوسطة 

توفير مشرف مختبر متفرغ من حملة درجة - 

 (هندسة مدنية أو مساحة)البكالوريوس في التخصص 

.في المختبرات التخصصية حسب معايير االعتماد الخاص

 (GPS)تحديث األجهزة المساحية وتوفير أجهزة الـــــ- 

 reference an) واحدةGPSعلى األقل وحدة 

rover).

زيادة إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية والمعاجم 

حديثة اإلصدار  )والموسوعات الحديثة المتخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية  (آلخر خمس سنوات 

وإلكترونية أو مجلة علمية محكمة في مجال التخصص 

.حسب معايير االعتماد الخاص

من عقود أعضاء  (% 50 )اإللتزام بنسبة الــــــ- 

.الهيئة التدريسية لمدة سنتين عند تجديدها

وسيتم التـــــــــــأكــــــــــــد مـــن استكمـــــــــــال 

الكـــليــة للنــواقـــــص أعــــــــــاله وتثبيت الطاقة 

االستيعابية الخاصة للتخصص فــي مــوعــــــد أقصاه 

 2019/2020 )بـــــــدايــــــة الفصل الدراسي األول 

)".



1220/3/2019202

تأجيل البت في االعتمـاد الخـــــــــــاص لــتخصص " 

كلية توليدو )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الصيدلة )

، لحين استكمال الكلية (كلية جامعية متوسطة/ األهلية

:للنواقص اآلتية 

تزويدنا بشهادة الدكتوراه للسيد محمد المعاني حال - 

استكمال مناقشة األطروحة وحصوله على الشهادة من 

عضو هيئة تدريس )الجامعة األردنية أو توفير البديل 

متفرغ من حملة درجة الدكتوراه في التخصص على 

.(برنامج المهن الطبية المساعدة 

توفير المواد اآلتية في مختبر الصيدلة حسب معايير - 

:االعتماد الخاص للتخصص

Chamber for paper and TLC 

chromatography , Distillation Unit , 

Filtration unit , Fuming Cupboards 

with front glass shield , 

Spectrophotometer , Melting point 

apparatus , pH meter , different 

particle size sieves.

زيادة إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين - 

والمراجع المتنوعة باللغة العربية واإلنجليزية والمعاجم 

حديثة اإلصدار آلخر )والموسوعات الحديثة المتخصصة 

واإلشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو  (خمس سنوات

مجلة علمية محكمة في مجال التخصص حسب معايير 

.االعتماد الخاص

من عقود أعضاء  (% 50 )اإللتزام بنسبة الــــــ- 

.الهيئة التدريسية لمدة سنتين عند تجديدها

وسيتم التــــأكــــــــــــد مـــن استكمـــال الكـــليــة 

1220/3/2019203

منح كلية علوم الرياضة في جامعة مؤتة شهادة ضمان "

الصادرة عن الهيئة،  (المستوى الذهبي)الجودة األردنية 

على أن تقوم الجامعة بمعالجة مجاالت التحسين الواردة 

في تقرير لجنة الخبراء المرفق وتزويد الهيئة بخطة 

التحسين التنفيذية الخاصة بذلك سنوياً، آخذين بعين 

اإلعتبار أن الجامعة ستخضع للمتابعة بعد ثالث سنوات 

."من تاريخ حصولها على الشهادة

1327/3/2019204

المباني )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة األلمانية  (برنامج الماجستير/ المستدامة

األردنية برنامج مشترك مع جامعة كوبلنز في ألمانيا 

ً (50)بطاقة استيعابية خاصة قدرها  ."طالبا

1327/3/2019205

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة " 

 (برنامج الماجستير/ المالية وادارة المخاطر)لتخصص 

لتصبح  (30)في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة من 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية  (38)

."العامة للجامعة



1327/3/2019206

تطبيق تعليمات بدالت اعتماد مؤسسات التعليم العالي " 

."(اليوجد كتاب تنفيذ)وضمان جودتها المعمول بها 

1327/3/2019207

منح جامعة العلوم االسالمية العالمية مهلة "

لتصويب التجاوز الحاصل على  (29/8/2019)حتى

: الطاقة االستيعابية في التخصصات اآلتية

برنامج الدكتوراه/ المحاسبة. 1

برنامج الدكتوراه/ ادارة االعمال. 2

برنامج الدكتوراه/ االدارة. 3

برنامج الدكتوراه/ مناهج وأساليب التدريس. 4

وبخالف ذلك سيتم وقف قبول طلبة جدد في التخصصات 

المشار اليها اعاله ، والتنسيب الى مجلس التعليم العالي 

."بإلغاء ترخيص التخصص

1327/3/2019208

تطبيق تعليمات بدالت اعتماد مؤسسات التعليم العالي " 

."(اليوجد كتاب تنفيذ)وضمان جودتها المعمول بها، 

1327/3/2019209

اللغة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في كلية  (برنامج البكالوريوس/االنجليزية وآدابها 

االونر، لحين استكمال /العلوم التربوية الجامعية

النواقص اآلتية قبل بداية الفصل األول من العام 

:(2019/2020)الدراسي 

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه . 1

.في التخصص برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى

توفير اصدارات حديثة من الكتب المقررة .  2

والدوريات في التخصص وتوفير اشتراكات في البيانات 

.اإللكترونية

تعديل عقود أعضاء هيئة التدريس بحيث تكون .  3

.منها على األقل لمدة سنتين (%50)نسبة 



1327/3/2019210

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في االكاديمية  (برنامج البكالوريوس/العلوم الموسيقية)

:األردنية للموسيقى لحين استكمال النواقص اآلتية

تعيين الحد األدنى من أعضاء : أعضاء هيئة التدريس. 1

هيئة التدريس المطابقين من حملة درجة الدكتوراة، 

أعضاء هيئة تدريس أحدهم برتبة  (3)بحيث ال يقل عن 

أستاذ مشارك حداً أدنى وتخصصاتهم المطابقة للمجاالت 

.المعرفية لتخصص الموسيقى

زيادة عدد الساعات االجبارية : الخطة الدراسية. 2

" علم توافق األصوات وتقابل األلحان"للمجال المعرفي 

ساعات حداً أدنى للتوافق مع المجاالت  (3)بواقع 

.المعرفية المقرة لتخصص الموسيقى

تحديث الكتب والدوريات وتوفير مراجع : المكتبة. 3

وكتب ودوريات الكترونية وذلك حسب اإلطار العام 

لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات التطبيقية 

."والتقنية

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

.2019/2020العام الجامعي 

1327/3/2019211

مساحة الطرق )إيقاف قبول طلبة جدد في ـتخصص " 

فـي  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/ وحساب الكميات

؛ لحين استكمال (كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين)

:الكلية للنواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس واحد على األقل من حملة -  

من  (1)درجة الدكتوراه في البرنامج استنادا للبند 

من أعضاء الهيئة التدريسية  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

.والكوادر المساعدة

:توفير المختبرات والمشاغل اآلتية المتعلقة بالتخصص- 

مختبر االستشعار عن بعد، مختبر الفيزياء، مختبر . 1

.هندسة الطرق

.مشغل إنشاء المباني. 2

زيادة عدد من الكتب والعناوين والمراجع المتنوعة - 

باللغة العربية واإلنجليزية ومعاجم وموسوعات حديثة 

 (حديثة اإلصدار آلخر خمس سنوات)متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية 

."محكمة في مجال التخصص



1327/3/2019212

التمريض )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص" 

في جامعة  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/ المشارك

كلية الكرك الجامعية، بطاقة استيعابية / البلقاء التطبيقية

:طالباً، شريطة اآلتي (135)خاصة قدرها

توفير مختبر صحة األم والطفل ضمن المساحة - 

.المطلوبة معايير هيئة االعتماد

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية - 

ً (12)الخاصة والبالغ مقدار التجاوز ."طالبا

1327/3/2019213

برنامج / الصيدلة)إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص " 

/ في جامعة البلقاء التطبيقية (الدبلوم الجامعي المتوسط

كلية الكرك الجامعية، لحين تصويب التجاوز الحاصل 

 (79)على الطاقة االستيعابية الخاصة والبالغ قدرها

ً ."طالبا

1327/3/2019214

اعداد بيانات كاملة عن عدد أعضاء هيئة التدريس " 

والطالب في كلية الحقوق في جامعة اليرموك وجامعة 

."مؤتة

1327/3/2019215

تعميم اإلطار العام لميثاق تقديم الخدمات الحكومية " 

على الموقع االلكتروني لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم 

."العالي وضمان جودتها

1327/3/2019216

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية :   أوالً

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ القانون)لتخصص 

طالباً، وذلك بنسبة  (313)طالِب الى  (250)جدارا من 

. من الطاقة االستيعابية المقرة  25%

ً طالباً وافداً زيادة  ( 63 )يجوز للجامعة قبول :   ثانيا

طالباً شريطة تعيين  (313)على الطاقة االستيعابية 

أعضاء هيئة التدريس في التخصص لتغطية عدد الزيادة 

طالباً، وذلك استناداً لقرار مجلس الهيئة رقم  (63)

 والذي ينص 19/12/2018تاريخ  (607/48/2018)

تعديل نسبة الزيادة الممنوحة في رفع الطاقة " على 

الى % 25االستيعابية الخاصة لبرامج البكالوريوس من 

من الطلبة  (%25) شريطة أن تكون نسبة الزيادة50%

الوافدين وأن يتم تعيين العدد الالزم الفعلي من أعضاء 

." هيئة التدريس لتغطية نسبة الزيادة

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية لتخصص :  ثالثاً

في جامعة جدارا من  (برنامج الماجستير/ القانون)

ً (79)طالباً وتثبيتها عند   (63) .طالبا



1327/3/2019217

الموافقة على اعتماد نموذج استبانة رضا متلقي " 

الخدمة لتحقيق متطلبات تنفيذ محور مؤشرات األداء في 

بطاقة الخدمة، ليتم تعميمه على مديريات الهيئة للعمل 

(مرفق)." بموجبه

143/4/2019218

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في معهد  (برنامج الماجستير/ التمويل والمصارف)

الدراسات المصرفية، وذلك لحين استكمال النواقص 

:اآلتية

توفير الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس . 1

تخصصاتهم الدقيقة مطابقة للبرنامج ومحققين لشرط 

االنتاج العلمي وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام 

اثنين من أعضاء هيئة التدريس )لبرامج الدراسات العليا 

تم احتسابهم في قسم التمويل في الجامعة األردنية، 

عادل الشركس ليس . د رياض الهنداوي د.وبالنسبة ـلـِ أ

.(لديهم انتاج علمي مطابق لتعليمات هيئة االعتماد

توفير اصدارات جديدة للكتب والمراجع والدوريات . 2

.الخاصة بالتخصص و اشتراكات في البيانات اإللكترونية



143/4/2019219

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : اوالً

 (برنامج البكالوريوس/ التربية الرياضية  )لتخصص 

في جامعة اليرموك وبالطاقة االستيعابية المقرة سابقا 

طالبا، شريطة استكمال الجامعة  (1705)والبالغ قدرها 

:للنواقص التالية

:اجراء التعديالت االتية على الخطة الدراسية (1

العلوم ) ساعات معتمدة على المجال المعرفي 3اضافة • 

(التربوية الرياضية 

ضرورة تحديد المتطلبات السابقة للمواد االجبارية • 

.واالختيارية في التخصص

تزويد المكتبة بالكتب والمراجع والدوريات الحديثة  (2

واالشتراك بقواعد بيانات رياضية

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانياً

في  (برنامج الماجستير/ التربية البدنية  )لتخصص 

جامعة اليرموك لحين قيام الجامعة بتصويب التجاوز 

الحاصل على الطاقة االستيعابية الخاصة والبالغ قدره 

طالبا وذلك من خالل التقدم بطلب رفع الطاقة  (29)

االستيعابية للتخصص وتزويد الهيئة بإنتاج علمي 

ألعضاء هيئة التدريس مطابق لتعليمات ومعايير 

.االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

ً تاجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص :  ثالثا

في  (برنامج الماجستير/ علوم الحركة  )لتخصص 

جامعة اليرموك لحين قيام الجامعة بتصويب التجاوز 

الحاصل على الطاقة االستيعابية الخاصة والبالغ قدره 

طالبا وذلك من خالل التقدم بطلب رفع الطاقة  (16)

.االستيعابية للتخصص

143/4/2019220

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : أوالً" 

برنامج /الهندسية الطبية الحيوية)لتخصص 

( 378)وتثبيت الطاقة االستيعابية عند  (البكالوريوس

ً .طالبا

ً الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص :  ثانيا

 (برنامج الماجستير/الهندسية الطبية الحيوية)لتخصص 

ً (33)وتثبيت الطاقة االستيعابية عند  ."طالبا

143/4/2019221

تم تأجيل الموضوع للجلسة القادمة 



143/4/2019222

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصصات : اوالً

االتية لبرنامج البكالوريوس في كلية الهندسة 

والتكنولوجيا  في جامعة الزيتونة االردنية وحسب 

:الطاقة االستيعابية وفقا للجدول االتي

التخصص الطاقة االستيعابية المقرة

ً (633)الهندسة المدنية  طالبا

ً (141)االتصاالت والحاسوب /الهندسة الكهربائية طالبا

ً (256)هندسة العمارة  طالبا

ً (244)تكنولوجيا الطاقة البديلة  طالبا

استمرارية االعتماد الخاص للتخصصات اآلتية في : ثانياً

برنامج البكالوريوس في الكلية وفقاً للطاقات االستيعابية 

:المقرة سابقاً وكما يلي

التخصص  الطاقة االستيعابية المقرة سابقا

ً (206)هندسة ميكانيكية  طالبا

ً (125)القوى والتحكم /الهندسة الكهربائية  طالبا

:تعديل الخطط الدراسية وكما يلي: ثالثاً

البرنامج التعديالت المطلوبة على الخطة / التخصص 

الدراسية للتخصصات المذكورة في العامود االول

برنامج البكالوريوس/الهندسة المدنية

برنامج البكالوريوس/ هندسة ميكانيكية

االتصاالت والحاسوب/الهندسة الكهربائية 

زيادة عدد  – 1قوى وتحكم / الهندسة الكهربائية



143/4/2019223

استمرارية االعتماد الخاص لتخصصات كلية " 

:تكنولوجيا المعلومات في جامعة اإلسراء كاآلتي

 (برنامج البكالوريوس/ علم الحاسوب)تخصص . 1

ً (143)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

 (برنامج البكالوريوس/ هندسة البرمجيات)تخصص . 2

ً (268)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

 (برنامج الماجستير/ هندسة البرمجيات )تخصص . 3

ً (66)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

برنامج / نظم معلومات حاسوبية)تخصص . 4

ً( 116)بطاقة استيعابية قدرها  (البكالوريوس .طالبا

نظم حاسوبية للوسائط /علم الحاسوب)تخصص . 5

بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج البكالوريوس/ المتعددة

(94) ً .طالبا

برنامج / شبكات حاسوبية/علم الحاسوب)تخصص . 6

ً( 94)بطاقة استيعابية قدرها  (البكالوريوس .طالبا

/ أمن المعلومات والفضاء األلكتروني)تخصص . 7

( 101)بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج البكالوريوس

طالباً، حيث سيتم متابعة االعتماد األولي للتخصص وفقا 

 (491/41/2018)لما ورد في قرار مجلس الهيئة رقم 

."1/11/2018تاريخ 

143/4/2019224

اللغة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ اإلنجليزية وآدابها

اربد األهلية بالطاقة  االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ 

طالباً، شريطة استكمال الجامعة للنقص  (173)قدرها 

:اآلتي

بواقع ثالث  (صوتيات اللغة اإلنجليزية)إضافة مادة - 

الدراسات )ساعات معتمدة إجبارية  إلى المجال المعرفي 

وذلك ( قواعد اللغة اإلنجليزية) بدالً من مادة  (الصوتية

قبل بداية الفصل األول من العام الجامعي 

(2019/2020)                                          .

وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة 

للتخصص في موعد أقصاه بداية الفصل األول من العام 

." (2018/2019)الجامعي 

143/4/2019225

/ علم الحاسوب)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة اربد األهلية وتثبيت  (برنامج البكالوريوس

 (121)الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص عند 

ً ."طالبا



143/4/2019226

استمرارية اعتماد المستشفى التخصصي كمستشفى " 

تعليمي وذلك كونه قد أوفى بجميع متطلبات المستشفى 

التعليمي المقرة من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 

العالي وضمان جودتها الواردة في دليل معايير ضمان 

الجودة لبرنامج الطب، مع ضرورة األخذ بالتوصيات 

الواردة في التقرير التقييمي المقدم من قبل لجنة 

حسب التقرير )الخبراء والتي تتضمن مجاالت التحسين 

."(المرفق

143/4/2019227

اقرار التعديالت على الشروط الواجب توافرها في " 

الموظف المرشح لجائزة الموظف المثالي الشهري في 

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، 

."كما هي بالشكل المرفق

143/4/2019228

منح كلية الطب في الجامعة الهاشمية مهلة لغاية " 

 لتصويب التجاوز على الطاقة االستيعابية 1/9/2019

الخاصة في المرحلتين األساسية والسريرية، واألخذ 

بالتوصيات الواردة في التقرير التقييمي المقدم من لجنة 

الخبراء والذي يتضمن نقاط القوة ومجاالت التحسين 

."وفقاً لكل معيار

143/4/2019229

الموافقة على تجديد عقد مدير الشؤون المالية "

واإلدارية الدكتور عبدهللا الشبلي الذي سينتهي عقده 

، شريطة أن يتم استكمال إجراءات 7/5/2019بتاريخ 

."تجديد العقد حسب االصول

143/4/2019230

تحويل وظيفة مدير مركز اإلختبارات الوطني من " 

وظيفة عقود شاملة كافة العالوات الى وظيفة فئة أولى 

."2019على جدول تشكيالت الوظائف الحكومية لعام 



1510/4/2019231

الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة العلوم  (برنامج البكالوريوس/ الكهربائية

 (997)والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

ً .طالبا

ً الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة العلوم  (برنامج الماجستير/ الكهربائية

 (99)والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

:طالباً، شريطة اآلتي

االلتزام بالحد األقصى لعدد الطلبة في برنامج . 1

طالباً وذلك وفقاً  (60)الدراسات العليا والبالغ قدره 

لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 

.2020/2012الجديدة في العام الجامعي 

التزام الجامعة بمسمى واحد وهو الماجستير في . 2

الهندسة الكهربائية فقط ، وفي حال رغبة الجامعة 

التحكم والقوى الكهربائية، )باالستمرار بطرح برامج 

عليها التقدم  (برنامج الماجستير/هندسة االتصاالت

.بطلبات استحداث لهذه التخصصات

تصويب الخطة الدراسية لمسار الرسالة بزيادة عدد . 3

 (15)ساعات المجاالت المعرفية االجبارية لتصبح 

.ساعة (13)ساعة حدأ ادنى عوضاً عن 

تزويد الهيئة بمعادلة شهادات أعضاء هيئة .  4

التدريس خريجي الجامعات غير األردنية ممن لم 

.يحصلوا على معادلة لشهادتهم بعد

التزام بالحد األقصى للعبء اإلشرافي كما ورد في .  5

.التعليمات والمعايير

وذلك في موعد أقصاه الفصل الدراسي األول من العام 

.2019/2020الجامعي 

1510/4/2019232

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/هندسة الطيران)

العلوم والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية  (267)

."العامة للجامعة



1510/4/2019233

الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 

في جامعة العلوم  (برنامج البكالوريوس/الصناعية

 (709)والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

ً .طالبا

ً الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة العلوم  (برنامج الماجستير/الصناعية

 (66)والتكنولوجيا األردنية  بطاقة استيعابية قدرها 

ً .طالبا

ً تزويد الهيئة بمعادلة شهادات أعضاء هيئة : ثالثا

التدريس خريجي الجامعات غير األردنية ممن لم 

.يحصلوا على معادلة لشهادتهم بعد

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

 ." 2019/2020العام الجامعي 

1510/4/2019234

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج بكالوريوس/ الهندسة النووية)

العلوم والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية  (345)

."العامة للجامعة



1510/4/2019235

الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 

في جامعة العلوم  (برنامج البكالوريوس/ المدنية

 (1329)والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

ً .طالبا

ً / الهندسة المدنية)ايقاف قبول طلبة في تخصص : ثانيا

لحين تصويب التجاوز الحاصل على  (برنامج الماجستير

ً (136)الطاقة االستيعابية  للبرنامج والبالغ قدره  .طالبا

ً االلتزام بالحد األقصى لعدد الطلبة في برنامج : ثالثا

طالباً، وذلك وفقاً  (60)الدراسات العليا والبالغ قدره 

لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 

.2020/2021الجديدة في العام الجامعي 

ً التقدم لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي : رابعا

/ الهندسة المدنية)بتجديد طلب استحداث تخصص 

في جامعة العلوم والتكنولوجيا  (برنامج الدكتوراه

األردنية، وسيتم النظر في االعتماد الخاص للتخصص 

من قبل الهيئة حسب األصول في حال الحصول على 

الموافقة على استحداث البرنامج من قبل وزارة التعليم 

.العالي والبحث العلمي

ً تزويد الهيئة بمعادلة شهادات أعضاء هيئة : رابعا

التدريس خريجي الجامعات غير األردنية ممن لم 

.يحصلوا على معادلة لشهادتهم بعد

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

 ."2019/2020العام الجامعي 



1510/4/2019236

الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة العلوم  (برنامج البكالوريوس/الميكانيكية

 (1082)والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

ً .طالبا

ً الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة العلوم  (برنامج الماجستير/ الميكانيكية 

 (116)والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

:طالباً، شريطة اآلتي

االلتزام بالحد األقصى لعدد الطلبة في برنامج - 1

طالباً وذلك وفقاً  (60)الدراسات العليا والبالغ قدره 

لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 

.2020/2012الجديدة في العام الجامعي 

التزام الجامعة بمسمى واحد وهو الماجستير في - 2

الهندسة الميكانيكية فقط، وفي حال رغبة الجامعة 

قوى حرارية، هندسة )باالستمرار بطرح برامج 

 (برنامج الماجستير/الميكاترونكس، الطاقة المتجددة

.عليها التقدم بطلبات استحداث لهذه التخصصات

تزويد الهيئة بمعادلة شهادات أعضاء هيئة التدريس - 3

خريجي الجامعات غير األردنية ممن لم يحصلوا على 

.معادلة شهاداتهم بعد

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

 .2019/2020العام الجامعي 



1510/4/2019237

/ التمريض)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة اربد األهلية بالطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً،  (174)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

:شريطة استكمال الجامعة للنواقص التالية

إمكانية األخذ بمالحظات اللجنة اآلتية على الخطة - 1

:الدراسية 

ضرورة وجود محتوى جديد في كل مساق وأن ال - أ 

يكون هناك تكرار للمواضيع المطروحة في وصف 

.المواد

أن تكون المتطلبات السابقة لكل مساق واضحة - ب 

.ومكتوبة في الخطة الدراسية وملزمة للطالب

زيادة عدد الدمى المتخصصة والحديثة داخل - 2

مختبرات التمريض كونها ال تلبي بعض أهداف 

التمريض ): ومخرجات مساقات برنامج التمريض

لرعاية البالغين واألطفال واألمومة لتهيئة الطلبة لسوق 

.(العمل

:تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم - 3

ليلى محمد حبيب هللا.د- 

رقيا المعابرة. د- 

من عقود أعضاء هيئة  (%50)بحيث تكون نسبة 

التدريس من حملة درجة الدكتوراه لمدة ثالث سنوات 

. على األقل

وذلك قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 

، وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في (2019/2020)

.استمرارية االعتماد الخاص للتخصص

1510/4/2019238

اإلرشاد )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ النفسي والتربوي

اربد األهلية وتخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة 

طالباً، شريطة تجديد  (236)للتخصص وتثبيتها عند 

:عقود أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم

أحمد زيادة.د- 

خولة القدومي. د- 

من عقود أعضاء هيئة  (%50)بحيث تكون نسبة 

التدريس من حملة درجة الدكتوراه لمدة ثالث سنوات 

. على األقل

وذلك قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 

، وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في (2019/2020)

." استمرارية االعتماد الخاص للتخصص



1510/4/2019239

الموافقة على االعتماد الخاص االولي لتخصص : اوالً" 

برنامج مشترك بين  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)

جامعة ستراثكاليد البريطانية وجامعة الشرق االوسط 

ً (98)وبطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثانيا

الدكتوراه وتخصصاتهم الدقيقة تغطي المجاالت المعرفية 

 (صيدالنيات متقدمة)و (طبية/ صيدالنية-الكيمياء):التالية

في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد االولي على 

.البرنامج المشرك

ً برنامج / الصيدلة)سيتم متابعة اعتماد تخصص: ثالثا

في بداية السنة الثانية من تاريخ   (البكالوريوس

.االعتماد الخاص االولي للتخصص

ً / الصيدلة)سيتم االعتماد النهائي لتخصص : رابعا

بعد تخريج الدفعة األولى من  (برنامج البكالوريوس

."طلبة التخصص

1510/4/2019240

تأجيل البت باستمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الهندسة المدنية)

:عجلون الوطنية لحين استكمال الجامعة للنواقص التالية

.توفير وتجهيز مختبر البيئة الخاص بالتخصص. 1

:الخطة الدراسية.  2

متطلبات "من  (الهيدرولوجيا الهندسية) نقل مساق 

الى متطلبات التخصص    " التخصص االختيارية

االجبارية بحيث يتم رفع عدد ساعات المجال المعرفي 

 ساعة معتمده 14 ساعة الى 11من  (المياه والبيئة)

.حسب تعليمات ومعايير االعتماد 

الى متطلبات  (علم المواد الهندسية) إضافة مساق 

التخصص االجبارية بحيث يتم رفع عدد ساعات المجال 

 ساعة الى 13من  (اساسيات الهندسة المدنية)المعرفي 

." ساعة معتمدة حسب تعليمات ومعايير االعتماد15

1510/4/2019241

التمريض )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

كلية المجتمع )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المشارك

لحين توفير عضو  (كلية جامعيـة متوسطة/ اإلسالمي

هيئة تدريس متفرغ ثاني حداً أدنى من حملة درجة 

الماجستير في أحد تخصصات برنامج المهن الطبية 

."المساعدة



1510/4/2019242

المختبرات )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

كلية المجتمع )فـــي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الطبية

لحين توفير عضو  (كلية جامعيـة متوسطة/ اإلسالمي

هيئة تدريس متفرغ ثاني حداً أدنى من حملة درجة 

الماجستير في أحد تخصصات برنامج المهن الطبية 

."المساعدة

1510/4/2019243

تثبيت الطـاقــة االستيعابـــيــة الخــاصة لتخصص " 

فـي  (برنـامج الدبـلوم المتـــوسط/ األرصــــاد الجويــة)

كلية جامعية / الملكة نور الفنية للطيران المدني)كليــة 

ً( 134)عــــنــــد طــاقـة قدرهــا  (متوسطة ."طالبا

1510/4/2019244

تعديل نسبة أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون : أوالً

الجنسية األردنية في الجامعات األردنية  والكليات 

على األقل على  (%75إلى % 50)الجامعية من 

مستوى التخصص و زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس 

على األقل على مستوى الجامعة،  (%80)األردنيين إلى 

مع إعطاء األولوية لألردنيين ممن يحملون درجة 

الدكتوراه في التخصصات المختلفة وأينما وردت في 

.تعليمات الهيئة

ً تخفيض نسبة المحاضرين غير المتفرغين في : ثانيا

في كل % 10إلى %  20برامج البكالوريوس من 

. تخصص لغايات حساب الطاقة اإلستيعابية

كما أرجو التكرم بالعلم بإنه سيتم تطبيق النسب المعدلة 

على التخصصات المستحدثة في العام الجامعي 

 ، أما التخصصات الحاصلة على االعتماد 2018/2019

الخاص سيتم تطبيق النسب المعدلة اثناء متابعة 

االعتماد الخاص وذلك  اعتباراً من بداية العام الجامعي 

 .2019/2020القادم 



1510/4/2019245

بتعديل تعليمات االعتماد العام للجامعات العاملة في 

: المملكة األردنية الهاشمية بحيث تصبح كاآلتي

تكون مساحة  " (10)من المادة  (3)تعديل الفقرة - 

:أرض الجامعة ومرافقها على النجو اآلتي

تشمل المساحة الوظيفية للجامعة : المساحة الوظيفية (أ 

:ألغراض احتساب الطاقة االستيعابية على ما يلي

.مساحة أرض الحرم الجامعي- 

.مساحات البناء المستغل داخل الحرم الجامعي- 

يستثنى من المساحة الوظيفية أية مسطحات مستغلة -  

أعاله مثل      (1)لغير األغراض المشار إليها في البند 

المسطحات المستغلة ألغراض اإلنتاج الزراعي أو 

األراضي التي لم يُجرى تأهيلها لتستغل في النشاطات 

. األكاديمية  أو الطالبية غير المنهجية

يجب أن ال تزيد مساحة المسطحات البنائية على -  

من المساحة األرضية الكلية للحرم     (%50)الوظيفية 

.           الجامعي

لذا أرجو معاليكم التكرم بعرض الموضوع على مجلس 

التعليم العالي لعدم السماح للجامعات األردنية  بالتدريس 

خارج الحرم الجامعي سواء في مكاتب االرتباط أو في 

.غيرها باستثناء فروع الجامعة والكليات التابعة لها

1510/4/2019246

من تعليمات بدالت  (5)من المادة  (1)تعديل البند 

اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لتصبح 

:على النحو اآلتي

بدل دراسة طلب تحديد المجال المعرفي لعضو هيئة " 

".عشرون ديناراً عن الطلب الواحد (20): التدريس

1510/4/2019247

البدء في استقبال طلبات المجال المعرفي في هيئة " 

اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها  اعتباراً 

. ".14/4/2019من يوم األحد الموافق 



1617/4/2019248

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/ علم االجتماع)لتخصص 

 (291)الجامعة األردنية وتثبيت طاقته االستيعابية عند 

ً .طالبا

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : ثانيا

في  (برنامج الماجستير/ علم االجتماع)لتخصص 

 (50)الجامعة األردنية وتثبيت طاقته االستيعابية عند 

ً .طالبا

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثالثا

في الجامعة  (برنامج الدكتوراه/ علم االجتماع)لتخصص 

األردنية وعدم قبول أي طالب لحين تصويب التجاوز 

الحاصل على الطاقة االستيعابية، وذلك في موعد أقصاه 

:، لحين استكمال النواقص اآلتية1/8/2019

االلتزام بتعليمات ومعايير برامج الدراسات العليا . 1

الصادرة عن هيئة االعتماد بموجب قرار مجلس الهيئة 

 وذلك في 15/3/2017تاريخ  (119/10/2017)رقم 

. (2020/ 2021)موعد أقصاه بداية العام الجامعي 

تصويب الخطة الدراسية لبرنامج الدكتوراه بزيادة . 2

ساعة لتصبح  (18)عدد ساعات المجاالت االجبارية من 

ساعة، وتخفيض عدد ساعات المجاالت االختيارية  (21)

ساعة وذلك بنقل مساق  (15)ساعة لتصبح  (18)من 

موضوعات خاصة في علم االجتماع من المجاالت 

.االختيارية للمجاالت االجبارية

تصويب العبء اإلشرافي ألعضاء هيئة التدريس . 3

بحيث يكون ست رسائل لألستاذ وأربع رسائل لألستاذ 

.المشارك ورسالتين لألستاذ المساعد

1617/4/2019249

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : أوالً" 

في  (برنامج البكالوريوس/ هندسة الحاسوب)لتخصص

 (552)الجامعة األردنية وتثبيت طاقته االستيعابية عند 

ً .طالبا

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : ثانيا

برنامج / هندسة الحاسوب والشبكات)لتخصص

في الجامعة األردنية وتثبيت طاقته  (الماجستير

ً (66)االستيعابية عند  ." طالبا



1617/4/2019250

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : أوالً" 

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ الجغرافيا)لتخصص 

:طالباً، شريطة (554)األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

من قائمة المواد  (استعماالت األراضي)نقل مادة - 

 ساعات 3االختيارية الى قائمة المواد اإلجبارية بواقع 

معتمدة، وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي 

.2019/2020األول من العام الجامعي 

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص :  ثانيا

في الجامعة  (برنامج الماجستير/ الجغرافيا)لتخصص 

.طالباً  (44)األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص :  ثالثا

في الجامعة  (برنامج الدكتوراه/ الجغرافيا)لتخصص 

طالبأ، شريطة  (33)األردنية بطاقة استيعابية قدرها

االلتزام بالنسبة  المقرة لبرنامج الدكتوراه  والواردة 

بتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 

."2020/2021الجديدة في العام الجامعي 



1617/4/2019251

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : أوالً

برنامج / اللغة االنجليزية وآدابها)لتخصص 

في جامعة البترا بالطاقة االستيعابية  (البكالوريوس

.طالب (100)المقرة سابقاً ومقدارها 

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : ثانياً

برنامج / ترجمة- اللغة االنجليزية)لتخصص 

في جامعة البترا بالطاقة االستيعابية  (البكالوريوس

طالباً، ، شريطة رفد مكتبة  (267)المقرة وقدرها 

الجامعة باصدارات حديثة من الكتب الالزمة للتخصص 

من % 30)والدوريات الورقية  ( في آخر سنتين10%)

 (مجموع الدوريات المطلوبة للتخصص بصورة ورقية

.وذلك حسب تعليمات هيئة االعتماد

الموافقة على االستمرار في االعتماد الخاص : ثالثاً

في جامعة  (برنامج الماجستير/ الترجمة)لتخصص 

البترا بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

طالب، شريطة تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل  (40)

محمود السلمان اللذان . د.رياض حسين و أ. د.كٍل من ا

.1/9/2019يبدأ سريان عقدهما بتاريخ 

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : رابعا

/ اللغة الفرنسية واللغة االنجليزية وآدابهما)لتخصص 

في جامعة البترا بالطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالب،  (145)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

:شريطة اآلتي

.استكمال صيانة وتحديث مختبر اللغة الفرنسية. 1

رفد مكتبة الجامعة بالكتب المتخصصة الخاصة . 2

النحو، الصوتيات، : بأعضاء هيئة التدريس في مواضيع

.اساليب التدريس، اللغويات

1617/4/2019252

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ المحاسبة)لتخصص 

طالباً، شريطة عدم  (200)العقبة للتكنولوجيا عند 

."تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

1724/4/2019253

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : اوالً

برنامج / علم الغذاء والتغذية)وتثبيتها لتخصص 

طالبا وذلك ( 237)في جامعة جرش عند  (البكالوريوس

.من الطاقة االستيعابية المقرة سابقاً%) 25(بنسبة 

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : ثانياً

في  (برنامج البكالوريوس/ االنتاج الحيواني)لتخصص 

جامعة جرش وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة عند 

.طالب (80)



1724/4/2019254

/ معلم الصف)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة اربد األهلية وتخفيض  (برنامج البكالوريوس

 (275)الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص لتصبح 

طالباً، شريطة تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس في 

منها لمدة ثالث  (%50)التخصص بحيث تكون نسبة 

. سنوات على األقل

وذلك قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 

، وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في (2019/2020)

." استمرارية االعتماد الخاص للتخصص

1724/4/2019255

اللغة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ اإلنجليزية وآدابها

اربد األهلية وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة  

ً (173)للتخصص عند  ."طالبا

1724/4/2019256

هندسة )إمكانية إعادة النظر في مسمى تخصص " 

في  (برنامج البكالوريوس/ االتصاالت واإللكترونيات

جامعة عمان األهلية بما يتوافق مع اإلطار العام 

لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص لتخصصات البرامج 

:الهندسية الُمحدث، بحيث يصبح على النحو التالي

هندسة االتصاالت/ الهندسة الكهربائية- 

."هندسة اإللكترونيات/ الهندسة الكهربائية- 

1724/4/2019257

اقرار المجاالت المعرفية ومخرجات التعلم لتخصص " 

ً (العمارة/هندسة العمارة ) ."والمرفقة طيا

هندسة )كما ارجو العلم بأن امتحان الكفاءة في تخصص 

سيكون ضمن معايير تقييم مخرجات  (العمارة/العمارة 

.التعلم لقدرات الطلبة

."ارتأى المجلس بتشكيل لجنة لدراسة الموضوع" 1724/4/2019258

1724/4/2019259

التي اطلقها صاحب السمو " ض"ترجمة مبادرة " 

الملكي ولي العهد األمير الحسين بن عبدهللا الثاني حفظه 

هللا على معايير االعتماد الخاص للتخصصات وامتحان 

الكفاءة الجامعية ضمن المستوى العام حيث تم تضمين 

االمتحان بكفايات تهدف الى زيادة مهارات اللغة العربية 

باإلضافة الى ذلك تم توجيه الجامعات باالهتمام بمهارات 

التواصل الخاصة باللغة العربية عند مراجعة واعادة 

تصميم الخطط الدراسية للسنة التحضيرية، أرجو العمل 

على تنفيذ مضمون هذا القرار بالتعاون مع الجامعات 

." األردنية



181/5/2019260

تعديل نسبة الزيادة الممنوحة في رفع الطاقة - 1

إلى % 25)االستيعابية الخاصة لبرامج الدكتوراة من 

من %( 10)شريطة ان تكون نسبة الزيادة  ( 35%

الطلبة الوافدين وأن يتم تعيين العدد الالزم من اعضاء 

هيئة التدريس لتغطية هذه الزيادة وتحقيق معايير 

االعتماد الخاص

تعديل نسبة الزيادة الممنوحة في رفع الطاقة - 2

إلى % 25)االستيعابية الخاصة لبرامج الماجستير من 

من %( 15)شريطة ان تكون نسبة الزيادة  ( 40%

الطلبة الوافدين وأن يتم تعيين العدد الالزم من اعضاء 

هيئة التدريس لتغطية هذه الزيادة وتحقيق معايير 

."االعتماد الخاص

181/5/2019261

العالج )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص :أوالً"

 (برنامج الماجستير/ الجهاز العصبي والعضلي- الطبيعي

 (33)في الجامعة األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

طالب، شريطة استكمال إجراءات معادلة شهادات 

الدكتوراة ألعضاء هيئة التدريس في قسم العالج 

:الطبيعي اآلتية أسماؤهم

.الدكتورة سمية أبو جابر- 

.الدكتورة دانية قطيشات- 

.الدكتور إبراهيم الطوباسي- 

.الدكتور عماد اليحيى- 

.الدكتورة رشا عكاشة-  

ً العالج )تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص : ثانيا

."طالب( 360)عند  (برنامج البكالوريوس/ الطبيعي



181/5/2019262

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : أوالً"

بطاقة  (برنامج البكالوريوس/التربية الخاصة)لتخصص 

ً (360)استيعابية قدرها  .طالبا

ً االرشاد )إيقاف قبول طلبة جدد  في تخصص : ثانيا

في جامعة الحسين بن طالل  (برنامج الماجستير/االسري

لعدم توفر أعضاء هيئة تدريس متخصصين في تخصص 

.اإلرشاد األسري

ً :إمكانية تعديل الخطة الدراسية: ثالثا

خفض عدد ساعات المواد اإلجبارية في مسار . 1

. ساعة15 إلى 18الرسالة من 

رفع عدد ساعات مسار الرسالة للمواد االختيارية من . 2

. ساعات9 ساعات إلى 6

من المواد  (واجبات األسرة وحقوقها)حذف مادة . 3

االختيارية في المسارين واقتراح مادة إرشاد األطفال 

.والمراهقين بدالً منها

إمكانية إضافة ساعات استدراكية للخطة تخص . 4

 (9)الطلبة المقبولين من خارج التخصص بحد أعلى 

."ساعات



181/5/2019263

 (برنامج البكالوريوس/ إدارة االعمال):   أوالً

ادارة )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  (1

في جامعة البترا بطاقة  (برنامج البكالوريوس /األعمال 

.طالباً  (741)استيعابية قدرها  

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس الذين تنتهي  (2

،  وفقاً للتعديل الوارد 2019عقودهم في شهر آب للعام 

على   (431/37/2018)في قرار مجلس الهيئة رقم 

من االطار العام لتعليمات  (3-فقرة ب/4)المادة  

ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية 

من أعضاء هيئة  (%50) بحيث التقل مدة عقود 

.التدريس عن ثالث سنوات 

ً (برنامج الماجستير/ إدارة االعمال): ثانيا

إدارة )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص   (1

في جامعة البترا بطاقة  (برنامج الماجستير/ األعمال

ً (83)استيعابية قدرها  .طالبا

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس الذين تنتهي  (2

 ، وفقاً للتعديل الوارد 2019عقودهم في شهر آب للعام 

على   (431/37/2018)في قرار مجلس الهيئة  رقم 

من تعليمات ومعايير االعتماد العام  (الفقرة ج/6)المادة  

 (%50)لبرامج الدراسات العليا بحيث التقل مدة عقود 

. من أعضاء هيئة التدريس عن خمس  سنوات 

 (برنامج البكالوريوس/ المحاسبة):  ثالثًا

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص  (1

في جامعة البترا من  (برنامج البكالوريوس/ المحاسبة)

ً (776)لتصبح  (1163) .طالبا

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس الذين تنتهي  (2

 ، وفقاً للتعديل الوارد 2019عقودهم في شهر آب للعام 



181/5/2019264

تأجيل البت باستمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

 (برنامج البكالوريوس/تكنولوجيا معلومات االعمال )

:لحين استكمال الجامعة النواقص االتية

الفصل التام في الترميز في الخطط الدراسية بين - 1

أنظمة المعلومات الحاسوبية وتكنولوجيا )تخصصي 

بحيث يمكن  (برنامج البكالوريوس/معلومات االعمال 

التمييز بينهما وبالتالي يمكن حساب الطاقة االستيعابية 

.للتخصصين بشكل صحيح

تسكين تخصص تكنولوجيا معلومات االعمال تحت - 2

مظلة تكنولوجيا المعلومات وليس أنظمة المعلومات 

الحاسوبية كما هو حاليا وحسب تعليمات ومعايير 

.االعتماد

توطين اعضاء هيئة التدريس في التخصص بحيث - 3

يكون تعيينهم على مستوى التخصص الواحد وليس 

على مستوى القسم وبالتالي امكانية تحديد عدد اعضاء 

.هيئة التدريس لكل تخصص

تعديل عدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية - 4

ساعة معتمدة حيث انها حاليا  (132)بحيث تصبح 

.ساعة معتمدة فقط (130)

اضافة المواد اآلتية لمتطلبات التخصص االجبارية - 5

وتطرح في قسم تكنولوجيا معلومات االعمال في الخطة 

:الدراسية للتخصص

.مادة ذكاء االعمال- 

.(ERP)مادة تخطيط موارد المؤسسات - 

."15/9/2019وذلك في موعد أقصاه 

181/5/2019265

اإلطالع على تقرير لجنة تقييم وتحليل مخرجات التعلم "

لبرنامج التمريض في الجامعات األردنية، وتزويدنا بأية 

".مالحظات ترونها مناسبة

181/5/2019266

إقرار التعديل على التدريب العملي الميداني في "

/ العلوم الطبية المخبرية/ التحاليل الطبية )تخصص 

، كما هي بالشكل المرفق، ويعمل (برنامج البكالوريوس

."بها من تاريخ إقرارها

181/5/2019267

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقـــــــــة "

برنامج الدبلوم / الصيدلة )االستيعابية الخاصة لتخصص 

/ الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا )في  (المتوسط

ً( 428)بطاقة قــــــدرها  (كلية جامعيـة تقنية ."طالبا

181/5/2019268

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقـــــــة "

/ مختبرات األسنان )االستيعابية الخاصة لتخصص 

الكلية الجامعية العربية )في  (برنامج الدبلوم المتوسط

بطاقة قــــــدرها  (كلية جامعيـة تقنية/ للتكنولوجيا

(134) ً ."طالبا



181/5/2019269

 

الموافقة على تثبيت الطاقـــــــــة االستيعابية الخاصة "

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ علوم الشريعـــــة )لتخصص 

كلية جامعيـة / الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا )في 

ً( 173)بطاقـة قــدرها  (تقنية ."طالبا

181/5/2019270

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة "

فحص البصر وتجهيز )االستيعابية الخاصة لتخصص 

الكلية )في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ النظارات الطبية

، (كلية جامعيـة تقنية/ الجامعية العربية للتكنولوجيا 

."طالبا (134)بطاقة استيعابية قدرها 

181/5/2019271

الموافقة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في : أوالً "

برنامج / فنون التصميم الداخلي والديكور  )تخصص 

الكلية الجامعية العربية ) فـــــــــي  (الدبلوم المتوسط 

.  (كلية جامعيـة تقنية / للتكنولوجيا 

الموافقــة على االعتمــــــاد الخـــاص وتثبيت : ثانياً 

فنون  )الطاقـــــــــة االستيعابية الخاصة لتخصص 

 (برنامج الدبلوم المتوسط / التصميم الداخلي والديكور 

/ الكــلـيـــة الجـــامعية العــربية للتكنولوجيا  )فـــــــــي 

ً ( 193) بطاقة قــــــدرها  (كلية جامعيـة تقنية  ."طالبا

181/5/2019272

الموافقة على إعادة فتح باب قبول طلبة : أوالً "

برنامج / التصميم الجرافيكي  )جــــــــــدد في تخصص 

الكلية الجامعية العربية ) فـــــــــي  (الدبلوم المتوسط

.  (كلية جامعيـة تقنية / للتكنولوجيا 

الموافقــة على االعتمــــــاد الخـــاص وتثبيت : ثانياً 

التصميم  )الطاقـــــــــة االستيعابية الخاصة لتخصص 

) فـــــــــي  (برنامج الدبلوم المتوسط / الجرافيكي 

كلية / الكــلـيـــة الجـــامعية العــربية للتكنولوجيا 

ً ( 185) بطاقة قــــــدرها     (جامعيـة تقنية  ."طالبا

181/5/2019273

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقـــــــــة "

تكنولوجيا إنشاء  )االستيعابية الخاصة لتخصص 

) فـــــــــي  (برنامج الدبلوم المتوسط / وصيانة المباني 

كلية جامعيـة تقنية / الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا 

ً ( 143) بطاقة قــــــدرها  ( ."طالبا



181/5/2019274

الموافقة على االعتماد الخـــاص وتثبيت الطاقـــــــــة "

مساحة الطرق وحساب  )االستيعابية الخاصة لتخصص 

الكلية ) فـــــــــي  (برنامج الدبلوم المتوسط / الكميات 

 (كلية جامعيـة تقنية / الجامعية العربية للتكنولوجيا 

ً ( 92 )بطاقة قــــــدرها  ."طالبا

181/5/2019275

الموافقة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في : أوالً "

برنامج / هندسة العمارة والتصميم الداخلي )تخصص 

الكلية الجامعية العربية ) فـــــــــي  (الدبلوم المتوسط 

.  (كلية جامعيـة تقنية / للتكنولوجيا 

الموافقــة على االعتمــــــاد الخـــاص وتثبيت : ثانياً 

هـندسة )الطاقـــــــــة االستيعابية الخاصة لتخصص 

برنامج الدبلوم / العمــــارة والتصميم الداخـــلي 

الكلية الجامعية العربية )فـــــــــي  (المتوسط 

) بطاقة قــــــدرها  (كلية جامعيـة تقنية / للتكنولوجيا 

134 ) ً ."طالبا

198/5/2019276

استمرارية االعتماد وتثبيت الطاقة االستيعابية .1"

في  (برنامج البكالوريوس/الحقوق)الخاصة لتخصص

ً (349)جامعة الزيتونة األردنية عند  .طالبا

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة .2

في جامعة  (برنامج الماجستير/الحقوق)لتخصص

.(63)الزيتونة األردنية وتثبيتها عند 

شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة . 3

.للجامعة

198/5/2019277

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص "

في الجامعة األميريكة  (برنامج البكالوريوس/ العمارة)

في مأدبا، وتخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة 

طالباً  (171)طالباً بدالً من  (163)للتخصص لتصبح 

وعلى الجامعة االلتزام بقرار مجلس الهيئة المتضمن 

أن تكون مدة عقود أعضاء هيئة التدريس من حملة  "

منهم ال تقل عن ثالث سنوات ،  (%50)درجة الدكتوراة 

وذلك حسب اإلطار العام لالعتماد الخاص للتخصصات 

اإلنسانية والعلمية الصادرة بموجب قرار مجلس هيئة 

تاريخ  (431/37/2018)االعتماد رقم 

3/10/2018"".



198/5/2019278

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص "

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ التصميم الداخلي)

:األميركية في مأدبا لحين استكمال النواقص اآلتية

تعيين أعضاء هيئة تدريس أردنيين بحيث تكون - 1

من أعضاء الهيئة  (%75)نسبتهم ال تقل عن 

التدريسية، اعتباراً من بداية العام الجامعي 

حيث أن المتوفر حالياً ما نسبته  (2019/2020)

من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة  (33%)

.الدكتوراة أردنيين

تصويب مدة عقود أعضاء هيئة التدريس اعتباراً -  2

، وذلك حسب اإلطار (2019/2020)من العام الجامعي 

العام لالعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية 

والصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 

."3/10/2018تاريخ  (431/37/2018)

198/5/2019279

االتصال مع اللجنة المكلفة بموجب كتاب رئيس الهيئة "

 بمهمة دراسة 6/12/2017تاريخ  (1/5/2909)رقم 

وضع تخصصات التصميم والفنون في الجامعات االردنية 

لإلجتماع مع مساعد الرئيس لشؤون االعتماد لعمل  

."استيضاح حول التقرير المقدم

198/5/2019280

اإليعاز لمديرية ضمان الجودة بإجراء التعديالت "

دليل قياس معايير ضمان الجودة  )الالزمة على 

وعرضها على  (2016لمؤسسات التعليم العالي 

."المجلس



198/5/2019281

من قانون التعليم  (2/ب/6)استناداً الى المادة : أوالً" 

، التنسيب الى 2018العالي والبحث العلمي لسنة 

مجلس التعليم العالي بإيقاف مؤقت لقبول طلبة جدد في 

وذلك بسبب  (كلية مجتمع متوسطة/ غرناطة)كلية 

مخالفة الكلية لقرار مجلس التعليم العالي الذي اتخذ في 

بموجب كتاب  (29/8/2017)جلسته المنعقدة بتاريخ 

 ولتعليمات 7/9/2017تاريخ  (10/1/9962)رقم 

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها 

: تحت بند أحكام عامة على  (20)التي تنص في المادة 

تخصيص أرض الكلية وماعليها من مرافق لألغراض "

األكاديمية واإلدارية والعلمية والنشاطات والخدمات 

الطالبية لطلبة الكلية، واليجوز بأي حال من األحوال 

تأجير أرض الكلية ، أو إحدى مرافقها ومبانيها ألي 

جهة أخرى، وال يجوز بناء مرافق على األرض 

المخصصة للكلية لغير األغراض األكاديمية والنشاطات 

.المنهجية لخدمة الكلية وطلبتها

ً منح كلية غرناطة مهلة لمدة شهرين من تاريخه : ثانيا

لتصويب المخالفة الواردة أعاله، وبخالف ذلك سيتم 

التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإلغاء ترخيص 

."الكلية

2015/5/2019282

 

استمرارية االعتماد الخاص وتخفيض الطاقة : أوالً" 

/ الهندسة الكيميائية)االستيعابية الخاصة لتخصص 

في جامعة العلوم والتكنولوجيا  (برنامج البكالوريوس

ً (433)طالباً لتصبح  (646)األردنية من  .طالبا

ً الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة العلوم  (برنامج الماجستير/ الكيميائية

 (66)والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

ً .طالبا

ً تزويد الهيئة بمعادلة شهادات أعضاء هيئة : ثالثا

التدريس خريجي الجامعات غير األردنية ممن لم 

يحصلوا على معادلة لشهادتهم بعد، وذلك في موعٍد 

أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

2019/2020".

2015/5/2019283

برنامج / الصيدلة)إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص " 

في الجامعة الهاشمية لحين تصويب  (البكالوريوس

الجامعة التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية حيث 

طالباً زيادة على الطاقة  (412)بلغ مقدار التجاوز

."االستيعابية المحسوبة



2015/5/2019284

العلوم المالية )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص " 

في جامعة الحسين بن  (برنامج الماجستير/ والمصرفية

طالل لحين استكمال الجامعة لشرط االنتاج العلمي 

."المعتمد ألعضاء هيئة التدريس في التخصص

2015/5/2019285

اللغة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص   " 

في جامعة  (برنامج الماجستير/ اإلنجليزية وآدابها

اإلسراء لحين تزويد الهيئة بمباشرة عمل الدكتور نضال 

."موسى في الجامعة

2015/5/2019286

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في  (برنامج البكالوريوس/ نظم المعلومات الحاسوبية)

:جامعة البترا لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه  (1

نظراً  (نظم المعلومات الحاسوبية)تخصصه الدقيق في 

بسبب  (مي يعقوب النشاشيبي)لعدم احتساب الدكتورة 

عدم وجود تسلسل في الشهادات العلمية التي تحملها من 

.درجة البكالوريوس إلى الدكتوراه

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس بحيث تكون نسبة  (2

من عقود أعضاء هيئة التدريس من حملة  (50%)

.درجة الدكتوراه لمدة ثالث سنوات على األقل

   وذلك قبل بداية الفصل الدراسي األول من العام 

."(2019/2020)الجامعي 

2015/5/2019287

هندسة )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة البترا  (برنامج البكالوريوس/ البرمجيات

 (255)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

:طالباً، شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس بحيث تكون نسبة  (1

من عقود أعضاء هيئة التدريس من حملة  (50%)

.درجة الدكتوراه لمدة ثالث سنوات على األقل

ساعات معتمدة ( 3)إضافة مادة إجبارية بواقع  (2

في  (مساقات في هندسة البرمجيات)للمجال المعرفي 

 (تطوير البرمجيات وتوثيقها)أو  (معمارية البرمجيات)

وفقاً لإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

.لتخصصات تكنولوجيا المعلومات

و ذلك قبل بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020) ".



2015/5/2019288

علم )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة البترا  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوب

 (224)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

طالباً، شريطة تجديد الجامعة عقود أعضاء هيئة 

من عقود أعضاء  (%50)التدريس بحيث تكون نسبة 

هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه لمدة ثالث 

سنوات على األقل وذلك قبل بداية الفصل الدراسي األول 

."(2019/2020)من العام الجامعي 

2015/5/2019289

 )الموافقة على تنسيب رئيس مجلس أمنـاء كليـة " 

بتعيين الدكتور عبدهللا  (كلية جامعية متوسطة / غرناطة 

حلوش عضواً في مجلس أمناء الكلية وللمدة المتبقية 

من عمر المجلس ، بديالً عن السيد عبد الرؤوف محمد 

من  (ب/ 5)الشيخ عبد الرحيم ، وذلك بموجب المادة 

تعليمات االعتماد العــــــام للكليات الجامعية المتوسطة 

." (2013)لسنة  (2)المعدلة رقم 

2015/5/2019290

التأكيد على قرار المجلس السابق بتأجيل البت : أوأل" 

/ الهندسة الميكانيكية)في االعتماد الخاص لتخصص 

في كلية الخوارزمي الجامعية  (برنامج البكالوريوس

:التقنية؛ لحين استكمال النواقص االتية

تزويد الهيئة بمباشرة عمل الدكتور عمر صالح . 1

.الدين

ميكانيك )ان تكون االجهزة المطلوبة للمختبرات . 2

الموائع، االهتزازات الميكانيكية، اآلالت الكهربائية، 

الديناميكا الحرارية، انتقال الحرارة، مقاومة المواد، 

متوفرة بداية الفصل الدراسي االول من  (عمليات االنتاج

لوجود طلبة في  (2019/2020)العام الجامعي 

.المستوى السنة الثانية حالياً

ً سيتم التأكد من استكمال النواقص المتعلقة : ثانيا

باالعتماد الخاص للتخصص مع بداية العام الجامعي 

، وبخالف ذلك سيتم ايقاف قبول طلبة (2019/2020)

." جدد في التخصص



2015/5/2019291

التأكيد على قرار المجلس السابق بإيقاف قبول : أوال

برنامج / الهندسة المدنية)طلبة جدد في تخصص 

في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية؛  (البكالوريوس

:لحين استكمال الكلية للنواقص االتية

تزويد الهيئة بمباشرة عمل االستاذ الدكتور جمال ابو . 1

.زيد

من  (4)من المادة  (ج)االلتزام بما ورد بالفقرة . 2

اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

لتخصصات االنسانية والعلمية المتضمنة تعيين ما نسبته 

على االقل من اعضاء هيئة التدريس ممن  (75%)

يحملون الجنسية االردنية في التخصص الواحد، وبحيث 

عقود  من اعضاء هيئة التدريس لمدة  (%50)ان تكون 

.  سنوات على االقل (3)

االنشاءات )ان تكون االجهزة المطلوبة للمختبرات . 3

 (ومقاومة المواد، المائيات، الخرسانة، التربة، المساحة

متوفرة بداية الفصل الدراسي االول من العام الجامعي 

لوجود طلبة في المستوى السنة  (2019/2020)

.الثانية حالياً

تجهيز غرفة تحضير العينات لمختبر التربة . 4

. والخرسانة

الحالي، بحيث تكون  (التربة)تحديث وتوسعة مختبر . 5

.متر مربع (60)مساحته 

توفير المتطلبات االتية حسب المدة الزمنية : ثانيا

:المحددة

قبل بداية السنة الرابعة من  (الطرق )توفير مختبر - 

.(2020/2021)العام الجامعي 

قبل بداية السنة الخامسة من  (البيئة)توفير مختبر- 

2015/5/2019292

التأكيد على قرار المجلس السابق بتأجيل البت في " 

برنامج الدبلوم / الترجمة)االعتماد الخاص لتخصص 

كلية جامعية / كلية الخوارزمي)فـي  (المتوسط

؛ لحين  توفير عضو هيئة تدريس من حملة (متوسطة

درجة الدكتوراه في التخصص؛ وبخالف ذلك سيتم اعادة 

."النظر في االعتماد الخاص للتخصص

2015/5/2019293

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

/ تكنولوجيا الطاقة)االستيعابية الخاصة لــتخصص 

كلية / كلية الخوارزمي)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط

( 134)بطاقة استيعابية قدرها بـ (جامعية متوسطة

ً ."طالبا

2015/5/2019294

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

تكنولوجيا انشاء وصيانة )االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المباني

، بطاقة استيعابية (كلية جامعية متوسطة/ الخوارزمي

ً (134)قدرها  ."طالبا



2015/5/2019295

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقـــــــــة " 

هندسة العمارة والتصميم )االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية الخوارزمي )في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الداخلي

بطاقة استيعابية  (كلية جامعيـة تقنية/ الجامعية التقنية

ً (101)قدرها  ."طالبا

2122/5/2019296

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : أوالً"

 (برنامج البكالوريوس/ الهندسة الصناعية)لتخصص 

 (692)في الجامعة األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً، شريطة زيادة عدد ساعات متطلبات الكلية 

من المجموع الكلي  (%15)اإلجبارية لتصبح حداً أدنى 

لساعات الخطة الدراسية، وإضافة ساعات للتدريب 

.الميداني للتخصص، حسب معايير االعتماد الخاص

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : ثانيا

برنامج / هندسة الصيانة وإدارة الجودة)لتخصص 

في الجامعة األردنية بطاقة استيعابية قدرها  (الماجستير

(66) ً .طالبا

ً الهندسة )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : ثالثا

لحين توفير  (برنامج الماجستير/ إدارة- الصناعية

.أعضاء هيئة تدريس مطابقين للتخصص

االستمرار بالتحديث المستمر لمختبرات قسم : رابعاً 

.الهندسة الصناعية

ً "عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة : خامسا

2122/5/2019297

استمرارية االعتماد الخاص وتخفيض الطاقة : أوالً"

من  (برنامج البكالوريوس/ اآلثار)االستيعابية لتخصص 

ً (231)طالباً لتصبح  (283) .طالبا

ً التراث )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

وبطاقة استيعابية قدرها  (برنامج الماجستير/ الحضاري

(44) ً .طالبا

ً ."عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثا

2122/5/2019298

استمرارية االعتماد الخاص للتخصصات والبرامج :اوالً"

في كلية الهندسة والتكنولوجيا في جامعة الزيتونة 

األردنية وبالطاقات االستيعابية المقرة سابقاً وفقاً للقرار 

، شريطة 3/4/2019تاريخ  (222/14/2019)رقم 

استكمال توفير الكتب المقرة والمراجع الحديثة الخاصة 

بالتخصصات في كلية الهندسة والتكنولوجيا في موعد 

.15/6/2019أقصاه 

ً . "عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثانيا



2122/5/2019299

 

خالد محمد نور "بيان مبررات غياب المدرس - 1

 7/5/2019 ولغاية 14/4/2019من تاريخ "الصمادي

، علماً بأن 2018/2019خالل الفصل الدراسي الثاني 

نظام اعضاء هيئة التدريس المعمول به في جامعتكم 

الموقرة ال يسمح بمنح عضو هيئة التدريس إجازة بهذه 

.المدة خالل الفصل

خالد محمد نور "بيان أسباب طرح مواد للمدرس - 2

."خارج تخصصه" الصمادي

2122/5/2019300

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

في  (برنامج البكالوريوس/ التغذية والحميات الغذائية)

الجامعة األميركية في مأدبا وبالطاقة االستيعابية المقرة 

:طالباً شريطة اآلتي (198)سابقاً وهي 

من مدة عقود أعضاء الهيئة  (%50)تحقيق شرط - 1

.التدريسية ثالثة سنوات عند تجديد العقود

على المجال  (تخطيط وجبات الطعام)إضافة مادة - 2

بحيث يصبح عدد  (التغذية في حاالت الصحة)المعرفي 

.ساعة معتمدة (16)ساعاتها 

."عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة - 3

2122/5/2019301

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

في الجامعة األميركية  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)

في مأدبا وبالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً وهي 

:طالب، شريطة اآلتي (200)

توفير صيدلية نموذجية في كلية الصيدلة لغايات - 1

تدريب الطلبة، وذلك في موعد أقصاه بداية العام 

.(2019/2020)الجامعي 

. "عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة- 2

2122/5/2019302

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

 (برنامج البكالوريوس/ األحياء والتكنولوجيا الحيوية)

في الجامعة األميركية في مأدبا وبالطاقة االستيعابية 

:طالب، شريطة اآلتي (200)المقرة سابقاً وهي 

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة - 1

، وذلك (األحياء الدقيقة والمناعة)في المجال المعرفي 

.(2019/2020)في موعد أقصاه بداية العام الجامعي 

. "عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة- 2

2122/5/2019303

عدم اعتماد البرامج األكاديمية التي تدرس خارج "

الحرم الجامعي مالم تكن في فرع من فروع الجامعة أو 

."كلية تابعة للجامعة



2122/5/2019304

الموافقة على تعيين الدكتور عبدالناصر محمد طه "

، (كلية جامعية متوسطة/ تدريب عمان)عميداً لكلية 

، على أن 1/5/2019ولمدة ثالث سنوات اعتباراً من 

."يتم تزويد هيئة االعتماد بالعقد موقع حسب األصول

2229/5/2019305

منح جامعة فيالدلفيا شهادة ضمان الجودة األردنية "

الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات  (المستوى الفضي)

التعليم العالي وضمان جودتها، على أن تقوم الجامعة 

بمعالجة مجاالت التحسين الواردة في تقرير لجنة 

الخبراء وتزويد الهيئة بخطة التحسين التنفيذية الخاصة 

بذلك سنوياً، آخذاً بعين اإلعتبار أن الجامعة ستخضع 

."للمتابعة بعد سنتين من تاريخ حصولها على الشهادة

2229/5/2019306

تأجيل البت في االستمرار في االعتماد الخاص : أوالً" 

في  (برنامج الماجستير/ إدارة األعمال)لتخصص 

:الجامعة األلمانية األردنية لحين توفير

.عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ. 1

عضو هيئة تدريس لتغطية مواد مثل السلوك . 2

.التنظيمي وإدارة الموارد البشرية واإلدارة االستراتيجية

ً / إدارة األعمال)إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : ثانيا

في الجامعة األلمانية األردنية لحين  (برنامج الماجستير

."تحقيق النواقص الواردة في البند أوالً

2229/5/2019307

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة  (برنامج الماجستير/ إدارة اللوجستيات)

األلمانية األردنية لحيت تحقيق شرط االنتاج العلمي 

لعضو هيئة تدريس رابع في البرنامج، وذلك حسب 

من تعليمات ومعايير برامج  (9)والمادة  (6)المادة 

.الدراسات العليا

، وبخالف ذلك 15/8/2019وذلك في موعد أقصاه 

." سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص



2229/5/2019308

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/ إدارة االعمال)لتخصص 

المركز، وتخفيض الطاقة / جامعة البلقاء التطبيقية

ً (453)طالباً لتصبح  (526)اإلستيعابية من  .طالبا

ً / إدارة األعمال)إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : ثانيا

المركز / في جامعة البلقاء التطبيقية (برنامج الماجستير

وذلك لحين توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس 

.الذين تنطبق عليهم شروط اعتماد برامج الدراسات العليا

ً إدارة الموارد )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : رابعا

في جامعة البلقاء  (برنامج الماجستير/ البشرية

المركز وذلك لحين تزويد هيئة االعتماد / التطبيقية

باإلنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس حسب النماذج 

.المعتمدة لدى هيئة االعتماد

2229/5/2019309

الموافقة على االعتمــــاد الخـــــــاص وتثبيت " 

الطاقـــــــــة االستيعابيـــــة الخاصة لتخصص 

برنامج الدبلوم / تكنولوجيــــــا الطاقـة المتجددة)

كلية جامعيـة / تدريب وادي السير)فـي كلية  (المتوسط

ً( 185)عند طاقة استيعابية قــــــدرها  (متوسطة ."طالبا

2229/5/2019310

الموافقــة على االعتمــــــاد الخـــاص لتخصص " 

برنامج الدبلوم / صيانة المركبات الكهربائية والهجينة )

كلية / تدريب وادي السير)فـــــــــي كلية  (المتوسط

) بطاقــــــــــة استيعابية قدرهــــــــا  (جامعيـة متوسطة

:طالباً، شريطة اآلتي ( 134

تزويدنا بأوراق تعيين البديل للمدرس يوسف -  1

عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة )مكسر

 (الماجستير او البكالوريوس في هندسة االوتوترونكس

.(2019/2020)وذلك قبل بداية الفصل الدراسي األول 

توفير مختبر الموائع وتجهيزه باألدوات والمعدات - 2

الالزمة حسب معايير االعتماد الخاص للنخصص وذلك 

.(2020/2021)في بداية العام الدراسي 

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في موعد 

أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2020/2021).



2229/5/2019311

الموافقة على االعتمــــاد الخـــــــاص وتثبيت " 

الطاقـــــــــة االستيعابيـــــة الخاصة لتخصص 

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ تكنولوجيا التحكم الصناعي)

كلية جامعيـة / تدريب وادي السير)فــــــي كلية 

ً( 202)عند طاقة استيعابية قــــــدرها  (متوسطة ."طالبا

2319/6/2019312

علم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 1

في الجامعة األردنية  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوب

ً (536)وتثبيت طاقته االستيعابية عند  .طالبا

علم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 2

في الجامعة األردنية،  (برنامج الماجستير/ الحاسوب

.طالب (66)وتثبيت الطاقة االستيعابية عند 

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 3

في الجامعة األردنية  (برنامج الدكتوراه/ علم الحاسوب)

وإيقاف قبول طلبة جدد فيه، وذلك لحين تعيين العدد 

الالزم من أعضاء هيئة التدريس وتصويب التجاوز على 

ً (33)الطاقة االستيعابية المقرة والبالغ قدرها  .طالبا

انظمة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 4

في  (برنامج البكالوريوس/ المعلومات الحاسوبية

 (731)الجامعة األردنية وتثبيت طاقته االستيعابية عند 

ً .طالبا

انظمة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 5

في الجامعة  (برنامج الماجستير/ المعلومات الحاسوبية

ً (44)األردنية وتثبيت طاقته االستيعابية عند  .طالبا

تكنولوجيا )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 6

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ معلومات األعمال

ً (506)األردنية وتثبيت طاقته االستيعابية عند  .طالبا

/ ذكاء الشبكة)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 7

في الجامعة األردنية وتثبيت طاقته  (برنامج الماجستير

ً (44)االستيعابية عند  .طالبا

الحكومة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص . 8

في الجامعة األردنية  (برنامج الماجستير/ اإللكترونية

ً (44)وتثبيت طاقته االستيعابية عند  .طالبا



2319/6/2019313

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم : أوالً

 والمتضمن 1/8/2018تاريخ  (266/30/2018)

برنامج / المحاسبة)إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

في جامعة آل البيت، لحين تصويب التجاوز  (الماجستير

الحاصل على الطاقة االستيعابية القصوى لبرامج 

طالب وتعيين العدد الالزم  (100)الماجستير والبالغة 

.من أعضاء هيئة التدريس

/ المحاسبة)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانياً

في جامعة آل البيت، وتثبيت  (برنامج البكالوريوس

ً (557)الطاقة االستيعابية عند  .طالبا

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم : ثالثا

 والمتضمن 1/8/2018تاريخ  (266/30/2018)

المحاسبة وقانون )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

في جامعة آل البيت،  (برنامج البكالوريوس/ األعمال

لحين تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس من 

حملة درجة الدكتوراه مع مراعاة تغطية المجال المعرفي 

.(قانون األعمال)

ً نظم )استمرارية  االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ المعلومات المحاسبية

ً (446)آل البيت وتثبيت طاقته االستيعابية عند  .طالبا

2319/6/2019314

تعتبر الجامعة األلمانية األردنية  غير مستكملة " 

الهندسة الطبية )لنواقص االعتماد الخاص لتخصص 

فيما يتعلق ببند توفير  (برنامج البكالوريوس/ الحيوية 

عضو هيئة تدريس في مجال أساسيات في علم وظائف 

األعضاء لتغطية المجال المعرفي للتخصص، وذلك في 

، وبخالف ذلك سيتم إيقاف 20/7/2019موعد أقصاه 

." قبول طلبة جدد في التخصص



2319/6/2019315

تعديل البند الرابع من قرار مجلس الهيئة رقم 

ليصبح على  (17/4/2019)تاريخ  (251/16/2019)

:النحو اآلتي

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص  " 

برنامج / اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية وآدابهما)

في جامعة البترا بالطاقة االستيعابية  (البكالوريوس

:طالٍب، شريطة اآلتي (200)المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

.استكمال صيانة وتحديث مختبر اللغة الفرنسية- 1

رفد مكتبة الجامعة بالكتب المتخصصة الخاصة - 2

النحو، الصوتيات، : بأعضاء هيئة التدريس في مواضيع

.أساليب التدريس، اللغويات

وذلك قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 

، وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في  (2019/2020)

."استمرارية االعتماد الخاص للتخصص

2319/6/2019316

تكنولوجيا )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص "

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ معلومات األعمال

األميرة سمية للتكنولوجيا بالطاقة االستيعابية المقرة 

طالب، شريطة استكمال  (200)سابقاً والبالغ قدرها 

:الجامعة للنواقص اآلتية

إجراء التعديل على الخطة الدراسية للتخصص : أوالً

:وفقاً لمعايير االعتماد الخاص للتخصص

إضافة مادة إجبارية بواقع ثالث ساعات معتمدة في 

إدارة سلسة التزويد )، (CRMإدارة عالقات الزبائن )

SCM) التطبيقات األكثر )، للمجال المعرفي الفرعي

.(شيوعاً في تكنولوجيا معلومات األعمال

تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل الدكتور سالمة : ثانياً

.الحجران

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."(2019/2020)العام الجامعي 



2319/6/2019317

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

مساري الصحافة اإللكترونية / الصحافة واإلعالم)

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ والعالقات العامة

فرع األردن لحين استكمال الجامعة / العربية المفتوحة

للنواقص االتية المتعلقة باالعتماد الخاص للتخصص قبل 

:(2019/2020)بداية الفصل األول من العام الدراسي 

تعيين منسق للبرنامج من حملة درجة الدكتوراه في  (أ 

التخصص بحيث ال يقل عدد المشرفيين األكاديميين من 

حملة الدكتوراه في التخصص عن ثالثة مشرفيين ما عدا 

.المنسق

تعيين عضو هيئة تدريس مشرف من حملة درجة  (ب 

لتغطية  (العالقات العامة)الدكتوراه تخصصه الدقيق في 

.مسار العالقات العامة واإلعالن

توفير مختبر حاسوب مجهز ألغراض التحرير  (ج 

.واإلخراج وتصميم المطبوعات

تزويد هيئة االعتماد بعقود مجددة ألعضاء هيئة  (د 

التدريس من حملة درجة الدكتوراه في التخصص على 

.منها عن ثالث سنوات (%50)أن ال تقل مدة  عقود 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص 

."للتخصص

2319/6/2019318

الفقه )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة العلوم االسالمية  (دبلوم متوسط/ الشافعي

طالباً، شريطة  (173)العالمية بطاقة استيعابية قدرها 

تعيين عضو هيئة تدريس واحد على األقل لتغطية عدد 

.الطالب المسجلين في التخصص

ً الفقه )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة العلوم االسالمية  (دبلوم متوسط/ الحنفي

ً (173)العالمية بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً الفقه )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

في جامعة العلوم االسالمية  (دبلوم متوسط/ المالكي

طالباً، مع االخذ  (173)العالمية بطاقة استيعابية قدرها 

: بعين االعتبار بالمالحظة اآلتية

. توفير مادة تالوة وتجويد في الخطة الدراسية-  

2319/6/2019319

تثبيت الطاقــة االستيعــابـيــة الخاصة لتخصص " 

برنامج الدبلوم / هندسة العمارة والتصميم الداخلي)

كلية جامعيـة / تدريب وادي السير)فــي كلية  (المتوسط

ً( 185)عـنـد طاقـــة قــــدرهـــــا  (متوسطة ."طالبا



2319/6/2019320

تثبيت الطاقة االستيعــابـيــة الخاصة لتخصص " 

برنامج الدبلوم / تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني)

كلية جامعيـة / تدريب وادي السير)في كلية  (المتوسط

ً( 227)عـنـد طــاقــة قـــدرهــا  (متوسطة ."طالبا

2319/6/2019321

تثبيت الطاقــــة االستيعــابـيــــة الخاصة لتخصص " 

برنامج الدبلوم / مساحة الطرق وحساب الكميات)

كلية جامعيـة / تدريب وادي السير)فـي كلية  (المتوسط

ً( 134)عـنـد طاقـــة قــدرهــا  (متوسطة ." طالبا

2319/6/2019322

اقرار التعديالت على معايير التصنيف االردني للبرامج " 

األكاديمية، كماهي بالشكل المرفق ويعمل بها من تاريخ 

."اقرارها

2319/6/2019323

منح كلية تكنولوجيا المعلومات في جامعة فيالدلفيا "

 (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

2319/6/2019324

المكتبة من  (11)من المادة  (5/7)التعديل على البند 

تعليمات االعتماد العام للجامعات العاملة في المملكة 

، ليصبح على 2011لسنة  (1)األردنية الهاشمية رقم 

:النحو اآلتي

توفير دوريات لكل مجال معرفي من الدوريات الجارية "

بنوعيها الورقية أو االلكترونية في كل تخصص مرخص 

للجامعة ألغراض االعتماد العام، وتوفير هذه االعداد 

سنوات سابقة على األقل وبأشكال مختلفة  (5)لمدة 

ورقية أو إلكترونية ومصغرات فلمية وأقراص 

وفي حالة االشتراك اإللكتروني يتوجب . الخ....مدمجة

على الجامعة أن توفر للطالب إمكانية الحصول على 

نسخ ورقية عن األبحاث التي يحتاجون إليها بحد أدنى 

صفحة مطبوعة مجاناً لكل طالب في الفصل  (150)

الواحد، وفي جميع الحاالت يتوجب على الجامعة توفير 

من مجموع عناوين الدوريات  (%30)ما ال يقل عن 

."المطلوبة للتخصص بصورتها الورقية



2426/6/2019325

العمل )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 

في الجامعة األردنية  (برنامج البكالوريوس/ االجتماعي

ً (445)وتثبيت الطاقة االستيعابية عند  .طالبا

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانيا

في  (برنامج الماجستير/ العمل االجتماعي)لتخصص 

الجامعة األردنية لحين تزويد هيئة االعتماد بإنتاج علمي 

مطابق لتعليمات الهيئة للدكتورة لبنى عكروش والدكتور 

ابراهيم أبو عرقوب، وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل 

، وممكن 2019/2020األول من العام الجامعي 

للجامعة األخذ بمالحظات اللجنة على الخطة الدراسية 

: وهي كاآلتي

التحليل )مادة : التقليل من عدد المواد اإلجبارية مثل- 

( متابعة وتقويم المشاريع)ومادة  (اإلحصائي المتقدم

وإبدالها بمواد تساعد على تحقيق مستوى التخصص في 

التعامل مع ): العمل االجتماعي والخدمة االجتماعية مثل

الخدمة االجتماعية )و (جرائم االنترنت وإدمانها

العمل االجتماعي مع الهجرة )ومادة  (اإللكترونية

.لما تشمله من تلبية احتياجات وطنية ودولية (والالجئين

2426/6/2019326

هندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في  (برنامج البكالوريوس/المعلومات الطبية الحيوية

 (276)جامعة اليرموك وبطاقة استيعابية مقدارها 

طالباً، شريطة استكمال الجامعة للنواقص المتعلقة 

:بالخطة الدراسية

:مراجعة الخطة الدراسية من حيث

 ساعات على المجال المعرفي العلوم 3اضافة - 

.الهندسية االساسية

 ساعات على المجال المعرفي الحاسوب 3اضافة - 

.واالتصاالت

 ساعات على المجال المعرفي العلوم القوى 6اضافة - 

.والتحكم

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."2019/2020العام الجامعي 



2426/6/2019327

الدبلوم )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً"

في جامعة  (برنامج الدبلوم العالي/ العام في التربية

طالباً، شريطة  (88)مؤتة بطاقة استيعابية خاصة قدرها 

.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : ثانياً

في جامعة مؤتة  (برنامج الماجستير/ التربية الخاصة)

ً (44)طالباً لتصبح  (66)من  .طالبا

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : ثالثا

في جامعة مؤتة  (برنامج الماجستير/ اإلدارة التربوية)

ً (88)طالباً لتصبح  (99)من  .طالبا

ً تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص :  رابعا

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ التربية الخاصة)

ً (202)مؤتة عند  ."طالبا

2426/6/2019328

الهندسة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ المدنية والبيئية

األلمانية األردنية وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة  (222)للتخصص عند 

."االستيعابية العامة للجامعة

2426/6/2019329

اللغة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً"

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ االنجليزية وآدابها

االميركية في مأدبا بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً 

.طالٍب (200)والبالغ قدرها 

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانياً

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ ترجمة)لتخصص 

االميركية في مأدبا لحين تعيين عضو هيئة تدريس من 

حملة درجة الدكتوراه في تخصص الترجمة، وذلك في 

موعٍد أقصاه بداية الفصل األول من العام الجامعي 

وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة  (2019/2020)

". جدد في التخصص



2426/6/2019330

إدارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في الجامعة األميركية  (برنامج البكالوريوس/ األعمال

في مأدبا بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً ومقدارها 

طالب، شريطة زيادة عدد الكتب الخاصة بمبادئ  (250)

. اإلدارة

ً / التسويق)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في الجامعة األميركية في مأدبا  (برنامج البكالوريوس

 (248)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

ً .طالبا

ً / إدارة المخاطر)استمرارية االعتماد لتخصص : ثالثا

بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة إجراء التعديالت  (250)والبالغ قدرها 

:اآلتية على الخطة الدراسية

تعديل وصف : مجال مخاطر األعمال والمؤسسات- 1

لتتناسب مع  (اإلدارة والتخطيط االستراتيجي)مادة 

المجال المعرفي الفرعي المتعلق بالمخاطر 

كما ويمكن نقل مادة ادارة المخاطر في . االستراتيجية

.البنوك االسالمية الى مواد التخصص االختيارية

إضافة المواد اآلتية لتغطية : مجال إدارة المخاطر- 2

تحديد المخاطر، )المجاالت المعرفية الفرعية المتعلقة بـِ 

إلى  (وتقييم المخاطر، واستراتيجيات إدارة المخاطر

كما ويمكن أن يتم نقل مواد مثل . قائمة المواد االجبارية

ومادة  ( Crises Communications)مادة 

(Business Continuity Management ) 

 لقائمة Corporate Governance))ومادة 

.المواد االختيارية

ً المالية )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

2426/6/2019331

قياس )عدم الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

في  (دبلوم جامعي متوسط/ وتشخيص اضطرابات التوحد

، نظراً (كلية جامعية متوسطة/ المجتمع اإلسالمي)كلية 

لعدم تحقيق معايير االعتماد الخاص للتخصص، وعدم 

رغبة الكلية باستكمال اعتماد التخصص وعدم  قبول 

."طلبة فيه

2426/6/2019332

/ الصيدلة)تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص "

كلية / المجتمع اإلسالمي)في كلية  (دبلوم جامعي متوسط

، وعدم قبول طلبة جدد،  لحين تعيين (جامعية متوسطة

عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه على 

التخصص، وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي 

وبخالف ذلك  (2019/2020)األول من العام الجامعي 

."سيتم وقف القبول في التخصص 

2426/6/2019333

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

دبلوم جامعي / محاسبة)االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية جامعية / المجتمع اإلسالمي)في كلية  (متوسط

ً( 101)، بطاقة استيعابية مقدارها (متوسطة ."طالبا



2426/6/2019334

علوم )عدم الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

المجتمع )في كلية  (دبلوم جامعي متوسط/ الشريعة

، نظراً لعدم تحقيق (كلية جامعية متوسطة/ اإلسالمي

معايير االعتماد الخاص للتخصص، على ان يتم االحتفاظ 

بالكادر التدريسي وحسب العدد الفعلي للطلبة حتى يتم 

."تخريج آخر طالب في التخصص

2426/6/2019335

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

تصميم األزياء وإنتاج )االستيعابية الخاصة لتخصص 

المجتمع )في كلية  (دبلوم جامعي متوسط/ المالبس

، بطاقة استيعابية (كلية جامعية متوسطة/ اإلسالمي

ً (92)مقدارها  ."طالبا

2426/6/2019336

الخدمة )عدم الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

المجتمع )في كلية  (دبلوم جامعي متوسط/ االجتماعية

، نظراً لعدم تحقيق (كلية جامعية متوسطة/ اإلسالمي

معايير االعتماد الخاص للتخصص، على ان يتم االحتفاظ 

بالكادر التدريسي وحسب العدد الفعلي للطلبة حتى يتم 

."تخريج آخر طالب في التخصص

2426/6/2019337

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

دبلوم جامعي / التجميل)االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية جامعية / المجتمع اإلسالمي)في كلية  (متوسط

ً( 134)، بطاقة استيعابية مقدارها (متوسطة ."طالبا

2426/6/2019338

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

دبلوم / إدارة األعمال)االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية / المجتمع اإلسالمي)في كلية  (جامعي متوسط

( 92)، بطاقة استيعابية مقدارها (جامعية متوسطة

ً ."طالبا

2426/6/2019339

عدم الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

المجتمع )في كلية  (دبلوم جامعي متوسط/ الترجمة)

، نظراً لعدم تحقيق (كلية جامعية متوسطة/ اإلسالمي

معايير االعتماد الخاص للتخصص، على ان يتم االحتفاظ 

بالكادر التدريسي وحسب العدد الفعلي للطلبة حتى يتم 

."تخريج آخر طالب في التخصص

2426/6/2019340

التصميم )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص "

المجتمع )في كلية  (دبلوم جامعي متوسط/ الجرافيكي

، لحين تعيين عضو (كلية جامعية متوسطة/ اإلسالمي

هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه على التخصص، 

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."(2019/2020)العام الجامعي 

2426/6/2019341

تزويد الهيئة بأسماء مشرفي المختبرات و أعضاء " 

الهيئة التدريسية من حملة مختلف الدرجات ومؤهالتهم 

."العلمية في تخصص الحاسوب



2426/6/2019342

 

إقرار منهجية قياس معايير ومؤشرات التصنيف " 

، كما هي بالشكل 2019األردني للبرامج األكاديمية 

."  المرفق ويعمل بها من تاريخ اقرارها

2426/6/2019343

 

إقرار طلب االشتراك الخاص بالتصنيف األردني " 

، كما هو بالشكل المرفق 2019للبرامج األكاديمية للعام 

."  ويعمل به من تاريخ اقراره

2426/6/2019344

الهيئة التدريسية من اإلطار : (6)تعديل المادة : أوالً"

العام لتعليمات ومعايير االعتماد العام للجامعات والكليات 

:العاملة في المملكة 

ال يجوز ان تزيد نسبة المتفرغين من حملة : (هـ)البند 

درجة الماجستير في كل تخصص إلى عدد أعضاء عدد 

في  (%5)حملة  درجة الدكتوراه المتفرغين عن 

من  (%10)التخصصات اإلنسانية، وبنسبة ال تزيد عن 

.حملة درجة الدكتوراه المتفرغين للتخصصات العلمية

تسري هذه التعليمات التخصصات المستحدثة : ثانياً

،  27/6/2019والمعتمدة ألول مرة  اعتباراً من تاريخ 

واينما وردت في تعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

."للتخصصات



253/7/2019345

هندسة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ الميكاترونكس

:األردنية وعدم قبول طلبة جدد، شريطة اآلتي

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية . 1

طالباً، حيث بلغ عدد الطلبة الفعلي  (56)والبالغ قدرها 

طالباً وافداً،  (36)طالباً منهم  (496)في التخصص 

ً (404)بينما بلغت الطاقة االستيعابية  .طالبا

:إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية. 2

 (التدريب الميداني)إضافة ثالث ساعات معتمدة لمادة - 

.بدالً من صفر ساعة

ضمن المجاالت " أنظمة االتصاالت"إضافة مادة تغطي - 

المعرفية اإلجباري المشتركة في قسم الهندسة 

الكهربائية، علماً بأنه يتم التطرق إلى بعض مفردات هذه 

.المادة في بعض المواد الدراسية األخرى بصورة عامة

إمكانية أخذ الجامعة بمالحظات اللجنة اآلتية على . 3

:الخطة الدراسية

تصميم )إلى  (أنظمة الميكاترونكس)تغيير اسم مادة - 

 Mechatronics (أنظمة الميكاترونكس

Systems Design.

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."(2019/2020)العام الجامعي 

253/7/2019346

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

في جامعة اليرموك  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)

ً (1144)وتثبيت الطاقة االستيعابية عند ."طالبا

253/7/2019347

علم النفس )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة عمان العربية،  (برنامج الماجستير/ التربوي

:لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

مروان . تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل د. 1

.الصمادي

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس لتحقيق نسبة . 2

من مجموع أعضاء هيئة التدريس في  (50%)

.التخصص لمدة خمس سنوات على األقل

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."(2019/2020)العام الجامعي 



253/7/2019348

المناهج )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة عمان  (برنامج الماجستير/ وأساليب التدريس

العربية،  لحين تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس 

من مجموع أعضاء هيئة  (%50)لتحقيق نسبة 

.التدريس في التخصص لمدة خمس سنوات على األقل

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."(2019/2020)العام الجامعي 

253/7/2019349

األصول )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة عمان  (برنامج الماجستير/ واإلدارة التربوية

: العربية، لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس لتحقيق نسبة -  

من مجموع أعضاء هيئة التدريس في  (50%)

.التخصص لمدة خمس سنوات على األقل

تزويد الهيئة باإلنتاج العلمي لألستاذ الدكتور عبدهللا - 

.أحمد العويدات في مجال تخصصه

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."(2019/2020)العام الجامعي 

253/7/2019350

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : أوالً"

في  (برنامج البكالوريوس/ التربية الخاصة)لتخصص 

.جامعة عمان العربية

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانياً

في  (برنامج الماجستير/ التربية الخاصة)لتخصص 

جامعة عمان العربية، لحين استكمال الجامعة للنواقص 

:اآلتية

د عبدالعزيز .تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل أ. 1

.السرطاوي

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس لتحقيق نسبة . 2

من مجموع أعضاء هيئة التدريس في  (50%)

.التخصص لمدة خمس سنوات على األقل

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."(2019/2020)العام الجامعي 



253/7/2019351

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

في جامعة الشرق  (برنامج الماجستير/ العلوم السياسية)

األوسط، لحين تزويد الهيئة بعقود أعضاء هيئة 

من مجموع أعضاء  (%50)التدريس لتحقيق نسبة 

هيئة التدريس في التخصص لمدة خمس سنوات على 

.األقل

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."(2019/2020)العام الجامعي 

253/7/2019352

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

 (برنامجي البكالوريوس  والماجستير/ اللغة اإلنجليزية)

في جامعة الشرق األوسط، لحين استكمال الجامعة 

:للنواقص اآلتية

تجديد عقود أعضاء الهيئة التدريسية في البرنامج - 

.من مدة العقود ثالث سنوات (%50)بحيث تكون نسبة 

تصويب نسبة غير األردنيين من أعضاء هيئة - 

من النسبة الكاملة  (%25)التدريس بحيث ال تتجاوز 

.ألعضاء هيئة التدريس

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."(2019/2020)العام الجامعي 

253/7/2019353

الهندسة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص "

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس / الميكانيكية

األميركية في مأدبا، لحين استكمال الجامعة للنواقص 

:اآلتية

تجديد عقود أعضاء الهيئة التدريسية التي تنتهي العام - 

مع ضرورة تحقيق نسبة  (2018/2019)الدراسي 

من مجموع أعضاء هيئة التدريس في  (50%)

.التخصص لمدة ثالث سنوات على األقل

توفير الحد األدنى الالزم من أعضاء هيئة التدريس في - 

.التخصص

، وبخالف ذلك سيتم 1/9/2019وذلك في موعٍد أقصاه 

."إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص



253/7/2019354

الهندسة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص "

في الجامعة األميركية  (برنامج البكالوريوس / المدنية

في مأدبا وتخفيض الطاقة االستيعابية للتخصص من 

، لحين استكمال الجامعة (208)طالباً لتصبح  (250)

:للنواقص اآلتية

تجديد عقود أعضاء الهيئة التدريسية التي تنتهي - 1

مع ضرورة تحقيق  (2018/2019)العام الدراسي 

من مجموع أعضاء هيئة التدريس في  (%50)نسبة 

.التخصص لمدة ثالث سنوات على األقل

:إجراء التعديالت على الخطة الدراسية- 2

 Environmental)فصل مادة هندسة البيئة - 

Engineering)  عن مادة هندسة المياه والمياه

 Water and Wastewater )العادمة 

Engineering).

نقل مادة الهيدرولوجيا من المساقات االختيارية في - 

.التخصص إلى المساقات اإلجبارية

."1/9/2019وذلك في موعٍد أقصاه 

253/7/2019355

رد تقرير دراسة التقييم الذاتي لكلية القانون المقدم : أوالً

ً . من جامعة عمان العربية شكالً ومضمونا

ً توجيه عقوبة اإلنذار الى جامعة عمان العربية عن : ثانيا

مخالفتها تقديم تقرير تقييم ذاتي مطابق لتقرير تقييم 

ذاتي بكلية الحقوق في جامعة اخرى سبق أن حصلت 

.على شهادة ضمان الجودة

حرمان كلية القانون في جامعة عمان العربية من : ثالثاً

 (3)التقدم للحصول على شهادة ضمان جودة لمدة 

.سنوات من تاريخ القرار

253/7/2019356

انتظار تزويد هيئة االعتماد بالمؤهالت العلمية ألعضاء "

."مجلس األُمناء المنّسب فيهم بالسرعة الممكنة



253/7/2019357

من أسس تحديد  (5)من المادة  (ب)تعديل البند "

مكافآت لجان االعتماد العام والخاص وضمان الجودة 

من  (ج/7)ومتابعها، الصادرة باالستناد إلى المادة 

تعليمات بدالت اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان 

:جودتها

يصرف ألعضاء اللجنة التي تقوم بدراسة : (ب)البند 

طلب اعتماد للمستشفى التعليمي ألغراض تدريب طلبة 

كليات الطب وطب األسنان والتمريض والصيدلة والعلوم 

:الطبية مكافأة مالية وفقاً لما يلي

.ديناراً بحد أعلى (300)رئيس اللجنة مبلغ - 

.ديناراً بحد أعلى (250)عضو اللحنة مبلغ - 

من أسس تحديد مكافآت لجان  (6)تعديل المادة "

االعتماد العام والخاص وضمان الجودة ومتابعها، 

من تعليمات بدالت  (ج/7)الصادرة باالستناد إلى المادة 

:اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

دينار لرئيس اللجنة عن كل يوم عمل  (300)مبلغ - أ

.ديناراً بحد أعلى (900)بحيث ال تزيد عن مبلغ 

دينار لعضو اللجنة عن كل يوم عمل  (250)مبلغ - ب

."ديناراً بحد أعلى (750)بحيث ال تزيد عن مبلغ 

253/7/2019358

 (800)صرف مكافأة مالية للمستشار القانوني بقيمة "

. "2019دينار اردني، وذلك عن شهر آذار 



2610/7/2019359

الموافقة على االعتماد الخاص االولي لتخصص : اوال

برنامج / األمن السيبراني/ تكنولوجيا المعلومات)

طالباً في ( 97)وبطاقة استيعابية قدرها  (البكالوريوس

:جامعة اليرموك شريطة  االتي

توفير عضو هيئة تدريس في مجال األمن السيبراني - 

. بداية السنة الثالثة من االعتماد الخاص االولي

توفير مختبر متخصص في األمن السيبراني يحتوي - 

على برمجيات خاصة باألمن السيبراني مثل 

wireshark, snort, security analytics 

tools such as Sguil, elsa, etc .

penetration testing tools . ومعدات مثل

servers, routers and switches. وذلك بداية

.السنة الثالثة من االعتماد الخاص االولي

ً تكنولوجيا )سيتم متابعة اعتماد تخصص :  ثانيا

مع  (برنامج البكالوريوس/ األمن السيبراني / المعلومات

بداية السنة الثانية من االعتماد الخاص األولي 

.للتخصص 

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

برنامج / األمن السيبراني / تكنولوجيا المعلومات)

عند تخريج الدفعة االولى من طلبة  (البكالوريوس

."التخصص

2610/7/2019360

الذكاء )الموافقة على االعتماد الخاص التخصص " 

وبطاقة استيعابية  (برنامج الماجستير/االصطناعي

. طالباً، في جامعة اليرموك (60)مقدارها 

علماً بأنه سيتم متابعة التخصص وتثبيت الطاقة 

االستيعابية بداية السنة الثالثة من تاريخ اعتماد 

التخصص

يوصي مجلس الهيئة لجامعتكم الموقرة بعدم قبول أكتر 

."  طالب في السنة األولى30من 

2610/7/2019361

استمرارية االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة : أوالً

برنامج / الفيزياء)االستيعابية الخاصة لتخصص 

ً( 289)في الجامعة الهاشمية عند  (البكالوريوس .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة : ثانيا

/ الفيزياء التطبيقية)االستيعابية الخاصة لتخصص 

( 33)في الجامعة الهاشمية عند  (برنامج الماجستير

ً .  طالبا



2610/7/2019362

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص " 

في  (برنامج البكالوريوس/ التربية المهنية)لتخصص

كلية اربد الجامعية لحين / جامعة البلقاء التطبيقية

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تجهيز المشاغل ذات العالقة بالعدد واألدوات -  1

الالزمة لتنفيذ الجوانب العملية والتطبيقية للبرنامج، 

حيث تقوم الكلية حالياً على انشاء مبنى خاص بها، علماً 

بأنه يتم تدريب طلبة التخصص حالياً في كلية الحصن 

الجامعية،  كما أفاد بذلك عل القائمين على كلية اربد 

.الجامعية

توفير جهاز حاسوب لكل عضو هيئة تدريس في - 2

.التخصص

، وبخالف ذلك سيتم 15/9/2019 وذلك موعد أقصاه 

.إعادة النظر في اعتماد التخصص

2610/7/2019363

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : أوالً" 

في  (برنامج البكالوريوس/ اللغة العربية)لتخصص 

كلية اربد الجامعية، ضمن / جامعة البلقاء التطبيقية

طالباً، شريطة  (579)الطاقة االستيعابية  المقرة له 

:اآلتي

توفير جهاز حاسوب لكل عضو هيئة تدريس في - 

.15/9/2019التخصص، وذلك في موعد أقصاه 

ً ."عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثانيا

2610/7/2019364

اللغة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص" 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ اإلنجليزية وآدابها 

كلية اربد الجامعية ، لحين تحقيق / البلقاء التطبيقية

:اآلتي

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية - 

طالباً، حيث بلغت  (19)الخاصة، والبالغ مقدار التجاوز 

طالباً، بينما بلغ  (262)الطاقة االستيعابية المحسوبة

ً (281)عدد الطلبة الفعلي في التخصص .طالبا

توفير جهاز حاسوب لكل عضو هيئة تدريس في -  

.15/9/2019التخصص، وذلك في موعد أقصاه 

."وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في اعتماد التخصص



2610/7/2019365

إدارة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص" 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ المكتبات والمعلومات

:كلية اربد الجامعية لحين تحقيق اآلتي/ البلقاء التطبيقية

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه - 

.تخصصه الدقيق في إدارة المكتبات

توفير جهاز حاسوب لكل عضو هيئة تدريس في - 

.التخصص

، وبخالف ذلك 15/9/2019وذلك في موعد أقصاه 

." سيتم ايقاف قبول طلبة جدد في التخصص

2610/7/2019366

تربية  )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص: أوالً" 

/ في جامعة البلقاء التطبيقية (برنامج البكالوريوس/ طفل

كلية اربد الجامعية ضمن الطاقة االستيعابية الُمقرة 

:طالباً، شريطة اآلتي (264)

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه  - 

(تربية الطفولة المبكرة)في تخصص 

توفير جهاز حاسوب لكل عضو هيئة تدريس في  - 

 15/9/2019التخصص، وذلك في موعد أقصاه 

." وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في اعتماد التخصص

2610/7/2019367

يصرف لمقرر اللجنة األستاذ الدكتورة منتهى خليل . 1

دينار أردني  (200)غرايبة 

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتورة مجد توفيق . 2

دينار أردني                                   (150)مريّان 

      

يصرف لعضو اللجنة األستاذ الدكتورة فتحية عبدهللا . 3

دينار أردني (150)أبومغلي 

يصرف ألمين سر اللجنة السيدة فاطمة النوباني . 4

دينار أردني (15)

2610/7/2019368

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ علم الحاسوب)

األميركية في مأدبا لحين تزويدنا بعقود مجددة ألعضاء 

منهم مدة  (%50)هيئة التدريس شريطة أن يكون 

عقودهم ثالث سنوات وذلك في موعٍد أقصاه قبل بداية 

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020).

2610/7/2019369

 

عدم قبول طلبة جدد في  برامج الدكتوراه المدرجة أدناه 

لوجود تجاوز على الطاقات االستيعابية فيها



2610/7/2019370

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية لــتخصص " 

كلية )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ ادارة اعمال)

بطاقة استيعابية مقدارها  (كلية جامعية متوسطة/ حطين

(92) ً ." طالبا

2610/7/2019371

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لــتخصص " 

/ كلية حطين)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المحاسبة)

( 143)طالباً لتصبح ( 151)من  (كلية جامعية متوسطة

ً ."طالبا

2610/7/2019372

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

/ علم المكتبات والمعلومات)االستيعابية لتخصص 

كلية / كلية حطين)فـي   (برنامج الدبلوم المتوسط

ً( 92)بطاقة استيعابية قدرها  (جامعية متوسطة ."طالبا

2610/7/2019373

تاريخ  (20/2/2019)التأكيد على قرار المجلس رقم " 

بتأجيل البت في االعتماد الخاص  (9/1/2019)

برنامج الدبلوم / التصميم الجرافيكي)لــتخصص 

( كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين)فـي  (المتوسط

وعدم قبول طلبة جدد؛ لحين تعيين عضو هيئة تدريس 

على البرنامج من حملة درجة الدكتوراه لتغطية العدد 

."الفعلي للطلبة في التخصص

2610/7/2019374

الموافقة على تثبيت الطاقة االستيعابية لــتخصص " 

/ كلية حطين)فـي   (برنامج الدبلوم المتوسط/ الترجمة)

( 154)بطاقة استيعابية مقدارها  (كلية جامعية متوسطة

ً ."طالبا

2610/7/2019375

 

امن )تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لــتخصص " 

فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المعلومات والشبكات

لتصبح  (101)من  (كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين)

(92) ً ." طالبا

2610/7/2019376

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

برنامج الدبلوم / الصيدلة)االستيعابية لــتخصص 

( كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين)فـي  (المتوسط

ً (134)بطاقة استيعابية مقدارها  ."طالبا

2610/7/2019377

 

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

برنامج الدبلوم / السجل الطبي)االستيعابية لــتخصص 

( كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين)فـي   (المتوسط

ً (134)بطاقة استيعابية مقدارها  ." طالبا



2610/7/2019378

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

برنامج الدبلوم / مختبرات طبية)االستيعابية لــتخصص 

، (كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين)فـي   (المتوسط

ً (143)بطاقة استيعابية مقدارها  ."طالبا

2610/7/2019379

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة  " 

برنامج / التمريض المشارك)االستيعابية لــتخصص 

كلية جامعية / كلية حطين)فـي   (الدبلوم المتوسط

ً( 143)بطاقة استيعابية مقدارها  (متوسطة ."طالبا

2610/7/2019380

تطبيق أسس تحديد مكافآت لجان االعتماد العام " 

والخاص وضمان الجودة ومتابعتها، الصادرة باالستناد 

من تعليمات بدالت اعتماد  (ج/7)إلى أحكام المادة 

مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها والمعدلة 

 (433/26/2015)بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 

."والمعمول بها (19/8/2015)تاريخ 

2610/7/2019381

اقرار مشروع الموازنة المالية لهيئة اعتماد مؤسسات "

، كما هي 2020التعليم العالي وضمان جودتها لعام 

."بالشكل المرفق 

2610/7/2019382

عدم الموافقة على استكمال الموظف ناجي محمد " 

عواد الرواشدة دراسته للحصول على درجة الدكتوراه 

في جامعة  (إدارة الموارد البشرية)تخصص اإلدارة 

(University Malaysia Terengganu)  وذلك

التقدم بطلب ألخذ : " لعدم تحقيقه للبند الذي ينص على

." الموافقة المسبقة حسب نظام ديوان الخدمة المدنية

من اسس وتعليمات موظفي الهيئة الراغبين بالدراسة 

في برامج الدراسات العليا والصادرة بموجب قرار 

تاريخ  (215/20/2017)مجلس الهيئة رقم 

31/5/2017".

2717/7/2019383

/ كلية تدريب عمان )االستمرار في االعتماد العام لـــ "

بالطاقة االستيعابية العامة الُمقرة  (كلية جامعية متوسطة

ً (1352)سابقاً وقدرها  ."طالبا



2717/7/2019384

االقتصاد )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

برنامج / الزراعي وإدارة األعمال الزراعية

في الجامعة األردنية بطاقة استيعابية  (البكالوريوس

طالباً شريطة تعديل الخطة الدراسية  (257)قدرها 

:لتصبح كاآلتي

زيادة عدد ساعات المجال المعرفي التنمية الزراعية - 

ساعات والمجال المعرفي إدارة األعمال  (9)بواقع 

.ساعات (3)الزراعية بواقع 

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانياً

/ االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال الزراعية)لتخصص 

في الجامعة األردنية لحين توفير  (برنامج الماجستير

عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 

أو أن تقوم الجامعة بطلب تجميد التخصص . التخصص

.عن طريق مجلس التعليم العالي

2717/7/2019385

تغذية )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ اإلنسان والحميات

طالباً شريطة  (551)األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

:تعديل الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي

زيادة عدد ساعات المجال المعرفي علم األغذية بواقع - 

ساعات، واألحياء الدقيقة وصحة األغذية بواقع  (4)

ساعات،  (9)والتغذية العالجية بواقع , ساعات (6)

.ساعات (9)وتغذية الحاالت الصحية 

تغذية اإلنسان )إعادة ترميز الخطة الدراسية لتخصص - 

بحيث ( علم تكنولوجيا الغذاء)وتخصص  (والحميات

تكون المساقات الدراسية لكل تخصص مخصص لها 

. أرقام معينة مختلفة عن التخصص اآلخر

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثانيا

 (برنامج الماجستير/ تغذية اإلنسان والحميات)لتخصص 

في الجامعة األردنية لحين تصويب التجاوز الحاصل 

ً (16)الطاقة االستيعابية والبالغ قدره  .طالبا

ً تغذية اإلنسان )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : ثالثا

لحين تعيين عضوي هيئة  (برنامج الدكتوراه/ والحميات

.تدريس من حملة درجة الدكتوراه في التخصص



2717/7/2019386

/ التمريض)تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في الجامعة الهاشمية لحين  (برنامج البكالوريوس

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

.توفير المختبرات الالزمة للتخصص. 1

تعيين العدد الالزم من مشرفي المختبرات وحسب . 2

.تعليمات االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية

زيادة عدد الساعات النظرية للمجال المعرفي في . 3

ساعات، واألمومة  (4)تمريض صحة البالغين بواقع 

ساعات، وتمريض صحة المجتمع  (3)والطفولة بواقع 

.ساعات (3)بواقع 

 (%40)زيادة عدد ساعات المجاالت العملية لتصبح . 4

من مجموع الساعات االجبارية وذلك لمطابقة معايير 

االعتماد الخاص لتخصص التمريض مع العلم أن نسبة 

.(%34)المواد العملية بالخطة الدراسية كانت 

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني من 

.2019/2020العام الجامعي 

ً / التمريض)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في الجامعة الهاشمية بطاقة  (برنامج الماجستير

ً (60)استيعابية  قدرها  .طالبا

2717/7/2019387

ً)التأكيد على البند : أوالً من قرار مجلس الهيئة  (ثانيا

 29/5/2019تاريخ  (308/22/2019)رقم 

إدارة )والمتضمن إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

في جامعة البلقاء  (برنامج الماجستير/ األعمال

المركز لحين تصويب التجاوز الحاصل على / التطبيقية

طالب،  (9)الطاقة االستيعابية للتخصص والبالغ قدره 

.حيث تم احتساب عضوي هيئة تدريس للبرنامج فقط

ً)التأكيد على البند : ثانياً من قرار مجلس الهيئة  (ثالثا

 29/5/2019تاريخ  (308/22/2019)رقم 

إدارة )والمتضمن إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص 

في جامعة البلقاء  (برنامج الماجستير/ الموارد البشرية

المركز وذلك لحين تزويد هيئة االعتماد / التطبيقية

بإنتاج علمي مطابق للدكتور حمدان العواملة او ألي 

. عضو هيئة تدريس اخر
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الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً"

وتثبيت الطاقة االستيعابية  (برنامج البكالوريوس/المدنية

ً (633)الخاصة عند  .طالبا

ً الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

برنامج /االتصاالت والحاسوب /الكهربائية 

وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة عند  (البكالوريوس

(141) ً .طالبا

ً هندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

وتثبيت الطاقة  (برنامج البكالوريوس/العمارة 

ً (256)االستيعابية الخاصة عند  .طالبا

ً تكنولوجيا )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

وتثبيت الطاقة  (برنامج البكالوريوس/الطاقة البديلة 

ً (244)االستيعابية الخاصة عند  .طالبا

ً هندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : خامسا

وتثبيت الطاقة  (برنامج البكالوريوس/ميكانيكية 

ً (206)االستيعابية الخاصة عند  .طالبا

ً الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : سادسا

 (برنامج البكالوريوس/القوى والتحكم / الكهربائية

ً (150)وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة عند  ." طالبا



2717/7/2019389

التصميم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة جدارا  (برنامج البكالوريوس/ الجرافيكي

طالباً شريطة  (117)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً 

:االتي

تعديل الخطة الدراسية للتخصص بحيث يكون عدد . 1

الساعات النظري وما يقابله من الساعات العملية 

.واضحا في خطة الطالب الدراسية

اضافة المواد االتية الى متطلبات التخصص . 2

:االجبارية

مادة سيكولوجيا التصميم ومنهجيته                      - 

مادة الرسوم التوضيحية   - 

.15/9/2019وذلك في موعد اقصاه 

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة جدارا  (برنامج البكالوريوس/التسويق)

ً (200)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقا وقدرها  .طالبا

ً نظم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

في جامعة جدارا  (برنامج البكالوريوس/معلومات ادارية

طالباً،  (200)بالطاقة االستيعابية المقرة مسبقاً وقدرها 

الى متطلبات  (برمجة الويب)شريطة اضافة مادة 

التخصص االجبارية في الخطة الدراسية للتخصص

ً العلوم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص :    رابعا

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ المالية والمصرفية

ً (371)جدارا بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً تخفيض الطاقة االستيعابية المقرة لتخصص : خامسا

في  (برنامج البكالوريوس/ العلوم المالية والمصرفية)

ً (371)طالباً لتصبح  (419)جامعة جدارا من  .طالبا

ً هندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : سادسا

2717/7/2019390

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

 (برنامج البكالوريوس/ األحياء والتكنولوجيا الحيوية)

في الجامعة األميركية في مأدبا وبالطاقة االستيعابية 

طالباً، شريطة عدم تجاوز  (200)المقرة سابقاً وهي 

. "الطاقة االستيعابية العامة للجامعة



2717/7/2019391

تأجيل البت في االعتماد العام لكلية طالل ابو : أوالً"

.غزالة الجامعية لالبتكار

علم )تأجيل البت في االعتماد الخاص  لتخصص :  ثانياً

في كلية طالل ابو  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوب 

غزالة الجامعية  لالبتكار، وذلك لحين استكمال الكلية 

:الجامعية للنواقص اآلتية

تزويد الهيئة بعقود حديثة ألعضاء هيئة التدريس  (1

منها عن ثالث سنوات  (%50)بحيث ال تقل مدة 

.ومباشرات العمل الخاصة بهم 

توفير المتطلبات العامة للتخصص حسب المادة  (2

من تعليمات ومعايير االعتماد الخاص لتخصصات  (14)

تعيين رئيس قسم في تخصص ):تكنولوجيا المعلومات 

علم الحاسوب وسكرتيرة متفرغة لشؤون القسم، وآلية  

لمراجعة  الخطط الدراسية، وأرشفة المواد الدراسية 

واالرشاد، ووضع وصف متكامل للمساقات، ونشرات 

.(ورقية وإلكترونية للتعريف بالتخصص

 .15/9/2019وذلك في موعٍد أقصاه 

ً ادارة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

في كلية طالل ابو غزالة  (برنامج البكالوريوس/ األعمال

الجامعية  لالبتكار، وذلك لحين  استكمال الكلية الجامعية 

:للنواقص اآلتية

تزويد الهيئة بعقود حديثة ألعضاء هيئة التدريس   (1

منها عن ثالث سنوات  (%50)بحيث ال تقل مدة 

.ومباشرات العمل الخاصة بهم 

توفير العدد الالزم من الكتب والمراجع والدوريات  (2

2717/7/2019392

تاريخ  (1/2/1608)يعتبر ما جاء في كتابنا رقم : أوالً

تاريخ  (1/2/2065) وكتابنا رقم 4/8/2019

24/9/2019ً . الغيا

ً  (27/2019)اتخذ المجلس في جلسته رقم : ثانيا

القرار رقم  (17/7/2019)المنعقدة بتاريخ 

بتعيين األستاذ الدكتور عدنان محمد  (392/27/2019)

مساعده عضواً في مجلس أمناء كلية غرناطة وللمدة 

المتبقية من عمر المجلس بديالً عن الدكتور محمد أحمد 

.المقداد

ً  (27/2019)اتخذ المجلس في جلسته رقم : ثالثا

القرار رقم  (17/7/2019)المنعقدة بتاريخ 

بتعيين الدكتور فيصل عبدالرحمن  (392/27/2019)

البوريني عضواً في مجلس أمناء كلية غرناطة وللمدة 

المتبقية من عمر المجلس بديالً عن الدكتورة حنان 

.عيسى ملكاوي



2717/7/2019393

 

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة "

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ اإلسعاف الفوري )لتخصص 

كلية جامعية متوسطة / الدفاع المدني )في كلية 

ً( 720)طالباً لتصبح ( 480)من  (عسكرية ."طالبا

2824/7/2019394

علم )تأجيل البت  في االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

لحين استكمال  (برنامج البكالوريوس/ وتكنولوجيا الغذاء

:النواقص اآلتية

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية - 1

. طالب  (17)وقدرها 

تعديل الخطة الدراسية بزيادة عدد ساعات المجال -  2

ساعات،  (4)بواقع  (كيمياء األغذية وتحليلها)المعرفي 

والتغذية العالجية , ساعات (6)وتغذية اإلنسان بواقع 

.ساعات (3)بواقع 

إعادة ترميز الخطة الدراسية لتخصص تغذية - 3

 (علم وتكنولوجيا الغذاء)اإلنسان والحميات وتخصص 

بحيث تكون المساقات الدراسية لكل تخصص مخصص 

.لها أرقام معينة مختلفة عن التخصص اآلخر

ً علم )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

وتثبيت الطاقة  (برنامج الماجستير/ وتكنولوجيا الغذاء

ً (33)االستيعابية الخاصة عند  .طالبا

ً تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص : ثالثا

 (برنامج الدكتوراه/ علم وتكنولوجيا الغذاء)لتخصص 

وإيقاف  قبول طلبة جدد فيه لحين توفير أربع أعضاء 

.هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في التخصص

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول 

(2019/2020)".
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الموافقة على االعتماد الخاص االولي لتخصص : أوالً"

وبطاقة  (برنامج البكالوريوس/هندسة االنظمة الذكية )

طالبا في جامعة الطفيلة  (166)استيعابية مقدارها 

.التقنية شريطة االتي

 ساعات معتمدة على المجال المعرفي الذكاء 9اضافة . 1

.االصطناعي وتطبيقاته

 Parallel)توفير  مختبر معالجة متوازية . 2

Processing Lab (   لخدمة تطبيقات الذكاء

.االصطناعي

ً هندسة األنظمة )سيتم متابعة اعتماد تخصص :  ثانيا

مع بداية السنة الثانية من  (برنامج البكالوريوس/ الذكية

.االعتماد الخاص األولي للتخصص 

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

عند  (برنامج البكالوريوس/ هندسة األنظمة الذكية)

."تخريج الدفعة االولى من طلبة التخصص

2824/7/2019396

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : اوالً

 (برنامج البكالوريوس/ الهندسة الكهربائية)لتخصص 

في الجامعة األردنية وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة 

ً (748)عند  .طالبا

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : ثانيا

برنامج / اتصاالت– الهندسة الكهربائية )لتخصص 

في الجامعة األردنية وتثبيت الطاقة  (الماجستير

ً (33)االستيعابية الخاصة عند  .طالبا

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : ثالثا

برنامج / قوى- الهندسة الكهربائية)لتخصص 

في الجامعة األردنية وتثبيت الطاقة  (الماجستير

ً (50)االستيعابية الخاصة عند  .طالبا
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دراسات )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

ً( 44)بطاقة استيعابية قدرها  (ماجستير/ متحفيه .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص وتخفيض الطاقة : ثانيا

صيانة المصادر التراثية )االستيعابية الخاصة لتخصص 

طالباً لتصبح ( 522)من   (بكالوريوس/ وإدارته

(346) ً .طالبا

ً ادارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

بطاقة استيعابية قدرها  (ماجستير/ المصادر التراثية

(44) ً .طالبا
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 )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في  (برنامج الماجستير/الجيوانفورماتكس التطبيقي

طالباً،  (50)جامعة اليرموك بطاقة استيعابية قدرها 

:شريطة تصويب الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي

 (التدريب الميداني، ومشروع التخرج)حذف مساقي . 1

أينما ذكروا بالخطة الدراسية لبرنامج الماجستير 

.واستبدالهم بمساقات أخرى

 (التطوير المهني والبحثي)تعديل مسمى مساق . 2

ليصبح منهجية البحث، ومسمى الهندسة المساحية 

. ليصبح جيوماتكس

تحديد تخصصات البكالوريوس الواجب قبولهم في . 3

برنامج /الجيوانفورماتكس التطبيقي)تخصص 

.(الماجستير

ً علوم )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص : ثانيا

وتثبيتها عند  (برنامج البكالوريوس/األرض والبيئة

(333) ً .طالبا

ً علوم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

بطاقة استيعابية  (برنامج الماجستير/األرض والبيئة

ً (33)قدرها  .طالبا

ً علوم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

( 33)بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج الماجستير/البيئة

ً .طالبا

2824/7/2019399

تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة اليرموك لحين  (برنامج الماجستير/التصميم)

 (2عدد )توفر الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس . 1

المطابقين للتعليمات والمعايير االعتماد لبرامج 

. الدراسات العليا

تحقيق اإلنتاج العلمي المنشور بمجالت مصنفة . 2

.عالمياً ألعضاء هيئة التدريس المتوفرين

التصميم )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص : ثانياً

( 785)من  (برنامج البكالوريوس/والفنون التطبيقية

ً (411)ليصبح  . طالبا



2824/7/2019400

تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/الرياضيات)

:الهاشمية لحين استكمال الجامعة النواقص االتية

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية  – 1

.طالباً  (36)والبالغ 

تعيين العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس في  - 2

تخصص الرياضيات في قسم الخدمات العلمية المساندة 

.لتغطية مساقات الرياضيات المطروحة في القسم

:تصويب الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي - 3

ساعات دراسية اجبارية لكل مجال معرفي  (3)زيادة • 

من مجاالت الخطة الدراسية لتغطية معايير الرياضيات، 

مقدمة في االحتماالت )وباألخص إضافة مساق 

. للمجال المعرفي اإلحصاء واالحتماالت (واالحصاء

إعادة توزيع المساقات الدراسية والمتطلبات السابقة • 

لكل منها، وتصويب ترميز المساقات الدراسية مع 

مساقات السنة الثانية تحمل رمز )مراعاة سنة الدراسة 

.(....،3، والثالثة 2

، ونظرية (2)نقل مساقي معادالت تفاضلية عادية • 

.الرسوم من المتطلبات االجبارية لالختيارية

إعادة دراسة وصف المساقات بما يتالءم مع مسميات • 

المساقات الدراسية بحيث يحتوي الوصف على مفردات 

.المساقات كاملة فقط

ً تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

وعدم قبول طلبة جدد  (برنامج الماجستير/الرياضيات)

:لحين استكمال الجامعة النواقص اآلتية

تعيين الحد األدنى من أعضاء هيئة التدريس . 1

للتخصص حسب تعليمات ومعايير التخصصات االنسانية 

2824/7/2019401

تأجيل البت في االعتماد الخاص وايقاف قبول طلبة : أوالً

برنامج الدبلوم / صعوبات التعلم)جدد في تخصص 

:في جامعة آل البيت  لحين تحقيق االتي (العالي

توفير العدد الالزم من اعضاء هيئة التدريس في - 

البرنامج حسب تعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

.للتخصصات االنسانية والعلمية

ً تأجيل البت في االعتماد الخاص وايقاف قبول : ثانيا

برنامج / تربية الطفل)طلبة جدد في لتخصص 

لحين تصويب التجاوز الحاصل على  (البكالوريوس

ً (175)الطاقة االستيعابية وقدرها  .طالبا

.15/9/2019وذلك في موعد أقصاه 



2824/7/2019402

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

كبرنامج  (برنامج الماجستير/ تمريض الحاالت المزمنة)

 (برنامج البكالوريوس/ التمريض)متصالً مع تخصص 

شريطة استكمال جامعة اإلسراء لحين استكمال النواقص 

:اآلتية

تزويد الهيئة بعقود حديثة ألعضاء هيئة التدريس  (1

منها عن خمس سنوات  (%50)بحيث ال تقل مدة 

.لبرنامج الماجستير وثالث سنوات لبرنامج البكالوريوس

تزويد الهيئة بمباشرات العمل  ألعضاء هيئة  (2

.التدريس في التخصص

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."(2019/2020)العام الجامعي 

2824/7/2019403

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : أوالً

برنامج / اللغة اإلنجليزية وآدابها)لتخصص 

في جامعة جرش وتثبيت الطاقة  (البكالوريوس

ً (201)االستيعابية للتخصص عند  .طالبا

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : ثانيا

برنامج / الترجمة- اللغة اإلنجليزية )لتخصص 

في جامعة جرش وتثبيت الطاقة  (البكالوريوس

ً (300)االستيعابية للتخصص عند  .طالبا

2824/7/2019404

تخفيض  الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الهندسة اإللكترونية)

بدالً من  (110)األميرة سمية للتكنولوجيا لتصبح 

(166) ً ."طالبا

2824/7/2019405

تخفيض  الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ هندسة االتصاالت)

بدالً من  (162)األميرة سمية للتكنولوجيا لتصبح 

(257) ً ."طالبا



2824/7/2019406

تأجيل البت في االعتماد الخاص األولي لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/االعالم الرقمي )

:الشرق االوسط لحين استكمال الجامعة االتي

اضافة المواد االتية الى متطلبات التخصص  – 1

:االجبارية في الخطة الدراسية للتخصص 

تصميم وادارة المواقع - القصة االخبارية      - 

الحمالت االعالمية االلكترونية       -    االلكترونية      

العلوم السياسية     - 

تعديل الحد األدنى للساعات النظرية والعملية  – 2

.المعتمدة وفقا لمعايير االعتماد الخاص للتخصص

.تجهيز قاعات مناسبه للتدريس – 3

االلتزام بتوفير مكاتب ألعضاء هيئة التدريس  – 4

تنطبق عليها شروط االعتماد الخاص من حيث المساحة 

.والتجهيزات الالزمة

."استكمال توفير الكتب الحديثة للتخصص – 5

2824/7/2019407

تعليمات ومعايير االعتماد الخاص لتخصص اإلعالم 

.الرقمي

2824/7/2019408

النظم )تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "

برنامج / الهيدروليكية والكهرورئوية في اآلليات الثقيلة

في كلية األمير الحسين بن عبدهللا  (الدبلوم المتوسط

كلية جامعية متوسطة عسكرية بــ / الثاني الفنية 

(361) ً ."طالبا

2824/7/2019409

صيانة )تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "

برنامج الدبلوم / المركبات الكهربائية والهجينة

في كلية األمير الحسين بن عبدهللا الثاني  (المتوسط

 (269)كلية جامعية متوسطة عسكرية بــ / الفنية 

ً ."طالبا

2824/7/2019410

تكنولوجيا )تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "

في كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط/ التصنيع المحوسب

كلية جامعية / األمير الحسين بن عبدهللا الثاني الفنية 

ً (319)متوسطة عسكرية بــ  ."طالبا

2824/7/2019411

منح كلية الحقوق في جامعة مؤتة شهادة ضمان "

الصادرة عن هيئة  (المستوى الفضي)الجودة األردنية 

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



2824/7/2019412

منح كلية األعمال في جامعة العلوم التطبيقية الخاصة "

 (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

2824/7/2019413

منح كلية اآلداب والعلوم االنسانية في جامعة العلوم "

التطبيقية الخاصة شهادة ضمان الجودة األردنية 

الصادرة عن هيئة اعتماد  (المستوى البرونزي)

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

2824/7/2019414

التعديل على اسس تحديد مكافآت لجان االعتماد وضمان 

على النحو  (5)الى المادة  (د)الجودة بإضافة البند 

: اآلتي

يصرف ألعضاء اللجنة التي تكلف بوضع نتاجات "

التعلم والكفايات الرئيسية للتخصصات وواصفات اإلطار 

:الوطني للمؤهالت مكافأة مالية وفقاً لما يلي 

.ديناراً بحد اعلى  (300)      رئيس اللجنة مبلغ 

."دينارا بحد اعلى  (250)      لعضو اللجنة مبلغ 

2824/7/2019415

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص "

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الجغرافيا التطبيقية)

ً (90)آل البيت بطاقة استيعابية قدرها  ."طالبا

2824/7/2019416

/ الجغرافيا التطبيقية)معايير االعتماد الخاص لتخصص 

(برنامج البكالوريوس

المجاالت المعرفية لتخصص هندسة األنظمة الذكية2824/7/2019417



2824/7/2019418

الموافقة على االعتماد الخاص االولي لتخصص : اوالً

 (برنامج البكالوريوس/ الذكاء االصطناعي والروبوتات)

 (75)في جامعة البلقاء التطبيقية بطاقة استيعابية قدرها 

ً .طالبا

ً الذكاء االصطناعي )سيتم متابعة اعتماد تخصص: ثانيا

في بداية السنة   (برنامج البكالوريوس/ والروبوتات

.الثانية من تاريخ االعتماد الخاص االولي للتخصص

ً الذكاء )سيتم االعتماد النهائي لتخصص : ثالثا

بعد  (برنامج البكالوريوس/ االصطناعي والروبوتات

.تخريج الدفعة األولى من طلبة التخصص

2824/7/2019419

علم البيانات و )اقرار المجاالت المعرفية لتخصص 

الذكاء االصطناعي

2824/7/2019420

/ علم البيانات)اقرار المجاالت المعرفية لتخصص 

(برنامج البكالوريوس

2824/7/2019421

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص : أوالً"

في جامعة البلقاء  (برنامج البكالوريوس/ علم البيانات )

 (138)المركز بطاقة استيعابية خاصة قدرها /التطبيقية 

:طالباً، شريطة اآلتي

تزويد الهيئة بكتب توطين ومباشرة أعضاء هيئة - 1

علم )التدريس الذين تم اعتمادهم على التخصص 

في كلية الذكاء االصطناعي، مع ارفاق الجدول  (البيانات

الدراسي لهم على الفصل الدراسي األول من العام 

.(2019/2020)الجامعي 

إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية - 2

:للتخصص

إعادة النظر في الخطة االسترشادية للتخصص، حيث - 

.يوجد اخطاء في ترتيب بعض المواد ومتطلباتها السابقة

إعادة النظر في وصف مواد الخطة الدراسية، حيث - 

.يعتبر الوصف غير دقيق وغير كامل لمعظم المواد

إلغاء بعض المواد االجبارية المكررة في التخصص - 

تحليل البيانات، تعلم االلة، ): من أمثلتها المواد التالية

.من المحتوى% 70تشابه بأكثر من  (تنقيب البيانات

من متطلب " أمن الحاسوب والشبكات"نقل مادة - 

.تخصص اختياري إلجباري تخصص

إضافة مادة رياضيات متقطعة ضمن متطلبات الكلية - 

.اإلجبارية

ساعات معتمدة في الخطة ضمن متطلبات  (6)إضافة - 

، (البرمجة)التخصص االجباري لتغطية المجال المعرفي 

تطبيقات االنترنت، : بحيث تشمل المواضيع اآلتية

.البرمجة المرئية، تطبيقات الموبايل

، وبخالف ذلك 15/9/2019وذلك في موعد أقصاه 



2931/7/2019422

:(برنامج البكالوريوس/ أصول الدين)تخصص : أوالً"

/ أصول الدين)االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص - 

في الجامعة االردنية بطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً شريطة زيادة عدد  (860)استيعابية قدرها 

ساعات متطلبات التخصص اإلجبارية لتصبح نسبة مواد 

.من ساعات الخطة الدراسية% 60التخصص ال تقل عن 

برنامج / عقيدة- أصول الدين)تخصص : ثانياً

:(الماجستير

العقيدة )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص - 

في الجامعة األردنية  (برنامج الماجستير/ اإلسالمية

ً (44)بطاقة استيعابية قدرها  مع إمكانية األخذ . طالبا

:بمالحظة اللجنة بخصوص الخطة الدراسية 

اعادة تسمية مساق األديان السماوية بمسمى - 1

(دراسات في اليهودية والمسيحية)

اعادة تسمية مساق الفرق  والمذاهب بمسمى - 1

في قائمة المواد  (المذاهب)فقط لوجود مساق  (الفرق)

.االختيارية

في  (مناهج البحث)عن  (المنطق)يفصل مساق - 1

ويبقى ضمن قائمة  (المنطق ومنهجة البحث)مساق 

.  المواد االجبارية

:(برنامج الدكتوراه/ العقيدة اإلسالمية)تخصص : ثالثا

العقيدة )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص - 

في الجامعة األردنية بطاقة  (برنامج الدكتوراه/ اإلسالمية

ً (33)استيعابية  مع إمكانية األخذ بمالحظة اللجنة . طالبا

:بخصوص الخطة الدراسية 

الدراسات االستشراقية )تغيير مسمى ووصف مساق - 

.لتصبح الدراسات االستشراقية في العقيدة (في التفسير



2931/7/2019423

(برنامج البكالوريوس/ الفقه وأصوله)تخصص : أوالً

/ الفقه وأصوله)االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص - 

في الجامعة االردنية بطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة استكمال  (936)استيعابية قدرها 

:النواقص اآلتية

استبدال مساق الحديث التحليلي بمادة اجبارية بواقع - 1

. ساعات ضمن المجال المعرفي السياسة الشرعية3

زيادة عدد ساعات متطلبات التخصص االجبارية - 2

من % 60بحيث تصبح نسبة مواد التخصص ال تقل عن 

.ساعات الخطة الدراسية

(برنامج الماجستير/ الفقه وأصوله)تخصص : ثانياً

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص - 1

في  (برنامج الماجستير/ الفقه وأصوله)لتخصص 

.الجامعة األردنية

/ الفقه وأصوله)إيقاف قبول طلبة جدد لتخصص -  2

في الجامعة األردنية لحين تعيين  (برنامج الماجستير

العدد الالزم من اعضاء  التدريس حسب تعليمات 

.ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

(برنامج الدكتوراه/ الفقه وأصوله)تخصص : ثالثا

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص - 1

في  (برنامج الدكتوراه/ الفقه وأصوله)لتخصص 

.الجامعة األردنية

/ الفقه وأصوله)إيقاف قبول طلبة جدد لتخصص -  2

في الجامعة األردنية لحين تعيين  (برنامج الدكتوراه

العدد الالزم من اعضاء هيئة التدريس حسب تعليمات 

.ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

(برنامج الماجستير/ القضاء الشرعي)تخصص : رابعاً

2931/7/2019424

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص "

في  (برنامج البكالوريوس/ المصارف اإلسالمية)

الجامعة االردنية لحين تعيين العدد الالزم من أعضاء 

هيئة التدريس لتغطية التجاوز الحاصل على الطاقة 

 (369)االستيعابية المحسوبة للتخصص والبالغ قدره 

طالباً، وذلك حسب االطار العام لتعليمات ومعايير 

."االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية



2931/7/2019425

اإلدارة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً"

في الجامعة األردنية  (برنامج الدبلوم العالي/ المحلية

ً (44)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً التنمية )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في الجامعة األردنية بطاقة  (برنامج الماجستير/ المحلية

طالباً، شريطة استكمال الجامعة  (66)استيعابية قدرها 

:للنواقص االتية

توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس حسب .  1

.تعليمات ومعايير الدراسات العليا الصادرة عن الهيئة

.تعديل وصف المساقات ليعكس مضمون المواد. 2

التأكد من أن قائمة األبحاث المنشورة في آخر .  3

خمس سنوات ألعضاء هيئة التدريس ذات عالقة 

.بمضمون البرنامج

اإلدارة )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص : ثالثاً

طالباً لتصبح ( 554)من  (برنامج البكالوريوس/ العامة

طالباً وعدم قبول طلبة جدد في التخصص، لحين  (438)

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية والبالغ 

ً (216)قدره  .طالبا



2931/7/2019426

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً"

الدراسات : المناهج والتدريس بالمسارات اآلتية)

/ االجتماعية، اللغة العربية، اللغة االنجليزية، الرياضيات

في الجامعة االردنية بطاقة استيعابية  (برنامج الدكتوراه

طالباً، شريطة تزويد هيئة االعتماد بكتب  (40)قدرها 

:مباشرة عمل

األستاذ الدكتور أديب حمادنة -  

والدكتور سهيل العساسفة ، عند بداية الفصل الدراسي - 

.2019/2020األول من العام الجامعي 

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : ثانيا

طالباً  (666)من  (برنامج البكالوريوس/ معلم صف)

ً (481)لتصبح  .طالبا

ً تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص : ثالثا

برنامج / مناهج عامة/ المناهج والتدريس)لتخصص 

وايقاف قبول طلبة جدد لحين توفير عضوي  (الماجستير

.هيئة تدريس في التخصص

ً تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص :  رابعا

أساليب تدريس لغة / المناهج والتدريس)لتخصص 

وايقاف قبول طلبة جدد  (برنامج الماجستير/ انجليزية

لحين توفير عضو هيئة تدريس واحد يحمل رتبة أستاذ 

.مشارك حداً أدنى في التخصص 

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص : خامساً

أساليب تدريس / المناهج والتدريس)لتخصص 

وايقاف قبول طلبة جدد  (برنامج الماجستير/ الرياضيات

لحين توفير عضو هيئة تدريس واحد يحمل رتبة أستاذ 

.مشارك حداً أدنى في التخصص 

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص : سادساً



2931/7/2019427

تأجيل البت باالستمرار باالعتماد الخاص : أوالً"

في  (برنامج البكالوريوس/ هندسة العمارة)لتخصص 

:الجامعة األردنية وذلك لحين استكمال النواقص اآلتية

إقرار الخطة الدراسية الجديدة مع مراعاة توافقها مع . 1

المجاالت المعرفية األساسية للتخصص والمقرة من قبل 

هيئة االعتماد وان يتم مراعاة توزيع العبء النظري 

.والعملي حسب معايير االعتماد

مراعاة زيادة نسبة مواد الكلية في الخطة الدراسية . 2

.حداً أدنى (%15)الجديدة لتصبح 

استكمال جدول توزيع أعضاء هيئة التدريس على . 3

 (هندسة العمارة)المجاالت المعرفية األساسية لتخصص 

.بعد اقرار الخطة الدراسية المحدثة

استكمال اجراءات االنتقال لمبنى كلية الفنون . 4

.والتصميم وذلك لتوفير بيئة دراسية مناسبة للطلبة

.توفير جهاز ليزر في مشغل المجسمات. 5

زيادة عدد مشرفي وذلك حسب تعليمات ومعايير . 6

.االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية 

ً تأجيل البت في االستمرار في االعتماد الخاص : ثانيا

في  (برنامج الماجستير/ هندسة العمارة)لتخصص 

:الجامعة األردنية وذلك لحين استكمال النواقص اآلتية

تصويب التجاوز على الطاقة االستيعابية القصوى . 1

طالب، إذ بلغ  (60)لبرامج الماجستير العلمية والبالغة 

 2019/2018عدد الطلبة الفعلي في الفصل الثاني عام 

(93) ً .طالبا

.تحديث الخطة الدراسية للتخصص. 2

ً هندسة )إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص : ثالثا

."في الجامعة األردنية (برنامج الماجستير/ العمارة

2931/7/2019428

الريادة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : اوالً

وبطاقة استيعابية مقدارها  (برنامج الماجستير/ والقيادة

طالباً في جامعة اليرموك، برنامجاً منفصالً،  (66)

شريطة تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة 

الدكتوراة في التخصص وذلك بداية السنة الثانية من 

.تاريخ االعتماد الخاص

ً إدارة )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

وتخفيض الطاقة  (برنامج البكالوريوس/ األعمال

طالباً،  (304)االستيعابية الخاصة للتخصص لتصبح 

شريطة تزويدنا بمباشرة عمل الدكتور صالح يوسف 

."(2018/2019)صالح العمر بداية الفصل األول 



2931/7/2019429

الموافقة على إعادة فتح باب القبول في تخصص : أوالً" 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الهندسة الميكانيكية )

.كلية الهندسة التكنولوجية الجامعية/ البلقاء التطبيقية

ً الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة البلقاء  (برنامج البكالوريوس/ الميكانيكية 

كلية الهندسة التكنولوجية الجامعية، وتثبيت / التطبيقية

 (1041)الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص عند 

:طالباً، شريطة استكمال اآلتي

تعديل الخطة الدراسية بما يتناسب مع معايير - 

الهندسة )وتعليمات االعتماد الخاص الجديدة لتخصص 

.(برنامج البكالوريوس/ الميكانيكية 

دفع البدالت المالية المترتبة على إعادة فتح باب قبول - 

." طلبة جدد في التخصص

، وبخالف ذلك 15/9/2019وذلك في موعٍد أقصاه 

." سيتم إيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

2931/7/2019430

الموافقة على إعادة فتح باب القبول في تخصص : أوالً" 

برنامج / هندسة اآلالت الحرارية والهيدروليكية)

جامعة / في كلية الهندسة التكنولوجية (البكالوريوس

.البلقاء التطبيقية

ً هندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

 (برنامج البكالوريوس/ اآلالت الحرارية والهيدروليكية

جامعة البلقاء التطبيقية / في كلية الهندسة التكنولوجية

طالباً، شريطة استكمال  (314)بطاقة استيعابية قدرها 

:اآلتي

تعديل الخطة الدراسية بما يتناسب مع معايير - 

هندسة )وتعليمات االعتماد الخاص الجديدة لتخصص 

.(برنامج البكالوريوس/ اآلالت الحرارية والهيدروليكية

دفع البدالت المالية المترتبة على إعادة فتح باب قبول - 

طلبة جدد في التخصص



2931/7/2019431

حوسبة )تأجيل البت في  االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ االجهزة الذكية

الطفيلة التقنية لحين استكمال الجامعة نواقص االعتماد 

:االتية

تعيين عضو هيئة تدريس واحد على األقل من : أوالً

حوسبة )حملة درجة الدكتوراة تخصصه الدقيق في 

.(األجهزة الذكية

ً اجراء التغييرات االتية في الخطة الدراسية : ثانيا

:للتخصص

:اضافة المواد االتية الى متطلبات التخصص االجبارية- 

رياضيات متقطعة      – 2مادة أمن المعلومات      – 1

تحليل عددي- 4الحوسبة السحابية     – 3

زيادة عدد الساعات المعتمدة في متطلبات التخصص - 

ساعات معتمدة  (9)االختيارية للبرنامج بحيث تصبح 

.حدا أدنى

توفير اجهزة حديثة في المختبرات الخاصة : ثالثاً

لتستطيع  ( i7)بالتخصص بحيث ال يقل موديلها عن 

.استقبال البرمجيات الخاصة بالتخصص

ً .استكمال توفير الكتب الالزمة للتخصص : رابعا

ً الطلب من الجامعة مخاطبة وزارة التعليم العالي : خامسا

حوسبة )والبحث العلمي لتغيير مسمى التخصص من 

(.حوسبة األجهزة النقالة)ليصبح  (األجهزة الذكية



2931/7/2019432

تأجيل البت في االعتماد الخاص األولي لتخصص  (أوالً"

برنامج / التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي)

في جامعة اربد األهلية لحين استكمال  (البكالوريوس

:الجامعة للنواقص اآلتية

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة  (1

التسويق )الدكتوراه أحدهما على األقل في تخصص 

وذلك بداية السنة الثالثة من تاريخ الحصول  (اإللكتروني

.على االعتماد الخاص األولي

تزويد المكتبة بكتب ومراجع إضافية وحديثة تغطي  (2

.المجاالت المعرفية للتخصص

إعادة النظر في وصف مواد الخطة الدراسية بحيث  (3

يتضمن تحديد األهداف ومحتويات المادة المطلوبة 

.والمخرجات المتوقعة 

إمكانية األخذ بمالحظات اللجنة التالية المتعلقة  (4

:بالخطة الدراسية للتخصص

من قائمة  (االتصاالت التسويقية اإللكترونية)نقل مادة - أ 

مواد التخصص االختيارية إلى قائمة مواد التخصص 

.اإلجبارية

من قائمة  (استراتيجية العالقة التجارية)نقل مادة - ب 

مواد التخصص االختيارية إلى قائمة مواد التخصص 

.اإلجبارية

ً توفير العدد الالزم من اعضاء هيئة التدريس  من  (ثانيا

حملة درجة الدكتوراه لتدريس الطلبة المسجلين في 

.الموقوف (برنامج البكالوريوس/ التسويق)تخصص 



2931/7/2019433

الموافقة على االعتماد الخاص االولي لتخصص  (أوالً

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الذكاء االصطناعي)

طالباً،  (90)اربد األهلية بطاقة استيعابية خاصة قدرها 

:شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه - 

في التخصص أحدهما على األقل تخصصه الدقيق في 

وذلك بداية السنة الثالثة من تاريخ  (الذكاء االصطناعي)

.الحصول على االعتماد الخاص األولي للتخصص

زيادة اعداد الكتب والمراجع وتحديثها المتعلقة - 

.بالتخصص

تزود الهيئة بمباشرة العمل للدكتور معاذ شطناوي - 

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي االول من 

.(2019/2020)العام الجامعي 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص 

.األولي للتخصص

ً / الذكاء االصطناعي)سيتم متابعة اعتماد تخصص  (ثانيا

مع بداية السنة الثانية من  (برنامج البكالوريوس

.االعتماد الخاص األولي للتخصص 

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : رابعا

عند تخريج  (برنامج البكالوريوس/ الذكاء االصطناعي)

."الدفعة االولى من طلبة التخصص



2931/7/2019434

علم )الموافقة على االعتماد الخاص االولي لتخصص "

في  (برنامج البكالوريوس/البيانات والذكاء االصطناعي

جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا بطاقة استيعابية قدرها 

:طالباً، شريطة اآلتي (91)

:تصويب الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي. 1

زيادة عدد ساعات المجال المعرفي مكونات الحاسوب - 

ساعات لتصبح مطابقة للتعليمات  (8)المادية بواقع 

.والمعايير

تعديل المساقات المطروحة في المجاالت االختيارية - 

لتصبح كافة المساقات في مجال علم البيانات والذكاء 

.االصطناعي فقط وذلك حسب التعليمات والمعايير

. محمد أبو صنوبر، ود. د)تزويدنا بمباشرة عمل . 2

(جبر الوديان

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة . 3

الدكتوراة في التخصص في بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ الحصول على االعتماد الخاص األولي للتخصص

علم البيانات والذكاء )سيتم متابعة اعتماد تخصص . 4

مع بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ االصطناعي

.الثانية من االعتماد الخاص

سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص . 5

برنامج / علم البيانات والذكاء االصطناعي)

في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا عند  (البكالوريوس

."تخريج أول دفعة من الطلبة

2931/7/2019435

اقرار نتاجات التعلم والكفايات الرئيسية لتخصصات " 

تكنولوجيا المعلومات، كما هي بالشكل المرفق ويعمل 

."بها اعتباراً من تاريخ اقرارها

2931/7/2019436

اقرار نتاجات التعلم والكفايات الرئيسية لتخصصات " 

، كما هي بالشكل المرفق (الصيدلة، دكتور الصيدلة)

."ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها

2931/7/2019437

توجيه عقوبة اإلنذار لجامعة جدارا وذلك لمخالفتها "

بعدم االلتزام بالقوانين واالنظمة والتعليمات المتعلقة 

بالتعليم العالي ومعايير االعتماد وعدم التعاون مع 

."اللجنة المكلفة وتزويدها بالوثائق المطلوبة

2931/7/2019438

توجيه عقوبة اإلنذار لجامعة الزرقاء بسبب المخالفة "

المتمثلة بالتالعب بعالمات الطلبة في مادة دراسات مالية 

/ باللغة االنجليزية في كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

."قسم العلوم المالية والمصرفية



307/8/2019439

تأجيل البت  باالعتماد الخاص االولي لتخصص " 

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/التمريض)

فرع العقبة، لحين استكمال الجامعة للنواقص /األردنية

:اآلتية

:تصويب الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي. أ 

زيادة عدد ساعات المتطلبات اإلجبارية لتصبح نسبتها - 

، ويمكن للجامعة نقل (%55)بدالً ان تكون  (60%)

عدد من مساقات الكلية االجبارية لمساقات التخصص 

االجبارية لتعديل النسبة

ساعات للمجال المعرفي تمريض صحة  (3)إضافة - 

.البالغين

 (3)زيادة عدد ساعات مساق التقييم الصحي لتصبح - 

.(نظري، وساعة عملي2)ساعات 

د ريما .أ)تزويد هيئة االعتماد بكتب نقل لكل من . ب 

.(عيسى منصور. الصفدي، د

تجهيز المختبرات الالزمة للتخصص . ت 

على الجامعة تعيين مشرف لكل مختبر تمريض . ج 

حسب تعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات 

.االنسانية والعلمية

تزويد الهيئة باتفاقيات تدريب طلبة التمريض مع . د 

 (مستشفى األمير هاشم)ووزارة الصحة /الخدمات الطبية

حسب تعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات 

."االنسانية والعلمية

307/8/2019440

التأكيد على قرار مجلس الهيئة السابق رقم "

 المتعلق بإيقاف 1/5/2019تاريخ  (262/18/2019)

برنامج / اإلرشاد األسري)قبول طلبة جدد في تخصص 

في جامعة الحسين بن طالل لعدم توفر  (الماجستير

أعضاء هيئة تدريس متخصصين في تخصص اإلرشاد 

."األسري

307/8/2019441

التأكيد على قرار مجلس الهيئة السابق رقم "

 المتضمن 29/5/2019تاريخ  (306/22/2019)

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص 

في الجامعة األلمانية  (برنامج الماجستير/ إدارة األعمال)

األردنية، وإيقاف قبول طلبة جدد في البرنامج، وذلك 

لحين تعيين عضو هيئة تدريس رابع من حملة درجة 

الدكتوراه في التخصص برتبة أستاذ وذلك حسب 

."تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا



307/8/2019442

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص "

في  (برنامج البكالوريوس/ الهندسة الطبية الحيوية)

الجامعة األلمانية األردنية وتثبيت الطاقة االستيعابية عند 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية  (329)

."العامة للجامعة

307/8/2019443

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة "

برنامج / هندسة القدرة والطاقة الكهربائية)لتخصص 

في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا من  (البكالوريوس

طالباً، شريطة  تزويد الهيئة  (282)لتصبح  (248)

 (3)بتجديد عقد الدكتور عمر رزق ابراهيم محمد  لمدة  

 ."16/9/2019سنوات، وذلك في موعٍد أقصاه 

307/8/2019444

/ المحاسبة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

كلية / كلية القادسية)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط

( 277)؛ بطاقة استيعابية مقدارها (جامعية متوسطة

شريطة تامين االشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو 

.مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال النقص اعاله وتثبيت الطاقة 

االستيعابية للتخصص في موعد اقصاه بداية الفصل 

."(2019/2020)الدراسي االول من العام الجامعي 



307/8/2019445

الموافقة على تنسيب رئيس مجلس أمناء كلية : أوالً "

الزرقـاء التقنية المتوسطة بقبول استقالة الدكتور وليد 

كلية الزرقاء  )علي حسين رمضان العميد السابق لــ 

 (كلية جامعية متوسطة تقنية / التقنية المتوسطة 

.2/7/2019اعتباراً من 

الموافقة على تنسيب رئيس مجلس أمناء كلية : ثانياً 

الزرقـاء التقنية المتوسطة بتعيين الدكتور غالب موسى 

كلية الزرقاء التقنية  )الصالح معابرة عميداً جديداً لــ 

اعتباراً من  (كلية جامعية متوسطة تقنية / المتوسطة 

 ولمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة 7/8/2019

من  (أ /8 )واحدة فقط ، وذلك باالستناد إلى المادة 

تعليمات ومعايير االعتماد العام للكليات الجامعية 

والتي تنص  ( 2013)لسنة  (2)المتوسطة المعدلة رقم 

يعين لكل كليـة جامعية متوسطة عميد : " على ما يلي

متفرغ بقرار من مجلس الهيئة بناًء على تنسيب مجلس 

، " األمناء لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة 

شريطة 

تزويد الهيئة بالعقد موقع حسب األصول في مدة . 1

أقصاها اسبوعين من تاريخ هذا القرار

تزويد الهيئة بقرار تعيين الدكتور غالب موسى . 2

الصالح معابرة كعضو هيئة تدريس في الكلية حسب 

."األصول

307/8/2019446

/ ادارة اعمال)تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص " 

كلية / كلية القادسية)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط

ً( 244)عند  (جامعية متوسطة ."طالبا



307/8/2019447

 (124/8/2019)التأكيد على قرار المجلس رقم "

بتأجيل البت في االعتماد الخاص  (20/2/2019)تاريخ 

برنامج الدبلوم / التمريض المشارك)لتخصص 

؛ (كلية جامعية متوسطة/ كلية القادسية)فـي  (المتوسط

: لحين توفير االتي

توفير بعض المواد واالجهزة الالزمة لمختبرات : اوال

التمريض في الكلية وحسب معايير االعتماد الخاص 

لتخصص التمريض المشارك اال ان هناك بعض المواد لم 

:يتم توفيرها بعد وهي على النحو االتي

، جهاز لعمل تخطيط نبضات 1اسطوانة اكسجين)     

، مالقط خاصة 1، مجسم للدورة الدموية للجنين1القلب 

، 20لربط السرة للجنين بعد الوالدة عدد ال يقل عن 

اشرطة فيديو خاصة بعمليات الوالدة والحمل وغيرها 

من المواضيع المختلفة الخاصة بالحمل والوالدة وما بعد 

، لعبة 1جهاز لدقة معايير المحاليل الوردية . الوالدة

.(1، عربة غيار الجروح 1للتدريب على غيار الجروح 

تامين االشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو : ثانيا

.مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال النقص اعاله وتثبيت الطاقة 

االستيعابية للتخصص في موعد اقصاه بداية الفصل 

."(2019/2020)الدراسي االول من العام الجامعي 



307/8/2019448

تاريخ  (127/8/2019)التأكيد على قرار المجلس رقم 

بتأجيل البت في االعتماد الخاص  (20/2/2019)

كلية )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الصيدلة)لتخصص 

: ؛ لحين توفير االتي(كلية جامعية متوسطة/ القادسية

استكمال توفير المواد واالجهزة الالزمة لمختبرات : اوال

الصيدلة في الكلية وحسب معايير االعتماد الخاص 

:لتخصص الصيدلة وعلى النحو االتي

.تنفيذ صيانة عامة للمختبر تشتمل على الدهان- 

توفير خزانة حديدية مضادة للحريق لحفظ المواد - 

.الكيميائية الخطرة كاألحماض والقواعد

.توفير ثالجة- 

.pH meterتوفير اجهزة قياس درجة الحموضة - 

. على االقل10 عدد Centrifugeتوفير اجهزة - 

.Incubatorتوفير - 

.فصل الصيدلية التدريبية عن المختبر- 

.االهتمام بالجانب العملي وادامة المختبر بشكل مالئم- 

تامين االشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو : ثانيا

.مجلة علمية محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال النقص اعاله وتثبيت الطاقة 

االستيعابية للتخصص في موعد اقصاه بداية الفصل 

.(2019/2020)الدراسي االول من العام الجامعي 

307/8/2019449

/ علوم الشريعة)تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص " 

كلية / كلية القادسية)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط

ً( 230)عند  (جامعية متوسطة .طالبا



3121/8/2019450

التأهيل )تأجيل البت في  االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة مؤته لحين  (برنامج الماجستير/ الرياضي

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

توفير األجهزة الالزمة والخاصة بمختبر الجهد .  1

جهاز تحليل : البدني في مجال التأهيل الرياضي مثل

وجهاز التوزين تحت  (Gas Analyzers)الغازات 

الماء لتحديد نسبة الدهون في الجسم  

(Underwater weighing)  وجهاز ،

(BIODEX)  لقياس القوة العضلية بأنواعها المختلفة

.الثابتة والمتحركة

توفير عضو هيئة تدريس في القسم خريج أحد .  2

الجامعات التي لغة التدريس فيها اللغة االنجليزية، 

من تعليمات ومعايير  (أ)فقرة  (6)استناداً للمادة 

االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا والتي تنص على 

من أعضاء هيئة التدريس % 25أن يكون ما نسبته "

".خريجي جامعات لغة التدريس فيها اللغة االنجليزية

توفير الكتب الخاصة بالتخصص بحيث تكون حديثة . 3

:وباللغة االنجليزية في المكتبة ومن أهمها

 - William E. Prentice – Rehabilitation 

Techniques for Sports Medicine and 

Athletic Training.

 S. Brent Brotzman, Kevin E. Wilk – 

Clinical Orthopaedic Rehabilitation -.

- sJames F. Wyss, Amrish D. Patel – 

Therapeutic Programs for 

Musculoskeletal Disorders.

 -Klaus Buckup, Klinikum Dortmund 



3121/8/2019451

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص  (أوالً

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الكيمياء الصناعية)

طالباً، شريطة  (83)مؤته بطاقة استيعابية خاصة قدرها 

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تزويد هيئة االعتماد بقرار مجلس العمداء المتضمن  (1

.إقرار المجلس للخطة الدراسية للتخصص

, TGA:  )توفير األجهزة االتية والالزمة للتخصص (2

DSC, HPLC, GC, UV, IR, AA) وذلك بداية ،

السنة الثالثة من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص 

.األولي للتخصص

توفير عضوي هيئة تدريس من حملة درجة  (3

الدكتوراه في التخصص وذلك بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ الحصول على االعتماد الخاص األولي

وبخالف ذلك سيتم اعادة النظر في االعتماد الخاص 

األولي للتخصص

ً / الكيمياء الصناعية)سيتم متابعة اعتماد تخصص  (ثانيا

مع بداية السنة الثانية من  (برنامج البكالوريوس

.االعتماد الخاص األولي للتخصص 

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص  (ثالثا

عند تخريج  (برنامج البكالوريوس/ الكيمياء الصناعية)

.الدفعة االولى من طلبة التخصص

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص  (رابعا

طالباً  (509)من  (برنامج البكالوريوس/ الكيمياء)

ً (317)لتصبح  .طالبا

3121/8/2019452

الهندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً"

في جامعة العلوم  (برنامج البكالوريوس/ المدنية

والتكنولوجيا األردنية وتخفيض الطاقة االستيعابية 

ً (1215)طالباً لتصبح  (1329)الخاصة من  . طالبا

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة : ثانيا

 بإيقاف 10/4/2019تاريخ  (235/15/2019)رقم

برنامج /الهندسة المدنية)قبول طلبة جدد في تخصص 

.(الماجستير

ً تزويد الهيئة بمعادلة شهادات أعضاء هيئة : ثالثا

التدريس خريجي الجامعات غير األردنية ممن لم 

.يحصلوا على معادلة لشهاداتهم بعد

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

.2019/2020العام الجامعي 

ً الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

بطاقة استيعابية  (برنامج الدكتوراه/ الهندسة المدنية)

ً (22)قدرها  ." طالبا



3121/8/2019453

الموافقة لمديرية االعتماد بدراسة طلب االعتراض " 

هندسة )المقدم من جامعة الزيتونة األردنية لتخصص 

."(برنامج البكالوريوس/البرمجيات

3121/8/2019454

الموافقة لجامعة الزيتونة األردنية للتقدم برفع الطاقة " 

برنامج /هندسة الميكانيك)االستيعابية الخاصة لتخصص 

."(البكالوريوس

3121/8/2019455

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص  (أوالً

برنامج / التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي)

في جامعة اربد األهلية بطاقة استيعابية  (البكالوريوس

طالباً، شريطة استكمال الجامعة  (103)خاصة قدرها 

:للنواقص اآلتية

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة  (1

الدكتوراه أحدهما على األقل برتبة أستاذ مشارك في 

وذلك بداية السنة الثالثة  (التسويق اإللكتروني)تخصص 

.من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص األولي

تزويد المكتبة بكتب ومراجع إضافية وحديثة لتغطية  (2

.المجاالت المعرفية للتخصص

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل األول من العام 

.2019/2020الجامعي 

ً التسويق اإللكتروني )سيتم متابعة اعتماد تخصص  (ثانيا

مع بداية  (برنامج البكالوريوس/ والتواصل االجتماعي

.السنة الثانية من االعتماد الخاص األولي للتخصص 

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : رابعا

برنامج / التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي)

عند تخريج الدفعة االولى من طلبة  (البكالوريوس

.التخصص

3121/8/2019456

تأجيل البت في  رفع الطاقة االستيعابية الخاصة " 

في  (برنامج الماجستير/إدارة التمريض)لتخصص 

جامعة الزرقاء وذلك بسبب عقوبة االنذار على الجامعة 

 (438/29/2019)حسب قرار مجلس الهيئة رقم 

."31/7/2019تاريخ 



3121/8/2019457

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص : أوالً" 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/االعالم الرقمي)

طالباً  (81)الشرق األوسط بطاقة استيعابية قدرها 

: شريطة اآلتي

االلتزام بتوفير مكاتب ألعضاء هيئة التدريس تنطبق . 1

عليها شروط االعتماد الخاص من حيث المساحة 

.والتجهيزات الالزمة

استكمال توفير الكتب الحديثة للتخصص ورقية . 2

.والكترونية

تزويد هيئة االعتماد بمباشرة أعضاء هيئة التدريس . 3

في بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020).

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص األولي لتخصص : ثانيا

في بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/االعالم الرقمي)

الثانية من االعتماد الخاص 

ً توفير عضوي هيئة تدريس في التخصص من : ثالثا

حملة درجة الدكتوراه أحدهم برتبة استاذ مشارك على 

األقل بداية السنة الثالثة من االعتماد الخاص األولي 

.للتخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : رابعا

عند تخريج  (برنامج البكالوريوس/ االعالم الرقمي)

.الدفعة األولى من طلبة التخصص

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: خامسا



3121/8/2019458

 ( 123/8/2019 )التأكيد على قرار المجلس رقم " 

بتأجيل البت في االعتماد  ( 20/2/2019 )تاريخ 

/ مساحة الطرق وحساب الكميات)الخاص لتخصص 

كلية / القـــــــادسية)فـــي كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط

،لحين استكمال الكلية النواقص (جامعيـة متـــــوسطة

:اآلتية

توفير حيز كافي لمشغل إنشاء المباني واستكمال    - 

تزوديه بالمواد والمعدات الالزمة إلثبات عمل التجارب 

.التدفئة الالزمة له/ المقررة وتوفير التهوية 

استكمال توفير معدات الحدادة والتمديدات الكهربائية - 

في المشغل الهندسي ويجب إعادة ترتيب المشغل الى 

مواقع عمل ، وتوفير ومراعاة شروط السالمة واألمان 

.والعمل على حفظ المعدات في خزائن مناسبة

توفير دورية إلكترونية متخصصة أو مجلة علمية - 

.محكمة في مجال التخصص

استكمال تحديث الموقع اإللكتروني للكلية حسب - 

.األصول

وسيتم التأكد من استكمال النواقص أعاله وتثبيت الطاقة 

االستيعابية الخاصة للتخصص في موعد أقصاه بداية 

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020)".

 



3121/8/2019459

 ( 125/8/2019 )التأكيد على قرار المجلس رقم "

بتأجيل البت في االعتماد  ( 20/2/2019 )تاريخ 

/ تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني)الخاص لتخصص 

كلية / القـادسية)فـــي كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط

، لحين استكمال الكلية النواقص (جامعيـة متـوسطة

:اآلتية

توفير حيز كافي لمشغل الهندسة الصحية ومشغل - 

إنشاء المباني واستكمال تزوديهما بالمواد والمعدات 

/ الالزمة إلثبات عمل التجارب المقررة وتوفير التهوية 

.التدفئة الالزمة لهما

توفير حيز كافي لمشغل إعادة تأهيل المنشآت ومختبر - 

الفحوصات الغير إتالفيه وتدريب المشرفين على تشغيل 

.األجهزة الحديثة التي تم توفيرها

استكمال توفير معدات الحدادة والتمديدات    -  

الكهربائية في المشغل الهندسي ويجب إعادة ترتيب 

المشغل الى مواقع عمل ، وتوفير ومراعاة شروط 

السالمة واألمان والعمل على حفظ المعدات في خزائن 

.مناسبة

توفير دورية إلكترونية متخصصة أو مجلة علمية   - 

.محكمة في مجال التخصص

تحديد عدد الطلبة بعشر طالب حداً أقصى في شعب   - 

.المختبرات التي تشغل نفس الحيز المكاني

استكمال تحديث الموقع اإللكتروني للكلية حسب   - 

.األصول

وسيتم التأكد من استكمال النواقص أعاله وتثبيت الطاقة 

االستيعابية الخاصة للتخصص في موعد أقصاه بداية 

3121/8/2019460

التصميم  )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

فـي كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الجـرافيكي 

عـنـد طاقــة قدرها  (كلية جامعيـة متوسطة/ القادسية)

:طالباً، شريطة استكمال الكلية اآلتي (185)

توفير دورية إلكترونية متخصصة أو مجلة علمية - 

.محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال النواقص وتثبيت الطاقة 

االستيعابية الخاصة للتخصص في موعد أقصاه بداية 

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020)".



3121/8/2019461

تثبيت الطاقـــــــــة االستيعــابـيــــة الخاصة لتخصص " 

برنامج الدبلوم / االتصاالت وشبكات الحاسوب )

كلية جامعيـة / القادسية)فـــــي كلية  (المتوسط

طالباً، على أن يتم توفير دورية ( 185)عند  (متوسطة

إلكترونية متخصصة أو مجلة علمية محكمة في مجال 

التخصص في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول 

."(2019/2020)من العام الجامعي 

3121/8/2019462

فنون )الموافقــة على االعتمـاد الخاص لتخصص " 

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ التصميم الداخلي والديكور

عـنـد طاقــة  (كلية جامعيـة متوسطة/ القادسية)فـي كلية 

:طالباً، شريطة استكمال الكلية اآلتي (227)قدرها 

توفير دورية إلكترونية متخصصة أو مجلة علمية - 

.محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال النواقص وتثبيت الطاقة 

االستيعابية الخاصة للتخصص في موعد أقصاه بداية 

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020)".

3121/8/2019463

التوجه لكل من الدكتور محمد أحمد مقداد والدكتورة " 

حنان عيسى ملكاوي بالشكر والتقدير لجهودهم الطيبة 

."خالل فترة عضويتهم في مجلس أمناء كلية غرناطة

3121/8/2019464

اقرار المجاالت المعرفية ونتاجات التعلم لتخصص "

،كما هي (برنامج البكالوريوس/الكيمياء الصناعية)

."بالشكل المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها



3121/8/2019465

العلوم )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة عمان  (برنامج الماجستير/ الطبية المخبرية

طالٍب،  (50)األهلية بطاقة استيعابية خاصة قدرها 

:شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه  (1

في مجال التخصص محقق شرط االنتاج العلمي وفقاً 

لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 

وذلك بداية السنة الثانية من تاريخ الحصول على 

.االعتماد الخاص للبرنامج

توفير مختبر متخصص للبحث العلمي في مجال  (2

العلوم الطبية المخبرية، مزود باألجهزة والتجهيزات 

علم األحياء الدقيقة  )المختلفة للعلوم الطبية المخبرية 

البيولوجيا / الكيمياء السريرية/ علم الدم/ والمناعة

قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي  (الجزيئية

2019/2020.

ساعة تدريب لوصف مادة مقدمة في ( 120)إضافة  (3

.(A09272602)توافق النتائج المخبرية في األمراض

وذلك في مواعد أقصاه بداية الفصل األول من العام 

وبخالف ذلك سيتم إعادة  (2019/2020)الدراسي 

.النظر في االعتماد الخاص للبرنامج

وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة 

للبرنامج بداية السنة الثانية من تاريخ الحصول على 

."االعتماد الخاص للبرنامج

3121/8/2019466

اقرار تعديالت على بدالت اعتماد مؤسسات التعليم " 

العالي وضمان جودتها، كما هي بالشكل المرفق ويعمل 

."بها اعتباراً من تاريخ اقرارها



3121/8/2019455

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص  (أوالً

برنامج / التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي)

في جامعة اربد األهلية بطاقة استيعابية  (البكالوريوس

طالباً، شريطة استكمال الجامعة  (103)خاصة قدرها 

:للنواقص اآلتية

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة  (1

الدكتوراه أحدهما على األقل برتبة أستاذ مشارك في 

وذلك بداية السنة الثالثة  (التسويق اإللكتروني)تخصص 

.من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص األولي

تزويد المكتبة بكتب ومراجع إضافية وحديثة لتغطية  (2

.المجاالت المعرفية للتخصص

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل األول من العام 

.2019/2020الجامعي 

ً التسويق اإللكتروني )سيتم متابعة اعتماد تخصص  (ثانيا

مع بداية  (برنامج البكالوريوس/ والتواصل االجتماعي

.السنة الثانية من االعتماد الخاص األولي للتخصص 

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : رابعا

برنامج / التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي)

عند تخريج الدفعة االولى من طلبة  (البكالوريوس

.التخصص

3121/8/2019456

تأجيل البت في  رفع الطاقة االستيعابية الخاصة " 

في  (برنامج الماجستير/إدارة التمريض)لتخصص 

جامعة الزرقاء وذلك بسبب عقوبة االنذار على الجامعة 

 (438/29/2019)حسب قرار مجلس الهيئة رقم 

."31/7/2019تاريخ 



3121/8/2019457

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص : أوالً" 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/االعالم الرقمي)

طالباً  (81)الشرق األوسط بطاقة استيعابية قدرها 

: شريطة اآلتي

االلتزام بتوفير مكاتب ألعضاء هيئة التدريس تنطبق . 1

عليها شروط االعتماد الخاص من حيث المساحة 

.والتجهيزات الالزمة

استكمال توفير الكتب الحديثة للتخصص ورقية . 2

.والكترونية

تزويد هيئة االعتماد بمباشرة أعضاء هيئة التدريس . 3

في بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020).

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص األولي لتخصص : ثانيا

في بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/االعالم الرقمي)

الثانية من االعتماد الخاص 

ً توفير عضوي هيئة تدريس في التخصص من : ثالثا

حملة درجة الدكتوراه أحدهم برتبة استاذ مشارك على 

األقل بداية السنة الثالثة من االعتماد الخاص األولي 

.للتخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : رابعا

عند تخريج  (برنامج البكالوريوس/ االعالم الرقمي)

.الدفعة األولى من طلبة التخصص

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: خامسا



3121/8/2019458

 ( 123/8/2019 )التأكيد على قرار المجلس رقم " 

بتأجيل البت في االعتماد  ( 20/2/2019 )تاريخ 

/ مساحة الطرق وحساب الكميات)الخاص لتخصص 

كلية / القـــــــادسية)فـــي كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط

،لحين استكمال الكلية النواقص (جامعيـة متـــــوسطة

:اآلتية

توفير حيز كافي لمشغل إنشاء المباني واستكمال    - 

تزوديه بالمواد والمعدات الالزمة إلثبات عمل التجارب 

.التدفئة الالزمة له/ المقررة وتوفير التهوية 

استكمال توفير معدات الحدادة والتمديدات الكهربائية - 

في المشغل الهندسي ويجب إعادة ترتيب المشغل الى 

مواقع عمل ، وتوفير ومراعاة شروط السالمة واألمان 

.والعمل على حفظ المعدات في خزائن مناسبة

توفير دورية إلكترونية متخصصة أو مجلة علمية - 

.محكمة في مجال التخصص

استكمال تحديث الموقع اإللكتروني للكلية حسب - 

.األصول

وسيتم التأكد من استكمال النواقص أعاله وتثبيت الطاقة 

االستيعابية الخاصة للتخصص في موعد أقصاه بداية 

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020)".



3121/8/2019459

 ( 125/8/2019 )التأكيد على قرار المجلس رقم "

بتأجيل البت في االعتماد  ( 20/2/2019 )تاريخ 

/ تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني)الخاص لتخصص 

كلية / القـادسية)فـــي كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط

، لحين استكمال الكلية النواقص (جامعيـة متـوسطة

:اآلتية

توفير حيز كافي لمشغل الهندسة الصحية ومشغل - 

إنشاء المباني واستكمال تزوديهما بالمواد والمعدات 

/ الالزمة إلثبات عمل التجارب المقررة وتوفير التهوية 

.التدفئة الالزمة لهما

توفير حيز كافي لمشغل إعادة تأهيل المنشآت ومختبر - 

الفحوصات الغير إتالفيه وتدريب المشرفين على تشغيل 

.األجهزة الحديثة التي تم توفيرها

استكمال توفير معدات الحدادة والتمديدات    -  

الكهربائية في المشغل الهندسي ويجب إعادة ترتيب 

المشغل الى مواقع عمل ، وتوفير ومراعاة شروط 

السالمة واألمان والعمل على حفظ المعدات في خزائن 

.مناسبة

توفير دورية إلكترونية متخصصة أو مجلة علمية   - 

.محكمة في مجال التخصص

تحديد عدد الطلبة بعشر طالب حداً أقصى في شعب   - 

.المختبرات التي تشغل نفس الحيز المكاني

استكمال تحديث الموقع اإللكتروني للكلية حسب   - 

.األصول

وسيتم التأكد من استكمال النواقص أعاله وتثبيت الطاقة 

االستيعابية الخاصة للتخصص في موعد أقصاه بداية 

3121/8/2019460

التصميم  )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

فـي كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الجـرافيكي 

عـنـد طاقــة قدرها  (كلية جامعيـة متوسطة/ القادسية)

:طالباً، شريطة استكمال الكلية اآلتي (185)

توفير دورية إلكترونية متخصصة أو مجلة علمية - 

.محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال النواقص وتثبيت الطاقة 

االستيعابية الخاصة للتخصص في موعد أقصاه بداية 

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020)".



3121/8/2019461

تثبيت الطاقـــــــــة االستيعــابـيــــة الخاصة لتخصص " 

برنامج الدبلوم / االتصاالت وشبكات الحاسوب )

كلية جامعيـة / القادسية)فـــــي كلية  (المتوسط

طالباً، على أن يتم توفير دورية ( 185)عند  (متوسطة

إلكترونية متخصصة أو مجلة علمية محكمة في مجال 

التخصص في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول 

."(2019/2020)من العام الجامعي 

3121/8/2019462

فنون )الموافقــة على االعتمـاد الخاص لتخصص " 

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ التصميم الداخلي والديكور

عـنـد طاقــة  (كلية جامعيـة متوسطة/ القادسية)فـي كلية 

:طالباً، شريطة استكمال الكلية اآلتي (227)قدرها 

توفير دورية إلكترونية متخصصة أو مجلة علمية - 

.محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال النواقص وتثبيت الطاقة 

االستيعابية الخاصة للتخصص في موعد أقصاه بداية 

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020)".

3121/8/2019463

التوجه لكم بالشكر والتقدير للدكتور محمد أحمد مقداد " 

والدكتوره حنان عيسى ملكاوي لجهودكم الطيبة خالل 

."فترة عضويتك في مجلس أمناء كلية غرناطة

3121/8/2019464

اقرار المجاالت المعرفية ونتاجات التعلم لتخصص "

،كما هي (برنامج البكالوريوس/الكيمياء الصناعية)

."بالشكل المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها



3121/8/2019465

العلوم )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة عمان  (برنامج الماجستير/ الطبية المخبرية

طالٍب،  (50)األهلية بطاقة استيعابية خاصة قدرها 

:شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه  (1

في مجال التخصص محقق شرط االنتاج العلمي وفقاً 

لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 

وذلك بداية السنة الثانية من تاريخ الحصول على 

.االعتماد الخاص للبرنامج

توفير مختبر متخصص للبحث العلمي في مجال  (2

العلوم الطبية المخبرية، مزود باألجهزة والتجهيزات 

علم األحياء الدقيقة  )المختلفة للعلوم الطبية المخبرية 

البيولوجيا / الكيمياء السريرية/ علم الدم/ والمناعة

قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي  (الجزيئية

2019/2020.

ساعة تدريب لوصف مادة مقدمة في ( 120)إضافة  (3

.(A09272602)توافق النتائج المخبرية في األمراض

وذلك في مواعد أقصاه بداية الفصل األول من العام 

وبخالف ذلك سيتم إعادة  (2019/2020)الدراسي 

.النظر في االعتماد الخاص للبرنامج

وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة 

للبرنامج بداية السنة الثانية من تاريخ الحصول على 

."االعتماد الخاص للبرنامج

3121/8/2019466

اقرار تعديالت على بدالت اعتماد مؤسسات التعليم " 

العالي وضمان جودتها، كما هي بالشكل المرفق ويعمل 

."بها اعتباراً من تاريخ اقرارها



3228/8/2019467

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 

في الجامعة  (برنامج الماجستير/ الهندسة الجيوتقنية)

ً (33)األردنية بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً الهندسة )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص : ثانيا

طالباً لتصبح ( 879)من  (برنامج البكالوريوس/ المدنية

(745) ً . طالبا

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : ثالثا

لحين تصويب  (برنامج الماجستير/ انشاءات)لتخصص 

التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية القصوى 

طالب وذلك  (60)لبرامج الماجستير العلمية والبالغة 

حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

. العليا

ً تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص : رابعا

لحين  (برنامج الماجستير/ نقل وطرق)وتخصص 

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية 

طالب  (60)القصوى لبرامج الماجستير العلمية والبالغة 

وذلك حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج 

. الدراسات العليا

3228/8/2019468

االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص :  أوالً

وتخفيض طاقته  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)

ً (1306)لتصبح  (1519)االستيعابية من  .طالبا

ً دكتور )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص :   ثانيا

في جامعة العلوم  (برنامج البكالوريوس/الصيدلة 

 (1439)والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

ً .طالبا

ً الصيدلة )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص :   ثالثا

في جامعة العلوم والتكنولوجيا  (برنامج الماجستير /

طالباً، على أن  (83)األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

تلتزم الجامعة بالحد األقصى لعدد الطلبة في برنامج 

طالباً في العام الجامعي  (60)الماجستير والبالغ قدره 

(2020/2021) .

ً الموافقة على االعتماد الخاص :  رابعا

في جامعة العلوم  (برنامج الدكتوراه/ الصيدلة)لتخصص

والتكنولوجيا االردنية بطاقة استيعابية خاصة 

ً (11)قدرها .طالبا

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

 .2019/2020العام الجامعي 



3228/8/2019469

التسويق )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً

في جامعة مؤتة بطاقة  (برنامج الماجستير/ اإللكتروني

طالباً، شريطة تزويد هيئة  (44)استيعابية خاصة قدرها 

االعتماد بالخطة الدراسية الُمعدلة وقرار مجلس العمداء 

المتضمن إقرارها قبل بداية الفصل األول من العام 

.(2019/2020)الدراسي 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص 

.للبرنامج

ً االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  (ثانيا

في جامعة مؤتة  (برنامج البكالوريوس/ التسويق)

وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاص للتخصص عند 

(165) ً .طالبا

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة (ثالثا

3228/8/2019470

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً"

في  (برنامج البكالوريوس/ هندسة الحاسوب)لتخصص 

لتصبح  (117)جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا من 

من الطاقة المقرة  (%25)طالباً، وذلك بزيادة  (146)

.سابقاً

 (13)السماح  للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد :  ثانياً

هندسة )في تخصص    (%25)طالباً وذلك بنسبة 

زيادة على الطاقة  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوب

طالباً، شريطة تعيين العدد  (117)االستيعابية المقرة 

الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتغطية هذه الزيادة  

وفي جميع االحوال ال تحسب هذه الزيادة من ضمن ما 

من أسس االعتماد العام  (د-2)ورد في بند في بند 

.والخاص ورفع الطاقة االستيعابية العامة والخاصة

ً ."عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثا



3228/8/2019471

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً

برنامج / هندسة أمن الشبكات والمعلومات)لتخصص 

في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا  من  (البكالوريوس

من  (%25)طالباً، وذلك بزيادة  (250)لتصبح  (200)

.الطاقة المقرة سابقاً

ً  (50)السماح  للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانيا

هندسة أمن )في تخصص  (%25)طالباً وذلك بنسبة 

زيادة على  (برنامج البكالوريوس/ الشبكات والمعلومات 

طالباً، شريطة تعيين  (200)الطاقة االستيعابية المقرة 

العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتغطية هذه 

الزيادة  وفي جميع االحوال ال تحسب هذه الزيادة من 

من أسس االعتماد  (د-2)ضمن ما ورد في بند في بند 

العام والخاص ورفع الطاقة االستيعابية العامة والخاصة 

. شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

:تزويد هيئة االعتماد باآلتي: ثالثاً

بمعادلة شهادة الدكتورة رجاء القضاة التي تحملها . 1

من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ومباشرة 

.عملها

باستكمال المكتبة بالكتب والمراجع الحديثة التي . 2

تغطي المجاالت المعرفية للتخصص على أن ال تقل عن 

خمسة عناوين مختلفة لكل مادة من مواد الخطة 

الدراسية وبواقع نسختين بحيث تشتمل على خمسين 

عنوان على األقل من الكتب المتقدمة في مجال 

من اإلطار العام لتعليمات  (12)التخصص وفقاً للمادة 

برنامج / ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات الهندسية

البكالوريوس

بعقود مجددة ألعضاء هيئة التدريس من حملة درجة . 3



3228/8/2019472

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص :  أوالً

في جامعة العلوم  (برنامج البكالوريوس/ الكيمياء)

طالباً شريطة  (81)التطبيقية بطاقة استيعابية قدرها 

استكمال الجامعة للنواقص اآلتية في موعٍد أقصاه بداية 

الفصل الدراسي االول من العام الجامعي 

2019/2020 :

تعديل اسم الكلية ليصبح كلية اآلداب والعلوم بدالً من . 1

.كلية اآلداب والعلوم اإلنسانية

تصويب متطلبات الكلية ليتناسب مع كلية اآلداب . 2

. والعلوم

. استحداث قسم الكيمياء في كلية اآلداب والعلوم. 3

تصويب عقود أعضاء هيئة التدريس حسب . 4

. التعليمات المعمول بها بالهيئة  

تزويد الهيئة بمباشرة عمل الدكتور أحمد أبو ريان . 5

والدكتورة ريما خاطر بداية العام الدراسي 

م 2019/2020

ضرورة تغطية  مادة الكيمياء الصناعية مجالي . 6

الكيمياء العضوية والكيمياء غير العضوية وأن ينعكس 

. ذلك على وصف المادة 

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثانيا

الدكتوراه في التخصص بداية السنة الثانية من  تاريخ 

الكيمياء الفيزيائية و الكيمياء  )االعتماد ليغطوا  مجالي 

 .(غير العضوية

ً مختبر كيمياء غير ): توفير المختبرات اآلتية : ثالثا

، مختبر كيمياء 1عضوية، مختبر كيمياء فيزيائية 

.قبل بداية السنة الثالثة من االعتماد األولي ( 2فيزيائية 

ً مختبر كيمياء عضوية ):توفير المختبرات اآلتية : رابعا



3228/8/2019473

الموافقة على االعتماد الخاص االولي لتخصص : أوالً" 

بطاقة استيعابية  (برنامج البكالوريوس/الرياضيات)

طالباً، شريطة استكمال الجامعة للنواقص  (85)قدرها 

اآلتية في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي االول من 

:2019/2020العام الجامعي 

تصويب متطلبات الكلية ليتناسب مع كلية اآلداب . 1

.والعلوم

.استحداث قسم للرياضيات في كلية اآلداب والعلوم. 2

. منى سكجها، د. د)تزويد الهيئة بعقود لكل من . 3

قسم )في قسم العلوم االنسانية والعلمية  (ايمان المهر

،تزويدنا بمباشرة عمل (الخدمات

منى خندقجي، وتصويب عقدها ليصبح فقط في قسم . د

الرياضيات

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثانيا

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ االعتماد األولي

/ الرياضيات )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثالثا

مع بداية السنة الثانية من  (برنامج البكالوريوس

.االعتماد األولي للتخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : رابعا

عند تخريج أول  (برنامج البكالوريوس/ الرياضيات )

.دفعة من الطلبة

3228/8/2019474

/ إدارة المخاطر)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة األميركية في مأدبا  (برنامج البكالوريوس

ً (250)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً  ."طالبا



3228/8/2019475

الموافقة على االعتماد الخاص االولي لتخصص : أوالً" 

في   (برنامج البكالوريوس/ الهندسة المدنية )لتخصص 

الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا وبطاقة استيعابية 

:طالبا شريطة االتي (78)مقدارها

تعديل متطلبات التخصص االختيارية حسب معايير .  1

.االعتماد

:المختبرات.  2

توفير مختبر البيئة على بداية السنة الرابعة من  - 

.تاريخ اعتماد التخصص

توفير مختبر التربة على بداية السنة الثالثة من  -  

.التخصص

محمد عوض .تزويد الهيئة بمباشرة العمل كل من د - 

.أيمن فساطلة.محمد سميح نصر، م.النوايسة، د

توفير عضوي هيئة تدريس من حملة شهادة . 3

الدكتوراه في بداية السنة الثالثة من االعتماد االولي 

.للتخصص احدهم برتبة استاذ مشارك على االقل 

ً برنامج / الهندسة المدنية)سيتم متابعة تخصص : ثانيا

مع بداية السنة الثانية من االعتماد   (البكالوريوس

.الخاص االولي للتخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

عند تخريج  (برنامج البكالوريوس/ الهندسة المدنية)

.أول دفعة من الطلبة

3228/8/2019476

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

/ التمريض المشارك)االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية المجتمع )في  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط

، بطاقة استيعابية (كلية جامعية متوسطة/ االسالمي

ً (185)قدرها  ".طالبا

3228/8/2019477

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

/ المختبرات الطبية)االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية المجتمع )في  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط

، بطاقة استيعابية (كلية جامعية متوسطة/ االسالمي

ً (151)قدرها  ".طالبا



3228/8/2019478

مختبرات )تأجيل البت في االعتمـاد الخـاص لــتخصص "

فـي كليــــة  (برنــامــج الدبلوم المتوسط/ األسنان

، لحين استكمال (كلية جامعية متوسطة/ تدريب عمان)

الكلية للنواقص اآلتية فــي مــوعـــد أقصاه بدايــة 

:2019/2020الفصل الدراسي األول 

توفير عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة - 

في أحد  )الدكتوراه على برنامج المهن الطبية المساعدة 

سميرة . بديالً عن د (تخصصاته المطروحة في الكلية

غنيم التي وصلت السن القانوني في الوكالة وتم إنهاء 

.خدماتها

.تجديد عقد مشرفة المختبر السيدة غدير حجاوي- 

جهاز قص أمثلة ، بواتق نسخ : توفير األجهزة اآلتية- 

آغار آغار ، جهاز تلميع اكريل ، جهاز تخطيط إلكتروني 

وأجهزة تخطيط أمثلة كروم عادية ، جهاز إذابة آغار 

آغار ، فرن إحماء أمثلة جبسية ، جهاز تغطيس الشمع 

، جهاز خلط مسحوق كاسي بالتفريغ ، جهاز لحام نقطي 

.آمن

توفير دورية إلكترونية أو مجلة علمية محكمة - 

."متخصصة

3228/8/2019479

السجل )تأجيل البت في االعتمـاد الخــاص لــتخصص " 

تدريب )فـي كليــــة  (برنامــج الدبلوم المتــوسط/ الطبي

، لحين استكمال الكلية (كلية جامعية متوسطة/ عمان 

للنواقص اآلتية فــي مــوعـــد أقصاه بدايــة الفصل 

:2019/2020الدراسي األول 

توفير عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة - 

في أحد )الدكتوراه على برنامج المهن الطبية المساعدة 

سميرة . بديالً عن د (تخصصاته المطروحة في الكلية

غنيم التي وصلت السن القانوني في الوكالة وتم إنهاء 

." خدماتها



3228/8/2019480

تأجيل البت في االعتمـاد الخــاص لــتخصص " 

فــــي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ التمريض المشارك)

، لحين (كلية جامعية متوسطة/ تدريب عمان )كليــــة 

استكمال الكلية للنواقص اآلتية فــي مــوعـــد أقصاه 

:2019/2020بدايــة الفصل الدراسي األول 

تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة - 

في أحد  )الدكتوراه على برنامج المهن الطبية المساعدة 

سميرة . بديالً عن د (تخصصاته المطروحة في الكلية 

غنيم التي إنتهت خدماتها نظراً لبلوغها السن القانونية 

.للعمل في الوكالة

نوزت أبو الرب ، وهبة أبو : تجديد عقود كل من - 

."شندي

3228/8/2019481

أمن )تأجيل البت في االعتمـاد الخــاص لــتخصص  " 

فــــي  (برنــامــج الدبلوم المتوسط/ المعلومات والشبكات

، لحين (كلية جامعية متوسطة/ تدريب عمان)كليــــة 

استكمال الكلية للنواقص اآلتية فــي مــوعـــد أقصاه 

:2019/2020بدايــة الفصل الدراسي األول 

توفير عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة - 

.الماجستير في أمن المعلومات

توفير وتهيئة مكان وحيز مستقل وخاص لمختبر - 

الشبكات وأمن المعلومات على أن يتم تجميع األجهزة 

والمعدات الخاصة بالجانب العملي ألمن وشبكات 

.الحاسوب في مكان واحد

إثراء المكتبة بكتب متخصصة حديثة في مجال أمـــن - 

." المعلومات والتشفير

3228/8/2019482

 )تأجيل البت في االعتمـاد الخــاص لــتخصص "

فــي  (برنامـج الدبلوم المتـوسط/ المختبرات الطبية 

، لحين (كلية جامعية متوسطة/ تدريب عمان)كليــــة 

استكمال الكلية للنواقص اآلتية فــي مــوعـــد أقصاه 

:2019/2020بدايــة الفصل الدراسي األول 

توفير عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة درجة - 

في أحد )الدكتوراه على برنامج المهن الطبية المساعدة 

سميرة . بديالً عن د (تخصصاته المطروحة في الكلية

غنيم التي وصلت السن القانوني في الوكالة وتم إنهاء 

.خدماتها

السيدة هيام النجار ، والسيدة : تجديد عقود كل من - 

."ميس دّرس



3228/8/2019483

/ تجميل)الموافقة على االعتماد الخـاص لــتخصص " 

كلية تدريب )فـي  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط

،بطاقة استيعابية قدرها (كلية جامعية متوسطة/ عمان

طالب، شريطة استكمال الكلية للنقص اآلتي فــي  (176)

مــوعـــد أقصاه بدايــة الفصل الدراسي األول 

2019/2020:

تجديد عقود اعضاء هيئة التدريس بما ينسجم مع - 

من تعليمات  (2،3)البندين  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية 

لسنة  (6)والتطبيقية للكليات الجامعية المتوسطة رقم 

2013".

3228/8/2019484

/ الصيدلة)تأجيل البت في االعتماد الخـاص لــتخصص " 

كلية تدريب )فـي  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط

لحين استكمال الكلية  (كلية جامعية متوسطة/ عمان

للنواقص االتية فــي مــوعـــد أقصاه بدايــة الفصل 

:2019/2020الدراسي األول 

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه . 1

بديال عن الدكتورة سميرة غنيم التي انتهت خدماتها 

نظرا لبلوغها السن القانونية للعمل في الوكالة والتي 

كانت موطنه على برنامج المهن الطبية المساعدة 

من تعليمات  (4)من المادة  (أ)الفقرة  (1)استنادا للبند 

ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية 

 (2013)والتطبيقية للكليات الجامعية المتوسطة للعام 

.وتعديالته

:توفير االدوات والمعدات االتية للتخصص. 2

Quantity (minimum) ITEM 

2 Distillation apparatus for solvents

10 Melting point apparatus

2 Vacuum oven

2 Vibratory sieve shaker

تجديد عقود اعضاء هيئة التدريس االتية اسماؤهم . 3

فاطمة شاهين، فاطمة الخراز، نسرين سدر، ديما ابو )

.(عودة، دعاء طنطاوي، حنين سماره، مها داود

.تزويد الهيئة بمعادلة السيدة روال ابو جرادة. 4



3228/8/2019485

/ المحاسبة)الموافقة على االعتماد الخـاص لــتخصص " 

كلية تدريب )فـي  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط

، بطاقة استيعابية مقدارها (كلية جامعية متوسطة/ عمان

طالبا، شريطة استكمال الكلية للنقص اآلتي فــي  (353)

مــوعـــد أقصاه بدايــة الفصل الدراسي األول 

2019/2020:

تجديد عقود اعضاء هيئة التدريس، بما ينسجم مع - 

من تعليمات  (2،3)البندين  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية 

لسنة  (6)والتطبيقية للكليات الجامعية المتوسطة رقم 

2013.

."تزويد الهيئة بمعادلة شهادة السيدة عالية صبحي- 

3228/8/2019486

ادارة )الموافقة على االعتماد الخـاص لــتخصص " 

كلية )فـي  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/ االعمال

، بطاقة استيعابية (كلية جامعية متوسطة/ تدريب عمان

طالبا، شريطة استكمال الكلية للنقص  (386)مقدارها 

اآلتي فــي مــوعـــد أقصاه بدايــة الفصل الدراسي األول 

2019/2020:

شهد )تجديد عقود اعضاء هيئة التدريس كل من - 

، بما ينسجم مع (عودة، شيرين عودة، سلمان هديب

من تعليمات  (2،3)البندين  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية 

لسنة  (6)والتطبيقية للكليات الجامعية المتوسطة رقم 

2013.

تزويد الهيئة بمعادلة شهادة كل من احمد سالم - 

."وسلوى العزة

3228/8/2019487

الموافقة على االعتماد الخـاص لــتخصص " 

برنامج الدبلوم الجامعي / السكرتاريا التنفيذية)

كلية جامعية / كلية تدريب عمان)فـي  (المتوسط

طالبا، ( 244)، بطاقة استيعابية مقدارها (متوسطة

شريطة استكمال الكلية للنقص اآلتي فــي مــوعـــد 

:2019/2020أقصاه بدايــة الفصل الدراسي األول 

تجديد عقود اعضاء هيئة التدريس بما ينسجم مع - 

من تعليمات  (2،3)البندين  (4)من المادة  (أ)الفقرة 

ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية 

لسنة  (6)والتطبيقية للكليات الجامعية المتوسطة رقم 

2013".



3228/8/2019488

استمرارية االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة : أوالً

/ هندسة البرمجيات)االستيعابية الخاصة لتخصص 

في جامعة الزيتونة األردنية عند  (برنامج البكالوريوس

(433) ً .طالبا

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : ثانيا

طالباً  (344)من  (برنامج البكالوريوس/ علم الحاسوب)

ً (293)لتصبح  .طالبا

ً نظم )تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : ثالثا

( 209)من  (برنامج البكالوريوس/ معلومات حاسوبية

ً (95)طالباً لتصبح .طالبا

ً االستمرار باالعتماد الخاص لباقي التخصصات : رابعا

والبرامج في الكلية وفقاً للطاقات المعتمدة في قرارات 

مجلس الهيئة ذوات االرقام 

تاريخ  (136،137،138،139،140/9/2019)

27/2/2019.

3228/8/2019489

التأهيل )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة مؤتة بطاقة  (برنامج الماجستير/الرياضي

طالباً، شريطة استكمال الجامعة  (44)استيعابية قدرها 

للنواقص اآلتية قبل بداية الفصل الدراسي األول من 

:(2019/2020)العام الجامعي 

توفير األجهزة الالزمة الخاصة بمختبر الجهد البدني .  1

جهاز تحلييل الغازات : في مجال التأهيل الرياضي مثل

(Gas Analyzers)  وجهاز التوزين تحت الماء

 Underwater)لتحديد نسبة الدهون في الجسم  

weighing)  وجهاز ،(BIODEX ) لقياس القوة

.العضلية بانواعها المختلفة الثابتة والمتحركة

توفير عضو هيئة تدريس في القسم خريج أحد . 2

الجامعات التي لغة التدريس فيها اللغة االنجليزية، 

ضمن تعليمات  (2)صفحة  (أ)فقرة  (6)استناداً للمادة 

ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا والتي 

من أعضاء هيئة % 25أن يكون ما نسبته "تنص على 

التدريس خريجي جامعات لغة التدريس فيها اللغة 

.االنجليزية

توفير الكتب الخاصة بالتخصص بحيث تكون حديثة .  3

:وباللغة االنجليزية في المكتبة ومن أهمها

 - William E. Prentice – Rehabilitation 

Techniques for Sports Medicine and 

Athletic Training.

 S. Brent Brotzman, Kevin E. Wilk – 

Clinical Orthopaedic Rehabilitation -.

- sJames F. Wyss, Amrish D. Patel – 

Therapeutic Programs for 



3228/8/2019490

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية العامة لجامعة "

طالبا  (30843)طالباً لتصبح  (21210)اليرموك من 

شريطة استكمال النواقص الواردة في قرار مجلس 

 20/12/2017تاريخ  (532/47/2017)الهيئة رقم 

تاريخ  (1/5/3048)والمرفقة في كتابنا رقم 

31/12/2017". 

3228/8/2019491

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية العامة لجامعة 

لتصبح  (7528)العلوم االسالمية العالمية من 

:، شريطة استكمال الجامعة للنواقص االتية(9209)

.بناء الصالة الرياضية- 

تجديد عقود اعضاء هيئة التدريس بما ينسجم مع - 

تعليمات ومعايير االعتماد العام والخاص والمدد الزمنية 

.الالزمة لكل تخصص

تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية - 

اللغة العربية وآدابها، القانون، )الخاصة للتخصصات 

، من (برامج البكالوريوس/ علم الحاسوب، المحاسبة

خالل التقدم بطلب رفع طاقة استيعابية للتخصصات في 

موعد أقصاه قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 

.(2019/2020)الجامعي 

: تحقيق معايير االعتماد الخاص للتخصصات التالية- 

/ مصارف إسالمية)، (برنامج الدكتوراه/ قانون خاص)

وعلى الجامعة تعيين العدد الالزم  (برنامج البكالوريوس

.من أعضاء هيئة التدريس

وسيتم التأكد من قيام الجامعة باستكمال النواقص أعاله 

قبل بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

(2019/2020).

334/9/2019492

الواقع االفتراضي )اقرار المجاالت المعرفية لتخصص " 

، كما هي بالشكل (برنامج البكالوريوس/ والواقع المعزز

عالق." المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها

334/9/2019493

هندسة )اقرار المجاالت المعرفية لتخصص " 

برنامج / تكنولوجيا هندسة السيارات/الميكانيك

، كما هي بالشكل المرفق ويعمل بها (البكالوريوس

عالق." اعتباراً من تاريخ اقرارها



334/9/2019494

تكنولوجيا )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج الماجستير/ الحكومة اإللكترونية

طالباً، شريطة  (44)مؤتة بطاقة استيعابية قدرها 

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة - 1

الدكتوراه في مجال التخصص برتبة أستاذ مشارك حداً 

أدنى محقق لشرط اإلنتاج العلمي وفقاً لتعليمات ومعايير 

االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا في بداية السنة 

.الثانية

تزويد الهيئة بالخطة الدراسية الُمعدلة للبرنامج - 2

.وقرار مجلس العمداء بإقرارها

معادلة شهادة الدكتوراه للدكتورة عبير فريد الخوالدة - 3

.ومباشرتها للعمل

وذلك في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

.(2019/2020)العام الجامعي 

334/9/2019495

نظم )تثبيت الطلقة االستيعابية الخاصة لتخصص : أوالً" 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ المعلومات الحاسوبية

ً (376)العلوم والتكنولوجيا األردنية عند  .طالبا

ً نظم )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة  (برنامج الماجستير/ المعلومات الصحية

العلوم والتكنولوجيا األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

(50) ً ." طالبا



334/9/2019496

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية العامة : أوالً

 (17967)طالباً لتصبح  (8762)لجامعة ال البيت من 

:طالباً موزعين على النحو اآلتي

.طالباً لبرامج البكالوريوس (14886)-  

.طالباً لبرامج الدراسات العليا (3090)-  

ً ايقاف قبول طلبة جدد في برامج الدراسات العليا : ثانيا

االتية لحين تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة 

:االستيعابية المقرة

التخصص البرنامج

القانون  الماجستير

ادارة األعمال الماجستير

المحاسبة الماجستير

االدارة العامة الماجستير

الفقه وأصوله الدكتوراة

الفقه وأصوله الماجستير

علم الحاسوب الماجستير

االدارة التربوية الماجستير

المناهج العامة الماجستير/ المناهج والتدريس 

ً تأجيل البت في االعتماد الخاص للتخصصات اآلتية : ثالثا

لحين تصويب التجاوز الحاصل على الطاقة االستيعابية 

:المقرة



334/9/2019497

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة :  أوالً"

  (برنامج البكالوريوس/ الهندسة الميكانيكية)لتخصص 

طالباً لتصبح  (206)في جامعة الزيتونة األردنية من 

طالباً ، شريطة تزويد هيئة االعتماد بمباشرة  (258)

عمل لكل من أعضاء هيئة التدريس التالية أسماؤهم قبل 

بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020):

الدكتور فراس محمود مكالحة - 

الدكتور اعبيد هللا فائق المكالحة - 

الدكتور هاشم سليم الخالدي- 

ً  (42)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانيا

/ الهندسة الميكانيكية)في تخصص  (%25)طالباً نسبة 

زيادة على الطاقة االستيعابية   (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة تعيين العدد الالزم من  (206)المقرة 

أعضاء الهيئة التدريسية لتغطية هذه الزيادة، وفي جميع 

طالباً من ضمن ما  (42)االحوال ال تحسب هذه الزيادة 

من أُسس االعتماد العام والخاص  (د- 2)ورد في بند 

."ورفع الطاقات االستيعابية العامة والخاصة

334/9/2019498

اللغة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة الشرق  (برنامج البكالوريوس/ االنجليزية

األوسط بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً ومقدارها 

(149) ً .طالبا

ً اللغة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة الشرق  (برنامج الماجستير/ االنجليزية

األوسط بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً ومقدارها 

(44) ً .طالبا



334/9/2019499

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص : أوالً

برنامج / التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي)

في جامعة الشرق األوسط بطاقة  (البكالوريوس

:طالباً، شريطة اآلتي (125)استيعابية قدرها 

تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه . 1

للدكتور منير الرواشدة قبل بداية الفصل الدراسي األول 

 . (2019/2020)من العام الجامعي 

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة . 2

الدكتوراه في التخصص في موعٍد أقصاه بداية السنة 

.الثالثة من تاريخ االعتماد األولي

ً التسويق اإللكتروني )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

مع بداية  (برنامج البكالوريوس/ والتواصل االجتماعي 

.السنة الثانية من االعتماد األولي للتخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

برنامج / التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي )

.عند تخريج أول دفعة من الطلبة (البكالوريوس



334/9/2019500

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص : أوالً

برنامج / الواقع االفتراضي والواقع المعزز)

في كلية لومينوس الجامعية التقنية بطاقة  (البكالوريوس

طالباً، شريطة استكمال  (122)استيعابية قدرها 

: النواقص اآلتية

اجراء التعديالت على الخطة الدراسية المقترحة من - 

قبل اللجنة والمصادقة عليها من قبل االقسام والمجالس 

.المعنية في الكلية

توفير األجهزة اللوحية الذكية بما يتناسب مع عدد - 

.الطلبة

.توفير جهاز للواقع المشترك- 

تزويد الهيئة بعقد الدكتورة منال حسن برقاوي - 

والدكتورة ايمان أحمد شديفات ومباشرة عملهم قبل 

بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020).

توفير عضو هيئة تدريس في بداية السنة الثالثة برتبة - 

.استاذ مشارك في مجال التخصص

ً الواقع االفتراضي )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

مع بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ والواقع المعزز 

.الثانية من االعتماد األولي للتخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

برنامج / الواقع االفتراضي والواقع المعزز )

.عند تخريج أول دفعة من الطلبة (البكالوريوس

 

334/9/2019501

االستمرار باالعتماد العام لكلية عمون الجامعية " 

طالباً موزعة  (500)التطبيقية بطاقة استيعابية قدرها 

:كاآلتي

طالباً لبرنامج الدبلوم المتوسط  (240)- 

طالباً لبرنامج البكالوريوس (260)- 

: شريطة اآلتي

تصويب وضع تخصص إدارة اعمال الفعاليات في . 1

موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 

.(2019/2020)الجامعي 

تزويد الهيئة بمعادلة شهادة الفاضلة براءة الرحامنة . 2

ومباشرة عملها في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي 

 .(2019/2020)األول من العام الجامعي 



334/9/2019502

الموافقة على تعديل وإعادة تشكيل مجلس أمنــاء " 

كليـة / موسيقات القوات المسلحة األردنية )معهـد 

وللمدة المتبقية من عمر  (جامعية متوسطة عسكرية

:المجلس وبالمسميات الوظيفية الجديدة على النحو اآلتي

مدير ديوان القيادة العامة                                 -  

             رئيساً

 تدريب في قيادة الموسيقات                      1/ركن-  

              عضواً

بحكم منصبه            (قائد الموسيقات  )آمر المعهد -  

                 عضواً

اليرموك                        . ج/ محمد غوانمه . د. أ-  

                 عضواً

األردنية                         . ج/ نضال نصيرات  . د-  

              عضواً  

334/9/2019503

 )الموافقـة على تثبيت الطاقة االستيعابية العامة لـ: أوالً

كلية رفيدة األسلمية للتمريض والقبـالة والمهن الطبية 

) عند طاقــة قدرهــا  (كلية جامعية متوسطة / المساندة 

1259 ) ً .طالبـا

ً . الموافقة على تنسيب وزير الصحة بتعيين د:  ثانيا

سامي محمد نويران الخوالدة عميداً لكلية رفيدة 

األسلمية للتمريض والقبـالة والمهن الطبية المساندة 

 ولمدة ثالث سنوات قابلة 4/9/2019اعتباراً من 

.  للتجديد مرة واحدة

ً الموافقة على تنسيب وزير الصحة وتشكيل مجلس : ثالثا

رفيدة األسلمية للتمريض والقبـالة  )أمنــــــاء كليـــة 

لمدة  (كلية جامعية متوسطة / والمهن الطبية المساندة 

من تعليمات  (أ/5)أربع سنوات استناداً إلى المادة 

االعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة وعلى النحو 

:اآلتي

مدير مديرية التعليم وتطوير الموارد البشرية           - 

                                  رئيساً

         (عميــــــــــد الكلية  )رئيس وحــــــــــدة الكلية - 

                       عضواً ونائباً للرئيس

مديــــــــر مستشفـى األميــــــــــر فيصل                  - 

                            عضواً

الجامعة األردنية                   / د أسماء سعد باشا.أ-  

                              عضواً

جامعة العلوم والتكنولوجيا / هدى فالح غرايبة. د- 

األردنية                            عضواً



334/9/2019504

القانون )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة عمان األهلية،  (برنامج الماجستير/ الجزائي

:لحين تحقيق الشروط اآلتية

توفير عضوي هيئة تدريس من حملة درجة . 1

القانون )الدكتوراه أحدهما برتبة أستاذ في تخصص 

وذلك حسب تعليمات  (برنامج الماجستير/ الجزائي

ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا على 

اعتبار البرنامج برنامجاً متصالً من برنامج 

.البكالوريوس

:اجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية. 2

، تتضمن مواضيع جائم (جرائم خاصة)اضافة مادة - 

أمن الدولة واالرهاب وغسيل األموال واالتجار بالبشر 

.والجرائم االقتصادية واإللكترونية

، ضمن قائمة (التشريع الجزائي اإلسالمي)إضافة مادة - 

دراسات متقدمة في )المواد اإلجبارية بدالً من مادة 

.(قانون أصول المحاكمات الجزائية

مراعاة التسميات المبتكرة والحديثة التي تعبر عن - 

مضمون المساقات بدالً من التسميات العامة التقليدية 

التي هي عبارة عن تسمية مقررات عامة لمراحل 

.الدراسة الجامعية األولى

ً تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة عمان األهلية،  (برنامج الماجستير/ الحقوق)

لحين تصويب مدة عقود أعضاء هيئة التدريس في 

منها خمس سنوات على % 50البرنامج، بحيث تصبح 

.األقل



334/9/2019505

الموافقة على االعتماد الخاص األولي  لتخصص : أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا الطاقة المتجددة)

 (87)جامعة العلوم التطبيقية بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً، شريطة استكمال الجامعة للنواقص التالية في 

موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من العام 

:2019/2020الجامعي 

تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه . 1

.للدكتورة يارا الخواجا العائدة من االبتعاث

.اضافة مختبر ترشيد وحفظ الطاقة. 2

.(الطاقة الشمسية)اضافة مساق . 3

توطين التخصص في كلية اآلداب والعلوم مع األخذ . 4

.بعين االعتبار متطلبات الكلية

ً تكنولوجيا الطاقة )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

مع بداية السنة الثانية  (برنامج البكالوريوس/ المتجددة 

.من االعتماد األولي للتخصص

سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثاً

عند  (برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا الطاقة المتجددة )

.تخريج أول دفعة من الطلبة

334/9/2019506

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية لتخصص : أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/ اللغة االنجليزية وآدابها)

طالباً،  (200)طالب إلى  (100)جامعة البترا من 

:شريطة اآلتي

تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة درجة الدكتوراه . 1

. للدكتورة داليا أبو عرجا

تصويب مدة العقود الثنين من اعضاء هيئة التدريس . 2

.لتصبح ثالث سنوات بدالً من سنتين

ً الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية لتخصص : ثانيا

في  (برنامج البكالوريوس/ ترجمة- اللغة االنجليزية)

طالباً،  (401)طالباً إلى  (267)جامعة البترا من 

من الزيادة الممنوحة  (%50)شريطة اآلتي أن تكون 

.طالباً من الطلبة الوافدين (67)

334/9/2019507

تحليل )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة االميرة سمية  (برنامج الماجستير/ األعمال

طالباً، شريطة  (66)للتكنولوجيا بطاقة استيعابية قدرها

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في 

التخصص برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى محقق شروط 

االنتاج العلمي، وذلك في بداية السنة الثانية من تاريخ 

."االعتماد



334/9/2019508

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص : أوالً" 

برنامج / تكنولوجيا هندسة السيارات/هندسة ميكانيك )

في كلية لومينوس الجامعية التقنية بطاقة  (البكالوريوس

:طالباً، شريطة اآلتي (96)استيعابية قدرها 

تعديل الخطة الدراسية بما يتماشى مع المجاالت . 1

المعرفية بعد اعتمادها من قبل المجلس وكتابة الوصف 

.الخاص لكل مادة

تزويد الهيئة بتاريخ مباشرة عمل الدكتور باتريك . 2

.كيللي وانتاجه العلمي ومؤهالته العلمية

تزويد الهيئة بعقد العمل الدكتور منتصر الطاهات . 3

ومباشرة عمله مع بداية الفصل الدراسي األول من العام 

. (2019/2020)الجامعي 

تعيين عضو هيئة التدريس برتبة استاذ مشارك في . 4

التخصص في موعد أقصاه بداية السنة الثالثة من تاريخ 

.االعتماد األولي للتخصص

ً هندسة )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

برنامج / تكنولوجيا هندسة السيارات /ميكانيك

مع بداية السنة الثانية من االعتماد  (البكالوريوس

.األولي للتخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

برنامج / تكنولوجيا هندسة السيارات /هندسة ميكانيك)

.عند تخريج أول دفعة من الطلبة (البكالوريوس



334/9/2019509

التربية )االستمرار في  االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً

الجامعة )في  (برنامج البكالوريوس/ في التعليم اإلبتدائي

بالطاقة االستيعابية  (فرع األردن/ العربية المفتوحة

طالباً،  (680)الخاصة الُمقرة سابقاً والبالغ قدرها 

شريطة تزويد هيئة االعتماد بقرار مجلس التعليم العالي 

يتضمن إعفاء الجامعة من  (صاحب الصالحية بذلك)

طرح مادة العلوم العسكرية ضمن متطلبات الجامعة 

اإلجبارية بناًء على المخاطبات التي تمت بين الجامعة 

ومديرية الثقافة العسكرية بهذا الشأن، وذلك قبل بداية 

  (2019/2020)الفصل األول من العام الدراسي 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في استمرارية االعتماد 

. الخاص للتخصص

 

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم  (ثانيا

فيما يتعلق  (13/2/2019)تاريخ  (111/7/2019)

بتأجيل النظر في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص 

/ الجامعة العربية المفتوحة)في  (الدبلوم العالي/ التربية)

لحين توفير الجامعة لعضو هيئة تدريس  (فرع األردن

من حملة درجة الدكتوراه في التخصص برتبة أستاذ 

أ، )البند  (17)ومحقق شرط اإلنتاج العلمي وفقاً للمادة 

من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات  (ب

التعليم المفتوح  وذلك قبل بداية الفصل األول من /العليا

وبخالف ذلك سيتم   (2019/2020)العام الدراسي 

.إعادة النظر في االعتماد الخاص للتخصص

ً التأكيد على إيقاف قبول طلبة جدد في تخصص  (ثالثا

لعدم تحقيق البرنامج  (برنامج الدبلوم العالي/ التربية)



334/9/2019510

إدارة )االستمرار في  االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً

الجامعة العربية )في  (برنامج البكالوريوس/ األعمال

بطاقة استيعابية خاصة قدرها  (فرع األردن/ المفتوحة

طالباً، شريطة تزويد هيئة االعتماد بقرار  (754)

يتضمن  (صاحب الصالحية بذلك)مجلس التعليم العالي 

إعفاء الجامعة من طرح مادة العلوم العسكرية ضمن 

متطلبات الجامعة اإلجبارية بناًء على المخاطبات التي 

تمت بين الجامعة ومديرية الثقافة العسكرية بهذا الشأن، 

وذلك قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في   (2019/2020)

.استمرارية االعتماد الخاص للتخصص

  

ً إدارة )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  (ثانيا

الجامعة العربية ) في  (برنامج الماجستير/ األعمال

بالطاقة االستيعابية المقرة  (فرع األردن / المفتوحة

طالباً شريطة زيادة عدد  (50)سابقاً والبالغ قدرها 

الساعات المعتمدة ألطروحة الماجستير في برنامج 

ساعات وفقاً  (6)ساعات بدالً من  (9)الرسالة لتصبح 

/ لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

.التعليم المفتوح

وذلك قبل بداية الفصل الثاني  من العام الدراسي 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في   (2019/2020)

.االعتماد الخاص للتخصص

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة (ثالثا



334/9/2019511

تقنيات )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/ المعلومات والحوسبة

بالطاقة  (فرع األردن/ الجامعة العربية المفتوحة)

طالباً،  (404)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

.شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

الطلب من الجامعة تزويد هيئة االعتماد بقرار : ثانياً

يتضمن  (صاحب الصالحية بذلك)مجلس التعليم العالي 

إعفاء الجامعة من طرح مادة العلوم العسكرية ضمن 

متطلبات الجامعة اإلجبارية بناًء على المخاطبات التي 

. تمت بين الجامعة ومديرية الثقافة العسكرية بهذا الشأن

وذلك قبل بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في   (2019/2020)

.استمرارية االعتماد الخاص للتخصص

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثا



334/9/2019512

 (فرع األردن/ الجامعة العربية المفتوحة)تعتبر " 

مستكملة للبند الثاني فقط من قرار مجلس هيئة االعتماد 

، وعليه  (13/2/2019)تاريخ  (111/7/2019)رقم 

تؤكد الهيئة على ضرورة استكمال الجامعة للبنود 

من قرار المجلس الُمبين أعاله قبل بداية  (5،4،3،1)

 (2019/2020)الفصل األول من العام الدراسي 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في استمرارية االعتماد 

:الخاص للبرنامج وعلى النحو التالي

تعيين عضو هيئة تدريس منسق من حملة درجة  (1

برتبة أستاذ  (تكنولوجيا التعليم)الدكتوراه في تخصص 

وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

.التعليم المفتوح/ العليا

تزويد هيئة  االعتماد بعقود جديدة ألعضاء هيئة  (2

التدريس قبل بداية الفصل األول من العام الدراسي 

منها لمدة  (%50)بحيث تكون نسبة  (2019/2020)

ثالث سنوات على األقل وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد 

العام لبرامج التعليم المفتوح ويتم من خاللها توطين 

أعضاء هيئة التدريس حسب التخصص والبرنامج وليس 

.حسب الكلية

زيادة عدد الساعات المعتمدة ألطروحة الماجستير  (3

 (6)ساعات بدالً من  (9)في برنامج الرسالة لتصبح 

ساعات وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج 

.التعليم المفتوح/ الدراسات العليا

تزويد هيئة االعتماد بالجدول الدراسي للفصل الثاني  (4

."(2018/2019)من العام الجامعي 



3411/9/2019513

تأجيل البت في االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص " 

 (برنامج الماجستير/ الصحافة واإلعالم الحديث)

المشترك بين معهد اإلعالم األردني والجامعة األردنية، 

:وذلك لحين استكمال النواقص اآلتية

توفير عضو هيئة تدريس برتبة أستاذ مشارك في . 1

التخصص حيث يوجد تجاوز في نسبة أعضاء هيئة 

التدريس برتبة أستاذ مساعد والتي يجب أال تتجاوز 

.من أعضاء هيئة التدريس (25%)

تصويب المدة الزمنية لعقود أعضاء هيئة التدريس . 2

من العقود مدتها خمس سنوات  (%50)بحيث تصبح 

وذلك حسب تعليمات االعتماد العام لبرامج الدراسات 

. العليا والصادرة عن هيئة االعتماد

تزويد هيئة االعتماد بمباشرات عمل أعضاء هيئة . 3

التدريس بعد تصويب عقودهم وذلك في موعٍد أقصاه 

بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

، علماً بأن الهيئة لم تحتسب الدكتور 2020/2019

سليم عبدالرحيم بسبب بلوغه سن السبعين وهو برتبة 

."أستاذ مساعد وال يتوفر لديه انتاج علمي

3411/9/2019514

/ اإلدارة االستراتيجية)عدم الموافقة على فتح شعبة "

في أكاديمية الشرطة الملكية بسبب  (برنامج الدكتوراه

اكتمال الطاقة االستيعابية وحفاظاً على جودة ومخرجات 

."العملية التعليمية والتعلميّة

3411/9/2019515

التأكيد على القرار السابق للمجلس بإيقاف قبول طلبة " 

طرق /الهندسة المدنية)جدد في تخصص 

في كلية الهندسة  (برنامج البكالوريوس/وجسور

جامعة البلقاء التطبيقية لحين استكمال / التكنولوجية

: النواقص اآلتية

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس ضمن - 

لتغطية عدد  (طرق وجسور)مجال التخصص وهو 

الطلبة حيث بلغ عدد الطلبة الفعلي على التخصص 

 (457)طالباً، علماً بأن الطاقة المقرة هي  (1171)

طالباً، وعدد  (1075)طالباً وبلغت الطاقة المحسوبة 

ً (147)الطلبة الوافدين  .طالبا

تعديل الخطة الدراسية بما يتناسب مع معايير - 

الهندسة )وتعليمات االعتماد الخاص الجديدة لتخصص 

."(برنامج البكالوريوس/ المدنية



3411/9/2019516

الموافقة على االعتماد الخاص  األولي لتخصص : أوالً" 

في  (برنامج البكالوريوس/ التغذية السريرية والحميات )

 (89)جامعة العلوم التطبيقية بطاقة استيعابية قدرها 

:طالباً، شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية 

تزويد الهيئة بمباشرات العمل الخاصة بأعضاء -  1

هيئة التدريس في التخصص وذلك في موعٍد أقصاه 

بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

2019/2020.

مختبرات مواد األغذية، - )تجهيز المختبرات اآلتية -  2

وكيمياء وتحليل االغذية، وتكنولوجيا األغذية، مختبري 

ضبط ومراقبة جودة الغذاء، واالحياء الدقيقة الغذائية، 

مختبري التغذية العالجية والتغذية السريرية، مختبري 

في بداية  (تقييم الوضع التغذوي، وتخطيط وجبات الطعام

.السنة الثانية من تا ريخ االعتماد 

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة -  3

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ الحصول على االعتماد الخاص األولي للتخصص

ً التغذية السريرية )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

مع بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ والحميات 

.الثانية من االعتماد الخاص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

بعد  (برنامج البكالوريوس/ التغذية السريرية والحميات)

.تخريج الدفعة األولى من الطلبة

3411/9/2019517

اللغة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة اإلسراء بطاقة  (برنامج الماجستير/ اإلنجليزية

طالباٌ شريطة تزويد الهيئة  (66)استيعابية قدرها 

أحمد بني خير " محمد جميل"بمباشرة عمل الدكتور بكر 

والجدول الدراسي الخاص به في موعٍد أقصاه بداية 

الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

2019/2020".



3411/9/2019518

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة :  أوالً" 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الحقوق)لتخصص 

طالباً، شريطة  (389)طالباً لتصبح  (313)البترا من 

تزويد هيئة االعتماد بمباشرات العمل ألعضاء الهيئة 

التدريسية بداية الفصل األول من العام الدراسي 

(2019/2020).

ً عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثانيا

وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة 

للتخصص في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول 

." (2019/2020)من العام الجامعي 

3411/9/2019519

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة :  أوالً" 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الكيمياء)لتخصص 

طالباً شريطة تزويد  (313)لتصبح  (250)البترا من 

هيئة االعتماد بمباشرات العمل ألعضاء الهيئة 

التدريسية في موعد أقصاه بداية الفصل األول من العام 

.(2019/2020)الجامعي 

ً  (63)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد:   ثانيا

زيادة على الطاقة االستيعابية  (%25)طالباً نسبة 

برنامج / الكيمياء)المقرة سابقاً لتخصص 

، وذلك واستناداً لقرار مجلس الهيئة رقم (البكالوريوس

.19/12/2018تاريخ  (607/48/2018)

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة:  ثالثا

  وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة 

للتخصص في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول 

." (2019/2020)من العام الجامعي 

3411/9/2019520

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية العامة لجامعة " 

طالباً لتصبح  (3147)األميرة سمية للتكنولوجيا من 

:طالباً موزعين على النحو اآلتي (3934)

.طالباً لبرامج البكالوريوس (3505) - 

."طالباً لبرامج الدراسات العليا (429) - 



3411/9/2019521

الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوالً" 

برنامج / الذكاء االصطناعي/ علم الحاسوب)لتخصص

، في جامعة الشرق األوسط بطاقة (البكالوريوس

:طالباً، شريطة اآلتي (85)استيعابية خاصه قدرها

تزويد الهيئة بمباشرة عمل أعضاء هيئة التدريس -  1

.في التخصص، مع إرفاق الجدول الدراسي لهم

التأكيد على التزام الجامعة بالعمل على تطبيق -  2

.الخطة الدراسية الُمعدلة من قبل اللجنة

تزويد الهيئة بما يثبت توريد الكتب والمراجع التي -  3

.قامت الجامعة بطلب شرائها

استكمال تجهيز مختبري التخصص بمدة أقصاها - 4

.بداية السنة الثانية من اعتماد التخصص

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة -  5

الدكتوراه أحدهما برتبة استاذ مشارك في التخصص عند 

.بداية السنة الثالثة من تاريخ اعتماد التخصص

ً / علم الحاسوب)سيتم متابعة االعتماد لتخصص: ثانيا

بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ الذكاء االصطناعي

.الثانية من تاريخ اعتماد التخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

برنامج / الذكاء االصطناعي/ علم الحاسوب)

.بعد تخريج الدفعة األولى  من الطلبة (البكالوريوس

3411/9/2019522

هندسة )فتح باب قبول طلبة جدد  في تخصص : أوالً" 

وبالطاقة االستيعابية  (برنامج البكالوريوس/ العمارة

طالباً، شريطة  (76)المقرة سابقاً للتخصص وقدرها 

: اآلتي

على األقل من أعضاء هيئة % 50تعيين ما نسبته - 1

.التدريس بعقود ال تقل مدتها عن ثالث سنوات

تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هيئة - 2

التدريس في التخصص في بداية الفصل الدراسي األول 

.(2019/2020)من العام الجامعي 

ً ." عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثانيا



3411/9/2019523

الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوالً

برنامج / الذكاء االصطناعي/ علم الحاسوب)لتخصص

في جامعة العقبة للتكنولوجيا بطاقة  (البكالوريوس

: طالباً، شريطة اآلتي (69)استيعابية قدرها 

على األقل من أعضاء هيئة % 50تعيين ما نسبته - 1

.التدريس بعقود ال تقل مدتها عن ثالث سنوات

تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هيئة - 2

التدريس في التخصص في بداية الفصل الدراسي األول 

.(2019/2020)من العام الجامعي 

توفير متطلبات االعتماد الخاص اآلتية في بداية - 3

:السنة الثالثة من االعتماد الخاص للتخصص

عضوي هيئة تدريس احداهما برتبة استاذ مشارك - 

.على األقل

.مختبر خاص لتخصص الذكاء االصطناعي- 

/ علم الحاسوب)سيتم متابعة االعتماد لتخصص: ثانياً

بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ الذكاء االصطناعي

.الثانية من تاريخ اعتماد التخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

برنامج / الذكاء االصطناعي/ علم الحاسوب)

بعد تخريج الدفعة األولى من طلبة  (البكالوريوس

.التخصص

ً . عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: رابعا

3411/9/2019524

تزويد هيئة االعتماد بمحاضر اجتماعات لجنة التحقيق " 

في جامعتكم الموقرة بخصوص قرار الهيئة رقم 

." ونتائج اللجنة11/7/2019تاريخ  (1/1446)

3411/9/2019525

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقــة " 

برنامج / ادارة االعمال)االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية جامعيـة / كلية توليدو)في  (الدبلوم المتوسط

ً( 92)بطاقة قـدرها  (متوسطة ."طالبا

3411/9/2019526

علم )تثبيت الطاقـــة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المكتبات والمعلومات

بطاقة قـدرها  (كلية جامعيـة متوسطة/ كلية توليدو)

(134) ً ."طالبا

3411/9/2019527

/ علوم الشريعة)تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص " 

كلية / كلية توليدو)في  (برنامج الدبلوم المتوسط

ً( 211)بطاقة قـدرها  (جامعيـة متوسطة ."طالبا

3411/9/2019528

تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

/ كلية توليدو)في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المحاسبة)

ً( 134)بطاقة قـدرها  (كلية جامعيـة متوسطة ."طالبا



3411/9/2019529

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقـــة " 

امن المعلومات )االستيعابية الخاصة لتخصص 

/ كلية توليدو)في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ والشبكات

( 193)عـنــد طاقـــة قـدرها  (كلية جامعيـة متوسطة

ً ."طالبا

3411/9/2019530

الموافقــة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقـــة " 

/ التمريض المشارك  )االستيعابية الخاصة لـــتخصص 

/ توليدو األهلية ) فــي كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط

 ( 193) عـنــد طاقـــة قــدرها  (كلية جامعيـة متوسطة 

ً ."طالبا

3411/9/2019531

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقــــة " 

مساحة الطرق  )االستيعابيـــــة الخاصة لتخصص 

فـــي كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط / وحساب الكميات

عــنـــد طــاقـــة  (كلية جامعيـة متوسطة/ توليدو األهلية)

ً (227)قـــدرهـــا  .طالبا

3411/9/2019532

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقـــة "

برنامج الدبلوم / الصيدلة)االستيعابيـة الخاصة لتخصص 

كلية جامعيـة / توليدو األهلية )فـــي كلية  (المتوسط

ً ( 227) عــنـــد طــاقــــــة قـــدرهـــا  (متوسطة ."طالبا

3411/9/2019533

حجب شهادة ضمان الجودة عن كلية الصيدلة في " 

جامعة عمان األهلية نظراً ألن تقدير الكلية في معياري 

وفق  (2.5)البرامج األكاديمية والبحث العلمي أقل من 

تاريخ  (27/2/2019)قرار مجلس الهيئة رقم 

، مرفقاً لكم تقرير لجنة الخبراء المتضمن 9/1/2019

.نقاط القوة والمجاالت المقبولة ومجاالت التحسين

علماً بأن الجامعة يمكنها التقدم بطلب آخر للحصول على 

شهادة ضمان الجودة على مستوى البرنامج لكلية 

الصيدلة بعد مضي سنة من تاريخ صدور قرار مجلس 

."  الهيئة

3411/9/2019534

ترجمة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

 (برنامج الماجستير/ المرئي والمسموع ووسائط االعالم

 (44)في جامعة العلوم التطبيقية بطاقة استيعابية قدرها 

طالباً، شريطة توفير دوريتين ورقيتين على األقل مثل 

.(Meta)ودورية   (Bable)دورية 

علماً بأنه سيتم تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في 

بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد الخاص 

." للتخصص



3411/9/2019535

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة  (أوالً

 (برنامج البكالوريوس / الهندسة المدنية  )لتخصص 

 (270)طالٍب للتصبح  (200)في جامعة البترا من 

طالباً، شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية قبل 

:(2019/2020)بداية الفصل األول من العام الدراسي 

ساعات معتمدة  (3)إضافة مادة علم المواد بواقع . 1

ومختبرها بواقع ساعة معتمدة واحدة إلى متطلبات 

. التخصص اإلجبارية في الخطة الدراسية

.زيادة وسائل السالمة العامة في المشاغل. 2

ً ( 20)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد (ثانيا

زيادة على الطاقة االستيعابية  (%25)طالباً نسبة 

برنامج / الهندسة المدنية)المقرة سابقاً لتخصص 

، استناداً لقرار مجلس الهيئة رقم (البكالوريوس

.19/12/2018تاريخ  (607/48/2018)

ً عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة  (ثالثا

وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة 

للتخصص بداية الفصل األول من العام الدراسي 

(2019/2020).



3411/9/2019536

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 

في جامعة عمان  (برنامج الماجستير/التصميم الداخلي)

طالباً، شريطة  (44)األهلية بطاقة استيعابية قدرها 

:اآلتي

تزويد الهيئة باإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس . 1

من حملة درجة الدكتوراه في التخصص حسب تعليمات 

االطار العام لبرامج الدراسات العليا في موعد أقصاه 

بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

2019/2020.

: إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية. 2

إضافة كل من مادة مخططات تنفيذية متقدمة، ومادة - 

نظريات التاريخ المقارن، ومادة تقنيات تنفيذية متقدمة، 

ومادة نظريات التاريخ المقارن، ومادة تقنيات تنفيذية 

متقدمة لمتطلبات التخصص االجباري، والغاء مادة 

".2"منهجية البحث"

من " مادة االستدامة في التصميم الداخلي"نقل - 

متطلبات التخصص اإلجباري إلى متطلبات التخصص 

.االختياري

إعادة وصف المواد الدراسية بناًء على التعديالت - 

.الالزمة للخطة الدراسية

، وبخالف ذلك 15/10/2019وذلك في موعٍد أقصاه 

.سيتم اعادة النظر في اعتماد التخصص

التصميم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانياً

في جامعة عمان األهلية  (برنامج البكالوريوس/ الداخلي

طالباً،  (386)ضمن الطاقة االستيعابية المقرة سابقاً 

:شريطة اآلتي

تصويب مدة عقود عمل أعضاء هيئة التدريس في . 1



3411/9/2019537

الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في : أوالً" 

في كلية  (برنامج البكالوريوس/هندسة العمارة)تخصص 

: الخوارزمي الجامعية التقنية شريطة اآلتي

توفير الدوريات الورقية وااللكترونية حسب تعليمات . 1

.ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات التطبيقية والتقنية

دفع البدالت المالية المترتبة على فتح باب القبول . 2

.لطلبة جدد للتخصص

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة :  ثانيا

لتصبح  (برنامج البكالوريوس/هندسة العمارة)لتخصص

(56) ً .طالبا

ً الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في :  ثالثا

في  (برنامج البكالوريوس/التصميم الداخلي)تخصص 

كلية الخوارزمي الجامعية التقنية وبالطاقة االستيعابية 

: طالباً شريطة اآلتي (94)السابقة ومقدارها 

توفير الدوريات الورقية وااللكترونية حسب تعليمات . 1

.ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات التطبيقية والتقنية

دفع البدالت المالية المترتبة على فتح باب القبول . 2

.لطلبة جدد للتخصص

ً ."عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: رابعا

3411/9/2019538

استبدال عقوبة اإلنذار بعقوبة إيقاف قبول طلبة جدد " 

برنامج / العلوم المالية والمصرفية)في تخصص

."لمدة عام دراسي (البكالوريوس

3518/9/2019539

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص :  أوالً"

في كلية الحقوق في  (برنامج الدكتوراه/ القانون)

طالباً،  (11)الجامعة األردنية بطاقة استيعابية قدرها 

شريطة عدم قبول طلبة في الفصل األول من العام 

2020/2019.

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : ثانيا

طالباً إلى  (1163)من  (برنامج البكالوريوس/ الحقوق)

(1045) ً .طالبا

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : ثالثا

 (66)طالباً إلى  (88)من  (برنامج الماجستير/ الحقوق)

ً ." طالبا



3518/9/2019540

التمويل )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص " 

المشترك بين معهد  (برنامج الماجستير/ والمصارف

الدراسات المصرفية والجامعة األردنية بالطاقة 

طالباً،  (50)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

شريطة تحقيق شرط اإلنتاج العلمي لعضوي هيئة 

:التدريس من اآلتية أسماؤهم

عادل الشركس. د- 

رياض الهنداوي. د- 

نضال العزام. د- 

.أديب حداد. د- 

وذلك في موعٍد أقصاه خالل العام الجامعي 

2019/2020" .

3518/9/2019541

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/ هندسة الميكاترونكس)

 (364)طالباً لتصبح  (457)الجامعة الهاشمية من 

ً . طالبا

ً هندسة )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ الميكاترونكس

الهاشمية، وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

ً (364)عند  .      طالبا

3518/9/2019542

القانون )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة عمان األهلية،   (برنامج الماجستير/ الجزائي

ً (44)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً استمرارية االعتماد الخاص لتخصص : ثانيا

في جامعة عمان األهلية،  (برنامج الماجستير/الحقوق)

.طالباً  (88)ضمن الطاقة االستيعابية المقرة 

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثا

3518/9/2019543

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة " 

برنامج / األعمال والتجارة اإللكترونية)لتخصص 

طالباً إلى ( 384)في جامعة البترا من  (البكالوريوس

من الطاقة المقرة  (%25)طالباً، وذلك بزيادة  (433)

سابقاً، شريطة تصويب مدة العقود إلثنين من أعضاء 

هيئة التدريس لتصبح ثالث سنوات بدالً من سنتين وذلك 

في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من العام 

."2019/2020الجامعي 



3518/9/2019544

التحكيم )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

في جامعة جرش  (برنامج الماجستير/ التجاري الدولي

طالباً، شريطة تعيين  (66)وبطاقة استيعابية مقدارها 

عضو هيئة تدريس برتبة استاذ مشارك ولديه انتاج 

علمي مطابق مع بداية السنة الثانية من اعتماد 

."التخصص

3518/9/2019545

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً"

برنامج / هندسة الطاقة المتجددة)لتخصص 

ً( 210)طالباً لتصبح ( 168)من  (البكالوريوس .طالبا

ً  (42)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانيا

هندسة الطاقة )في تخصص  (%25)طالباً، أي بنسبة 

زيادة على الطاقة  (برنامج البكالوريوس/ المتجددة

طالباً، شريطة  (168)االستيعابية المقرة سابقا وقدرها

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتغطية هذه 

الزيادة وفي جميع األحوال ال تحسب هذه النسبة 

من تعليمات  (5-2)من ضمن ما ورد في بند  (25%)

.رفع الطاقة االستيعابية

ً تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : ثالثا

طالباً  (501)من   (برنامج البكالوريوس/ هندسة مدنية)

ً (459)وتثبيتها عند  .طالبا

ً ." عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: رابعا



3518/9/2019546

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة :  أوالً"

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ القانون)لتخصص 

طالباً،  (226)طالباً إلى  (188)عجلون الوطنية من 

:شريطة استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

اضافة المواد اآلتية إلى متطلبات التخصص - 1

: االجبارية في الخطة الدراسية للتخصص

مساق عقود التأمين      -  مساق التحكيم التجاري     - 

مساق دراسات قانونية باللغة االنجليزية- 

تعديل عقود عمل أعضاء هيئة التدريس في البرنامج - 2

من االطار العام  (3-فقرة ب/4)وااللتزام بالمادة 

لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية 

.والعلمية

ً  (42)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانيا

برنامج / القانون)في تخصص  (%25)طالباً، أي بنسبة 

زيادة على الطاقة االستيعابية المقرة  (البكالوريوس

طالباً، شريطة تعيين العدد الالزم  (188)سابقا وقدرها

من أعضاء هيئة التدريس لتغطية هذه الزيادة وفي جميع 

من ضمن ما ورد  (%25)األحوال ال تحسب هذه النسبة 

.من تعليمات رفع الطاقة االستيعابية (5-2)في بند 

." عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثاً

3518/9//2019547

.ازالة عقوبة اإلنذار: أوالً" 

ً عدم السماح لكلية القانون في جامعة عمان : ثانيا

العربية التقدم للحصول على شهادة ضمان جودة لمدة 

 (355/25/2019)سنوات من تاريخ القرار رقم  (3)

."  3/7/2019تاريخ 

3518/9/2019548

إدارة  )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

المفرق )في كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط/ األعمال

بطاقة استيعابية قدرها  (كلية جامعية متوسطة/ األهلية 

:طالباً، شريطة استكمال الكلية للنواقص اآلتية (101)

زيادة عدد وتحديث الكتب والمراجع والعناوين - 

المتخصصة والمعاجم والموسوعات واالشتراك بدورية 

ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية محكمة متخصصة في 

.مجال التخصص حسب معايير االعتماد الخاص

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال النواقص أعاله في 

15/11/2019".



3518/9/2019549

التمريض  )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

المفرق )في كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المشارك

بطاقة استيعابية قدرها  (كلية جامعية متوسطة/ األهلية 

:طالباً، شريطة استكمال الكلية للنواقص اآلتية (134)

زيادة عدد وتحديث الكتب والمراجع والعناوين - 

المتخصصة والمعاجم والموسوعات واالشتراك بدورية 

ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية محكمة متخصصة في 

.مجال التخصص حسب معايير االعتماد الخاص

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال النواقص أعاله في 

15/11/2019".

3518/9/2019550

السجل  )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص " 

المفرق )في كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الطبي

بطاقة استيعابية قدرها  (كلية جامعية متوسطة/ األهلية 

:طالباً، شريطة استكمال الكلية للنواقص اآلتية (101)

زيادة عدد وتحديث الكتب والمراجع والعناوين - 

المتخصصة والمعاجم والموسوعات واالشتراك بدورية 

ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية محكمة متخصصة في 

.مجال التخصص حسب معايير االعتماد الخاص

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال النواقص أعاله في 

15/11/2019".



3518/9/2019551

/ الصيدلة)تأجيل البت في  االعتماد الخاص لتخصص " 

/ المفرق األهلية )في كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط

، لحين استكمال الكلية للنواقص (كلية جامعية متوسطة

:اآلتية

زيادة عدد وتحديث الكتب والمراجع والعناوين - 1

المتخصصة والمعاجم والموسوعات واالشتراك بدورية 

ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية محكمة متخصصة في 

.مجال التخصص حسب معايير االعتماد الخاص

زيادة عدد األجهزة والمعدات في مختبر الصيدلة - 2

التي تحتاج إلى زيادة عند زيادة عدد الطلبة في 

.المستقبل

تهيئة حيز ومكان مناسب وتأهيله حسب األصول - 3

لمختبر الصيدلة وتجهيزاته وعدده الالزمة حسب 

.المعايير

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال النواقص أعاله في 

15/11/2019".

3518/9/2019552

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة " 

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ مختبرات األسنان)لتخصص 

كلية جامعية - / القدس سابقاً–كلية لومينوس )في 

طالباً ( 112)من طاقة استيعابية خاصة قدرها  (تقنية

ً (168)لتصبح  ."طالبا

3518/9/2019553

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة " 

كلية )في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الصيدلة)لتخصص 

من  (كلية جامعية تقنية- / القدس سابقاً–لومينوس 

طالباً لتصبح  (231)طاقة استيعابية خاصة قدرها 

(346) ً ."طالبا

3518/9/2019554

 

عدم الموافقة على منح عميد الكلية الحالي الدكتور " 

." عبدهللا عثامنه تجديد استثنائي لفترة جديدة

3518/9/2019555

منح الكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا استثناء طلبة " 

غير اردنيين والموجودين حالياً على مقاعد الدراسة 

طالباً، زيادة على الطاقة  (276)والبالغ عددهم 

."االستيعابية العامة للكلية



3518/9/2019556

السماح للكليات الجامعية المتوسطة بقبول طلبة  " 

زيادة على  (%30)وافدين في كل تخصص بنسبة 

الطاقة االستيعابية الخاصة، شريطة تعيين العدد الالزم 

من أعضاء هيئة تدريس في التخصص لتغطية هذه 

الزيادة ، وفي جميع االحوال ال تحسب هذه الزيادة 

من ضمن الطاقة االستيعابية الخاصة المقرة  (30%)

من تعليمات االعتماد  (23)من قبل الهيئة حسب المادة 

لسنة  (2)العام للكليات الجامعية المتوسطة المعّدلة رقم 

2013".

3518/9/2019557

حجب شهادة ضمان الجودة عن كلية االقتصاد والعلوم " 

اإلدارية في جامعة الزرقاء، مرفقاً لكم تقرير لجنة 

الخبراء المتضمن نقاط القوة والمجاالت المقبولة 

.ومجاالت التحسين

علماً بأن الجامعة يمكنها التقدم بطلب آخر للحصول على 

شهادة ضمان الجودة على مستوى البرنامج لكلية 

االقتصاد والعلوم اإلدارية بعد مضي سنة من تاريخ 

."  صدور قرار مجلس الهيئة

3518/9/2019558

اللغة )االستمرار في  االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً

شريطة  (برنامج البكالوريوس/ اإلنجليزية وآدابها

:استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تزويد هيئة االعتماد بعقود جديدة ألعضاء هيئة - أ 

التدريس قبل بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 

منها لمدة  (%50)بحيث تكون نسبة  (2019/2020)

سنتين على األقل وفقاً لتعليمات ومعايير االعتماد العام 

.لبرامج التعليم المفتوح

تزويد هيئة االعتماد بقرار مجلس التعليم العالي - ب 

يتضمن إعفاء الجامعة من  (صاحب الصالحية بذلك)

طرح مادة العلوم العسكرية ضمن متطلبات الجامعة 

اإلجبارية بناًء على المخاطبات التي تمت بين الجامعة 

.ومديرية الثقافة العسكرية بهذا الشأن

األدب )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  (ثانياً

الجامعة العربية ) في  (برنامج الماجستير/ اإلنجليزي

بالطاقة االستيعابية المقرة  (فرع األردن / المفتوحة

طالٍب، شريطة توفير منسق  (50)سابقاً والبالغ قدرها 

.للبرنامج برتبة أستاذ في مجال التخصص

وذلك قبل بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في   (2019/2020)

اللغة اإلنجليزية )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص 

األدب )وتخصص  (برنامج البكالوريوس/ وآدابها

.في الجامعة (برنامج الماجستير/ اإلنجليزي

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة (ثالثا



3518/9/2019559

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : أوالً

بكلية عمون  (برنامج البكالوريوس/إدارة الفنادق)

ً (239)طالباً إلى  (289)الجامعية من  .طالبا

ً إدارة )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص : ثانيا

طالباً إلى ( 102)من  (برنامج الدبلوم المتوسط/الفنادق

(96) ً .طالبا

ً الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : ثالثا

من  (برنامج الدبلوم المتوسط/فنون الطهي)لتخصص 

ً (162)طالباً إلى  (126) .طالبا

ً التأكيد على ما ورد في قرار مجلس الهيئة : رابعا

 4/9/2019تاريخ  (501/33/2019)السابق رقم 

:والمتضمن اآلتي

منح كلية عمون الجامعية مهلة نهائية لغاية بداية .  1

 لتصويب 2019/2020الفصل الثاني من العام الجامعي 

وضع تخصص إدارة اعمال الفعاليات، وبخالف ذلك 

.سيتم إيقاف قبول طلبة في التخصص

تزويد الهيئة بمعادلة شهادة الفاضلة براءة الرحامنة . 2

ومباشرة عملها في موعد أقصاه بداية الفصل األول من 

، وبخالف ذلك سيتم إلغاء 2019/2020العام الجامعي 

.اعتمادها على التخصص الموطن فيه

3518/9/2019560

الصحافة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في معهد اإلعالم  (برنامج الماجستير/ وإلعالم الحديث

األردني المشترك مع الجامعة األردنية بالطاقة 

طالباً، شريطة  (50)االستيعابية المقرة سابقاً وقدرها 

: اآلتي

تزويد الهيئة بمباشرات عمل أعضاء هيئة التدريس . 1

والجدول الدراسي للفصل األول من العام الجامعي 

2019/2020

تصويب المدة الزمنية لعقود أعضاء هيئة التدريس . 2

 منهم لمدة خمسة سنوات حسب تعليمات ومعايير 50%

." االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا 

."حفظ الملف حسب األصول " 3518/9/2019561



3518/9/2019562

الموافقة على االستمرار في االعتماد الخاص : أوالً" 

بطاقة  (برنامج الماجستير/ ادارة االعمال)لتخصص 

:طالباً، شريطة اآلتي (88)استيعابية قدرها 

تزويد هيئة االعتماد بمباشرات عمل أعضاء هيئة . 1

.التدريس في البرنامج

عدم تجاوز الطاقة االستيعابية المحددة من قبل هيئة . 2

.االعتماد

ً الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في : ثانيا

التخصص شريطة دفع البدالت المالية المترتبة على 

."ذلك

3625/9/2019563

التأكيد على قرار هيئة االعتماد رقم " 

 والمتضمن 26/6/2019تاريخ  (325/24/2019)

تأجيل البت باالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص 

في الجامعة  (برنامج الماجستير/ العمل االجتماعي)

األردنية لحين توفير أعضاء هيئة تدريس من حملة 

درجة الدكتوراه في التخصص وبالرتب األكاديمية 

المطلوبة واإلنتاج العلمي حسب تعليمات ومعايير 

االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا الصادرة عن هيئة 

االعتماد، علماً بأن هيئة االعتماد قامت باحتساب ستة 

أعضاء هيئة تدريس لبرنامج البكالوريوس ولم يتم 

:احتساب كٍل من اآلتية أسماؤهم لألسباب الموضحة أدناه

إجازة بدون راتب/ حمود العليمات. د.أ- 

إجازة بدون راتب/ ابراهيم أبو عرقوب. د.أ- 

تم احتسابها لبرنامج / لبنى عكروش. د.أ- 

."البكالوريوس

3625/9/2019564

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية العامة لجامعة " 

 (11858)طالباً لتصبح  (7814)الحسين بن طالل من 

:طالباً موزعين على النحو اآلتي

.طالباً لبرامج البكالوريوس (10919)- 

.طالباً لبرامج الدراسات العليا (939)- 

شريطة دفع البدالت المترتبة على رفع الطاقة 

عشرة آالف  (10000)االستيعابية العامة ومقدارها 

.دينار



3625/9/2019565

 )الموافقة على االعتماد الخاص  األولي لتخصص : أوالً

في جامعة عمان  (برنامج البكالوريوس/ علم التجميل

طالباً، شريطة  (66)األهلية بطاقة استيعابية قدرها 

:استكمال الجامعة النواقص اآلتية 

تصويب مدة  عقود أعضاء هيئة التدريس بحيث .  1

منها لمدة  ثالث سنوات بدالً من سنتين  (%50)يصبح 

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

.2019/2020العام الجامعي 

تزويد الهيئة بمباشرات العمل الخاصة بأعضاء .  2

هيئة التدريس في التخصص وذلك في موعٍد أقصاه 

بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

2019/2020.

تجهيز مختبر العناية بالبشرة بالتجهيزات الالزمة .  3

حسب معايير االعتماد الخاص بالتخصص في بداية 

.السنة الثانية من تا ريخ االعتماد 

تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة .  4

ويفضل علم )الدكتوراه في تخصص علم المداواة 

وتخصص الصيدالنيات في بداية السنة  (المداواة الجلدي

الثالثة من تاريخ الحصول على االعتماد الخاص األولي 

.للتخصص

تعيين مشرفي مختبرات من حملة درجة .  5

البكالوريوس في تخصصي الصيدلة وعلم التجميل وذلك 

في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من العام 

.2019/2020الجامعي 

تعيين فنية مختبر بتخصص دبلوم تجميل او عناية .  6

بالبشرة مع خبرة ثالث سنوات  وتحمل مزاولة المهنة 

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

3625/9/2019566

تمريض )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة اإلسراء  (برنامج الماجستير/ الحاالت المزمنة

برنامج / التمريض)برنامجاً متصالً مع تخصص 

طالباً، ( 50)بطاقة استيعابية قدرها  (البكالوريوس

شريطة تزويد الهيئة بمباشرات العمل ألعضاء هيئة 

التدريس في التخصص في موعٍد أقصاه بداية الفصل 

."2019/2020الدراسي األول من العام الجامعي 

3625/9/2019567

مخاطبة الجامعة بخصوص الطلبة الوافدين زيادة على "

."نسبة الطاقة االستيعابية



3625/9/2019568

الذكاء )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في جامعة الزرقاء  (برنامج البكالوريوس/ االصطناعي

طالب، شريطة عدم تجاوز  (90)بطاقة استيعابية قدرها 

.الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

ً علم )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص : ثانيا

في جامعة الزرقاء من  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوب

ً (272)طالباً لتصبح  (369) .طالبا

ً علم )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص : ثالثا

في جامعة الزرقاء من  (برنامج الماجستير/ الحاسوب

ً (33)طالباً لتصبح  (50) .طالبا

ً تصويب عقود أعضاء هيئة التدريس ليصبح : رابعا

من أعضاء هيئة التدريس لبرنامج  (50%)

البكالوريوس مدة عقودهم ثالث سنوات ولبرنامج 

.منهم مدة عقودهم خمس سنوات (%50)الماجستير 

3625/9/2019569

السمع )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة الزرقاء  (برنامج البكالوريوس/ والنطق

:األهلية لحين استكمال الجامعة للنواقص االتية

توفير عضوي هيئة تدريس من حملة درجة .  1

حيث  (السمع والنطق)الدكتوراه تخصصهما  الدقيق في 

ال يوجد أي عضو هيئة تدريس يحمل درجة الدكتوراه 

في السمع والنطق بل كالهما في التربية الخاصة من 

كلية التربية وال يوجد تسلسل في الشهادات العلمية من 

.البكالوريوس للدكتوراه

تجهيز المختبرات التالية الخاصة بالتخصص . 2

والواردة في معايير االعتماد الخاص بداية السنة الثانية 

.في حال اعتماد التخصص الحقاً

تجهيز المختبرات التالية الخاصة بالتخصص . 3

والواردة في معايير االعتماد الخاص بداية السنة الثانية 

.في حال اعتماد التخصص الحقاً

غرف معالجة النطق • 

مختبر  النطق• 

غرفة فحص سمع صوتي للبالغين بمواصفات تتناسب • 

ومعايير الصحة العالمية ملحق بها وحدة مشاهدة تتسع 

لخمسة طالب على األقل

غرفة فحص اطفال معزولة صوتيات بمواصفات • 

تتناسب ومعايير الصحة العالمية ملحق بها وحدة 

مشاهدة تتسع لخمسة طالب على األقل

غرفة فحوصات متخصصة • 

غرفة إرشاد أسري ومقابلة المرضى• 

مختبر معينات سمعية ومعاينة األذن• 

غرفة سكرتارية وأرشيف • 



3625/9/2019570

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية لتخصص : أوالً

طالباً  (33)من  (برنامج الماجستير/ إدارة التمريض)

من الطاقة % 40طالباً، وذلك بنسبة  (46)لتصبح 

من الزيادة  (%15)المقرة سابقاً شريطة أن يكون 

الممنوحة طلبة وافدين، وأن يتم تحقيق شرط المدة 

الزمنية لعقود أعضاء هيئة التدريس حسب تعليمات 

 (5)هيئة االعتماد لبرامج الدراسات العليا لتصبح 

.سنوات (4)سنوات بدالً من 

/ التمريض)تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص : ثانياً

( 335)في جامعة الزرقاء من  (برنامج البكالوريوس

ً (256)طالباً لتصبح  .طالبا

3625/9/2019571

التربية )االستمرار في  االعتماد الخاص لتخصص  (أوالً

الجامعة )في  (برنامج البكالوريوس/ في التعليم اإلبتدائي

وتخفيض الطاقة  (فرع األردن/ العربية المفتوحة

طالباً لتصبح  (680)االستيعابية الخاصة للتخصص من  

:طالباً، شريطة اآلتي (620)

تزويد هيئة االعتماد بقرار مجلس التعليم العالي - أ 

يتضمن إعفاء الجامعة من  (صاحب الصالحية بذلك)

طرح مادة العلوم العسكرية ضمن متطلبات الجامعة 

اإلجبارية بناًء على المخاطبات التي تمت بين الجامعة 

ومديرية الثقافة العسكرية بهذا الشأن، وذلك قبل بداية 

  (2019/2020)الفصل األول من العام الدراسي 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في استمرارية االعتماد 

.الخاص للتخصص

عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة  - ب 

/ التربية)االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  (ثانياً

/ الجامعة العربية المفتوحة)في  (برنامج الدبلوم العالي

( 132)بطاقة استيعابية خاصة قدرها  (فرع األردن

طالباً، شريطة تزويد هيئة االعتماد ببحث منشور أو 

مقبول للنشر في مجلة علمية محكمة لألستاذ الدكتور 

محمد الطوالبة وذلك قبل بداية الفصل الثاني من العام 

وبخالف ذلك سيتم إعادة  (2019/2020)الدراسي 

.إيقاف قبول طلبة جدد في البرنامج

ً / التربية)فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص  (ثالثا

/ الجامعة العربية المفتوحة)في  (برنامج الدبلوم العالي

شريطة دفع الرسوم المترتبة على إعادة  (فرع األردن

دينار أردني قبل  (3000)فتح باب القبول والبالغ قدرها 

.(2019/2020)بداية الفصل األول من العام الدراسي 



3625/9/2019572

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً"

برنامج /اللغة اإلنجليزية وآدابها)لتخصص 

األونروا من / في كلية العلوم التربوية (البكالوريوس

من  (%55)طالباً، وذلك بزيادة  (250)لتصبح  (200)

الطاقة المقرة سابقاً، ويسمح للكلية بقبول طلبة وافدين 

زيادة على الطاقة  (%25)طالباً نسبة  (50)بعدد

اللغة اإلنجليزية )االستيعابية المقرة سابقاً لتخصص 

وآدابها، وذلك استناداً لقرار مجلس الهيئة رقم 

.19/12/2018تاريخ  (607/48/2018)

ً السماح للكلية الجامعية بقبول طلبة وافدين بعدد :  ثانيا

في التخصص زيادة  (%25)طالباً، وذلك بنسبة  (50)

طالب،  (200)على الطاقة االستيعابية المقرة وقدرها 

شريطة تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس 

لتغطية هذه الزيادة، وفي جميع األحوال ال تحسب هذه 

من أسس االعتماد  (د/2)الزيادة ضمن ما ورد في بند 

العام والخاص ورفع الطاقة االستيعابية العامة والخاصة 

.شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

حسام المومني، . د)تزويدنا بمباشرة عمل لكل من : ثالثاً

، وذلك في موعد (امل عزت. عبدالهادي أبوجويعد، د. د

أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2010).

ً تحديث الكتب المتعلقة بتخصص اللعة اإلنجليزية : رابعا

وآدابها الورقية وااللكترونية، وذلك في موعد أقصاه 

بداية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2010).

ً تعيين مشرف لمختبر اللغويات يكون تخصص : خامسا

اللغة اإلنجليزية وآدابها، وذلك في موعد أقصاه بداية 

3625/9/2019573

اقرار معايير االعتماد الخاص ونتاجات التعلم "

برنامج /عائلة علوم الرياضة)لتخصصات 

، كما هي بالشكل المرفق والبدء بالعمل (البكالوريوس

."بها من تاريخ اقرارها

3625/9/2019574

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة "

برنامج / السجل الطبي)االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية جامعية / تدريب عمان )في كلية  (الدبلوم المتوسط

ً( 151)عند طاقة قدرها  (متوسطة ."طالبا

3625/9/2019575

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة "

/ التمريض المشارك)االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية / تدريب عمان)في كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط

ً( 202)عند طاقة قدرها  (جامعية متوسطة ."طالبا

3625/9/2019576

السكرتاريا )تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص "

كلية تدريب )في  (برنامج الدبلوم المتوسط/التنفيذية

( 244)عند طاقة قدرها  (كلية جامعيـة متوسطة/ عمان

ً ."طالبا



3625/9/2019577

امن )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص" 

كلية )في  (برنامج الدبلوم المتوسط/المعلومات والشبكات

، بطاقة استيعابية (كلية جامعيـة متوسطة/ تدريب عمان

طالباً، شريطة نقل االجهزة الى المختبر  (235)قدرها 

في بداية الفصل الدراسي االول من العام الجامعي 

(2019/2020)".

3625/9/2019578

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

برنامج الدبلوم / مختبرات طبية )االستيعابية لتخصص 

كلية جامعيـة / كلية تدريب عمان)في  (المتوسط

ً( 185)، عند طاقة استيعابية قدرها (متوسطة ."طالبا

3625/9/2019579

تأجيل تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

كلية تدريب )في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الصيدلة)

، لحين استكمال الكلية (كلية جامعيـة متوسطة/عمان

عملية توريد االجهزة والمعدات والمعدات الالزمة 

لتخصص التي تم شرائها في موعد اقصاه 

15/11/2019".

3625/9/2019580

/ المحاسبة)تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص" 

كلية / كلية تدريب عمان)في  (برنامج الدبلوم المتوسط

ً( 302)طالباً الى ( 353)من  (جامعيـة متوسطة ."طالبا

3625/9/2019581

/ ادارة االعمال)تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص " 

كلية / كلية تدريب عمان)في  (برنامج الدبلوم المتوسط

( 386)، عند طاقة استيعابية قدرها (جامعيـة متوسطة

ً ."طالبا

3625/9/2019582

مختبرات )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص"

كلية تدريب )في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ االسنان

، بطاقة استيعابية قدرها (كلية جامعيـة متوسطة/ عمان

شريطة اعالم الهيئة بموعد توريد االجهزة  (143)

 (478/32/2019)الواردة ضمن قرار الهيئة رقم 

."(28/8/2019)تاريخ 

3625/9/2019583

برنامج / التجميل)تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص " 

كلية جامعيـة / كلية تدريب عمان)في  (الدبلوم المتوسط

ً( 176)بطاقة قدرها  (متوسطة ."طالبا

3625/9/2019584

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

/ التصميم الجرافيكي)االستيعابية الخاصة لــتخصص 

كلية جامعية / كلية حطين)فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط

ً( 235)بطاقة استيعابية قدرها  (متوسطة ."طالبا

3625/9/2019585

تثبيت الطــــاقــــة االستيعابـــيــــة الخـــــاصة "

برنـامج الدبـلوم / خدمات المسافرين)لتخصص 

الملكة نور الفنية للطيران )فـي كليــة  (المتـــوسط

عــنـد طاقة قدرها  (كلية جامعية متوسطة/ المدني

(138) ً ."طالبا



3625/9/2019586

 (543/43/2018)التأكيد على قرار المجلس رقم " 

 والمتضمن تأجيل البت في 14/11/2018تاريخ 

/ علم المكتبات والمعلومات)االعتماد الخاص لتخصص 

كلية / كلية االميرة ثروت)في  (برنامج الدبلوم المتوسط

:لحين استكمال الكلية للنواقص االتية (جامعيـة متوسطة

تعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه - 

على برنامج ادارة المعلومات والمكتبات استنادا للبند 

من تعليمات ومعايير  (4)من المادة  (أ)الفقرة  (1)

االعتماد الخاص للتخصصات االنسانية والعلمية 

 (2013)والتطبيقية للكليات الجامعية المتوسطة للعام 

.وتعديالته

توفير دورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية محكمة - 

.في مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله وتثبيت 

الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص في 

31/11/2019".

3625/9/2019587

/ المحاسبة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

كلية / كلية االميرة ثروت)في  (برنامج الدبلوم المتوسط

طالباً، شريطة ( 143)بطاقة قـدرها  (جامعيـة متوسطة

توفير دورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية محكمة 

.في مجال التخصص

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله في 

31/11/2019".

3625/9/2019588

/ الصيدلة)الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

كلية / كلية االميرة ثروت)في  (برنامج الدبلوم المتوسط

طالباً، شريطة ( 143)بطاقة قـدرها  (جامعيـة متوسطة

توفير دورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية محكمة 

.في مجال التخصص

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله في 

31/11/2019".



3625/9/2019589

التمريض )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

كلية االميرة )في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ المشارك

( 143)بطاقة قـدرها  (كلية جامعيـة متوسطة/ ثروت

طالباً، شريطة توفير دورية ورقية وإلكترونية أو مجلة 

.علمية محكمة في مجال التخصص

وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

والتأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله في 

31/11/2019".

3625/9/2019590

التصميم )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

كلية االميرة )في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الجرافيكي 

( 185)بطاقة قـدرها  (كلية جامعيـة متوسطة/ ثروت

طالباً، شريطة توفير دورية ورقية وإلكترونية أو مجلة 

.علمية محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنقص أعـاله وتثبيت 

الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص في 

31/11/2019".

3625/9/2019591

ادارة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

كلية االميرة )في  (برنامج الدبلوم المتوسط/ االعمال

( 143)بطاقة قـدرها  (كلية جامعيـة متوسطة/ ثروت

طالباً، شريطة توفير دورية ورقية وإلكترونية أو مجلة 

.علمية محكمة في مجال التخصص

وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص أعـاله وتثبيت 

الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص في 

31/11/2019".

3625/9/2019592

 

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة "

 (دبلوم جامعي متوسط/ الصيدلة)االستيعابية لتخصص 

 (كلية جامعيـة متوسطة/ المجتمع االسالمي)في كلية 

ً (227)عند طاقة استيعابية قدرها  ."طالبا

3625/9/2019593

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة "

دبلوم / التصميم الجرافيكي)االستيعابية الخاصة لتخصص

كلية / المجتمع االسالمي)في كلية  (جامعي متوسط

( 227)؛ عند طاقة استيعابية قدرها (جامعيـة متوسطة

ً ."طالبا



3625/9/2019594

الموافقة على تحديد الطاقة االستيعابية العامة : أوالً

للكلية الجامعية العربية للتكنولوجيا بطاقة قدرها 

:موزعة كاآلتي (3741)

طالباً لبرنامج البكالوريوس  (400)- 

طالباً لبرنامج الدبلوم المتوسط (3341)- 

تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : ثانيا

المتوسط من  (برنامج الدبلوم الجامعي/ الترجمة)

ً (252)الى  (370) .طالبا

ً ادارة )تعديل الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : ثالثا

في الكلية  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/االعمال

 (101)الجامعية العربية للتكنولوجيا من طاقة قدرها 

طالباً، واعتبار الكلية مستكملة  (655)طالباً لتصبح 

تاريخ  (447/38/2018)لنواقص قرار االعتماد رقم 

. وتثبيتها عند هذه الطاقة10/10/2018

ً تعديل الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص : رابعا

في الكلية  (برنامج الدبلوم الجامعي المتوسط/ المحاسبة)

 (151)الجامعية العربية للتكنولوجيا من طاقة قدرها 

طالباً، واعتبار الكلية مستكملة  (655)طالباً لتصبح 

تاريخ  (446/38/2018)لنواقص قرار االعتماد رقم 

. وتثبيتها عند هذه الطاقة10/10/2018

ً تزويد الهيئة بمباشرة عمل كافة اعضاء هيئة : خامسا

التدريس في الكلية في بداية العام الجامعي 

(2019/2020).

ً عدم التجاوز على الطاقة االستيعابية العامة : سادسا

.للكلية

3625/9/2019595

اقرار تعديل البند الخاص باستشهادات البحوث " 

واالنتاج العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية والبحثية في 

البحث العلمي وااليفاد : "البرنامج ضمن المعيار الثاني

لتصبح لمدة خمس سنوات بدالً من ثالث " واالبداعات

سنوات الواردة في طلب االشتراك بالتصنيف األردني 

."للبرامج

3625/9/2019596

منح كلية العلوم التربوية في جامعة الزرقاء شهادة "

الصادرة عن  (المستوى الفضي)ضمان الجودة األردنية 

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



3625/9/2019597

الموافقة على طلب االشتراك بالتصنيف األردني  " 

."،كما هو بالشكل المرفق2019للبرامج االكاديمية لعام 

3625/9/2019598

من تعليمات بدالت اعتماد مؤسسات  (6)حذف المادة " 

التعليم العالي وضمان جودتها وتعديالته، كما هي 

."بالشكل المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها

3625/9/2019599

اقرار نظام التنظيم االداري والهيكل التنظيمي لهيئة " 

اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها كما هو 

."بالشكل المرفق

3625/9/2019600

 

اقرار المجاالت المعرفية ونتاجات التعلم والكفايات "

برنامج /عائلة العلوم التربوية)لتخصصات 

، كما هي بالشكل المرفق والبدء بالعمل (البكالوريوس

."بها من تاريخ اقرارها

372/10/2019601

الموافقة على االعتماد الخاص األولي لتخصص : أوالً" 

في  (برنامج البكالوريوس/ التصميم والوسائط المتعددة)

طالباً،  (83)جامعة عمان األهلية بطاقة استيعابية قدرها 

شريطة تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة 

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ االعتماد الخاص

ً التصميم والوسائط )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

مع بداية السنة الثانية  (برنامج البكالوريوس/ المتعددة

.من االعتماد الخاص األولي

سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثاً

 (برنامج البكالوريوس/ التصميم والوسائط المتعددة)

."عند تخريج الدفعة األولى من الطلبة

1/11/2019يؤجل عرضه لتاريخ 372/10/2019602

372/10/2019603

تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/التمريض)لتخصص 

: عمان األهلية لحين استكمال الجامعة للنواقص اآلتية

تعيين مشرف لكل مختبر. 1

تزويد الهيئة بمباشرة العمل ألعضاء هيئة التدريس . 2

:الجدد اآلتية أسماؤهم

د أيمن منصور.أ- 

عمر خريسات. د- 

ربيعة عالوي. د- 



372/10/2019604

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً

في  (برنامج الماجستير/علم النفس االكلينيكي)لتخصص

طالباً  (83)طالباً الى  (66)جامعة عمان األهلية من 

:من الطاقة المقرة سابقاً، شريطة اآلتي(%25)بنسبة 

تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل االستاذ الدكتور . 1

عادل شكري، بداية الفصل الدراسي األول من العام 

.(2019/2020)الجامعي 

إمكانية أخذ الجامعة بمالحظات اللجنة اآلتية على . 2

.الخطة الدراسية

تغيير مسمى مادة علم األمراض النفسية متقدم إلى - 

علم األمراض النفسية للراشدين في قائمة المواد 

.اإلجبارية في مساري الرسالة والشامل

.إضافة كلمة النفسي بعد كلمة العالج األسري- 

وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة في 

موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من العام 

.(2019/2020)الجامعي 

ً السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بنسبة : ثانيا

طالباً  (66)من الطاقة االستيعابية المقرة سابقاً  (15%)

طالب، شريطة تعيين العدد الالزم من  (5)بعدد طلبة 

أعضاء هيئة التدريس لتغطية هذه الزيادة  وفي جميع 

االحوال ال تحسب هذه الزيادة من ضمن ما ورد في بند 

من أسس االعتماد العام والخاص ورفع  (د-2)في بند 

. الطاقة االستيعابية العامة والخاصة

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثا

372/10/2019605

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً

في  (برنامج الماجستير/ العلوم الصيدالنية)لتخصص 

 (60)طالباً لتصبح  (50)جامعة العلوم التطبيقية من

.طالباً 

ً السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بنسبة : ثانيا

طالباً  (50)من الطاقة االستيعابية المقرة سابقاً  (15%)

طالب، شريطة تعيين العدد الالزم من  (6)بعدد طلبة 

أعضاء هيئة التدريس لتغطية هذه الزيادة  وفي جميع 

االحوال ال تحسب هذه الزيادة من ضمن ما ورد في بند 

من أسس االعتماد العام والخاص ورفع  (د-2)في بند 

. الطاقة االستيعابية العامة والخاصة

ً / الصيدلة)تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص : ثانيا

لتصبح ( 1094)في الجامعة من  (برنامج البكالوريوس

(1091) ً .طالبا

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثا



372/10/2019606

اللغة )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص "

في جامعة  (برنامج الماجستير/ الترجمة-اإلنجليزية

البترا بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

."طالٍب (40)

372/10/2019607

من قرار  (2)تعتبر جامعة البترا مستكمله للبند " 

تاريخ  (287/20/2019)مجلس الهيئة رقم 

وتؤكد الهيئة على استكمال الجامعة  (15/5/2019)

من القرار والمتعلق بتجديد عقود أعضاء هيئة  (1)للبند 

من عقود أعضاء  (%50)التدريس بحيث تكون نسبة 

هيئة التدريس من حملة الدكتوراه لمدة ثالث سنوات 

على األقل وذلك قبل بداية الفصل الدراسي األول من 

وبخالف ذلك سيتم  (2019/2020)العام الجامعي 

إعادة النظر في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ هندسة البرمجيات)

."البترا وإيقاف قبول طلبة جدد فيه

372/10/2019608

التأكيد على قرار مجلس الهيئة السابق رقم 

:والمتضمن (15/5/2019)تاريخ  (288/20/2019)

علم )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة البترا  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوب

 (224)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

طالباً، شريطة تجديد الجامعة عقود أعضاء هيئة 

من عقود أعضاء  (%50)التدريس بحيث تكون نسبة 

هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه لمدة ثالث 

سنوات على األقل وذلك قبل بداية الفصل الدراسي األول 

." (2019/2020)من العام الجامعي 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في استمرارية االعتماد 

 (برنامج البكالوريوس/ علم الحاسوب)الخاص لتخصص 

.في جامعة البترا وإيقاف قبول طلبة جدد فيه



372/10/2019609

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في  (برنامج البكالوريوس/نظم المعلومات الحاسوبية)

من قرار  (2)جامعة البترا لحين استكمال الجامعة للبند 

تاريخ  (286/20/2019)مجلس الهيئة رقم 

 فيما يتعلق بتجديد عقود أعضاء هيئة 15/5/2019

من عقود أعضاء  (%50)التدريس بحيث تكون نسبة 

هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه لمدة ثالث 

سنوات على األقل وذلك قبل بداية الفصل الدراسي األول 

وبخالف ذلك سيتم  (2019/2020)من العام الجامعي 

إعادة النظر في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص 

في  (برنامج البكالوريوس/ نظم المعلومات الحاسوبية)

."جامعة البترا وإيقاف قبول طلبة جدد في التخصص

372/10/2019610

تأجيل البت في االستمرار في االعتماد الخاص " 

في  (برنامج البكالوريوس/ تربية الطفل)لتخصص 

جامعة البترا، لحين تزويد الهيئة بعقود مجددة ألعضاء 

من عقود  (%50)هيئة التدريس بحيث تكون نسبة 

اعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه لمدة 

ثالث سنوات على األقل قبل بداية الفصل األول من العام 

وبخالف ذلك سيتم إعادة  (2019/2020)الدراسي 

النظر في استمرارية االعتماد الخاص للتخصص وإيقاف 

."قبول طلبة جدد فيه

372/10/2019611

تكنولوجيا )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ معلومات األعمال

األميرة سمية للتكنولوجيا وتثبيت الطاقة االستيعابية 

ً (200)والبالغ قدرها  ."طالبا

372/10/2019612

التأكيد على قرار المجلس السابق رقم " 

 والمتعلق 28/8/2019تاريخ  (471/32/2019)

برنامج / هندسة أمن الشبكات والمعلومات )بتخصص 

، شريطة تزويد الهيئة بمعادلة شهادة (البكالوريوس

الدكتورة رجاء القضاه في موعد أقصاه 

15/10/2019".

372/10/2019613

 

هندسة القدرة )تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصص " 

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ والطاقة الكهربائية

ً (282)عند  ." طالبا



372/10/2019614

اإلدارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

المشترك بين جامعة  (برنامج الماجستير/ الهندسية

األميرة سمية للتكنولوجيا وجامعة اريزونا في الواليات 

ً (66)المتحدة األميركية بطاقة استيعابية قدرها  ."طالبا

372/10/2019615

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً"

/ التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي )لتخصص 

في جامعة األميرة سمية  (برنامج البكالوريوس

طالباً، وذلك  (391)لتصبح  (313)للتكنولوجيا من 

.من الطاقة المقرة سابقاً (%25)بزيادة 

 (11)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد :  ثانياً

في التخصص زيادة  (%25)طالباً، وذلك ضمن نسبة 

طالب،  (313)على الطاقة االستيعابية المقرة وقدرها 

شريطة تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس 

لتغطية هذه الزيادة، وفي جميع األحوال ال تحسب هذه 

من أسس االعتماد  (د/2)الزيادة ضمن ما ورد في بند 

العام والخاص ورفع الطاقة االستيعابية العامة والخاصة 

.شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة



372/10/2019616

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً"

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ القانون )لتخصص 

طالباً، وذلك  (250)لتصبح  (200)الشرق األوسط من 

.من الطاقة المقرة سابقاً (%25)بزيادة 

 (43)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد :  ثانياً

في التخصص زيادة على  (%25)طالباً، وذلك بنسبة 

طالب، شريطة  (200)الطاقة االستيعابية المقرة وقدرها 

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتغطية هذه 

الزيادة، وفي جميع األحوال ال تحسب هذه الزيادة ضمن 

من أسس االعتماد العام والخاص  (د/2)ما ورد في بند 

ورفع الطاقة االستيعابية العامة والخاصة شريطة عدم 

.تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

ً القانون )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : ثالثا

في جامعة الشرق األوسط  (برنامج الماجستير/العام

 (66)بالطاقة االستيعابية المقره سابقاً والبالغ قدرها 

ً .طالبا

ً تعيين عضو هيئة تدريس تخصصه قانون موطن : رابعا

في قسم الخدمات المساندة وذلك لتدريس مساقات 

القانون المطروحة في هذا القسم، وليتسنى لنا عدم 

احتساب هذه المساقات من ضمن العبء التدريسي 

.ألعضاء هيئة التدريس في قسم القانون

."ازالة عقوبة االنذار عن الجامعة" 372/10/2019617



372/10/2019618

تأجيل البت في االستمرار في االعتماد الخاص : أوالً

/ الطاقة المتجددة / الهندسة الميكانيكية )لتخصص 

في أكاديمية األمير الحسين بن  (برنامج البكالوريوس 

عبدهللا الثاني للحماية المدنية لحين استكمال األكاديمية 

:النواقص اآلتية

توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس في .   1

التخصص، حيث ال يتوفر الحد األدنى من العدد الالزم 

في التخصص علماً بأن األكاديمية لم تزود  الهيئة 

بقائمة بأسماء أعضاء هيئة التدريس وفق اتفاقية 

التعاون المبرمة بين جامعة البلقاء والجامعة األردنية 

. والمديرية العامة للدفاع المدني 

:اجراء التعديالت التالية على الخطة الدراسية .  2

 ساعات 3إضافة مادة معادالت تفاضلية بواقع - أ 

.لمتطلبات الجامعة 

 ساعات لمجال 3إضافة مادة الديناميكا بواقع -  ب 

.الميكانيكا الهندسية 

 ساعات 3اضافة مادة االقتصاد الهندسي بواقع -  ج 

معتمدة ومادة مهارات االتصال واخالقيات المهنة بواقع 

 ساعات 3 ساعات ومادة برمجة المهندسين بواقع 3

.للمجال المعرفي العلوم الهندسية األساسية 

توفير مختبر حراريات في التخصص وذلك في .  3

 .15/11/2019موعٍد أقصاه 

.زيادة عدد التجارب في مختبر مقاومة المواد .  4

ً تأجيل البت في  االستمرار في االعتماد الخاص : ثانيا

برنامج / االسعاف الطبي المتخصص)لتخصص 

في أكاديمية األمير الحسين بن عبدهللا  (البكالوريوس 

الثاني للحماية المدنية لحين استكمال األكاديمية 

372/10/2019619

 الموافقة على تعديل وإعادة تشكيل مجلس أمنــاء كلية 

كليـة / الخدمات الطبية الملكية للمهن المساعدة  )

وللمدة المتبقية من عمر  (جامعية متوسطة عسكرية

:المجلس وبالمسميات الوظيفية الجديدة على النحو اآلتي

عطوفة مدير عام الخدمات الطبية الملكية                - 

                                    رئيساً

عطوفة مساعد مدير عام الخدمات الطبية الملكية - 

للشؤون الطبية واألقاليم                    عضواً

عطوفة آمر الكلية بحكم منصبه                           - 

                                    عضواً

الدكتور محمد إبراهيم الطوالبة                            - 

                                    عضواً

الدكتور موفق علي الحيص                               - 

                                    عضواً



372/10/2019620

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقـة " 

برنامج الدبلوم / الصيدلة)االستيعابيـة الخاصة لتخصص 

كلية جامعيـة / المفرق األهلية)فـي كلية  (المتوسط

ً( 227)عــنـــد طــاقة قـدرهـا  (متوسطة ."طالبا

372/10/2019621

: تأجيل البت في االعتماد الخاص للتخصصات اآلتية" 

التصميم الجرافيكي، فحص البصر وتجهيز النظارات )

برنامج الدبلوم / الطبية، مساحة الطرق وحساب الكميات

، (كلية جامعية متوسطة/كلية غرناطة )في  (المتوسط

نظراً لعدم تحقيق الكلية معايير االعتماد الخاص 

للتخصصات ، على أن يتم االحتفاظ بالكادر التدريسي 

وحسب العدد الفعلي للطلبة حتى يتم تخريج آخر طالب 

في هذه التخصصات ومخاطبة جامعة البلقاء التطبيقية 

."إللغاء التخصصات أعاله

372/10/2019622

 (Kg2)اقرار نتاجات التعلم  لمرحلة الطفولة المبكرة " 

المستوى االول من مستويات االطار الوطني للمؤهالت، 

كما هي بالشكل المرفق والبدء بالعمل بها من تاريخ 

."اقرارها

389/10/2019623

إدارة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة األلمانية  (برنامج الماجستير/ اللوجستيات

األردنية بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

ً (20)مقدارها  ."طالبا

389/10/2019624

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ التمريض)لتخصص 

طالباً،  (350)طالباً إلى  (306)عمان األهلية من 

."شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

389/10/2019625

الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/السمع والنطق)لتخصص

طالباً،  (70)جامعة الزرقاء بطاقة استيعابية قدرها 

شريطة تعيين عضو هيئة تدريس تخصصه الدقيق 

في  (العلوم الطبية المساندة)السمع والنطق من كلية 

. بداية السنة الثالثة من االعتماد

ً السمع )سيتم متابعة االعتماد لتخصص: ثانيا

بداية السنة الثانية من  (برنامج البكالوريوس/والنطق

.تاريخ اعتماد التخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

بعد تخريج الدفعة  (برنامج البكالوريوس/السمع والنطق)

.األولى من طلبة التخصص



389/10/2019626

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة :  أوالً"

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)لتخصص 

طالباً،  (1614)طالباً إلى  (1486)عمان األهلية من 

."شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

389/10/2019627

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة " 

برنامج / التغذية السريرية والحميات)لتخصص 

طالباً إلى ( 304)في جامعة البترا من  (البكالوريوس

:طالباً، شريطة اآلتي (366)

تزويد هيئة االعتماد بمعادلة شهادة الدكتوراه . 1

للدكتورة آية الكيالني قبل بداية الفصل الدراسي األول 

.(2019/2020)من العام الجامعي 

.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة. 2

وسيتم النظر في تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة 

للتخصص في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول 

.(2019/2020)من العام الجامعي 

389/10/2019628

 

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)لتخصص 

طالباً، شريطة  (1380)طالباً إلى  (1312)البترا من 

." عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

389/10/2019629

الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/ الصحافة واإلعالم)لتخصص

 (188)جامعة الشرق األوسط بطاقة استيعابية قدرها 

ً .طالبا

ً / الصحافة واإلعالم)سيتم متابعة االعتماد لتخصص: ثانيا

بداية السنة الثانية من تاريخ  (برنامج البكالوريوس

.اعتماد التخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

بعد تخريج  (برنامج البكالوريوس/ الصحافة واإلعالم)

.الدفعة األولى من طلبة التخصص

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: رابعا



389/10/2019630

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)لتخصص 

ً (250)طالب إلى  (200)األميركية في مأدبا من  .طالبا

ً  (50)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانيا

برنامج /الصيدلة)على تخصص  (%25)طالباً نسبة 

زيادة على الطاقة االستيعابية المقرة  (البكالوريوس

طالبا في كل مرة شريطة تعيين العدد الالزم من  (200)

أعضاء الهيئة التدريسية لتغطية هذه الزيادة وفي جميع 

من ضمن ما ورد  (%25)االحوال ال تحسب هذه الزيادة 

من اسس االعتماد العام والخاص ورفع  (د-2)في بند 

." الطاقات االستيعابية العامة والخاصة

389/10/2019631

زيادة على  (%30)السماح بقبول طلبة وافدين بنسبة "

الصيدلة، )الطاقة االستيعابية الخاصة في تخصصي 

في كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط/ مختبرات األسنان

،شريطة (كلية جامعية تقنية-/ القدس سابقاً–لومينوس )

تعيين أعضاء هيئة تدريس لتغطية هذه الزيادة، استناداً 

تاريخ  (556/35/2019)إلى القرار رقم 

18/9/2019".

389/10/2019632

الموافقة على تنسيب رئيس مجلس أمناء كلية " 

القادسية بتجديد عقد عميد كلية القادسية الدكتور جبر 

عبدهللا البنا لفترة ثانية ونهائية ثالث سنوات اعتباراً من 

وذلك  (31/5/2020)وتنتهي في  (1/6/2017)تاريخ 

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

االعتماد العام للكليات الجامعية المتوسطة المعدلة رقم 

."(2013)لسنة  (2)



389/10/2019633

من   (68)من المادة  (ز)التأكيد على االلتزام بالبند 

 وتعديالته 2013لسنة  (82)نظام الخدمة المدنية رقم 

: والذي ينص على ما يلي

يحظر على موظفي الدائرة الحكومية العمل خارج " 

أوقات الدوام الرسمي دون إذن مسبق من رئيس 

الوزراء أو من يفوضه بناًء على تنسيب الوزير فيما 

يتعلق بموظفي الفئة العليا ، وبتصريح من الوزير 

للموظفين من الفئات االخرى، وذلك تحت طائلة المسائلة 

بما في ذلك استرداد اي مبلغ حصل عليه لمصلحة 

الخزينة، ويشترط في تطبيق هذه الفقرة أن يقوم بذلك 

العمل خارج أوقات الدوام الرسمي الذي تحدده الدائرة 

عن ذلك العمل إعاقة ألعمالها الرسمية ، وأن ال يكون 

العمل االضافي لدى الجهات التي لها عالقة أو مصلحة 

.بعمل الدائرة 

لذا أرجو التكرم بالعلم بانه لن يتم احتساب اي عضو 

هيئة تدريس او محاضر متفرغ إذا كان يعمل في دائرة 

حكومية أو في القطاع الخاص ما لم يحصل على موافقة 

للتفرغ الكامل للعمل في الجامعة أو الكلية أو تقديم 

."استقالته

3916/10/2019634

/ التمريض)االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص :  أوالً

في جامعة العلوم والتكنولوجيا  (برنامج البكالوريوس

 (1150)األردنية وتخفيض طاقته االستيعابية من 

.طالباً  (966)لتصبح 

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم :  ثانيا

 بإيقاف قبول 13/3/2019تاريخ  (188/11/2019)

، (برنامج  الماجستير/ التمريض)طلبة جدد في تخصص

حيث ان الطاقة القصوى لبرامج الماجستير في 

طالباً حسب  (60)التخصصات العلمية والتطبيقية 

.تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

ً الموافقة على االعتماد الخاص لتخصصي :  ثالثا

تمريض الحاالت الحادة للبالغين، تمريض الحاالت )

بطاقة استيعابية   (برنامجي الماجستير/ الحادة لألطفال

طالباً لكل برنامج شريطة عدم تجاوز  (60)قدرها 

.الطاقة االستيعابية العامة للجامعة



3916/10/2019635

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً

برنامج / العلوم الطبية المخبرية)لتخصص 

طالباً ( 187)في جامعة عمان األهلية من  (البكالوريوس

.طالبا (234)لتصبح 

ً طالباً نسبة  (47)السماح بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانيا

برنامج / العلوم الطبية المخبرية)على تخصص  (25%)

زيادة على الطاقة االستيعابية المقرة  (البكالوريوس

طالباً شريطة تعيين العدد الالزم من أعضاء  (187)

الهيئة التدريسية لتغطية هذه الزيادة، وفي جميع 

من ضمن ما ورد  (%25)األحوال ال تحسب هذه الزيادة 

من أُسس االعتماد العام والخاص ورفع  (د-2)في بند 

الطاقات االستيعابية العامة والخاصة، شريطة تزويد 

الهيئة بمعادلة الدكتور جهاد الحمود الحاصل على 

شهادة الدكتوراه حديثا وذلك في موعد أقصاه 

15/11/2019.

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثا

3916/10/2019636

اعتبار جامعة العلوم التطبيقية الخاصة مستكملة : أوالً

للنواقص الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم 

 المتضمن 28/8/2019تاريخ  (473/32/2019)

الموافقة على االعتماد األولي الخاص لتخصص 

بطاقة استيعابية قدرها  (برنامج البكالوريوس/ الكيمياء)

(81) ً .طالبا

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثانيا

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثانية من 

.تاريخ االعتماد األولي

ً مختبر كيمياء عضوية ):توفير المختبرات اآلتية : ثالثا

، مختبر تشخيص  (2)، مختبر كيمياء عضوية  (1)

مركبات عضوية، مختبر كيمياء تحليلية، مختبر كيمياء 

، حيث تكون مستقلة عن مختبرات الصيدلة (تحليل آلي

.بداية السنة الثالثة من االعتماد األولي

ً برنامج / الكيمياء)سيتم متابعة اعتماد تخصص : رابعا

مع بداية السنة الثانية من االعتماد  (البكالوريوس

.األولي للتخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : خامسا

عند تخريج  (برنامج البكالوريوس/ الكيمياء)لتخصص 

.الدفعة األولى من الطلبة



3916/10/2019637

اعتبار جامعة العلوم التطبيقية الخاصة مستكملة : أوالً

للنواقص الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم 

 المتضمن 28/8/2019تاريخ  (473/32/2019)

الموافقة على االعتماد األولي الخاص 

بطاقة  (برنامج البكالوريوس/ الرياضيات)لتخصص

ً (85)استيعابية قدرها  .طالبا

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثانيا

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ االعتماد األولي

ً برنامج / الرياضيات)سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثالثا

مع بداية السنة الثانية من االعتماد  (البكالوريوس

.األولي للتخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : رابعا

عند تخريج الدفعة  (برنامج البكالوريوس/ الرياضيات)

.األولى من الطلبة

3916/10/2019638

اعتبار جامعة العلوم التطبيقية الخاصة مستكملة : أوالً

للنواقص الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم 

، المتضمن 9/11/2019تاريخ  (516/34/2019)

التغذية )الموافقة على االعتماد األولي الخاص لتخصص 

بطاقة  (برنامج البكالوريوس/ السريرية والحميات 

ً (89)استيعابية قدرها  .طالبا

ً مختبرات مواد األغذية، )تجهيز المختبرات اآلتية : ثانيا

وكيمياء وتحليل االغذية، وتكنولوجيا األغذية، مختبري 

ضبط ومراقبة جودة الغذاء، واالحياء الدقيقة الغذائية، 

مختبري التغذية العالجية والتغذية السريرية، مختبري 

في بداية  (تقييم الوضع التغذوي، وتخطيط وجبات الطعام

.السنة الثانية من تا ريخ االعتماد

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثالثا

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ االعتماد األولي

ً التغذية السريرية )سيتم متابعة اعتماد تخصص : رابعا

مع بداية السنة الثانية  (برنامج البكالوريوس/ والحميات

.من االعتماد األولي للتخصص

سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : خامساً

برنامج / التغذية السريرية والحميات)لتخصص 

.عند تخريج الدفعة األولى من الطلبة (البكالوريوس



3916/10/2019639

اعتبار جامعة اإلسراء مستكملة للنواقص الواردة في "

تاريخ  (566/36/2019)قرار مجلس الهيئة رقم 

 المتضمن االستمرار في االعتماد الخاص 25/9/2019

برنامج / تمريض الحاالت المزمنة)لتخصص 

في جامعة اإلسراء برنامجا متصال مع  (الماجستير

 (50)برنامج البكالوريوس بطاقة استيعابية قدرها 

ً ."طالبا

3916/10/2019640

/ االدارة)االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص : أوالً"

في جامعة عمان العربية بالطافة  (برنامج الماجستير

ً (66)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها  .طالبا

ً / االدارة)فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص : ثانيا

في جامعة عمان العربية، شريطة  (برنامج الماجستير

دفع البدالت المالية المترتبة على فتح باب قبول طلبة 

جدد وذلك حسب التعليمات المالية الصادرة عن هيئة 

."االعتماد

3916/10/2019641

فقط  (2)تعتبر جامعة اربد األهلية مستكملة للبند رقم " 

تاريخ  (455/31/2019)من قرار مجلس الهيئة رقم 

 المتعلق بتزويد المكتبة بكتب ومراجع 21/8/2019

إضافية وحديثة لتغطية المجاالت المعرفية لتخصص 

برنامج / التسويق اإللكتروني والتواصل االجتماعي)

، وتؤكد الهيئة على التزام الجامعة (البكالوريوس

باستكمال النواقص األخرى الواردة في القرار والمتعلقة 

."باالعتماد الخاص األولي للتخصص

3916/10/2019642

/ معلم صف)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة اربد األهلية بالطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً،  (275)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

."شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

3916/10/2019643

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ الهندسة المدنية)

األميركية في مأدبا وتخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة 

ً (208)طالباً إلى  (250)من  ."طالبا

3916/10/2019644

ارتأى المجلس تأجيل دراسة الموضوع للجلسة " 

القادمة والمتضمن رفع الطاقة االستيعابية العامة 

في جامعة العقبة % 25للجامعة واستثناء من نسبة 

." للتكنولوجيا

3916/10/2019645

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

برنامج الدبلوم / الصيدلة)االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية جامعية / تدريب عمان)في كلية  (المتوسط

ً( 622)عند طاقة قدرها  (متوسطة ."طالبا



3916/10/2019646

فن وعلوم )عدم الموافقة على التقدم العتماد تخصص " 

في كلية لومينوس  (برنامج الدبلوم المتوسط/التجميل

الجامعية التقنية خارج حرم الكلية، وذلك في ضوء 

 من قانون 1- ب - أ / (7)التعديل على  المادة 

 والذي ال 2018لسنة  (18)الجامعات األردنية رقم 

يُجيز فتح مراكز ومكاتب ارتباط او أي برامج خاصة 

."خارج الحرم الجامعي

3916/10/2019647

اقرار المجاالت المعرفية و نتاجات التعلم لتخصصات " 

طبقاً  (برنامج البكالوريوس/الصحافة واإلعالم)عائلة 

."لإلطار الوطني للمؤهالت

3916/10/2019648

: اقرار نتاجات التعلم لعائالت التخصصات اآلتية"

اللغات، االجتماعية، الزراعة، اآلداب، اآلثار والسياحة 

."طبقاً لإلطار الوطني للمؤهالت

3916/10/2019649

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً" 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/الصيدلة)لتخصص 

ً (391)طالباً لتصبح  (313)الشرق األوسط من  .طالبا

ً طالباً  (48)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين : ثانيا

طالباً وال  (313)زيادة على الطاقة االستيعابية المقرة 

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

أسس االعتماد العام والخاص ورفع الطاقات االستيعابية 

.العامة والخاصة

ً ." عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثا

3916/10/2019650

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية العامة في جامعة "

 (6250)طالٍب لتصبح  (5000)الشرق األوسط من 

طالباً لبرامج البكالوريوس و  (5188)طالباً منهم 

طالباً لبرامج الماجستير، شريطة القيام  (1062)

بتركيب المدرجات في الصالة الرياضية ضمن المدة 

".المنصوص عليها في االتفاقية والبالغة ثالثة أشهر

3916/10/2019651

عدم الموافقة على اعتماد البرامج والتخصصات التي " 

تدرس خارج الحرم الجامعي، وذلك في ضوء التعديل 

 من قانون الجامعات 1- ب - أ / (7)على  المادة 

 والذي ال يُجيز فتح 2018لسنة  (18)األردنية رقم 

مراكز ومكاتب ارتباط او أي برامج خاصة خارج الحرم 

. "الجامعي

4023/10/2019652

اقرار المجاالت المعرفية ومخرجات التعلم لتخصص " 

، كماهي بالشكل (برنامج البكالوريوس/ علم التجميل)

."المرفق ويعمل بها من تاريخ اقرارها



4023/10/2019653

اعتبار جامعة العلوم التطبيقية الخاصة مستكملة : أوالً" 

للنواقص الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم 

 والمتضمن 4/9/2019تاريخ  (505/33/2019)

الموافقة على االعتماد األولي الخاص لتخصص 

 (برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا الطاقة المتجددة)

ً (87)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثانيا

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثانية من 

.تاريخ االعتماد األولي

ً اضافة مختبر ترشيد وحفظ الطاقة في بداية السنة : ثالثا

.الثالثة من تاريخ االعتماد حداً أقصى

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

مع  (برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا الطاقة المتجددة)

.بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : خامسا

برنامج / تكنولوجيا الطاقة المتجددة)لتخصص 

.عند تخريج أول دفعة من الطلبة (البكالوريوس

4023/10/2019654

/ تربية الطفل)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة البترا بالطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً،  (165)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

."شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

4023/10/2019655

اللغة الفرنسية )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في  (برنامج البكالوريوس/ واللغة اإلنجليزية وآدابهما

جامعة البترا بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ 

طالٍب، شريطة عدم تجاوز الطاقة  (200)قدرها 

."االستيعابية العامة للجامعة

4023/10/2019656

هندسة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة البترا  (برنامج البكالوريوس/ البرمجيات

 (255)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة 

."للجامعة

4023/10/2019657

/ علم الحاسوب)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة البترا بالطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً،  (224)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

."شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

4023/10/2019658

نظم المعلومات )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة البترا  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوبية

 (125)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة 

."للجامعة



4023/10/2019659

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)لتخصص 

طالباً وذللك  (313)طالباً لتصبح  (250)جرش من 

.من الطاقة المقرة  % 25بنسبة 

% 25 )السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بنسبة: ثانيا

زيادة ( برنامج البكالوريوس / الصيدلة)في تخصص  (

على الطاقة االستيعابية شريطة تعيين العدد االزم من 

اعضاء الهيئة التدريسية لتغطية نسبة الزيادة ضمن ما 

ورد في بند

من تعليمات رفع الطاقة االستيعابية وبحد اقصى  (2-5)

طالبا، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية  (63)

.العامة للجامعة

4023/10/2019660

التزام جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا باستكمال : أوالً

نواقص االعتماد الخاص األولي المتعلقة بالخطة 

/ علم البيانات والذكاء االصطناعي)الدراسية لتخصص 

:على النحو اآلتي (برنامج البكالوريوس

زيادة عدد ساعات المجال المعرفي مكونات الحاسوب . 1

ساعات لتصبح مطابقة للتعليمات  (8)المادية بواقع 

.والمعايير

تعديل المساقات المطروحة في المجاالت االختيارية .  2

لتصبح كافة المساقات في مجال علم البيانات والذكاء 

.االصطناعي فقط وذلك حسب التعليمات والمعايير

.15/11/2019    وذلك في موعٍد أقصاه 

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : :  ثانيا

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ االعتماد األولي

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص للتخصص مع بداية :  ثالثا

.السنة الثانية من تاريخ االعتماد

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي :  رابعا

برنامج / علم البيانات والذكاء االصطناعي)لتخصص 

في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا عند  (البكالوريوس

.تخريج اول دفعة من الطلبة

4023/10/2019661

الموافقة على تخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة " 

 (برنامج الماجستير/ التصميم الجرافيكي)لتخصص 

طالباً في جامعة الشرق  (44)وبطاقة استيعابية قدرها 

من جنسية  (%75)األوسط ، شريطة تحقيق ما نسبته 

."أعضاء هيئة التدريس أردنيين



4023/10/2019662

اللغة )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص " 

في جامعة  (برنامج الماجستير/ اإلنجليزية وآدابها

طالباً، شريطة  (66)اإلسراء بطاقة استيعابية قدرها 

."عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

4023/10/2019663

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في  (برنامج البكالوريوس/ اإلرشاد النفسي والتربوي)

 (%50)جامعة اربد األهلية لحين تزويد الهيئة بعقود 

من أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه في 

التخصص لمدة ثالث سنوات على األقل في موعد أقصاه 

 وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول طلبة 14/11/2019

."جدد في التخصص

4023/10/2019664

تعتبر جامعة اربد األهلية مستكملة للبندين المتعلقين " 

بزيادة أعداد الكتب والمراجع وتحديثها المتعلقة 

 (برنامج البكالوريوس/ الذكاء االصطناعي)بتخصص 

وتزويد الهيئة بمباشرة عمل الدكتور معاذ شطناوي 

وتؤكد الهيئة على التزام الجامعة باستكمال النواقص 

االخرى المتعلقة باالعتماد الخاص األولي للتخصص 

 (433/29/2019)الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم 

."31/7/2019تاريخ 

4023/10/2019665

التغذية )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة  (برنامج البكالوريوس/ والحميات الغذائية

األميركية في مأدبا وبالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة  (198)والبالغ قدرها 

."االستيعابية العامة للجامعة

4023/10/2019666

صيانة )تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

برنامج الدبلوم / المركبات الكهربائية والهجينة

كلية جامعية /  تدريب وادي السير)في كلية  (المتوسط

ً( 134)عند طاقة قدرها  (متوسطة ."طالبا

4023/10/2019667

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : أوالً

في  (برنامج البكالوريوس/الفقه الشافعي)لتخصص 

جامعة العلوم اإلسالمية العالمية وتثبيت الطاقة 

ً (200)االستيعابية الخاصة عند  .طالبا

ً الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : ثانيا

وتثبيت  (برنامج الدبلوم العالي/الفقه الشافعي)لتخصص 

ً (88)الطاقة االستيعابية الخاصة عند  .طالبا

ً .عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثالثا



4023/10/2019668

الموافقة على االعتماد الخاص االولي للتخصصات : أوالً

اآلتية في جامعة جدارا وفقا للطاقات االستيعابية المينة 

:في الجدول

التخصص البرنامج الطاقة االستيعابية

ً (92)هندسة الطاقة المتجددة البكالوريوس  طالبا

ً (188)التاريخ البكالوريوس  طالبا

:شريطة استكمال الجامعة نواقص االعتماد االتية

استكمال توفير الكتب الالزمة والحديثة للتخصصين - 

.المذكورين أعاله

تعيين عضو هيئة تدريس برتبة استاذ مشارك على -  

هندسة  ): االقل في كل تخصص من التخصصات اآلتية

وذلك  (برنامج البكالوريوس/ الطاقة المتجددة، التاريخ

.في بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص االولي

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص في للتخصصات : ثانيا

.المذكورة أعاله في بداية السنة الثانية من االعتماد

ً سيتم متابعة االعتماد النهائي للتخصصات : ثالثا

المذكورة أعاله في برنامج البكالوريوس بعد تخريج 

.الدفعة االولى من طلبة التخصص

ً تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص : رابعا

، لحين تزويد الهيئة (برنامج الماجستير/ الرياضيات)

بقائمة جديدة ألعضاء هيئة التدريس، حيث لم يتم 

اعتماد كل من الدكتور محمد وجيه العمري والدكتور 

جمال عبدالرحيم فهد وذلك اللتزامهم بعقود عمل في 

جامعة اربد األهلية وتم اعتمادهم على تخصص 

في  (برنامج البكالوريوس والماجستير/ الرياضيات)

.جامعة اربد االهلية

العلوم )تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص : خامساً

4023/10/2019669

الموافقة على االعتماد الخاص االولي لتخصص : أوالً

بطاقة  (برنامج البكالوريوس/االرشاد واالصالح االسري)

:طالباً، شريطة اآلتي (125)استيعابية قدرها 

تعيين عضوي هيئة تدريس احدهم برتبة استاذ -  

مشارك على األقل وذلك في بداية السنة الثالثة من 

االعتماد األولي للتخصص وسيتم متابعة التخصص في 

.بداية السنة الثانية من االعتماد

.استكمال توفير الكتب الالزمة والحديثة للتخصص- 

ً االرشاد واالصالح )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

مع بداية السنة الثانية  (برنامج البكالوريوس/ االسري 

.من االعتماد األولي للتخصص

سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثاً

عند  (برنامج البكالوريوس/ االرشاد واالصالح االسري )

.تخريج الدفعة األولى من الطلبة



4130/10/2019670

:(االدارة التربوية)تخصص : اوالً"

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم . أ 

 بإيقاف قبول 1/8/2018تاريخ  (265/30/2018)

برنامج / االدارة التربوية)طلبة جدد في تخصص 

،لحين االلتزام بالطاقة االستيعابية القصوى (الدكتوراه

من معايير  (أ/10)لبرامج الدكتوراه وذلك وفق المادة 

ً (40)االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا وهي  .طالبا

استمرارية االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة . ب 

برنامج / ادارة تربوية)االستيعابية الخاصة لتخصص 

ً( 88)عند  (الماجستير .طالبا

تأجيل البت في استمرارية االعتماد الخاص وايقاف .  ج 

/ إدارة واصول تربوية)قبول طلبة جدد في تخصص 

لحين االلتزام بالطاقة االستيعابية  (برنامج الدبلوم العالي

أن يكون الحد األقصى للطاقة  (د/10)حسب المادة 

االستيعابية لعدد الطلبة المسجلين في برنامج الدبلوم 

طالباً، حسب تعليمات ومعايير االعتماد  (100)العالي 

.العام لبرامج الدراسات العليا

ُ :(اصول تربية)تخصص : ثانيا

استمرارية االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة االستيعابية . أ 

 (برنامج الماجستير/ اصول التربية)الخاصة لتخصص 

ً (50)عند  .طالبا

استمرارية االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة . ب 

 (برنامج دكتوراه/ اصول التربية)االستيعابية الخاصة 

طالباً، وعلى الجامعة االلتزام بنص المادة  (66)عند 

أن ال تزيد نسبة عدد الطلبة إلى عدد أعضاء  :"(أ/11)

لبرنامج الدكتوراه وذلك  (1:5)هيئة التدريس عن 

حسب تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات 

4130/10/2019671

على الجامعة تعيين عضو هيئة تدريس بديالً عن " 

نظم المعلومات )الدكتور حازم علي مقدادي في تخصص 

وذلك في موعد  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوبية
، وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول 15/11/2019أقصاه 

."طلبة جدد في التخصص

4130/10/2019672

على الجامعة تعيين عضو هيئة تدريس بديالً عن " 

الدكتورة نسرين محمد ياسين الشرمان في تخصص 

وذلك في موعد  (برنامج البكالوريوس/ علم الحاسوب)

، وبخالف ذلك سيتم إيقاف قبول 15/11/2019أقصاه 

."طلبة جدد في التخصص

4130/10/2019673

اللغة )تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ اإلنجليزية وآدابها 

طالٍب، شريطة عدم تجاوز الطاقة  (200)البترا عند 

."االستيعابية العامة للجامعة



4130/10/2019674

/ الحقوق)تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

( 389)في جامعة البترا عند  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة 

."للجامعة

4130/10/2019675

ادارة )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص . 1

في جامعة البترا  (برنامج البكالوريوس/ األعمال

وتخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص من 

طالباً، شريطة عدم تجاوز  (715)طالباً لتصبح  (741)

.الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

ادارة )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص . 2

في جامعة البترا وتخفيض  (برنامج الماجستير/ األعمال

طالباً  (83)الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص من 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة  (66)لتصبح 

.االستيعابية العامة للجامعة

االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  . 3

في جامعة البترا  (برنامج البكالوريوس/ المحاسبة)

وتخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص من 

طالباً، شريطة عدم تجاوز  (721)طالباً لتصبح  (776)

.الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

العلوم )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  . 4

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ المالية والمصرفية

البترا وتخفيض الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص 

طالباً، شريطة عدم  (372)طالباً لتصبح  (421)من 

.تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

/ التسويق)االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  . 5

في جامعة البترا وتخفيض الطاقة  (برنامج البكالوريوس

طالباً لتصبح  (528)االستيعابية الخاصة للتخصص من 

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية  (490)

.العامة للجامعة

نظم )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص  . 6

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ المعلومات اإلدارية

4130/10/2019676

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : أوالً"

في   (برنامج الماجستير/ الفقه المقارن)لتخصص 

.طالبا (44)طالبا وتثبيتها عند (33)جامعة جرش من 

ً ."عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة: ثانيا

4130/10/2019677

عدم الموافقة على طلب الجامعة باستثنائها  من  المادة "

يمكن للمؤسسة )والذي يتضمن  (2)البند   (أ/ثانياً)

التقدم بطلب رفع الطاقة االستيعابية العامة بما ال يزيد 

من الطاقة االستيعابية العامة للمؤسسة  (%25)عن 

التعليمية بعد مرور مدة ال تقل عن سنة من تاريخ آخر 

من تعليمات  (قرار تثبيت للطاقة االستيعابية العامة

وأسس االعتماد العام والخاص ورفع الطاقات 

."االستيعابية العامة والخاصة لمؤسسات التعليم العالي



4130/10/2019678

الموافقـة على تنسيب رئيس مجلس أمنــــاء كليـة " 

إبراهيم " محمد خير"المفرق األهلية بتعيين الدكتور 

كلية / المفرق األهلية  )العجلوني عميداً جديداً لكلية 

ولمدة ثالث سنوات اعتباراً من  (جامعية متوسطة

1/11/2019".

4130/10/2019679

تعديل تثبيت الطاقـــة االستيعابية الخـــاصة " 

برنــامج الدبــلوم / إدارة األعمال  )لـــتخصص 

كلية جامعيـة / القادسية ) فــي كليـــة     (المتــوسط 

طالباً ،  ( 202) عـنـد طــاقــة قـــدرهــا  (متوسطة 

واعتبار الطاقة االستيعابية الخاصة المثبتة للتخصص 

تاريخ  (446/30/2019)بموجب القرار رقم 

."الغية (7/8/2019)

4130/10/2019680

برنامج الدبلوم / المحاسبة  )اعتبار أن تخصص : أوالً "

كلية جامعيـة / القادسية ) في كليـــة  (المتوسط 

قد تم إعادة فتح باب قبول طلبة جدد فيه وذلك  (متوسطة

 (444/30/2019)بموجب قرار مجلس الهيئة رقم 

.(7/8/2019)تاريخ 

تثبيت الطاقـــة االستيعابية الخــاصة لــتخصص : ثانياً 

فـي  (برنــــامج الدبــلوم المتـــوسط/ المحــــاسبة )

عـنـد طــاقــة  (كلية جامعيـة متوسطة/ القادسية)كليـــة 

طالباً ، واعتبارها الطاقة االستيعابية  ( 235 )قـــدرهــا 

الخاصة المقرة للتخصص بحسب العدد الفعلي المعتمد 

من أعضاء هيئة التدريس بموجب القرار رقم 

وليست  (7/8/2019)تاريخ  (444/30/2019)

(277) ً ."طالبا

4130/10/2019681

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

/ التمريض المشارك)االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية / القــادسية)فــي كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط

ً( 185)عند طاقة قدرها  (جامعيـة متـــوسطة ." طالبا

4130/10/2019682

الموافقة على االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة " 

برنامج الدبلوم / الصيدلة )االستيعابية الخاصة لتخصص 

كلية جامعيـة / القـــادسية)فـــي كلية  (المتوسط

ً( 277)عند طاقة قدرها  (متــوسطة ."طالبا



4130/10/2019683

 ( 458/31/2019 )التأكيد على قرار المجلس رقم " 

بتأجيل البت في االعتماد  ( 21/8/2019 )تاريخ 

/ مساحة الطرق وحساب الكميات)الخاص لتخصص 

كلية / القــادسية)فــي كلية  (برنامج الدبلوم المتوسط

، لحين استكمال الكلية النواقص (جامعيـة متـــــوسطة

:اآلتية

استكمال العمل على توفير حيز كافي لمشغل إنشاء -  

المباني واستكمال تزوديه بالمواد والمعدات الالزمة 

التدفئة / إلثبات عمل التجارب المقررة وتوفير التهوية

.الالزمة له

استكمال توفير معدات التمديدات الكهربائية في -  

المشغل الهندسي ويجب إعادة ترتيب المشغل الى مواقع 

عمل ، وتوفير ومراعاة شروط السالمة واألمان والعمل 

.على حفظ المعدات في خزائن مناسبة

االلتزام بتحديد عدد الطلبة بعشر طالب حداً أقصى في - 

.شعب المختبرات التي تشغل نفس الحيز المكاني

متابعة استكمال تحديث الموقع اإللكتروني للكلية حسب - 

.األصول

وسيتم التأكد من استكمال النواقص أعاله في موعد 

أقصاه نهاية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020)".



4130/10/2019684

 (459/31/2019)التأكيد على قرار المجلس رقم " 

بتأجيل البت في االعتماد الخاص  (21/8/2019)تاريخ 

برنامج / تكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني)لتخصص 

كلية جامعيـة / القـــادسية)فـي كلية  (الدبلوم المتوسط

:، لحين استكمال الكلية النواقص اآلتية(متـوسطة

استكمال العمل على توفير حيز كافي لمشغل الهندسة - 

الصحية ومشغل إنشاء المباني واستكمال تزوديهما 

بالمواد والمعدات الالزمة إلثبات عمل التجارب المقررة 

.التدفئة الالزمة لهما/ وتوفير التهوية 

استكمال العمل على توفير حيز كافي لمشغل إعادة - 

تأهيل المنشآت ومختبر الفحوصات الغير إتالفيه وتدريب 

.المشرفين على تشغيل األجهزة الحديثة التي تم توفيرها

استكمال توفير معدات التمديدات الكهربائية في -  

المشغل الهندسي ويجب إعادة ترتيب المشغل الى مواقع 

عمل ، وتوفير ومراعاة شروط السالمة واألمان والعمل 

.على حفظ المعدات في خزائن مناسبة

االلتزام بتحديد عدد الطلبة بعشر طالب حداً أقصى في - 

.شعب المختبرات التي تشغل نفس الحيز المكاني

متابعة استكمال تحديث الموقع اإللكتروني للكلية حسب - 

.األصول

وسيتم التأكد من استكمال النواقص أعاله في موعد 

أقصاه نهاية الفصل الدراسي األول من العام الجامعي 

(2019/2020)".

4130/10/2019685

تثبيت الطـــاقـــة االستيعابيـــة الخاصة لــتخصص " 

فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ التصميم الجرافيكي)

عـنـد طــاقــة  (كلية جامعيـة متوسطة/ القادسية)كليــة 

ً (185)قـــدرهــا  ."طالبا

4130/10/2019686

إعادة تثبيت الطاقــة االستيعــابـيــة الخاصة لتخصص " 

برنامج الدبلوم / االتصاالت وشبكات الحاسوب)

( كلية جامعيـة متوسطة/ القادسية)فــي كلية  (المتوسط

عند الطاقــة المقرة في قرار االعتماد الخاص رقم 

 (92)وقدرها  (20/2/2019)تاريخ  (128/8/2019)

طالباً كما وردت في  (185)طالباً، واعتبار طاقة التثبيت 

تاريخ  (461/31/2019 )القرار رقم           

."الغية (21/8/2019)



4130/10/2019687

فنون )تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ التصميم الداخلي والديكور

عـنـد  (كلية جامعيـة متوسطة/ القادسية)فـي كليـــة 

ً ( 227 )طــاقــة قـــدرهــا  ."طالبا

4130/10/2019688

من اسس االعتماد  (3)من المادة  (2)تعديل البند " 

العام والخاص ورفع الطاقات االستيعابية العامة 

:والخاصة لمؤسسات التعليم العالي الذي ينص على 

يمكن لمؤسسة التعليم العالي التقدم بطلب لرفع الطاقة  "

من الطاقة % 25االستيعابية العامة بما يزيد عن 

االستيعابية العامة المقرة للمؤسسة التعليمية بعد مرور 

مدة ال تقل عن سنة من تاريخ أخر قرار تثبيت للطاقة 

االستيعابية العامة، بما ال يترتب على تلك الزيادة تجاوز 

الحد األعلى الواردة في تعليمات الترخيص إلنشاء 

وإجراءاته " الخاصة" الجامعات والمؤسسات الجامعية 

".  الصادرة عن مجلس التعليم العالي

من الطاقة االستيعابية % 25وذلك بحذف نسبة الزيادة 

. 1/1/2020العامة المقرة وذلك اعتباراً من تاريخ 

:بحيث تصبح كاآلتي

يمكن لمؤسسة التعليم العالي التقدم بطلب لرفع الطاقة " 

االستيعابية العامة بنسبة  غير محددة  بعد مرور مدة ال 

تقل عن سنة من تاريخ أخر قرار تثبيت للطاقة 

االستيعابية العامة، بما ال يترتب على تلك الزيادة تجاوز 

الحد األعلى الواردة في تعليمات الترخيص إلنشاء 

وإجراءاته " الخاصة" الجامعات والمؤسسات الجامعية 

"الصادرة عن مجلس التعليم العالي

426/11/2019689

الموافقة على رفع وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة " 

في  (برنامج البكالوريوس/ إدارة األعمال)لتخصص 

طالباً  (690)لتصبح  (578)جامعة عمان  األهلية من 

."شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة

426/11/2019690

الموافقة على زيادة الطاقة االستيعابية الخاصة    " 

 (برنامج البكالوريوس/ الصيدلة)بالوافدين لتخصص 

ً (78 إلى48 )من           .طالبا

426/11/2019691

/ علم الحاسوب)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة االميركية في مأدبا  (برنامج البكالوريوس

ً (159)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً وقدرها  ."طالبا



426/11/2019692

التصميم )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة األميركية  (برنامج البكالوريوس/ الداخلي

في مأدبا بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً وقدرها 

."طالب (200)

426/11/2019693

/ إدارة األعمال)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص " 

في الجامعة االميركية في مأدبا  (برنامج البكالوريوس

ً (250)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً وقدرها  ."طالبا

426/11/2019694

منح الكلية مهلة نهائية لتحديث الكتب الورقية : اوالً

اللغة اإلنجليزية )وااللكترونية المتعلقة بتخصص 

وذلك في موعد أقصاه  (برنامج البكالوريوس/ وآدابها

بداية الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

(2019/2020).

ً منح الكلية مهلة نهائية لتعيين مشرف لمختبر : ثانيا

اللغويات يكون تخصصه اللغة اإلنجليزية وآدابها، وذلك 

في موعد أقصاه بداية الفصل الدراسي الثاني من العام 

."(2019/2020)الجامعي 

426/11/2019695

الموافقة على منح الجامعة مهلة نهائية لتعيين عضو " 

/ الهندسة المدنية)هيئة تدريس رابع في تخصص 

وذلك في موعد أقصاه بداية  (برنامج البكالوريوس

الفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي 

(2019/2020)".

426/11/2019696

يصرف ألعضاء اللجنة المكلفة  بموجب كتاب رئيس "

 وكتاب 16/10/2018تاريخ  (1/5/2336)الهيئة رقم 

  بوضع  تعليمات 31/1/2019تاريخ  (1/5/289)رقم 

اإلطار العام لمعايير ضمان جودة وتصنيف المدارس في 

المملكة األردنية الهاشمية وتعليمات ومعايير االعتماد 

العام للمدارس في المملكة األردنية الهاشمية  المبلغ 

: المبين إزاء كٍل منهم

.دينار أردني  (340)الدكتورة جمانه ابو حجلة . 1

.       دينار أردني (340)الدكتور رائد محمد عليوه . 2

                                 

.دينار أردني (340)األستاذ منذر الزميلي . 3

دينار  (60)أمين سر اللجنة / الفاضلة رولى حداد. 4

.أردني



426/11/2019697

الموافقة على االعتماد الخاص األولي الخاص : أوالً

في كلية  (برنامج البكالوريوس/علوم الطيران)لتخصص

سالح الجو الملكي الجامعية التقنية لعلوم الطيران بطاقة 

:طالب، شريطة اآلتي (200)استيعابية خاصة قدرها

توفير عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة - 1

في المجاالت المعرفية للتخصص، وذلك عند بداية السنة 

من  (4)الثالثة من اعتماد التخصص، استناداً للمادة 

اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

.للتخصصات التطبيقية الصادرة عن هيئة االعتماد

ضمن مواد " هياكل وبنية الطائرات"إضافة مادة - 2

.الخطة الدراسية للتخصص

تعديل نسبة مواد التخصص اإلجبارية واالختيارية - 3

على األقل من  (%60)والمساندة بحيث تصبح نسبتها 

مجموع الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية وذلك 

من االطار العام لتعليمات االعتماد  (3)حسب المادة 

الخاص للتخصصات اإلنسانية والتطبيقية الصادرة عن 

.هيئة االعتماد

ً إجراء بعض التعديالت البسيطة الضرورية على : ثانيا

:المجاالت المعرفية للتخصص وهي كاآلتي

اضافة مجال معرفي جديد في القانون الجوي -

. ساعات (3)بمقدار

" أنظمة الطائرات"تغيير مسمى المجال المعرفي -

 (6)بواقع " أنظمة الطائرات والسالمة الجوية"ليصبح 

.ساعات معتمدة

األرصاد والمالحة " تغيير مسمى المجال المعرفي- 

" األرصاد والمالحة الجوية"ليصبح " والسالمة الجوية

.ساعات معتمدة (7)بواقع 

426/11/2019698

الموافقة على تعيين الدكتور خالد عبدالفتاح أبو " 

كلية جامعة / تدريب وادي السير)الهيجاء عميداً لكلية 

ولمدة ثالث سنوات اعتباراً من  (متوسطة

، على أن يتم تزويد الهيئة بالعقد موقع 7/11/2019

."حسب االصول

426/11/2019699

األردنية للعلوم )منح مهلة نهائية للكلية " 

لغاية  (كلية جامعة متوسطة/ والتكنولوجيا

 وذلك الستكمال متطلبات االعتماد العام 31/12/2019

والخاص، وبخالف ذلك سيتم التنسيب لمجلس التعليم 

."العالي إللغاء الترخيص واغالق الكلية

426/11/2019700

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة "

فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ ادارة االعمال)لتخصص 

 (كلية جامعية تقنية/ كلية الخوارزمي الجامعية التقنية)

ً (202)طالباً وتثبيتها عند طاقة  (126)من  ."طالبا



426/11/2019701

تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة "

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ االدارة الفندقية)لتخصص 

كلية جامعية / كلية الخوارزمي الجامعية التقنية)فـي 

لحين تعيين عضو هيئة تدريس متفرغ من حملة  (تقنية

.درجة الماجستير في االدارة الفندقية

426/11/2019702

تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة "

برنامج الدبلوم / التصميم الجرافيكي)لتخصص 

كلية / كلية الخوارزمي الجامعية التقنية)فـي  (المتوسط

لحين تعيين عضو هيئة تدريس من حملة  (جامعية تقنية

."درجة الماجستير في التخصص

426/11/2019703

تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية الخاصة "

برنامج / فنون التصميم الداخلي والديكور)لتخصص 

كلية الخوارزمي الجامعية )فـي  (الدبلوم المتوسط

لحين تعيين عضو هيئة  (كلية جامعية تقنية/ التقنية

."تدريس من حملة درجة الماجستير في التخصص

426/11/2019704

الموافقة على تحديد الطاقة االستيعابية العامة : اوال"

 (كلية جامعية تقنية/ الخوارزمي الجامعية التقنية)لكلية 

طالباً لبرنامج  (408)منها  (2402)بطاقة قدرها 

طالباً لبرنامج الدبلوم المتوسط  (1994)البكالوريوس و

:شريطة استكمال النواقص االتية

على األقل من  (%75)االلتزام بتعيين ما نسبته : ثانياً

أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون الجنسية األردنية 

.لتخصصات برنامج البكالوريوس

ً من أعضاء هيئة  (%50)االلتزام بتعيين ما نسبته : ثالثا

التدريس بعقود ال تقل عن سنتين لتخصصات برنامج 

.الدبلوم المتوسط

ً تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس االتية : رابعا

ايمن القضاة، محمد مريان، حنين أبو حجلة، )أسماؤهم 

حسب التعليمات  (سوسن مرشد، محمد الخالدي

.لبرنامجي البكالوريوس والدبلوم المتوسط

احمد )تزويد الهيئة بمعادلة شهادة كل من : خامسا

.(رمضان، زينب رشيد

مخاطبة وزارة التعليم العالي والتنسيب بتعيين : سادسا

.عميد للكية على ان يكون برتبة استاذ دكتور

وسيتم التأكد من استكمال الكلية للنواقص المشار اليها 

."31/12/2019اعاله في موعد اقصاه 



426/11/2019705

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة "

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ المحاسبة)لتخصص 

كلية / كلية الخوارزمي الجامعية التقنية)المطروح فـي 

( 244)طالباً وتثبيتها عند ( 154)من  (جامعية تقنية

ً ."طالبا

426/11/2019706

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة "

برنامج الدبلوم / فنون السينما والتلفزيون)لتخصص 

كلية الخوارزمي الجامعية )المطروح فـي  (المتوسط

طالباً وتثبيتها ( 77)من  (كلية جامعية تقنية/ التقنية

ً (134)عند طاقة  ."طالبا

426/11/2019707

الهندسة )الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص "

في كلية الخوارزمي  (برنامج البكالوريوس/ الميكانيكية

طالباً  (80)الجامعية التقنية؛ بطاقة استيعابية قدرها 

:شريطة استكمال النواقص االتية

استكمال توفير االجهزة المطلوبة لمختبر االهتزازات - 

الميكانيكية

.تزويد الهيئة بمعادلة شهادة المدرسة زينب رشيد- 

سيتم التأكد من استكمال النقص المشار له اعاله في 

."30/12/2019موعد اقصاه 

426/11/2019708

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة "

 (برنامج الدبلوم المتوسط/ االدارة السياحية)لتخصص 

كلية جامعية / كلية الخوارزمي الجامعية التقنية)فـي 

ً( 92)طالباً وتثبيتها عند طاقة ( 55)من  (تقنية ."طالبا

426/11/2019709

اإلرشاد النفسي )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

في جامعة اربد األهلية  (برنامج البكالوريوس/ والتربوي

 (236)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

:طالباً، شريطة اآلتي

من عقود  (%50)التزام الجامعة بتحقيق نسبة - 

أعضاء هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراة لمدة 

ثالث سنوات على األقل، اعتباراً من العام الدراسي 

ولحين انتهاء عقود العمل المستمرة  (2020/2021)

.لمدة عامين

."عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة- 



426/11/2019710

ال مانع لدى هيئة االعتماد على انتقال الكلية، شريطة "

تطبيق معايير االعتماد العام والخاص على المبنى 

."الجديد

426/11/2019711

الموافقة على االعتماد  الخاص األولي الخاص : أوالً"

برنامج /علوم المراقبة والمالحة الجوية)لتخصص

في كلية سالح الجو الملكي الجامعية  (البكالوريوس

التقنية لعلوم الطيران، بطاقة استيعابية خاصة 

:طالباً شريطة اآلتي (138)قدرها

توفير عضوي هيئة تدريس من حملة درجة - 1

الدكتوراة في المجاالت المعرفية للتخصص، وذلك حسب 

من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد  (4)المادة

الخاص للتخصصات التطبيقية الصادرة عن هيئة 

االعتماد، وذلك عند بداية السنة الثالثة من اعتماد 

.التخصص

إجراء التعديالت اآلتية على الخطة الدراسية من أجل - 2

تحقيق الحد األدنى للساعات في المجاالت المعرفية 

:التالية

سعات معتمدة لتغطية المجال المعرفي  (6)اضافة -

.األرصاد الجوية والسالمة الجوية

ساعات معتمدة لتغطية المجال  (3)إضافة  -

.(علوم المراقبة الجوية)المعرفي

تعديل نسبة مواد التخصص اإلجبارية واالختيارية - 3

على األقل من   (%60)والمساندة بحيث تصبح نسبتها 

مجموع الساعات المعتمدة في الخطة الدراسية وذلك 

من االطار العام لتعليمات االعتماد  (3)حسب المادة 

الخاص للتخصصات اإلنسانية والتطبيقية الصادرة عن 

.هيئة االعتماد

ً علوم المراقبة )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

مع بداية  (برنامج البكالوريوس/ والمالحة الجوية 

.السنة الثانية من االعتماد الخاص األولي



426/11/2019712

 (50/4/2019)التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم - 1

ايقاف قبول "  الذي ينص على 23/1/2019تاريخ 

برنامج الدبلوم / الصيدلة)طلبة جدد في تخصص 

.كلية جامعية متوسطة/ في كلية غرناطة (المتوسط

 (51/4/2019)التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم - 2

ايقاف قبول "  الذي ينص على 23/1/2019تاريخ 

برنامج الدبلوم / سجل طبي)طلبة جدد في تخصص 

.كلية جامعية متوسطة/ في كلية غرناطة (المتوسط

 (57/4/2019)التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم - 3

ايقاف قبول "  الذي ينص على 23/1/2019تاريخ 

برنامج الدبلوم / تمريض مشارك)طلبة جدد في تخصص 

.كلية جامعية متوسطة/ في كلية غرناطة (المتوسط

كلية جامعية /توجيه عقوبة اإلنذار لكلية غرناطة - "4

متوسطة، وذلك لمخالفتها بعدم االلتزام بالقوانين 

واالنظمة والتعليمات المتعلقة بالتعليم العالي ومعايير 

."االعتماد

 (34032)فرض غرامة مالية على الكلية مقدارها - 5

دينار وذلك  لمخالفتها قرارات مجلس هيئة اعتماد 

مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، بقبول طالب 

.على تخصصات تم ايقاف القبول فيها

4313/11/2019713

التأكيد على قرار مجلس هيئة االعتماد السابق رقم "

 بتأجيل البت 23/6/2019تاريخ  (317/23/2019)

الصحافة )في استمرارية االعتماد الخاص لتخصص 

مساري الصحافة اإللكترونية والعالقات / واإلعالم

الجامعة العربية )في  (برنامج البكالوريوس/ العامة

لحين استكمال الجامعة للنواقص  (فرع األردن/ المفتوحة

اآلتية قبل بداية الفصل الثاني من العام الدراسي 

(2019/2020) :

توفير الجامعة عضوي هيئة تدريس من حملة درجة - أ 

/ الصحافة واإلعالم)الدكتوراه المشرفين في تخصص 

برنامج / مساري الصحافة اإللكترونية والعالقات العامة

.أحدهما برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى (البكالوريوس

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس في البرنامج - ب 

.منها لمدة سنتين (%50)بحيث تكون نسبة 

وبخالف ذلك سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص 

."لتخصص وإيقاف قبول طلبة جدد فيه



4313/11/2019714

  1/1/2020منح جامعة اإلسراء مهلة نهائية لغاية " 

لتعيين عضو هيئة تدريس بديالً عن الدكتور أحمد 

عبدالرحمن أبو ريان برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى  في 

 ."(برنامج البكالوريوس/ الكيمياء)تخصص 

4313/11/2019715

  1/1/2020منح جامعة اإلسراء مهلة نهائية لغاية " 

لتعيين عضو هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراة 

بديالً عن الدكتور فادي محمد حرب حمد في تخصص 

برنامج / الشبكات الحاسوبية/ علم الحاسوب)

 ."(البكالوريوس

4313/11/2019716

تعتبر جامعة اإلسراء مستكملة للنقص الوارد في قرار "

تاريخ  (672/41/2019)مجلس الهيئة رقم 

المتعلق بتعيين عضو هيئة تدريس  (30/10/2019)

/ علم الحاسوب)من حملة درجة الدكتوراة في تخصص 

بديالً عن الدكتورة  التي انقطعت  (برنامج البكالوريوس

."عن العمل

4313/11/2019717

تعتبر جامعة اإلسراء مستكملة للنقص الوارد في قرار "

تاريخ  (671/41/2019)مجلس الهيئة رقم 

المتعلق بتعيين عضو هيئة تدريس  (30/10/2019)

نظم المعلومات )من حملة درجة الدكتوراة  في تخصص 

بديالً عن الدكتور  (برنامج البكالوريوس/ الحاسوبية

."الذي انقطع عن العمل

4313/11/2019718

/ الترجمة)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة  (200)والبالغ قدرها 

."االستيعابية العامة للجامعة

4313/11/2019719

/ هندسة العمارة)استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة  (163)والبالغ قدرها 

."االستيعابية العامة للجامعة

4313/11/2019720

 1/1/2020منح جامعة اإلسراء مهلة نهائية لغاية " 

الستكمال نواقص استمرارية االعتماد الخاص لتخصص 

الواردة  (برنامج البكالوريوس/ هندسة الطاقة المتجددة)

تاريخ  (11/2/2019)في قرار مجلس الهيئة  رقم 

خاليا الوقود ) والمتعلق بتوفير مختبري 9/1/2019

."(والهيدروجين، طاقة الرياح



4420/11/2019721

الموافقة على االستمرار باالعتماد الخاص : أوالً"

برنامج / تكنولوجيا معلومات األعمال)لتخصص 

في جامعة اليرموك بطاقة استيعابية  (البكالوريوس

:طالباً، شريطة اآلتي (414)قدرها 

تصويب وضع المختبرات بحيث يكون الحد األدنى -  1

والحد األقصى لعدد الطالب  (²م60)لمساحة لكل مختبر 

ً (20)في كل مختبر  .طالبا

.عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة للجامعة- 2

تكنولوجيا )وقف قبول طلبة جدد في تخصص : ثانياً

في  (برنامج البكالوريوس/ األمن السيبراني/المعلومات

جامعة اليرموك لحين تصويب التجاوز الحاصل على 

."الطاقة االستيعابية الخاصة للتخصص

4420/11/2019722

الموافقة على تعديل قرار مجلس الهيئة رقم : أوالً

 ليصبح 6/11/2019تاريخ  (689/42/2019)

الموافقة على رفع الطاقة االستيعابية الخاصة : "كاآلتي

من  (برنامج البكالوريوس/ ادارة االعمال)لتخصص 

ً (723)طالباً وتثبيتها عند  (578) ."طالبا

 (46)السماح للجامعة بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانياً

/ إدارة االعمال)على تخصص  (%25)طالباً نسبة 

زيادة على الطاقة االستيعابية  (برنامج البكالوريوس

طالباً في كل مرة شريطة تعيين العدد  (578)المقرة 

االزم من أعضاء الهيئة التدريسية لتغطية هذه الزيادة، 

من  (%25)وفي جميع االحوال ال تحسب هذه الزيادة 

من أُسس االعتماد العام  (د- 2)ضمن ما ورد في بند 

.والخاص ورفع الطاقات االستيعابية العامة والخاصة



4420/11/2019723

 (653/40/2019)التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم 

 بخصوص االعتماد األولي 23/10/2019تاريخ 

برنامج / تكنولوجيا الطاقة المتجددة)الخاص لتخصص 

في جامعة العلوم التطبيقية والمتضمن  (البكالوريوس

:اآلتي

اعتبار جامعة العلوم التطبيقية الخاصة مستكملة : أوالً" 

للنواقص الواردة في قرار مجلس الهيئة رقم 

 والمتضمن 4/9/2019تاريخ  (505/33/2019)

الموافقة على االعتماد األولي الخاص لتخصص 

 (برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا الطاقة المتجددة)

ً (87)بطاقة استيعابية قدرها  .طالبا

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثانيا

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ االعتماد األولي

ً اضافة مختبر ترشيد وحفظ الطاقة في بداية السنة : ثالثا

.الثالثة من تاريخ االعتماد حداً أقصى

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص لتخصص : رابعا

مع  (برنامج البكالوريوس/ تكنولوجيا الطاقة المتجددة)

.بداية السنة الثانية من تاريخ االعتماد

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي : خامسا

برنامج / تكنولوجيا الطاقة المتجددة)لتخصص 

."عند تخريج أول دفعة من الطلبة (البكالوريوس

4420/11/2019724

/ الكيمياء)تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص "

( 313)في جامعة البترا عند  (برنامج البكالوريوس

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة االستيعابية العامة 

."للجامعة



4420/11/2019725

الصحافة )استمرارية االعتماد الخاص لتخصص "

مساري الصحافة اإللكترونية والعالقات / واإلعالم

الجامعة العربية )في  (برنامج البكالوريوس/ العامة

، بالطاقة االستيعابية المقرة (فرع األردن/ المفتوحة

طالب، شريطة استكمال  (200)سابقاً والبالغ قدرها 

الجامعة للنواقص اآلتية قبل بداية الفصل الثاني من 

: (2019/2020)العام الدراسي 

توفير عضوي هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه - أ 

مساري / الصحافة واإلعالم)المشرفين في تخصص 

برنامج / الصحافة اإللكترونية والعالقات العامة

.أحدهما برتبة أستاذ مشارك حداً أدنى (البكالوريوس

تجديد عقود أعضاء هيئة التدريس في البرنامج - ب 

.منها لمدة سنتين (%50)بحيث تكون نسبة 

سيتم متابعة التخصص في بداية الفصل الدراسي الثاني 

."(2019/2020)من العام الجامعي 

4420/11/2019726

تأجيل البت باالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص . 1

في  (برنامج الماجستير/ اإلرشاد النفسي والتربوي)

جامعة عمان العربية، وذلك لحين تعيين عضو هيئة 

تدريس من حملة درجة الدكتوراة برتبة أستاذ حداً أدنى 

في التخصص على أن يكون خريج جامعة تدرس باللغة 

.اإلنجليزية وبعقد تبلغ مدته الزمنية خمس سنوات

التربية )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص . 2

في جامعة عمان العربية،  (برنامج الماجستير/ الخاصة

.(66)بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

التربية )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص . 3

في جامعة عمان  (برنامج البكالوريوس/ الخاصة

العربية، بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

(161).

تأجيل البت باالستمرار في االعتماد الخاص لتخصص . 4

في جامعة  (برنامج الماجستير/ علم النفس التربوي)

عمان العربية، وذلك لحين تعيين عضو هيئة تدريس من 

حملة درجة الدكتوراة في التخصص على أن يكون 

.خريج جامعة تدرس باللغة اإلنجليزية

األصول )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص . 5

في جامعة عمان  (برنامج الماجستير/ واإلدارة التربوية

العربية، بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

(66).

المناهج )االستمرار باالعتماد الخاص لتخصص . 6

في جامعة عمان  (برنامج الماجستير/ وطرق التدريس

العربية، بالطاقة االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

(66).



4420/11/2019727

 (523/34/2019)التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم 

 بخصوص االعتماد الخاص األولي 11/9/2019تاريخ 

برنامج / الذكاء االصطناعي/ علم الحاسوب)لتخصص

في جامعة العقبة للتكنولوجيا وبالطاقة  (البكالوريوس

طالباً،  (69)االستيعابية المقرة سابقاً والبالغ قدرها 

:والذي ينص على ما يلي

الموافقة على االعتماد الخاص األولي : أوالً" 

برنامج / الذكاء االصطناعي/ علم الحاسوب)لتخصص

في جامعة العقبة للتكنولوجيا بطاقة  (البكالوريوس

: طالباً، شريطة اآلتي (69)استيعابية قدرها 

على األقل من أعضاء هيئة % 50تعيين ما نسبته - 1

.التدريس بعقود ال تقل مدتها عن ثالث سنوات

تزويد هيئة االعتماد بمباشرة عمل أعضاء هيئة - 2

التدريس في التخصص في بداية الفصل الدراسي األول 

.(2019/2020)من العام الجامعي 

توفير متطلبات االعتماد الخاص اآلتية في بداية - 3

:السنة الثالثة من االعتماد الخاص للتخصص

عضوي هيئة تدريس احداهما برتبة استاذ مشارك - 

.على األقل

.مختبر خاص لتخصص الذكاء االصطناعي- 

/ علم الحاسوب)سيتم متابعة االعتماد لتخصص: ثانياً

بداية السنة  (برنامج البكالوريوس/ الذكاء االصطناعي

.الثانية من تاريخ اعتماد التخصص

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : ثالثا

برنامج / الذكاء االصطناعي/ علم الحاسوب)

بعد تخريج الدفعة األولى من طلبة  (البكالوريوس

.التخصص

4420/11/2019728

تعتبر جامعة العقبة للتكنولوجيا مستكملة لمتطلبات " 

االعتماد الخاص وتثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة في 

وبطاقة  (برنامج البكالوريوس/ هندسة العمارة)تخصص 

طالباً، شريطة عدم تجاوز  (132)استيعابية قدرها 

."الطاقة االستيعابية العامة للجامعة



4420/11/2019729

الموافقة على رفع وتحديد الطاقة االستيعابية الخاصة " 

كلية )فـي  (برنامج الدبلوم المتوسط/ الصيدلة)لتخصص 

من  (كلية جامعية تقنية/ الخوارزمي الجامعية التقنية

طالباً، شريطة إثراء المكتبة  (361)طالباً الى  (119)

بتوفير عدد من الكتب والعناوين ومراجع متنوعة باللغة 

اإلنجليزية ومعاجم وموسوعات حديثة متخصصة 

واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو مجلة علمية 

محكمة في مجال التخصص حسب تعليمات ومعايير 

. عناوين لكل مادة (3)االعتماد الخاص وبواقع 

وسيتم التأكد من استكمال النقص المشار له اعاله في 

."31/12/2019موعد اقصاه 

4420/11/2019730

الموافقة على رفع وتحديد الطاقة االستيعابية الخاصة " 

برنامج الدبلوم / التمريض المشارك)لتخصص 

كلية / كلية الخوارزمي الجامعية التقنية)فـي  (المتوسط

طالباً، شريطة ( 92)طالباً الى ( 42)من  (جامعية تقنية

إثراء المكتبة بتوفير عدد من الكتب والعناوين ومراجع 

متنوعة باللغة اإلنجليزية ومعاجم وموسوعات حديثة 

متخصصة واالشتراك بدورية ورقية وإلكترونية أو 

مجلة علمية محكمة في مجال التخصص حسب تعليمات 

. عناوين لكل مادة (3)ومعايير االعتماد الخاص وبواقع 

وسيتم التأكد من استكمال النقص المشار له اعاله في 

."31/12/2019موعد اقصاه 



4420/11/2019731

الهندسة )فتح باب قبول طلبة جدد في تخصص : أوال

في كلية الخوارزمي  (برنامج البكالوريوس/ المدنية

.كلية جامعية تقنية/ الجامعية التقنية

الموافقة على االعتماد الخاص لتخصص :  ثانيا

في كلية  (برنامج البكالوريوس/ الهندسة المدنية)

كلية جامعية تقنية؛ بطاقة / الخوارزمي الجامعية التقنية

طالباً؛ شريطة استكمال الكلية  (46)استيعابية قدرها 

:للنواقص االتية

من اإلطار  (4)من المادة  (ج)االلتزام بما ورد بالفقرة - 

العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص لتخصصات 

 (%50)االنسانية والعلمية المتضمنة تعيين ما نسبته 

على االقل من اعضاء هيئة التدريس ممن يحملون 

.  الجنسية االردنية في التخصص الواحد

تزويد الهيئة بمعادلة شهادة كل من الدكتور احمد - 

.ابراهيم حسن والدكتور جمال ابو زيد عبدالرحيم

توفير مختبر الطرق قبل بداية السنة الرابعة من العام - 

.(2020/2021)الجامعي 

توفير مختبر البيئة قبل بداية السنة الخامسة من العام - 

.(2021/2022)الجامعي 

ً دفع البدالت المالية المترتبة على اعادة فتح باب : ثالثا

 (3000)قبول طلبة جدد في التخصص والبالغ قيمتها 

. ثالثة آالف دينار أردني

4420/11/2019732

استمرار اعتماد شهادة ضمان الجودة التي حصلت " 

عليها جامعة البترا على مستوى المؤسسة للسنة الثالثة 

، وأن (معيار12)وفقاً لمعايير ضمان الجودة األردنية 

تعمل الجامعة على معالجة نقاط التحسين المرفقة في 

."تقرير اللجنة



4527/11/2019733

تأجيل البت في رفع الطاقة االستيعابية العامة لجامعة " 

:عمان االهلية لحين تصويب اآلتي

علم )تعيين عضوي هيئة تدريس في تخصص . 1

.(برنامج البكالوريوس/ البصريات

تصويب مدة عقود أعضاء هيئة التدريس . 2

منهم على  (%50)للتخصصات االتية بحيث تصبح 

سنوات لبرامج  (3)مستوى التخصص مدة عقودهم 

:سنوات لبرنامج الماجستير (5)البكالوريوس و

إدارة حكومية- 

محاسبة- 

.هندسة االلكترونيات واالتصاالت- 

تصويب عدد أعضاء هيئة التدريس من الجنسية . 3

على مستوى التخصص،  (%75)األردنية بحيث تصبح 

:في التخصصات اآلتية

قانون جزائي- 

إدارة اعمال- 

ماجستير برنامج مشترك/إدارة اعمال- 

تسويق- 

أنظمة النقل الذكية- 

التصميم الداخلي- 

، وبخالف ذلك 25/12/2019وذلك في موعد أقصاه 

سيتم إعادة النظر في االعتماد الخاص للتخصصات 

المذكورة أعاله



4527/11/2019734

:تخفيض الطاقة االستيعابية للتخصصات اآلتية" 

تصميم  )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص - 1

طالباً لتصبح ( 386)من  (برنامج البكالوريوس/ داخلي

(323) ً .طالبا

تصميم )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص - 2

طالباً ( 216)من  (برنامج البكالوريوس/ جرافيكي

ً (191)لتصبح  .طالبا

هندسة )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص - 3

طالباً لتصبح ( 426)من  (برنامج البكالوريوس/ عمارة

(390) ً .طالبا

التصميم )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص - 4

برنامج / السينمائي والتلفزيوني والمسرحي

ً( 124)طالباً لتصبح ( 151)من  (البكالوريوس .طالبا

شبكات وامن  )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص - 5

طالباً ( 122)من  (برنامج البكالوريوس/ المعلومات

ً (109)لتصبح  .طالبا

/ صيدلة)تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص - 6

طالباً لتصبح ( 1614)من  (برنامج البكالوريوس

(1594) ً .طالبا

هندسة )تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصص - 7

طالباً لتصبح ( 99)من  (برنامج البكالوريوس/ حاسوب

(95) ً ."طالبا

4527/11/2019735

/ علم البصريات)ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص " 

لحين تعيين عضوي هيئة تدريس  (برنامج البكالوريوس

."من حملة الدكتوراه  في التخصص

4527/11/2019736

علم )االستمرار في االعتماد الخاص لتخصص " 

 (برنامج البكالوريوس/ الشبكات الحاسوبية/الحاسوب

ً (94)بطاقة استيعابية قدرها  ."طالبا

4527/11/2019737

التغذية )تثبيت الطاقة االستيعابية الخاصة لتخصص " 

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ السريرية والحميات

طالباً، شريطة عدم تجاوز الطاقة  (375)البترا عند 

."االستيعابية العامة للجامعة



4527/11/2019738

التأكيد على تصويب الخطة الدراسية لتخصص : أوالً

برنامج / علم البيانات والذكاء االصطناعي )

:لتصبح كاآلتي (البكالوريوس

زيادة عدد ساعات المجال المعرفي مكونات الحاسوب - 

ساعات لتصبح مطابقة للتعليمات  (8)المادية بواقع 

.والمعايير

تعديل المساقات المطروحة في المجاالت االختيارية -  

لتصبح كافة المساقات في مجال علم البيانات والذكاء 

.االصطناعي فقط وذلك حسب التعليمات والمعايير

.30/12/2019وذلك في موعٍد أقصاه 

ً تعيين عضوي هيئة تدريس من حملة درجة : ثانيا

الدكتوراه في التخصص في بداية السنة الثالثة من 

.تاريخ االعتماد األولي

ً سيتم متابعة االعتماد الخاص للتخصص مع بداية : ثالثا

.السنة الثانية من تاريخ االعتماد

ً سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : رابعا

برنامج / علم البيانات والذكاء االصطناعي )

في جامعة االميرة سمية للتكنولوجيا عند  (البكالوريوس

."تخريج اول دفعة من الطلبة

4527/11/2019739

منح جامعة األميرة سمية  للتكنولوجيا مهلة نهائية " 

الستكمال نواقص رفع الطاقة االستيعابية الخاصة 

برنامج / هندسة أمن الشبكات والمعلومات)لتخصص 

الواردة في قرار مجلس الهيئة  رقم  (البكالوريوس

 في البنود من 28/8/2019تاريخ   (471/32/2019)

:اآلتية (2-3)

تزويد المكتبة بالكتب والمراجع الحديثة التي تغطي  (1

المجاالت المعرفية للتخصص على أن ال تقل عن خمسة 

عناوين مختلفة لكل مادة من مواد الخطة الدراسية 

وبواقع نسختين بحيث تشتمل على خمسين عنوان على 

األقل من الكتب المتقدمة في مجال التخصص وفقاً للمادة 

من اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد  (12)

برنامج البكالوريوس/ الخاص للتخصصات الهندسية

تزويد هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان  (2

جودتها بعقود مجددة ألعضاء هيئة التدريس من حملة 

منها لمدة  (%50)درجة الدكتوراه بحيث تكون نسبة 

.ثالث سنوات

." 30/12/2019وذلك في موعٍد أقصاه 



4527/11/2019740

الموافقة على إعادة فتح باب قبول طلبة جدد في " 

، شريطة (برنامج الماجستير/الموهبة واإلبداع)تخصص 

دفع البدالت المالية المترتبة على فتح باب القبول، 

وسيتم تشكيل لجنة لتحديد الطاقة االستيعابية الخاصة 

."للتخصص

4527/11/2019741

اقرار المجاالت المعرفية ونتاجات التعلم والكفايات " 

، كما هي (الصيدلة، دكتور صيدلة)الرئيسية لتخصصات 

."بالشكل المرفق ويعمل بها اعتباراً من تاريخ اقرارها

4611/12/2019742

التأكيد على قرار مجلس الهيئة رقم : أوال

بإيقاف قبول طلبة جدد في تخصص  (547/46/2018)

جامعة اليرموك لحين  (برنامج الماجستير/ االعالم)

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس ممن 

يحملون درجة الدكتوراه مع مراعاة الرتب االكاديمية 

.على البرنامج حسب معايير وتعليمات هيئة االعتماد

الموافقة على استمرارية االعتماد الخاص : ثانياً

في جامعة  (برنامج البكالوريوس/ الصحافة)لتخصص 

اليرموك وتثبيت الطاقة االستيعابية المقرة سابقا 

.طالبا (321)والبالغة 

ً االذاعة )ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص: ثالثا

وذلك لحين تعيين   (برنامج البكالوريوس/ والتلفزيون

العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون 

درجة الدكتوراه مع مراعاة الرتب االكاديمية على 

.البرنامج حسب معايير وتعليمات هيئة االعتماد

ً العالقات )ايقاف قبول طلبة جدد في تخصص : رابعا

وذلك لحين  (برنامج البكالوريوس/العامة واالعالن 

تعيين  العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس ممن 

يحملون درجة الدكتوراه مع مراعاة الرتب االكاديمية 

.على البرنامج حسب معايير وتعليمات هيئة االعتماد



4611/12/2019743

ادارة )تأجيل البت في االعتماد الخاص لتخصص : أوالً" 

 (برنامج الماجستير/ وتطوير المواقع السياحية والتراثية

في الجامعة الهاشمية لحين تعيين العدد الالزم من 

أعضاء هيئة التدريس وحسب تعليمات ومعايير االعتماد 

.الخاص للدراسات العليا

ً الموافقة على فتح باب قبول طلبة جدد في : ثانيا

في  (برنامج البكالوريوس/ االدارة السياحية)تخصص 

 (628)الجامعة الهاشمية وبطاقة استيعابية قدرها 

طالباً، شريطة دفع البدالت المالية المترتبة على اعادة 

." فتح باب القبول لطلبة جدد في التخصص

4611/12/2019744

الموافقة على استمرارية  االعتماد الخاص األولي : اوالً

برنامج البكالوريوس / اإلذاعة والتلفزيون)لتخصص 

في كلية الخوارزمي بالطاقة االستيعابية  (التطبيقي

ً (106 )المقرة سابقا والبالغ قدرها  .طالبا

ً اإلذاعة والتلفزيون )سيتم متابعة اعتماد تخصص : ثانيا

في كلية الخوارزمي  (برنامج البكالوريوس التطبيقي/ 

الجامعية التقنية مع بداية السنة الثانية من تاريخ 

.االعتماد الخاص األولي

ً وسيتم تثبيت الطاقة االستيعابية للتخصص في : ثالثا

بداية السنة الثالثة من تاريخ اعتماد التخصص وسيتم 

النظر في االعتماد النهائي للتخصص بعد تخريج الدفعة 

." األولى لطلبة التخصص

سيتم النظر في االعتماد الخاص النهائي لتخصص : رابعاً

 (برنامج البكالوريوس التطبيقي/ اإلذاعة والتلفزيون )

في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية عند تخريج الدفعة 

.األولى من طلبة التخصص

ً إعادة فتح  باب قبول طلبة جدد في تخصص : خامسا

 (برنامج البكالوريوس التطبيقي/ اإلذاعة والتلفزيون)

شريطة دفع . في كلية الخوارزمي الجامعية التقنية

البدالت المالية المترتبة على فتح باب القبول وقدرها 

.15/12/2019دنيار وذلك في موعد اقصاه  (3000)

4611/12/2019745



4611/12/2019746

الموافقة على رفــع الطـــاقــة االستيعابية :  أوالً

برنـامج الدبلــوم / الصيدلة)الخــــاصة لــتخصص 

( كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين ) فـي  (المتوسط

طالباً وذلك بنسبة  (201)طالباً وتثبيتها عند (134)من 

من الطاقة المقرة سابقاً، على أن تلتزم الكلية  ( 50%)

:باآلتي

أن يتم تصويب التجاوز على الطاقة االستيعابية - 

 (22)والبالغ قدره  (لرفع طاقته)المحسوبة للتخصص 

طالباً بعدم قبول طلبة جدد للفصل الدراسي الثاني 

لحين تخريج عدد من الطلبة والعودة  (2019/2020)

.طالباً وااللتزام بها (201)الى الطاقة المقرة للرفع 

ً  (40)السماح للكلية بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانيا

/ الصيدلة)في تخصص  (%30)طالباً، أي بنسبة 

زيادة على الطاقة االستيعابية  (برنـامج الدبلوم المتوسط

طالباً، شريطة تعيين العدد  (134)المقرة سابقاً وقدرها 

الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتغطية هذه الزيادة ، 

وفي جميع األحوال ال تحسب هذه النسبة من ضمن طاقة 

.الرفع

وسيتم التأكـــد مـــن التزام الكـــليــة بالشرط أعــاله 

.1/3/2019ومتابعته فــي مــوعـــد أقصاه 



4611/12/2019747

الموافقة على رفــع الطـــاقــة االستيعابية الخـاصة : أوالً

 (برنــامج الدبلوم المتوسط/ المحــــاسبة)لــــتخصص 

 (143)من  (كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين  )فـي 

 ( %50)طالباً وذلك بنسبة  (215)طالباً وتثبيتها عند 

:من الطاقة المقرة سابقاً، على أن تلتزم الكلية باآلتي

أن يتم تصويب التجاوز على الطاقة االستيعابية - 

 (78)والبالغ قدره  (لرفع طاقته)المحسوبة للتخصص 

طالباً بعدم قبول طلبة جدد للفصل الدراسي الثاني 

لحين تخريج عدد من الطلبة والعودة  (2019/2020)

.طالباً وااللتزام بها (215)الى الطاقة المقرة للرفع 

ً  (43)السماح للكلية بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانيا

/ المحاسبة )في تخصص  (%30)طالباً، أي بنسبة 

زيادة على الطاقة االستيعابية  (برنــامج الدبلوم المتوسط

طالباً، شريطة تعيين العدد  (143)المقرة سابقاً وقدرها 

الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتغطية هذه الزيادة، 

وفي جميع األحوال ال تحسب هذه النسبة من ضمن طاقة 

.الرفع

وسيتم التأكـــد مـــن التزام الكـــليــة بالشرط أعــاله 

.1/3/2019ومتابعته فــي مــوعـــد أقصاه 



4611/12/2019748

الموافقة على رفــع الطـاقــة االستيعابية الخـاصة : أوالً

 (برنــامج الدبلوم المتوسط/ إدارة األعمال )لــتخصص 

 (92)من  (كلية جامعية متوسطة/ كلية حطين )في 

 ( %50)طالباً وذلك بنسبة  (138)طالباً وتثبيتها عند 

:من الطاقة المقرة سابقاً ، على أن تلتزم الكلية باآلتي

أن يتم تصويب التجاوز على الطاقة االستيعابية - 

 (51)والبالغ قدره  (لرفع طاقته)المحسوبة للتخصص 

طالباً بعدم قبول طلبة جدد للفصل الدراسي الثاني 

لحين تخريج عدد من الطلبة والعودة  (2019/2020)

.طالباً وااللتزام بها (138)الى الطاقة المقرة للرفع 

ً  (28)السماح للكلية بقبول طلبة وافدين بعدد : ثانيا

/ إدارة األعمال )في تخصص  (%30)طالباً، أي بنسبة 

زيادة على الطاقة  (برنـــامج الدبلوم المتوسط

طالباً، شريطة  (92)االستيعابية المقرة سابقاً وقدرها 

تعيين العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس لتغطية هذه 

الزيادة، وفي جميع األحوال ال تحسب هذه النسبة من 

.ضمن طاقة الرفع

وسيتم التأكـــد مـــن التزام الكـــليــة بالشرط أعــاله فــي 

.1/3/2019مــوعـــد أقصاه 



4718/12/2019749

األمن )تأجيل البت باالعتماد الخاص لتخصص : أوالً

في الجامعة الهاشمية  (برنامج الماجستير/ السيبراني

لحين توفير العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس 

وحسب تعليمات ومعايير االعتماد الخاص للدراسات 

العليا من حيث العدد والرتب االكاديمية واالنتاج العلمي 

والتخصص الدقيق مثل علم التشفير 

Cryptography التحقيق االلكتروني ،Digital 

Forensics القرصنة ،hackingاألمن السيبراني ،.

ً التأكيد على قرار مجلس الهيئة السابق واستكمال : ثانيا

نواقص االعتماد الخاص لتخصصات برنامج 

البكالوريوس الموجودة في القسم والواردة في قرار 

تاريخ  (264/18/2019)مجلس الهيئة رقم 

:  وهي كاآلتي1/5/2019

الفصل التام في الترميز في الخطط الدراسية بين - 1

أنظمة المعلومات الحاسوبية وتكنولوجيا )تخصصي 

بحيث يمكن  (برنامج البكالوريوس/معلومات االعمال 

التمييز بينهما وبالتالي يمكن حساب الطاقة االستيعابية 

.للتخصصين بشكل صحيح

تسكين تخصص تكنولوجيا معلومات االعمال تحت - 2

مظلة تكنولوجيا المعلومات وليس أنظمة المعلومات 

الحاسوبية كما هو حاليا وحسب تعليمات ومعايير 

.االعتماد

توطين اعضاء هيئة التدريس في التخصص بحيث - 3

يكون تعيينهم على مستوى التخصص الواحد وليس 

على مستوى القسم وبالتالي امكانية تحديد عدد اعضاء 

.هيئة التدريس لكل تخصص

4718/12/2019750

ال مانع من تعيين االستاذ الدكتورة الهام الشلبي، " 

شريطة تعيين خريج جامعة ناطقة باللغة اإلنجليزية 

وذلك في موعٍد أقصاه بداية الفصل الدراسي األول من 

."(2020/2021)العام الجامعي 



4718/12/2019751

الموافقة على االعتماد الخاص االولي لتخصص :  أوالً

برنامج /امن وسرية المعلومات والشبكات)

في جامعة العلوم اإلسالمية العالمية  (البكالوريوس

:طالباً، شريطة اآلتي (141)بطاقة استيعابية قدرها 

تعديل مسمى القسم من نظم المعلومات والشبكات . 1

ليصبح تكنولوجيا المعلومات الذي يندرج تحته تخصص 

امن وسرية المعلومات والشبكات بحيث يصبح 

تكنولوجيا المعلومات وذلك حسب اإلطار العام لتعليمات 

ومعايير االعتماد الخاص لتخصصات لتكنولوجيا 

.المعلومات

:على الجامعة تصويب الخطة الدراسية لتصبح كاآلتي. 2

ادراج المساقات العملية بشكل منفصل عن المساقات • 

.النظرية

تصويب وصف المساقات بحيث تصبح مطابق لمسمى • 

.المساق

برمجة األجهزة المتنقلة )استبدال المساقات اآلتية • 

والالسلكية، اخالقيات الحاسوب، إدارة امن الشبكات 

بمساقات متخصصة في امن وسرية  (والمعلومات

.المعلومات والشبكات

على الجامعة توفير مختبرات متخصصة في أمن . 3

.وسرية المعلومات وذلك عند بداية السنة الثانية

سيتم متابعة االعتماد الخاص للتخصص عند بداية : ثانياً

.السنة الثانية من تاريخ االعتماد

ً على الجامعة تعيين عضوي هيئة تدريس عند : ثالثا

بداية السنة الثالثة من تاريخ االعتماد على أن يكون 

تخصص أحدهما في أمن المعلومات واألخر في امن 

.الشبكات



المستوىالتخصصالمؤسسةالموضوع

ماجستيرأنظمة النقل الذكيةجامعة عمان األهليةتأجيل البت

بكالوريوسرياضياتجامعة االسراءاعتماد خاص اولي

استمرارية اعتماد خاص 

تطبيقي/ بكالوريوسصيانة الطائراتجامعة عمان العربيةوتخفيض طاقة



استمرارية اعتماد خاص 

بكالوريوسهندسة المدنيةجامعة عمان العربيةوتخفيض طاقة

بكالوريوسهندسة العمارةجامعة عمان العربيةاستمرارية اعتماد خاص

عامكلية الفنون والتصميمجامعة العلوم التطبيقية الخاصةمنح شهادة ضمان جودة

بكالوريوسطبجامعة اليرموكرفع طاقة خاصة



بكالوريوسعلم النفسالجامعة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسمعلم صفجامعة اليرموكاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوساللغة االنجليزية وآدابهاجامعة العلوم التطبيقية الخاصةاستمرارية اعتماد خاص



بكالوريوسهندسة الطاقة المتجددةجامعة االسراءاستمرارية اعتماد خاص

ماجستيرتربية خاصةجامعة عمان العربيةتأجيل البت



ماجستيراصول وادارة تربويةجامعة عمان العربيةتأجيل البت

ماجستيرمناهج وطرق التدريسجامعة عمان العربيةتأجيل البت



ماجستيرارشاد نفسي وتربويجامعة عمان العربيةتأجيل البت

بكالوريوسصعوبات التعلم/تربية خاصةجامعة عمان العربيةاستمرارية اعتماد خاص

اعتماد خاص

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطادارة االعمالمتوسطة



اعتماد خاص

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطمحاسبةمتوسطة

تأجيل البت

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطعلم مكتبات ومعلوماتمتوسطة



تأجيل البت

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطتصميــم جرافــيـكيمتوسطة



اعتماد خاص

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطترجمةمتوسطة



اعتماد خاص

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطأمن معلومات وشبكاتمتوسطة



ماجستيرعلم النفس التربويجامعة عمان العربيةتأجيل البت



ماجستيرعلم الحاسوبجامعة عمان العربيةتأجيل البت

توجيه عقوبة انذار

الكلية األردنية للعلوم 

كلية جامعية / والتكنولوجيا

عامعاممتوسطة

عامعامتعميمتسديد بدالت



تعديل متابعة شهادة ضمان 

عامعامتعميمجودة



بكالوريوسفقه وأصولهجامعة جرشاستمرارية اعتماد خاص

ماجستيراعالمجامعة الشرق االوسطاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسصيدلةجامعة جدارارفع طاقة خاصة



بكالوريوسهندسة عمارةجامعة العقبة للتكنولوجياايقاف قبول طلبة جدد

بكالوريوسهندسة مدنيةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةايقاف قبول طلبة جدد



 كلية المجتمع العربياعتماد خاص اولي

هندسة /هندسة ميكانيك

بكالوريوساالوتوترونيكس

تأجيل البت

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطصيدلةمتوسطة



تأجيل البت

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطسجل طبيمتوسطة

تأجيل البت

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطمختبرات طبيةمتوسطة



تأجيل البت

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطتمريض مشاركمتوسطة

استمرارية اعتماد

مستشفى / مستشفى االردن 

عامعامتعليمي

عامعامعامصرف مكافأة



بكالوريوسادارة االعمالالجامعة االردنيةاستمرارية اعتماد

ماجستيرتسويق/ ادارة اعمالالجامعة األلمانية األردنيةاستمرارية اعتماد



بكالوريوسكيمياءجامعة االسراءاستمرارية اعتماد

بكالوريوسقانونجامعة عمان العربيةاستمرارية اعتماد

بكالوريوسلغة انجليزية وترجمةجامعة عمان العربيةاستمرارية اعتماد

عامعامجامعة اربد االهليةتزويد الهيئة



عامعامعامصرف مستحقات مالية

بخصوص تغيير المسّمى 

الوظيفي من ضابط الى 

اختصاصي للسيدة مها 

عامعامعامعبدالفتاح كلوب

عامعامعامطلب المهندسة براءة بشتاوي

عامعامعامطلب السيدة النا الفاعوري



ايقاف قبول طلبة جدد

كلية جامعية / كلية غرناطة

دبلوم متوسطصيدلةمتوسطة



ايقاف قبول طلبة جدد

كلية جامعية / كلية غرناطة

دبلوم متوسطسجل طبيمتوسطة



تأجيل البت

كلية جامعية / كلية غرناطة

دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتمتوسطة

اعتماد خاص

كلية جامعية / كلية غرناطة

دبلوم متوسطمحاسبةمتوسطة



تأجيل البت

كلية جامعية / كلية غرناطة

دبلوم متوسطادارة اعمالمتوسطة

تأجيل البت

كلية جامعية / كلية غرناطة

متوسطة

فحص البصر وتجهيز النظارات 

دبلوم متوسطالطبية



تأجيل البت

كلية جامعية / كلية غرناطة

دبلوم متوسطتصميــم جرافــيـكيمتوسطة



ايقاف قبول طلبة جدد

كلية جامعية / كلية غرناطة

دبلوم متوسطتمريض مشاركمتوسطة

عامكلية الشريعةجامعة الزرقاءمنح شهادة ضمان جودة

استمرار منح شهادة ضمان 

عامكلية الصيدلةجامعة الزيتونة االردنيةجودة



عامعامعامتعديل بند

ماجستيرأنظمة النقل الذكيةجامعة عمان األهليةتأجيل البت

بكالوريوسحقوقجامعة العلوم التطبيقية الخاصةرفع طاقة خاصة



بكالوريوسكلية االقتصاد والعلوم االداريةجامعة الزيتونة األردنيةتخفيض طاقة خاصة

تزويد الهيئة

جامعة األميرة سمية 

عامعامللتكنولوجيا

بكالوريوسعامجامعة العلوم االسالمية العالميةعدم قول أي طالب

عامعامتعميمتمديد مهلة



استمرارية اعتماد وتخفيض 

بكالوريوسإدارة الفنادقكلية عمون الجامعيةطاقة خاصة

اعتماد خاص

كلية / كلية المجتمع العربي

دبلوم متوسطاتصاالت وشبكات الحاسوبجامعية متوسطة



اعتماد خاص

كلية / كلية المجتمع العربي

دبلوم متوسطصيانة كهروميكانيكيةجامعية متوسطة

اعتماد خاص

كلية / كلية المجتمع العربي

دبلوم متوسطتكييف وتبريدجامعية متوسطة



اعتماد خاص

كلية / كلية المجتمع العربي

دبلوم متوسطمعدات وتركيبات كهربائيةجامعية متوسطة

اعتماد خاص

كلية / كلية المجتمع العربي

دبلوم متوسطصيانة مركبات كهربائية وهجينةجامعية متوسطة

تشكيل لجنة

الكلية األردنية للعلوم 

عامعاماربد/والتكنولوجيا



ماجستيرتقويم األسنان السريريالجامعة االردنيةاعتماد خاص

ماجستيراإلعالمجامعة اليرموكاستمرارية اعتماد

بكالوريوسالبصرياتجامعة عمان األهليةتثبيت طاقة خاصة

ماجستيراإلدارة الحكوميةجامعة عمان األهليةاستمرارية اعتماد

بكالوريوسصيدلةجامعة فيالدلفيااستمرارية اعتماد

ماجستيراللغة اإلنجليزية وآدابهاجامعة اإلسراءتأجيل البت



بكالوريوساللغة العربية وآدابهاجامعة جرشرفع طاقة خاصة

عامرسم حاسوبي/ علم حاسوب عاماستثناء تخصص

تطبيقي/ بكالوريوس صيانة طائراتجامعة عمان العربيةاستمرارية اعتماد



بكالوريوسعلم حاسوبجامعة عمان العربيةعدم موافقة

ماجستيرعلم نفس تربويجامعة عمان العربيةتمديد مهلة

بكالوريوسمحاسبةجامعة جدارااستمرارية اعتماد



بكالوريوساعالم وتكنولوجيا اتصالجامعة جداراتأجيل البت

عامعامعاماقرار



اعتماد خاص

/ المجتمع اإلسالمي )كـــليـة 

دبلوم متوسطتصميم األزياء وإنتاج المالبس(كلية جامعية متوسطة 

اعتماد خاص

/ المجتمع اإلسالمي )كـــليـة 

دبلوم متوسطتجميل(كلية جامعية متوسطة 



بكالوريوسهندسة ميكانيكيةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةالتأكيد على قرار المجلس



بكالوريوسهندسة مدنيةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةالتأكيد على قرار المجلس

دبلوم متوسطتكنولوجيا انشاء وصيانة المبانيكلية الخوازمي الجامعية التقنيةتأجيل تثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطهندسة عمارة وتصميم داخيكلية الخوازمي الجامعية التقنيةتأجيل تثبيت طاقة خاصة



دبلوم متوسطترجمةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةتأجيل تثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطتكنولوجيا طاقةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةتثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطفنون التصميم الداخلي والديكوركلية الخوازمي الجامعية التقنيةتثبيت طاقة خاصة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتكلية الخوازمي الجامعية التقنيةخاصة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

كلية الخوازمي الجامعية التقنيةخاصة

صيانة المركبات الكهربائية 

دبلوم متوسطوالهجينة

عامعامعاماقرار تعديل



بكالوريوستمريضالجامعة االردنيةاستمرارية اعتماد

بكالوريوسهندسة مدنيةجامعة الشرق االوسطتخفيض طاقة خاصة



بكالوريوسهندسة مدنيةجلمعة جداراتأجيل البت



بكالوريوسهندسة برمجياتجامعة جدارااستمرارية اعتماد

بكالوريوسهندسة عمارة ، تصميم داخيكلية الخوازمي الجامعية التقنيةايقاف قبول طلبة جدد



تأجيل البت

الجامعة العربية المفتوحة فرع 

االردن

التصميم الجرافيكي والوسائط 

بكالوريوسالمتعددة



استمرارية اعتماد

الجامعة العربية المفتوحة فرع 

بكالوريوساللغة االنجليزية وآدابهااالردن



استمرارية اعتماد

الجامعة العربية المفتوحة فرع 

بكالوريوسإدارة اعمالاالردن

بكالوريوسالتصميم للوسائط الرقميةتعميماقرار معايير

عامعامعامتعديل بند

عامكلية تكنولوجيا المعلوماتجامعة اإلسراءتأجيل البت



استمرارية اعتماد

الجامعة العربية المفتوحة فرع 

بكالوريوسالتربية في التعليم االبتدائياالردن

السماح للجامعة بقبول طلبة 

بكالوريوسإدارة اعمالجامعة عمان األهليةوافدين



عامعامكليات جامعية متوسطةتأجيل النظر

عامعامعاممنح مكافآة

بكالوريوساقتصاد ومصارف اسالميةجامعة اليرموكاستمرارية اعتماد



بكالوريوساصول الدينجامعة اليرموكاستمرارية اعتماد



بكالوريوسدراسات اسالميةجامعة اليرموكتخفيض طاقة خاصة

بكالوريوسعلوم مالية ومصرفيةجامعة الحسين بن طاللفتح باب قبول طلبة جدد

ماجستيرعلم الحاسوبجامعة عمان العربيةعرض على خبير

ماجستيرقانونجامعة عجلون الوطنيةاستمرارية اعتماد خاص



ماجستيرأنظمة النقل الذكيةجامعة عمان األهليةاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسادارة فنادقكلية عمون الجامعيةاستمرارية اعتماد خاص



دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتكلية القادسيةتأجيل البت



دبلوم متوسطتمريض مشارككلية القادسيةتاجيل البت



دبلوم متوسطتكنولوجيا انشاء وصيانة المبانيكلية القادسيةتأجيل البت



دبلوم متوسطتصميم جرافيكيكلية القادسيةتأجيل البت



دبلوم متوسطصيدلةكلية القادسيةتأجيل البت



دبلوم متوسطاتصاالت وشبكات الحاسوبكلية القادسيةاعتماد خاص

تثبيت طاقة عامة

معهد موسيقات القوات 

كلية / المسلحة األردنية 

عامعامجامعيـة متوسطة عسكرية



تأجيل تثبيت طاقة خاصة

معهد موسيقات القوات 

كلية / المسلحة األردنية 

دبلوم متوسطعلوم موسيقيةجامعيـة متوسطة عسكرية

عامعامتعميمايقاف قبول طلبات

بكالوريوستاريخالجامعة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص



بكالوريوسفقه وأصولهجامعة اليرموكتخفيض طاقة خاصة

بكالوريوساللغات االوروبيةجامعة مؤتةتثبيت طاقة خاصة



بكالوريوسالتصميم للوسائط الرقميةجامعة العلوم التطبيقية الخاصةاعتماد خاص أولي



بكالوريوسنظم معلومات حاسوبيةجامعة الزيتونة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسرياضياتجامعة الزيتونة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسعلم حاسوبجامعة الزيتونة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص



بكالوريوسشبكات حاسوبجامعة الزيتونة االردنيةتخفيض طاقة خاصة

بكالوريوسهندسة برمجياتجامعة الزيتونة االردنيةتأجيل البت



بكالوريوسالذكاء االصطناعي/ علم الحاسوبجامعة الزيتونة االردنيةاستمرار اعتماد اولي

ماجستيرMBAإدارة االعمال الجامعة األلمانية األردنيةعدم منح مهلة

بكالوريوسترجمة-اللغة االنجليزية جامعة العلوم التطبيقية الخاصةرفع طاقة خاصة

بكالوريوسصيدلةجامعة الشرق االوسطتثبيت طاقة خاصة



بكالوريوستحاليل طبيةجامعة جداراتأجيل البت

ماجستيرمحاسبةجامعة جدارااعادة حساب طاقة



ماجستيراللغة االنجليزية وآدابهاجامعة جدارااستمرارية اعتماد خاص



دبلوم متوسطعلوم شريعةكلية القادسيةاعتماد خاص



دبلوم متوسطفنون التصميم الداخلي والديكوركلية القادسيةتأجيل البت



دبلوم متوسطادارة اعمالكلية القادسيةاعتماد خاص



دبلوم متوسطخدمة اجتماعيةكلية القادسيةايقاف قبول جدد



دبلوم متوسطمحاسبةكلية القادسيةايقاف قبول جدد



دبلوم متوسطترجمةكلية القادسيةتاجيل البت

رفع وتثبيت طاقة خاصة

الخدمات الطبيـة الملكية )

كليــــة / للمهن المساعدة 

دبلوم متوسطتمريض مشاركجـــامعية متوسطة عسكريـــــــة

اعتماد خاص

الخدمات الطبيـة الملكية )

كليــــة / للمهن المساعدة 

دبلوم متوسطمعالجة تنفسيةجـــامعية متوسطة عسكريـــــــة



عامعامعامتعديل تعليمات

تأجيل البت

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتمتوسطة

عامعامعامقيد الدراسة لالقرار

عامعامعامااللتزام بالتعليمات

عامعامعامصرف مكافأة

تثبيت طاقة خاصة

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسبصرياتاالردنية



ماجستيرتمريض الحاالت المزمنةجامعة اإلسراءاعتماد خاص

بكالوريوسصيدلةجامعة عمان العربيةتثبيت طاقة خاصة

السماح للجامعة بقبول طلبة 

بكالوريوسصيدلةجامعة جرشوافدين

السماح للجامعة بقبول طلبة 

بكالوريوسصيدلةجامعة  الشرق االوسطوافدين



بكالوريوساللغة العربية وآدبهاجامعة عجلون الوطنيةرفع طاقة خاصة

ماجستيرالصحافة واإلعالم الحديثمعهد اإلعالم األردنيتأجيل البت

عامعامتعميماقرار معايير



عامعامتعميماستكمال طلبات

بكالوريوسالرياضياتجامعة اإلسراءاستمرار اعتماد اولي

بكالوريوسنظم معلومات اداريةجامعة الزيتونة األردنيةرفع طاقة خاصة

بكالوريوسالرياضياتجامعة جدارااستمرارية اعتماد خاص



ماجستيرادارة اعمالجامعة عجلون الوطنيةتأجيل البت

مصارف اسالمية/ كلية القانون جامعة العلوم االسالمية العالميةمنج مهلة

يكالوريوس وماجستير 

ودكتوراه

جامعة العلوم االسالمية العالميةمنج مهلة

علم / محاسبة/ هندسة برمجيات

/ ارشاد وصحة نفسية/ حاسوب

عامعلوم مالية ومصرفية

بكالوريوسهندسة الطاقة الكهربائيةالمركز/ جامعة البلقاء التطبيقيةفتح باب قبول طلبة جدد



المانع

كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

الحصن الجامعية

هندسة /هندسة القوى الكهربائية

عامحاسوب وشبكات

تخفيض طاقة خاصة

/ كلية العلوم التربوية الجامعية

بكالوريوسمعلم صفاألونروا



تأجيل البت

الكلية األردنية للعلوم 

كلية جامعية / والتكنولوجيا

دبلوم متوسطعاممتوسطة

اعتماد خاص

األمير الحسين بن  )كليـة 

عبدهللا الثاني الفنيه العسكرية 

(كلية جامعية متوسطة / 

النظم الهيدروليكية والكهرورئوية 

دبلوم متوسطفي اآلليات الثقيلة



اعتماد خاص

األمير الحسين بن  )كليـة 

عبدهللا الثاني الفنيه العسكرية 

(كلية جامعية متوسطة / 

صيانة المركبات الكهربائية 

دبلوم متوسطوالهجينة

اعتماد خاص

األمير الحسين بن  )كليـة 

عبدهللا الثاني الفنيه العسكرية 

دبلوم متوسطتكنولوجيـا التصنيع المحوسب(كلية جامعية متوسطة / 

اعتماد خاص

كلية األمير فيصل الفنية )

كلية جامعية / العسكرية

دبلوم متوسطالمهمات األرضية في المطارات(متوسطة



دبلوم متوسطادارة اعمالكلية توليدو األهليةتأجيل البت

دبلوم متوسطعلم المكتبات والمعلوماتكلية توليدو األهليةاعتماد خاص



دبلوم متوسطعلوم الشريعةكلية توليدو األهليةاعتماد خاص

دبلوم متوسطمحاسبةكلية توليدو األهليةاعتماد خاص



التأكيد على قرار المجلس

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

ماجستيرتمريضاالردنية

بكالوريوسحقوقجامعة الزيتونة األردنيةاستمرارية اعتماد خاص



عامعامجامعة البلقاء التطبيقيةالمانع

استمرارية اعتماد خاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسطب بيطرياالردنية

استمرارية اعتماد خاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

ماجستيرطب بيطرياالردنية

بكالوريوسالتربية الخاصةالجامعة الهاشميةاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسكيمياءجامعة اإلسراءاستمرارية اعتماد خاص

ماجستيرعلم حاسوبجامعة عمان العربيةال يعد متصال



استمرارية اعتماد خاص

/ كلية العلوم التربوية الجامعية

بكالوريوساللغة العربية وآدابهااألونروا

تأجيل البت

/ كلية العلوم التربوية الجامعية

بكالوريوسجغرافيااألونروا



تنسيب مجلس امناء

كلية المركز الجغرافي الملكي 

عامعاماألردني للعلوم المساحية

دبلوم متوسطامن معلومات وشبكاتكلية توليدو األهليةتأجيل البت



دبلوم متوسطتمريض مشارككلية توليدو األهليةتأجيل البت



دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتكلية توليدو األهليةتأجيل البت



دبلوم متوسطصيدلةكلية توليدو األهليةتأجيل البت

عامكلية علوم الرياضةجامعة مؤتةمنح شهادة ضمان جودة

ماجستيرالمباني المستدامةالجامعة األلمانية األردنيةاعتماد خاص

ماجستيرالمالية وادارة المخاطرجامعة العلوم التطبيقية الخاصةرفع طاقة خاصة



عامعامجامعة العلوم التطبيقية الخاصةتطبيق تعليمات البدالت

جامعة العلوم االسالمية العالميةمنح مهلة

/ ادارة/ ادارة اعمال/محاسبة 

دكتوراهمناهج وأساليب التدريس

تطبيق تعليمات البدالت

جامعة األميرة سمية 

عامعامللتكنولوجيا

تأجيل البت

/ كلية العلوم التربوية الجامعية

بكالوريوساللغة االنجليزية وآدابهااألونروا



بكالوريوسعلوم موسيقية االكاديمية األردنية للموسيقىتأجيل البت

ايقاف قبول طلبة جدد

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتمتوسطة



اعتماد خاص

كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

دبلوم متوسطتمريضالكرك الجامعية

ايقاف قبول طلبة جدد

كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

دبلوم متوسطصيدلةالكرك الجامعية

عامكلية الحقوقجامعة اليرموك/ جامعة مؤتة اعداد بيانات

اإلطار العام لميثاق تقديم 

عامعامتعميمالخدمات الحكومية

بكالوريوسقانونجامعة جدارارفع وتثبيت طاقة خاصة



اعتماد نموذج استبانة رضا 

عامعامتعميممتلقي الخدمة

ماجستيرالتمويل والمصارفمعهد الدراسات المصرفيةتأجيل البت



بكالوريوستربية رياضيةجامعة اليرموكاستمرارية اعتماد خاص

استمرارية اعتماد خاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسهندسة طبية حيويةاألردنية

يؤجل

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسهندسة كهربائيةاألردنية



بكالوريوسكلية الهندسة والتكنولوجياجامعة الزيتونة االردنيةتخفيض طاقة خاصة



بكالوريوس وماجستيرتكنولوجيا المعلوماتجامعة االسراءاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوساللغة اإلنجليزية وآدابهاجامعة اربد االهليةاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسعلم الحاسوبجامعة اربد االهليةاستمرارية اعتماد خاص



استمرارية اعتماد المستشفى 

عامعامالمستشفى التخصصيالتخصصي كمستشفى تعليمي

عامعامجائزة الموظف المثالي الشهرياقرار تعديل

عامكلية الطبالجامعة الهاشميةمنح مهلة

تجديد عقد مدير الشؤون 

عامعامعامالمالية واالدارية

عامعامعامتحويل وظيفة



استمرارية اعتماد خاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسهندسة كهربائيةاالردنية

استمرارية اعتماد خاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسهندسة طيراناالردنية



استمرارية اعتماد خاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسهندسة صناعيةاالردنية

استمرارية اعتماد خاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسهندسة نوويةاالردنية



استمرارية اعتماد خاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسهندسة مدنيةاالردنية



استمرارية اعتماد خاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسهندسة ميكانيكيةاالردنية



بكالوريوستمريضجامعة اربد االهليةاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوساالرشاد النفسي والتربويجامعة اربد االهليةاستمرارية اعتماد خاص



بكالوريوسصيدلةجامعة الشرق االوسطاعتماد خاص اولي

بكالوريوسهندسة مدنيةجامعة عجلون الوطنيةتأجيل البت

تأجيل البت

كلية / كلية المجتمع االسالمي 

دبلوم متوسطتمريض مشاركجامعية متوسطة



تأجيل البت

كلية / كلية المجتمع االسالمي 

دبلوم متوسطمختبرات طبيةجامعية متوسطة

تثبيت طاقة خاصة

كلية الملكة نور الفنية للطيران 

دبلوم متوسطارصاد جويةالمدني

عامعامتعميمتعديل نسبة



عامعامعامتعديل تعليمات

عامعامعامتعديل تعليمات

عامعامعامبدء استقبال طلبات



بكالوريوسعلم اجتماعالجامعة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسهندسة حاسوبالجامعة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص



بكالوريوسجغرافياالجامعة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص



بكالوريوسالغة االنجليزية وآدابهاجامعة البترااستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسمحاسبةجامعة العقبة للتكنولوجياتثبيت طاقة خاصة

بكالوريوسعلم الغذاء والتغذيةجامعة جرشرفع طاقة خاصة



استمرارية اعتماد خاص 

بكالوريوسمعلم صفجامعة اربد االهليةوتخفيض طاقة خاصة

بكالوريوساللغة اإلنجليزية وآدابهاجامعة اربد االهليةاستمراية اعتماد خاص

 إمكانية إعادة النظر في 

بكالوريوسهندسة االتصاالت واإللكترونياتجامعة عمان األهليةمسمى تخصص

اقرار المجاالت المعرفية 

ومخرجات التعلم لتخصص 

عامعامتعميم(العمارة/هندسة العمارة )

عملية التدريس خارج الحرم 

الجامعي وآثارها على 

عامعامعامالجامعات األردنية

التي " ض"ترجمة مبادرة 

اطلقها صاحب السمو الملكي 

ولي العهد األمير الحسين بن 

عامعامعامعبدهللا الثاني حفظه هللا



 تعديل نسبة الزيادة 

الممنوحة في رفع الطاقة 

عامعامتعميماالستيعابية الخاصة

الجامعة األردنيةاعتماد خاص

الجهاز العصبي - العالج الطبيعي

ماجستيروالعضلي



بكالوريوستربية خاصةجامعة الحسين بن طاللاستمرارية االعتماد الخاص



بكالوريوسكلية العلوم االدارية والماليةجامعة البترااستمرارية االعتماد الخاص



بكالوريوستكنولوجيا معلومات االعمالالجامعة الهاشميةتأجيل البت

عامتمريضتعميمتقرير مخرجات التعلم

تعميماقرار تعديل

العلوم الطبية / التحاليل الطبية

بكالوريوس/المخبرية

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

الكلية الجامعية العربية 

دبلوم متوسطصيدلةللتكنولوجيا

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

الكلية الجامعية العربية 

دبلوم متوسطمختبرات االسنانللتكنولوجيا



تثبيت طاقة خاصة

الكلية الجامعية العربية 

دبلوم متوسطعلوم الشريعةللتكنولوجيا

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

الكلية الجامعية العربية 

للتكنولوجيا

فحص البصر وتجهيز النظارات 

دبلوم متوسطالطبية

اعادة فتح باب قبول طلبة 

جدد

الكلية الجامعية العربية 

دبلوم متوسط فنون التصميم الداخلي والديكورللتكنولوجيا

اعادة فتح باب قبول طلبة 

جدد

الكلية الجامعية العربية 

دبلوم متوسطالتصميم الجرافيكيللتكنولوجيا

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

الكلية الجامعية العربية 

دبلوم متوسطتكنولوجيا انشاء وصيانة المبانيللتكنولوجيا



اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

الكلية الجامعية العربية 

دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتللتكنولوجيا

اعادة فتح باب قبول طلبة 

جدد

الكلية الجامعية العربية 

دبلوم متوسطهندسة العمارة والتصميم الداخليللتكنولوجيا

بكالوريوسحقوقجامعة الزيتونة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسالعمارةالجمعة االمريكية في مأدبااستمرارية اعتماد خاص



بكالوريوسالتصميم الداخليالجمعة االمريكية في مأدباتأجيل البت

عامعامعاماالتصال مع اللجنة المكلفة

عامعامعاماجراء التعديالت



إيقاف مؤقت لقبول طلبة جدد

كلية جامعية / كلية غرناطة

عامعاممتوسطة

استمرارية اعتماد خاص 

وتخفيض طاقة خاصة

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسهندسة كيميائيةاألردنية

بكالوريوسصيدلةالجامعة الهاشميةإيقاف مؤقت لقبول طلبة جدد



ماجستيرعلوم مالية ومصرفيةجامعة الحسين بن طاللإيقاف مؤقت لقبول طلبة جدد

ماجستيراللغة اإلنجليزية وآدابهاجامعة االسراءتأجيل البت

بكالوريوسنظم معلومات حاسوبيةجامعة البتراتأجيل البت

بكالوريوسهندسة برمجياتجامعة البترااستمرار اعتماد خاص



بكالوريوسعلم حاسوبجامعة البترااستمرار اعتماد خاص

تنسيب مجلس امناء

كلية جامعية / كلية غرناطة

عامعاممتوسطة

بكالوريوسهندسة ميكانيكيةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةالتأكيد على قرار المجلس



بكالوريوسهندسة مدنيةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةالتأكيد على قرار المجلس

دبلوم متوسطترجمةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةالتأكيد على قرار المجلس

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطتكنولوجيا الطاقةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةخاصة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطتكنولوجيا انشاء وصيانة المبانيكلية الخوازمي الجامعية التقنيةخاصة



اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطهندسة العمارة والتصميم الداخليكلية الخوازمي الجامعية التقنيةخاصة

بكالوريوسهندسة صناعيةالجامعة االردنيةاستمرار اعتماد خاص

استمرارية اعتماد خاص 

بكالوريوساالثارجامعة الحسين بن طاللوتخفيض طاقة خاصة

بكالوريوسكلية الهندسة والتكنولوجياجامعة الزيتونة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص



عامعامجامعة عجلون الوطنيةبيان مبررات

بكالوريوسالتغذية والحميات الغذائيةالجامعة األميركية في مأدبااستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسصيدلةالجامعة األميركية في مأدبااستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوساألحياء والتكنولوجيا الحيويةالجامعة األميركية في مأدبااستمرارية اعتماد خاص

التدريس خارج الحرم 

عامعامتعميمالجامعي



عامعامكلية تدريب عمانتعيين عميد

عامعامجامعة فيالدلفيامنح شهادة ضمان جودة

ماجستيرادارة االعمالالجامعة األلمانية األردنيةتأجيل البت

ماجستيرادارة اللوجستياتالجامعة األلمانية األردنيةتأجيل البت



بكالوريوسادارة االعمالالمركز/جامعة البلقاء التطبيقيةاستمرارية اعتماد خاص

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية / تدريب وادي السير)كلية 

دبلوم متوسطتكنولوجيا الطاقة المتجددة(جامعيـة متوسطة

اعتماد خاص

كلية / تدريب وادي السير)كلية 

(جامعيـة متوسطة

صيانة المركبات الكهربائية 

دبلوم متوسطوالهجينة



اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية / تدريب وادي السير)كلية 

دبلوم متوسطتكنولوجيا التحكم الصناعي(جامعيـة متوسطة

استمرارية اعتماد خاص

كلية الملك عبدهللا الثاني 

بكالوريوسعلم الحاسوبلتكنولوجيا المعلومات



ماجستيرالمحاسبةجامعة آل البيتالتأكيد على قرار المجلس

بكالوريوسالهندسة الطبية الحيويةالجامعة األلمانية األردنيةعدم استكمال نواقص



تعديل بند من قرار مجلس 

جامعة البتراالهيئة

اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية 

بكالوريوسوآدابهما

استمرارية اعتماد خاص

جامعة األميرة سمية 

بكالوريوستكنولوجيا معلومات االعمالللتكنولوجيا



تأجيل البت

مساري / الصحافة واإلعالم

الصحافة اإللكترونية والعالقات 

العامة

فرع / الجامعة العربية المفتوحة

بكالوريوساألردن

دبلوم متوسطالفقه الشافعيجامعة العلوم االسالمية العالميةاعتماد خاص

تثبيت طاقة خاصة

كلية / تدريب وادي السير)كلية 

دبلوم متوسطهندسة العمارة والتصميم الداخلي(جامعيـة متوسطة



تثبيت طاقة خاصة

كلية / تدريب وادي السير)كلية 

دبلوم متوسطتكنولوجيا إنشاء وصيانة المباني(جامعيـة متوسطة

تثبيت طاقة خاصة

كلية / تدريب وادي السير)كلية 

دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكميات(جامعيـة متوسطة

عامعامتعميماقرار تعديل

عامكلية تكنولوجيا المعلوماتجامعة فيالدلفيامنح شهادة ضمان جودة

عامعامتعميمتعديل تعليمات



بكالوريوسالعمل االجتماعيالجامعة األردنيةاستمرارية االعتماد الخاص

بكالوريوسهندسة المعلومات الطبية الحيويةجامعة اليرموكاستمرارية االعتماد الخاص



دبلوم عاليالدبلوم العام في التربيةجامعة مؤتةاعتماد خاص

بكالوريوسوبيئيةهندسة مدنية الجامعة األلمانية األردنيةاعتماد خاص

بكالوريوساللغة االنجليزية وآدابهاالجامعة االميركية في مأدبااستمرارية اعتماد خاص



بكالوريوسإدارة االعمالالجامعة األميركية في مأدبااستمرارية اعتماد خاص

عدم الموافقة على اعتماد 

خاص

كلية / المجتمع اإلسالمي)كلية 

دبلوم متوسطقياس وتشخيص اضطرابات التوحد(جامعية متوسطة

تأجيل البت

كلية / المجتمع اإلسالمي)كلية 

دبلوم متوسطصيدلة(جامعية متوسطة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية / المجتمع اإلسالمي)كلية 

دبلوم متوسطمحاسبة(جامعية متوسطة



عدم الموافقة على اعتماد 

خاص

كلية / المجتمع اإلسالمي)كلية 

دبلوم متوسطعلوم الشريعة(جامعية متوسطة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية / المجتمع اإلسالمي)كلية 

دبلوم متوسطتصميم األزياء وإنتاج المالبس(جامعية متوسطة

عدم الموافقة على اعتماد 

خاص

كلية / المجتمع اإلسالمي)كلية 

دبلوم متوسطخدمة اجتماعية(جامعية متوسطة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية / المجتمع اإلسالمي)كلية 

دبلوم متوسطتجميل(جامعية متوسطة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية / المجتمع اإلسالمي)كلية 

دبلوم متوسطإدارة االعمال(جامعية متوسطة

عدم الموافقة على اعتماد 

خاص

كلية / المجتمع اإلسالمي)كلية 

دبلوم متوسطترجمة(جامعية متوسطة

تأجيل البت

كلية / المجتمع اإلسالمي)كلية 

دبلوم متوسطتصميم جرافيكي(جامعية متوسطة

تزويد الهيئة

كلية نسيبة المازنية للتمريض 

والقبالة والمهن الطبية 

عامعاماربد/المساعدة



اقرار منهجية قياس ومعايير 

عامعامضمان الجودةومؤشرات التصنيف

اقرار طلب االشتراك الخاص 

عامعامضمان الجودةبالتصنيف

عامعامتعميمتعديل مادة



بكالوريوسهندسة الميكاترونكسالجامعة االردنيةتأجيل البت

بكالوريوسصيدلةجامعة اليرموكاستمرارية اعتماد خاص

ماجستيرعلم النفس التربويجامعة عمان العربيةتأجيل البت



ماجستيرمناهج وأساليب التدريسجامعة عمان العربيةتأجيل البت

ماجستيراألصول واإلدارة التربويةجامعة عمان العربيةتأجيل البت

بكالوريوستربية خاصةجامعة عمان العربيةتأجيل البت



ماجستيرعلوم سياسيةجامعة الشرق االوسطتأجيل البت

بكالوريوس وماجستيراللغة اإلنجليزيةجامعة الشرق االوسطتأجيل البت

بكالوريوسهندسة ميكانيكيةالجامعة األميركية في مأدباتأجيل البت



بكالوريوسهندسة مدنيةالجامعة األميركية في مأدباتأجيل البت

عامقانونجامعة عمان العربيةرد تقرير

تزويد الهيئة

كلية جامعية / كلية غرناطة

عامعاممتوسطة



عامعامالشؤون المالية واالداريةتعديل بند

عامعامالشؤون المالية واالداريةصرف مكافأة



جامعة اليرموكاعتماد خاص أولي

األمن / تكنولوجيات المعلومات

بكالوريوسالسيبراني

ماجستيرالذكاء االصطناعيجامعة اليرموكاعتماد خاص

بكالوريوسالفيزياءالجامعة الهاشميةاستمرارية اعتماد خاص



تأجيل البت

كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

بكالوريوستربية مهنيةاربد الجامعية

استمرارية اعتماد خاص

كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

بكالوريوساللغة العربيةاربد الجامعية

تأجيل البت

كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

بكالوريوساللغة اإلنجليزية وآدابهااربد الجامعية



تأجيل البت

كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

بكالوريوسإدارة المكتبات والمعلوماتاربد الجامعية

استمرارية اعتماد خاص

كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

بكالوريوستربية طفلاربد الجامعية

عامعامالمجلس التمريضي األردنيصرف مكافأة

بكالوريوسعلم الحاسوبالجمعة االمريكية في مأدباتأجيل البت

عدم قبول طلبة جدد

جامعة /الجامعة االردنية

جامعة / جامعة مؤتة / اليرموك

جامعة العلوم /آل البيت

عامعاماالسالمية العالمية



تثبيت طاقة خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطادارة االعمالمتوسطة

تخفيض طاقة خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطالمحاسبةمتوسطة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطعلم المكتبات والمعلوماتمتوسطة

التأكيد على قرار المجلس

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطتصميم جرافيكيمتوسطة

تثبيت طاقة خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطترجمةمتوسطة

تخفيض طاقة خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطامن معلومات وشبكاتمتوسطة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطصيدلةمتوسطة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطسجل طبيمتوسطة



اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطمختبرات طبيةمتوسطة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطتمريض مشاركمتوسطة

تطبيق اسس تحديد مكافآت 

اللجان

مديرية الشؤون المالية 

عامعامواالدارية

اقرار مشروع الموازنة

مديرية الشؤون المالية 

عامعامواالدارية

عدم الموافقة على استكمال 

دراسة

مديرية الشؤون المالية 

عامعامواالدارية

عامعامكلية تدريب عماناستمرار اعتماد عام



الجامعة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص

االقتصاد الزراعي وإدارة األعمال 

بكالوريوسالزراعية

بكالوريوستغذية اإلنسان والحمياتالجامعة االردنيةاستمرارية اعتماد خاص



بكالوريوستمريضالجامعة الهاشميةتأجيل البت

ماجستيرادارة االعمالالمركز/جامعة البلقاء التطبيقيةالتأكيد على قرار المجلس



استمرارية اعتماد خاص 

بكالوريوسهندسة مدنيةجامعة الزيتونة األردنيةوتثبيت طاقة خاصة



بكالوريوستصميم جرافيكيجامعة جدارااستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوساألحياء والتكنولوجيا الحيويةالجامعة األميركية في مأدبااستمرارية اعتماد خاص



عامعامكلية طالل ابو غزالة الجامعيةتأجيل البت

تشكيل مجلس امناء

كلية جامعية / كلية غرناطة

عامعاممتوسطة



دبلوم متوسطاسعاف فوريكلية الدفاع المدنيرفع وتثبيت طاقة خاصة

بكالوريوسعلم وتكنولوجيا الغذاءالجامعة األردنيةتأجيل البت



بكالوريوسهندسة االنظمة الذكيةجامعة الطفيلة التقنيةاعتماد خاص أولي

بكالوريوسهندسة كهربائيةالجامعة األردنيةاستمرارية االعتماد الخاص

ماجستيردراسات متحفيةجامعة اليرموكاعتماد خاص



ماجستيرالجيوانفورماتكس التطبيقيجامعة اليرموكاعتماد خاص

ماجستيرتصميمجامعة اليرموكتأجيل البت



بكالوريوسرياضياتالجامعة الهاشميةتأجيل البت

دبلوم عاليصعوبات التعلمجامعة آل البيتتأجيل البت وايقاف قبول



ماجستيرتمريض الحاالت المزمنةجامعة االسراءتأجيل البت

بكالوريوساللغة اإلنجليزية وآدابهاجامعة جرشاستمرارية االعتماد الخاص

تخفيض طاقة خاصة

جامعة األميرة سمية 

بكالوريوسهندسة الكترونيةللتكنولوجيا

تخفيض طاقة خاصة

جامعة األميرة سمية 

بكالوريوسهندسة االتصاالتللتكنولوجيا



بكالوريوساالعالم الرقميجامعة الشرق االوسطتأجيل البت

عامعامتعميماقرار معايير

تثبيت طاقة خاصة

كلية األمير الحسين بن عبدهللا 

كلية جامعية / الثاني الفنية 

متوسطة عسكرية

النظم الهيدروليكية والكهرورئوية 

دبلوم متوسطفي اآلليات الثقيلة

تثبيت طاقة خاصة

كلية األمير الحسين بن عبدهللا 

كلية جامعية / الثاني الفنية 

متوسطة عسكرية

صيانة المركبات الكهربائية 

دبلوم متوسطوالهجينة

تثبيت طاقة خاصة

كلية األمير الحسين بن عبدهللا 

كلية جامعية / الثاني الفنية 

دبلوم متوسطتكنولوجيا التصنيع المحوسبمتوسطة عسكرية

عامكلية الحقوقجامة مؤتةمنح شهادة ضمان جودة



عامكلية االعمالجامعة العلوم التطبيقية الخاصةمنح شهادة ضمان جودة

عامكلية اآلداب والعلوم االنسانيةجامعة العلوم التطبيقية الخاصةمنح شهادة ضمان جودة

عامعامعامتعديل اسس

بكالوريوسالجغرافيا التطبيقيةجامعة آل البيتاعتماد خاص اولي

عامعامتعميماقرار معايير

عامعامتعميماقرار المجاالت المعرفية



بكالوريوسالذكاء االصطناعي والروبوتاتجامعة البلقاء التطبيقيةاعتماد خاص اولي

عامعامتعميماقرار المجاالت المعرفية

عامعامتعميماقرار المجاالت المعرفية

بكالوريوسعلم البياناتالمركز/جامعة البلقاء التطبيقية اعتماد خاص اولي



بكالوريوسأصول الدينالجامعة األردنيةاستمرارية اعتماد خاص



بكالوريوسالفقه وأصولهالجامعة األردنيةاستمرار اعتماد خاص

بكالوريوسالمصارف االسالميةالجامعة األردنيةتأجيل البت



الدبلوم العالياإلدارة المحليةالجامعة األردنيةاعتماد خاص



الجامعة األردنيةاعتماد خاص

المناهج والتدريس بالمسارات 

الدراسات االجتماعية، : اآلتية

اللغة العربية، اللغة االنجليزية، 

دكتوراهالرياضيات



بكالوريوسهندسة العمارةالجامعة األردنيةتأجيل البت

ماجستيرالريادة والقيادةجامعة اليرموكاعتماد خاص



اعادة فتح باب قبول طلبة 

جدد

كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

بكالوريوسهندسة ميكانيكيةالهندسة التكنولوجية الجامعية

اعادة فتح باب قبول طلبة 

جدد

كلية / جامعة البلقاء التطبيقية

الهندسة التكنولوجية الجامعية

هندسة اآلالت الحرارية 

بكالوريوسوالهيدروليكية



بكالوريوسحوسبة االجهزة الذكيةجامعة الطفيلة التقنيةتأجيل البت



جامعة اربد االهليةتأجيل البت

التسويق اإللكتروني والتواصل 

بكالوريوساالجتماعي



بكالوريوسالذكاء االصطناعيجامعة اربد االهليةاعتماد خاص أولي



اعتماد خاص أولي

جامعة االميرة سمية 

بكالوريوسعلم البيانات والذكاء االصطناعيللتكنولوجيا

عامعامتعميماقرار نتاجات التعلم

عامعامتعميماقرار نتاجات التعلم

عامعامجامعة جداراتوجيه عقوبة اإلنذار

عامكلية االقتصادجامعة الزرقاءتوجيه عقوبة اإلنذار



بكالوريوستمريضالجامعة األردنيةتأجيل البت

ماجستيراالرشاد االسريجامعة الحسين بن طاللالتأكيد على قرار المجلس

ماجستيرادارة اعمالالجامعة األلمانية األردنيةالتأكيد على قرار المجلس



بكالوريوسهندسة طبية حيويةالجامعة األلمانية األردنيةاستمرار اعتماد خاص

رفع طاقة خاصة

جامعة االميرة سمية 

بكالوريوسهندسة القدرة والطاقة الكهربائيةللتكنولوجيا

دبلوم متوسطالمحاسبةكلية القادسيةاعتماد خاص



عامعامكلية الزرقاء التقنيةتنسيب مجلس امناء

دبلوم متوسطادارة اعمالكلية القادسيةتثبيت طاقة خاصة



دبلوم متوسطتمريض مشارككلية القادسيةالتأكيد على قرار المجلس



دبلوم متوسطصيدلةكلية القادسيةالتأكيد على قرار المجلس

دبلوم متوسطعلوم شريعةكلية القادسيةتثبيت طاقة خاصة



ماجستيرالتأهيل الرياضيجامعة مؤتةتأجيل البت



بكالوريوسكيمياء صناعيةجامعة مؤتةاعتماد خاص أولي

استمراية اعتماد خاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسهندسة مدنيةاألردنية



بكالوريوسهندسة برمجياتجامعة الزيتونة األردنيةدراسة طلب االعتراض

بكالوريوسهندسة ميكانيكجامعة الزيتونة األردنيةالتقدم بطلب رفع طاقة خاصة

جامعة اربد االهليةاعتماد خاص أولي

التسويق اإللكتروني والتواصل 

بكالوريوساالجتماعي

ماجستيرادارة التمريضجامعة الزرقاءتأجيل البت



بكالوريوساالعالم الرقميجامعة الشرق االوسطاعتماد خاص أولي



دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتكلية القادسيةالتأكيد على قرار المجلس



دبلوم متوسطتكنولوجيا انشاء وصيانة المبانيكلية القادسيةالتأكيد على قرار المجلس

دبلوم متوسطتصميم جرافيكيكلية القادسيةاعتماد خاص



دبلوم متوسطاالتصاالت وشبكات الحاسوبكلية القادسيةتثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطفنون التصميم الداخلي والديكوركلية القادسيةاعتماد خاص

التوجه بالشكر

كلية جامعية / كلية غرناطة

عامعاممتوسطة

عامعامتعميماقرار  مجاالت معرفية



ماجستيرالعلوم الطبية المخبريةجامعة عمان االهليةاعتماد خاص

عامعامعاماقرار تعديل



جامعة اربد االهليةاعتماد خاص أولي

التسويق اإللكتروني والتواصل 

بكالوريوساالجتماعي

ماجستيرإدارة التمريضجامعة الزرقاءتأجيل البت



بكالوريوساالعالم الرقميجامعة الشرق االوسطاعتماد خاص أولي



دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتكلية القادسيةالتأكيد على قرار المجلس



دبلوم متوسطتكنولوجيا انشاء وصيانة المبانيكلية القادسيةالتأكيد على قرار المجلس

دبلوم متوسطتصميم جرافيكيكلية القادسيةاعتماد خاص



دبلوم متوسطاالتصاالت وشبكات الحاسوبكلية القادسيةتثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطفنون التصميم الداخلي والديكوركلية القادسيةاعتماد خاص

عامعامعامتوجيه شكر

عامعامتعميماقرار مجاالت معرفية



ماجستيرالعلوم الطبية المخبريةجامعة عمان االهليةاعتماد خاص

عامعامتعميماقرار تعديل



ماجستيرالهندسة الجيوتقنيةالجامعة األردنيةاعتماد خاص

استمرارية اعتماد وتخفيض 

طاقة خاصة

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسصيدلةاألردنية



ماجستيرالتسويق اإللكترونيجامعة مؤتةاعتماد خاص

رفع طاقة خاصة

جامعة األميرة سمية 

بكالوريوسهندسة حاسوبللتكنولوجيا



رفع طاقة خاصة

جامعة األميرة سمية 

بكالوريوسهندسة أمن الشبكات والمعلوماتللتكنولوجيا



بكالوريوسالكيمياءجامعة العلوم التطبيقية الخاصةاعتماد خاص أولي



بكالوريوسالرياضياتجامعة العلوم التطبيقية الخاصةاعتماد خاص أولي

بكالوريوسإدارة المخاطرالجمعة االمريكية في مأدبااستمرارية اعتماد خاص



اعتماد خاص أولي

الكلية الجامعية العربية 

بكالوريوسالهندسة المدنيةللتكنولوجيا

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية / كلية المجتمع االسالمي 

دبلوم متوسطتمريض مشاركجامعية متوسطة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية / كلية المجتمع االسالمي 

دبلوم متوسطمختبرات طبيةجامعية متوسطة



دبلوم متوسطمختبرات االسنانكلية تدريب عمانتأجيل البت

دبلوم متوسطالسجل الطبيكلية تدريب عمانتأجيل البت



دبلوم متوسطالتمريض المشارككلية تدريب عمانتأجيل البت

دبلوم متوسطأمن المعلومات والشبكاتكلية تدريب عمانتأجيل البت

دبلوم متوسطمختبرات طبيةكلية تدريب عمانتأجيل البت



دبلوم متوسطتجميلكلية تدريب عماناعتماد خاص

دبلوم متوسطصيدلةكلية تدريب عمانتأجيل البت



دبلوم متوسطمحاسبةكلية تدريب عماناعتماد خاص

دبلوم متوسطإدارة االعمالكلية تدريب عماناعتماد خاص

دبلوم متوسطالسكرتاريا التنفيذيةكلية تدريب عماناعتماد خاص



استمرارية اعتماد خاص 

بكالوريوسهندسة البرمجياتجامعة الزيتونة األردنيةوتثبيت طاقة خاصة

ماجستيرالتأهيل الرياضيجامعة مؤتةاعتماد خاص



عامعامجامعة اليرموكرفع طاقة عامة

عامعامجامعة العلوم االسالمية العالميةرفع طاقة عامة

عامعامتعميماقرار المجاالت المعرفية

عامعامتعميماقرار المجاالت المعرفية



ماجستيرتكنولوجيا الحكومة اإللكترونيةجامعة مؤتةاعتماد خاص

تثبيت طاقة خاصة

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوسنظم المعلومات الحاسوبيةاألردنية



عامعامجامعة آل البيترفع طاقة عامة



بكالوريوسالهندسة الميكانيكيةجامعة الزيتونة األردنيةرفع طاقة خاصة

بكالوريوساللغة االنجليزيةجامعة الشرق االوسطاستمرارية اعتماد خاص



جامعة الشرق االوسطاعتماد خاص أولي

التسويق اإللكتروني والتواصل 

بكالوريوساالجتماعي



بكالوريوسالواقع االفتراضي والواقع المعززكلية لومينوس الجامعية التقنيةاعتماد خاص أولي

عامعامكلية عمون الجامعيةاستمرار اعتماد عام



اعادة تشكيل مجلس امناء

موسيقات القوات )معهـد 

كليـة / المسلحة األردنية 

عامعام(جامعية متوسطة عسكرية

تثبيت طاقة عامة

كلية رفيدة األسلمية للتمريض 

والقبـالة والمهن الطبية 

كلية جامعية / المساندة 

عامعاممتوسطة



ماجستيرقانون جزائيجامعة عمان األهليةتأجيل البت



بكالوريوستكنولوجيا الطاقة المتجددةجامعة العلوم التطبيقية الخاصةاعتماد خاص أولي

بكالوريوساللغة اإلنجليزية وآدابهاجامعة البترارفع طاقة خاصة

ماجستيرتحليل األعمالجامعاألميرة سمية للتكنولوجيااعتماد خاص



كلية لومينوس الجامعية التقنيةاعتماد خاص أولي

تكنولوجيا هندسة /هندسة ميكانيك

بكالوريوسالسيارات



استمرارية اعتماد خاص

/ الجامعة العربية المفتوحة

بكالوريوسالتربية في التعليم اإلبتدائيفرع األردن



استمرارية االعتماد الخاص

/ الجامعة العربية المفتوحة

بكالوريوسادارة األعمالفرع األردن



استمرارية االعتماد الخاص

/ الجامعة العربية المفتوحة

بكالوريوستقنيات المعلومات والحوسبةفرع األردن



استكمال نواقص

/ الجامعة العربية المفتوحة

دراسات علياتكنولوجيا التعليمفرع األردن



تأجيل البت

معهد االعالم االردني والجامعة 

ماجستيرالصحافة واإلعالم الحديثاالردنية

عامعامجامعة مؤتةفتح شعبة

التأكيد على قرار المجلس

كلية الهندسة التكنولوجية 

بكالوريوسطرق وجسور/ الهندسة المدنيةجامعة البلقاء التطبيقية/



بكالوريوسالتغذية السريرية والحمياتجامعة العلوم التطبيقية الخاصةاعتماد خاص أولي

ماجستيراللغة االنجليزيةجامعة االسراءاعتماد خاص



بكالوريوسحقوقجامعة البترارفع طاقة خاصة

بكالوريوسكيمياءجامعة البترارفع طاقة خاصة

رفع طاقة عامة

جامعة االميرة سمية 

عامعامللتكنولوجيا



بكالوريوسالذكاء االصطناعي/علم الحاسوب جامعة الشرق االوسطاعتماد خاص أولي

بكالوريوسهندسة العمارةجامعة العقبة للتكنولوجيافتح باب قبول طلبة جدد



بكالوريوسالذكاء االصطناعي/ علم الحاسوبجامعة العقبة للتكنولوجيااعتماد خاص أولي

عامعامجامعة عمان العربيةتزويد الهيئة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطادارة االعمالكلية توليدو األهليةخاصة

دبلوم متوسطعلم المكتبات والمعلوماتكلية توليدو األهليةتثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطعلوم الشريعةكلية توليدو األهليةتثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطمحاسبةكلية توليدو األهليةتثبيت طاقة خاصة



اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطامن المعلومات والشبكاتكلية توليدو األهليةخاصة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطتمريض مشارككلية توليدو األهليةخاصة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتكلية توليدو األهليةخاصة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطصيدلةكلية توليدو األهليةخاصة

عامكلية الصيدلةجامعة عمان األهليةحجب شهادة ضمان الجودة

جامعة العلوم التطبيقية الخاصةاعتماد خاص

ترجمة المرئي والمسموع ووسائط 

ماجستيراالعالم



بكالوريوسهندسة مدنيةجامعة البترارفع طاقة خاصة



ماجستيرتصميم داخليجامعة عمان األهليةاعتماد خاص



بكالوريوسهندسة العمارةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةفتح باب قبول طلبة جدد

بكالوريوسالعلوم المالية والمصرفيةجامعة الزرقاءاستبدال عقوبة االنذار

دكتوراهقانونالجامعة االردنيةاعتماد خاص



استمرارية اعتماد خاص

الجامعة االردنية ومعهد 

ماجستيرتمويل ومصارفالدراسات المصرفية

بكالوريوسهندسة الميكاترونكسالجامعة الهاشميةتخفيض طاقة خاصة

ماجستيرقانون جزائيجامعة عمان االهليةاعتماد خاص

بكالوريوساالعمال والتجارة االلكترونيةجامعة البترارفع طاقة خاصة



ماجستيرالتحكيم التجاري الدوليجامعة جرشاعتماد خاص

بكالوريوسهندسة الطاقة المتجددةجامعة الشرق االوسطرفع طاقة خاصة



بكالوريوسالقانونجامعة عجلون الوطنيةرفع طاقة خاصة

عامكلية القانونجامعة عمان العربيةازالة عقوبة االنذار

دبلوم متوسطادارة اعمالكلية المفرق األهليةاعتماد خاص



دبلوم متوسطتمريض مشارككلية المفرق األهليةاعتماد خاص

دبلوم متوسطسجل طبيكلية المفرق األهليةاعتماد خاص



دبلوم متوسطصيدلةكلية المفرق األهليةتأجيل البت

دبلوم متوسطمختبرات االسنانكلية لومينوس الجامعية التقنيةرفع وتثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطصيدلةكلية لومينوس الجامعية التقنيةرفع وتثبيت طاقة خاصة

عدم الموافقة على منح تجديد

مجلس امناء كلية المفرق 

عامعاماألهلية

منح استثناء

الكلية الجامعية العربية 

عامعامللتكنولوجيا



عامعامتعميمقبول طلبة وافدين

عامكلية االقتصاد والعلوم االداريةجامعة الزرقاءحجب شهادة ضمان الجودة

استمرارية اعتماد خاص

/ الجامعة العربية المفتوحة

بكالوريوساللغة االنجليزية وآدابهافرع األردن



بكالوريوسادارة الفنادقكلية عمون الجامعيةتخفيض طاقة خاصة

استمرارية اعتماد خاص

معهد االعالم االردني والجامعة 

ماجستيرالصحافة واإلعالم الحديثاالردنية

عام1حاسوب جامعة الشرق االوسطشكوى



ماجستيرادارة اعمالالجامعة األلمانية األردنيةاستمرار اعتماد خاص

ماجستيرالعمل االجتماعيالجامعة االردنيةالتأكيد على قرار المجلس

عامعامجامعة الحسين بن طاللرفع طاقة عامة



بكالوريوسعلم التجميلجامعة عمان االهليةاعتماد خاص أولي

ماجستيرتمريض الحاالت المزمنةجامعة االسراءاستمرارية االعتماد الخاص

جامعة الزيتونة االردنيةمخاطبة



بكالوريوسالذكاء االصطناعيجامعة الزرقاءاعتماد خاص

بكالوريوسالسمع والنطقجامعة الزرقاءتأجيل البت



ماجستيرإدارة التمريضجامعة الزرقاءرفع طاقة خاصة

استمرارية االعتماد الخاص

الجامعة العربية المفتوحة فرع 

بكالوريوسالتربية في التعليم اإلبتدائياالردن



رفع طاقة خاصة

/ كلية العلوم التربوية الجامعية

بكالوريوساللغة اإلنجليزية وآدابهااألونروا

بكالوريوسعائلة علوم الرياضةتعميماقرار معايير

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطسجل طبيكلية تدريب عمانخاصة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطتمريض مشارككلية تدريب عمانخاصة

دبلوم متوسطالسكرتاريا التنفيذيةكلية تدريب عمانتثبيت طاقة خاصة



دبلوم متوسطامن معلومات وشبكاتكلية تدريب عماناعتماد خاص

دبلوم متوسطمختبرات طبيةكلية تدريب عماناعتماد خاص

دبلوم متوسطصيدلةكلية تدريب عمانتأجيل تثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطمحاسبةكلية تدريب عمانتخفيض طاقة خاصة

دبلوم متوسطادارة االعمالكلية تدريب عمانتثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطمختبرات االسنانكلية تدريب عماناعتماد خاص

دبلوم متوسطتجميلكلية تدريب عمانتثبيت طاقة خاصة

اعتماد خاص

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطتصميم جرافيكيمتوسطة

تثبيت طاقة خاصة

كلية الملكة نور الفنية للطيران 

دبلوم متوسطخدمات المسافرينالمدني



دبلوم متوسطعلم المكتبات والمعلوماتكلية األميرة ثروتالتأكيد على قرار المجلس

دبلوم متوسطمحاسبةكلية األميرة ثروتاعتماد خاص

دبلوم متوسطصيدلةكلية األميرة ثروتاعتماد خاص



دبلوم متوسطتمريض مشارككلية األميرة ثروتاعتماد خاص

دبلوم متوسطتصميم جرافيكيكلية األميرة ثروتاعتماد خاص

دبلوم متوسطادارة االعمالكلية األميرة ثروتاعتماد خاص

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية / كلية المجتمع االسالمي 

دبلوم متوسطصيدلةجامعية متوسطة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

خاصة

كلية / كلية المجتمع االسالمي 

دبلوم متوسطتصميم جرافيكيجامعية متوسطة



تحديد طاقة عامة

الكلية الجامعية العربية 

عامعامللتكنولوجيا

عامعامعاماقرار تعديل

عامكلية العلوم التربويةجامعة الزرقاءمنح شهادة ضمان جودة



عامعامعامطلب االشتراك

عامعامعاماقرار تعديل

عامعامعاماقرار نظام

اقرار المجاالت المعرفية 

البكالوريوسالعلوم التربويةتعميمونتاجات

بكالوريوسالتصميم والوسائط المتعددةجامعة عمان االهليةاعتماد خاص أولي

بكالوريوسادارة األعمالجامعة عمان االهليةيؤجل

بكالوريوسالتمريضجامعة عمان االهليةتأجيل البت



ماجستيرعلم النفس االكلينيكيجامعة عمان االهليةرفع طاقة خاصة

ماجستيرعلوم صيدالنيةجامعة العلوم التطبيقيةرفع طاقة خاصة



ماجستيرالترجمة-اللغة االنجليزيةجامعة البترااستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسهندسة البرمجياتجامعة البترااستكمال نواقص

بكالوريوسعلم الحاسوبجامعة البتراالتأكيد على قرار المجلس



بكالوريوسنظم المعلومات الحاسوبيةجامعة البتراتأجيل البت

بكالوريوستربية طفلجامعة البتراتأجيل البت

استمرارية اعتماد خاص

جامعة األميرة سمية 

بكالوريوستكنولوجيا معلومات االعمالللتكنولوجيا

التأكيد على قرار المجلس

جامعة األميرة سمية 

بكالوريوسهندسة أمن الشبكات والمعلوماتللتكنولوجيا

تثبيت طاقة خاصة

جامعة األميرة سمية 

بكالوريوسهندسة القدرة والطاقة الكهربائيةللتكنولوجيا



استمرارية اعتماد خاص

جامعة األميرة سمية 

ماجستيراإلدارة الهندسيةللتكنولوجيا

رفع طاقة خاصة

جامعة األميرة سمية 

للتكنولوجيا

التسويق االلكتروني والتواصل 

بكالوريوساالجتماعي



بكالوريوسالقانونجامعة الشرق االوسطرفع طاقة خاصة

عامعامجامعة جداراازالة عقوبة االنذار



تأجيل البت

أكاديمية األمير الحسين بن 

عبدهللا الثاني للحماية المدنية

الطاقة / الهندسة الميكانيكية 

بكالوريوسالمتجددة

اعادة تشكيل مجلس امناء

الخدمات الطبية الملكية للمهن 

عامعامالمساعدة



اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطصيدلةكلية المفرق األهليةخاصة

تأجيل البت

كلية جامعية / كلية غرناطة

متوسطة

التصميم الجرافيكي، فحص البصر 

وتجهيز النظارات الطبية، مساحة 

دبلوم متوسطالطرق وحساب الكميات

عامالطفولة المبكرةتعميماقرار نتاجات التعلم

ماجستيرإدارة اللوجستياتالجامعة األلمانية األردنيةاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوستمريضجامعة عمان االهليةرفع طاقة خاصة

بكالوريوسالسمع والنطقجامعة الزرقاءاعتماد خاص أولي



بكالوريوسصيدلةجامعة عمان االهليةرفع طاقة خاصة

بكالوريوسالتغذية السريرية والحمياتجامعة البترارفع طاقة خاصة

بكالوريوسصيدلةجامعة البترارفع وتثبيت طاقة خاصة

بكالوريوسالصحافة واإلعالمجامعة الشرق االوسطاعتماد خاص أولي



بكالوريوسصيدلةالجامعة األميركية في مأدبارفع طاقة خاصة

دبلوم متوسطصيدلة ، مختبرات االسنانكلية لومينوسقبول طلبة وافدين

عامعامكلية القادسيةتنسيب مجلس امناء



عامعامتعميمالتأكيد على االلتزام

استمرارية االعتماد الخاص

جامعة العلوم والتكنولوجيا 

بكالوريوستمريضاالردنية



بكالوريوسالعلوم الطبية المخبريةجامعة عمان االهليةرفع طاقة خاصة

بكالوريوسالكيمياءجامعة العلوم التطبيقية الخاصةاستكمال نواقص



بكالوريوسالرياضياتجامعة العلوم التطبيقية الخاصةاستكمال نواقص

بكالوريوسالتغذية السريرية والحمياتجامعة العلوم التطبيقية الخاصةاستكمال نواقص



ماجستيرتمريض الحاالت المزمنةجامعة االسراءاستكمال نواقص

ماجستيراالدارةجامعة عمان العربيةاستمرارية اعتماد خاص

جامعة اربد االهليةاستكمال نواقص

التسويق اإللكتروني والتواصل 

بكالوريوساالجتماعي

بكالوريوسمعلم صفجامعة اربد االهليةاستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسالهندسة المدنيةاالجامعة االميركية في مأدبااستمرارية اعتماد خاص

عامعامجامعة العقبة للتكنولوجيارفع طاقة عامة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطصيدلةكلية تدريب عمانخاصة



دبلوم متوسطفن وعلوم التجميلكلية لومينوس الجامعية التقنيةعدم موافقة

بكالوريوسصحافة واعالمتعميماقرار المجاالت المعرفية

تعميماقرار نتاجات التعلم

اللغات، االجتماعية، الزراعة، 

بكالوريوساآلداب، اآلثار والسياحة

بكالوريوسالصيدلةجامعة الشرق االوسطرفع طاقة خاصة

عامعامجامعة الشرق االوسطرفع طاقة عامة

عامعامتعميمعدم الموافقة

بكالوريوسعلم التجميلتعميماقرار المجاالت المعرفية



بكالوريوستكنولوجيا الطاقة المتجددةجامعة العلوم التطبيقية الخاصةاستكمال نواقص

بكالوريوستربية طفلجامعة البترااستمرارية اعتماد خاص

جامعة البترااستمرارية اعتماد خاص

اللغة الفرنسية واللغة اإلنجليزية 

بكالوريوسوآدابهما

بكالوريوسهندسة البرمجياتجامعة البترااستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسعلم الحاسوبجامعة البترااستمرارية اعتماد خاص

بكالوريوسنظم المعلومات الحاسوبيةجامعة البترااستمرارية اعتماد خاص



بكالوريوسالصيدلةجامعة جرشرفع طاقة خاصة

استكمال نواقص

جامعة األميرة سمية 

بكالوريوسعلم البيانات والذكاء االصطناعيللتكنولوجيا

ماجستيرتصميم الجرافيكيجامعة الشرق االوسطتخفيض طاقة خاصة



ماجستيراللغة اإلنجليزية وآدابهاجامعة اإلسراءاستمرارية االعتماد الخاص

بكالوريوساإلرشاد النفسي والتربويجامعة اربد االهليةتأجيل البت

بكالوريوسالذكاء االصطناعيجامعة اربد االهليةاستكمال نواقص

بكالوريوسالتغذية والحميات الغذائيةالجامعة األميركية في مأدبااستمرارية االعتماد الخاص

كلية تدريب وادي السيرتثبيت طاقة خاصة

صيانة المركبات الكهربائية 

دبلوم متوسطوالهجينة

بكالوريوسالفقه الشافعيجامعة العلوم االسالمية العالميةاستمرارية االعتماد الخاص



بكالوريوسهندسة الطاقةجامعة جدارااعتماد خاص أولي

بكالوريوساالرشاد واالصالح االسريجامعة جدارااعتماد خاص أولي



دكتوراهاالدارة التربويةجامعة اليرموكتأكيد على قرار المجلس

بكالوريوسنظم المعلومات الحاسوبيةجامعة اإلسراءاستكمال نواقص

بكالوريوسعلم الحاسوبجامعة اإلسراءاستكمال نواقص

بكالوريوساللغة اإلنجليزية وآدابهاجامعة البتراتثبيت طاقة خاصة



بكالوريوسحقوقجامعة البتراتثبيت طاقة خاصة

بكالوريوسادارة االعمالجامعة البترااستمرارية اعتماد خاص

ماجستيرالفقه المقارنجامعة جرشرفع طاقة خاصة

عامعامجامعة العقبة للتكنولوجياعدم الموافقة



عامعامكلية المفرق األهليةتنسيب مجلس امناء

دبلوم متوسطادارة االعمالكلية القادسيةتعديل تثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطمحاسبةكلية القادسيةفتح باب قبول طلبة جدد

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطتمريض مشارككلية القادسيةخاصة

اعتماد خاص وتثبيت طاقة 

دبلوم متوسطالصيدلةكلية القادسيةخاصة



دبلوم متوسطمساحة الطرق وحساب الكمياتكلية القادسيةالتأكيد على قرار المجلس



دبلوم متوسطتكنولوجيا إنشاء وصيانة المبانيكلية القادسيةالتأكيد على قرار المجلس

دبلوم متوسطالتصميم الجرافيكيكلية القادسيةتثبيت طاقة خاصة

دبلوم متوسطاالتصاالت وشبكات الحاسوبكلية القادسيةاعادة تثبيت طاقة خاصة



دبلوم متوسطفنون التصميم الداخلي والديكوركلية القادسيةتثبيت طاقة خاصة

عامعامتعميمتعديل بند

البكالوريوسادارة األعمالجامعة عمان االهليةرفع وتثبيت طاقة خاصة

البكالوريوسالصيدلةجامعة الشرق االوسطزيادة طاقة خاصة

البكالوريوسعلم الحاسوبالجامعة األميركية في مأدبااستمرارية االعتماد الخاص



البكالوريوسالتصميم الداخليالجامعة األميركية في مأدبااستمرارية االعتماد الخاص

البكالوريوسإدارة االعمالالجامعة األميركية في مأدبااستمرارية االعتماد الخاص

منح مهلة

/ كلية العلوم التربوية الجامعية

البكالوريوساللغة اإلنجليزية وآدابهااألونروا

البكالوريوسالهندسة المدنيةجامعة العقبة للتكنولوجيامنح مهلة

عامصرف مستحقاتالحامعة الهاشميةصرف مكافأة



البكالوريوسعلوم الطيرانسالح الجو الملكياعتماد أولي

عامعاموادي السيرتعيين عميد

دبلوم متوسطعامالكلية األردنية للعلوممنح

دبلوم متوسطادارة األعمالكلية الخوازمي الجامعية التقنيةرفع طاقة خاصة



دبلوم متوسطاإلدارة الفندقيةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةتأجيل البت في رفع طاقة

دبلوم متوسطالتصميم الجرافيكيكلية الخوازمي الجامعية التقنيةتأجيل البت في رفع طاقة

دبلوم متوسطفنون التصميم الداخلي والديكوركلية الخوازمي الجامعية التقنيةتأجيل البت في رفع طاقة

عامعامكلية الخوازمي الجامعية التقنيةتحديد طاقة عامة



دبلوم متوسطالمحاسبةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةرفع طاقة خاصة

دبلوم متوسطفنون السينما والتلفزيونكلية الخوازمي الجامعية التقنيةرفع طاقة خاصة

البكالوريوسالهندسة الميكانيكيةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةاعتماد خاص

دبلوم متوسطاإلدارة السياحيةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةرفع طاقة خاصة

البكالوريوساإلرشاد النفسي والتربوياربد األهليةاستمرارية اعتماد خاص



عامعامنور الفنية للطيرانانتقال مبنى الكلية

البكالوريوسعلوم المراقبة والمالحةسالح الجو الملكياعتماد أولي



دبلوم متوسطالصيدلةغرناطةالتأكيد على قرار المجلس

البكالوريوسالصحافة واإلعالم بمساريهاالعربية المفتوحةالتأكيد على قرار المجلس



البكالوريوسالكيمياءاإلسراءمنح مهلة

البكالوريوسالشبكات الحاسوبية/ علم الحاسوباإلسراءمنح مهلة

البكالوريوسعلم الحاسوبجامعة اإلسراءاستكمال نواقص

البكالوريوسنظم المعلومات الحاسوبيةجامعة اإلسراءاستكمال نواقص

البكالوريوسالترجمةالجامعة األميركية في مأدبااستمرارية اعتماد خاص

البكالوريوسهندسة العمارةالجامعة األميركية في مأدبااستمرارية االعتماد الخاص

البكالوريوسهندسة الطاقة المتجددةجامعة اإلسراءمنح مهلة



بكالوريوستكنولوجيا معلومات االعمالجامعة اليرموكاستمرارية االعتماد الخاص

بكالوريوسادارة االعمالجامعة عمان األهليةتعديل قرار



بكالوريوستكنولوجيا الطاقة المتجددةجامعة العلوم التطبيقيةالتأكيد على قرار المجلس

بكالوريوسكيمياءجامعة البتراتثبيت طاقة خاصة



استمرارية االعتماد الخاص

الجامعة العربية المفتوحة فرع 

االردن

مساري / الصحافة واإلعالم

الصحافة اإللكترونية والعالقات 

بكالوريوسالعامة

ماجستيراالرشاد النفسي والتربويجامعة عمان العربيةتأجيل البت



بكالوريوسالذكاء االصطناعي/ علم الحاسوبجامعة العقبة للتكنولوجياالتأكيد على قرار المجلس

بكالوريوسهندسة العمارةجامعة العقبة للتكنولوجيااستكمال نواقص



دبلوم متوسطصيدلةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةرفع وتحديد طاقة خاصة

دبلوم متوسطالتمريض المشارككلية الخوازمي الجامعية التقنيةرفع وتحديد طاقة خاصة



بكالوريوسهندسة مدنيةكلية الخوازمي الجامعية التقنيةفتح باب قبول طلبة جدد

استمرار اعتماد شهادة 

عامعامجامعة البتراضمان الجودة



بكالوريوسعلم البصرياتجامعة عمان األهليةتأجيل البت



بكالوريوستصميم داخليجامعة عمان األهليةتخفيض طاقة خاصة

بكالوريوسعلم البصرياتجامعة عمان األهليةإيقاف قبول طلبة جدد

بكالوريوسالشبكات الحاسوبية/علم الحاسوبجامعة اإلسراءاستمرارية االعتماد الخاص

بكالوريوسالتغذية السريرية والحمياتجامعة البتراثثبيت طاقة خاصة



التأكيد على تصويب

جامعة األميرة سمية 

بكالوريوسعلم البيانات والذكاء االصطناعيللتكنولوجيا

منح مهلة

جامعة األميرة سمية 

بكالوريوسهندسة أمن الشبكات والمعلوماتللتكنولوجيا



إعادة فتح باب قبول طلبة 

جدد

كلية /جامعة البلقاء التطبيقية

ماجستيرالموهبة واالبداعاألميرة عالية الجامعية

بكالوريوسالصيدلة،دكتور صيدلةتعميماقرار المجاالت المعرفية

ماجستيراالعالمجامعة اليرموكايقاف قبول طلبة جدد



الجامعة الهاشميةتأجيل البت

ادارة وتطوير المواقع السياحية 

ماجستيروالتراثية

بكالوريوس تطبيقياإلذاعة والتلفزيونكلية الخوازمي الجامعية التقنيةاستمرارية االعتماد الخاص



رفع طاقة خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطصيدلةمتوسطة



رفع طاقة خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطمحاسبةمتوسطة



رفع طاقة خاصة

كلية جامعية / كلية حطين

دبلوم متوسطادارة االعمالمتوسطة



ماجستيراألمن السيبرانيالجامعة الهاشميةتأجيل البت

عامعامجامعة الشرق األوسطال مانع



بكالوريوسامن وسرية المعلومات والشبكاتجامعة العلوم االسالمية العالميةاعتماد خاص أولي


