
 

 االعتماد الخاص معايير تعليمات و لالعام  اإلطار 

 البكالوريوسبرنامج  /دكتور في الطب((الطب  لتخصص

لصادرة بموجب وا (28/9/2022) تاريخ (593/32/2022)املعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم و  2010 لسنة (7رقم )

 وتعديالته 2007( لسنة 20ي رقم )قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العال من( 7( من املادة )سالفقرتين )أ، 

  :(1المادة )

 ( لسنة7رقم )البكالوريوس برنامج الطب/  الخاص لتخصصتسمى هذه التعليمات "اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد 

والصادرة بموجب الفقرتين )أ، ك(  (28/9/2022)تاريخ  (593/32/2022)واملعدلة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  2010

 وتعديالته 2007( لسنة 20( من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )7املادة ) من

 :المباني( 2المادة )

 لالستخدام قبل قبول الطلبة فيها، بحيث يتضمن جناحين  مبنى الكلية: .1
ً
توفير مبنى مستقل للكلية يكون جاهزا

 مستقلين أو مرتبطين ببعضهما، وذلك على الشكل التالي:

حيث يضم احتياجات الكلية من املرافق التالية بحيث تكون مساحة األرض ومساحة البناء  جناح األول:ال .أ

 ( على التوالي:2م5-3( و )2م 15-10الكلية املخصصة لكل طالب هي )

 .مكاتب ادارية ومكاتب ألعضاء الهيئات التدريسية واإلدارية والفنية 

  سائل التعليمية املختلفة.قاعات محاضرات متنوعة املساحات مجهزة بالو 

 متعددة األغراض غرف نقاش صغيرة وغرف ندوات. 

 .مكتب االمتحانات والتقييم 

 .مكتب الجودة واالعتماد 

 مركز التعليم الطبي. 

 واالمتحانات املحوسبة قاعات مخصصة لالمتحانات النظرية (Online Examination Facilities). 

 قاعات مخصصة لالمتحانات العملية والس( ريرية املوضوعية املنظمةOSCE examination). 

 .أي تجهيزات أخرى تحتاجها الكلية 

ويخصص ملختبرات املرحلة األساسية التمهيدية واملرحلة األساسية املتقدمة، والتي تتضمن  الجناح الثاني: .ب

املحاكاة السريرية مختبرات العلوم والعلوم الطبية األساسية لطلبة كلية الطب إضافة إلى مختبرات املهارات و 

(Clinical Simulation Labs ويراعى في مساحاتها وتجهيزاتها أعداد الطلبة والخطة الدراسية املعتمدة ونواتج ،)

 التعلم املتوخاة في كل مساق عملي.

والبحث  العاليحسب متطلبات وزارة التعليم  توفير مستشفى جامعي أو تعليمي رئيس مبنى املرحلة السريرية: .2

إضافة في الهيئة  معايير االعتماد األكاديمي للمستشفيات تتوفر به جميع متطلبات هيئة االعتماد وحسب يالعلم

عيادات مجهزة لجميع تخصصات الطب وبأعداد تتناسب  تشمل معتمدة إلى مستشفيات تدريبيه وتعليمية أخرى 

ب في الصحة النفسية والطب الشرعي ومراكز صحية أولية ومراكز للتدري مع أعداد الطلبة في املرحلة السريرية

يجب عليهم  تدريب الطلبة في املرحلة السريرية على جميع الحاالت السريرية التي لضمان بموجب اتفاقيات مسبقة

 معها في الحياة العملية. التعامل



 

 البرنامج/ مخرجات التعلم للخطة الدراسية:أهداف ( 3المادة )

مع رؤية الكلية ورسالتها  ومعلنة تتوافقاضحة و متوقعة و  ومخرجات تعلمف رسالة وأهدا الطب تخصصليجب أن يكون 

 .وأهدافها

 الخطة الدراسية: (4المادة )

على األقل من املوعد يجب أن تكون الخطة الدراسية للبرنامج معدة وجاهزة بجميع تفاصيلها قبل فصل دراس ي  .أ

ج وربطها مع األهداف ونواتج التعليم والتعلم لكل بما يشمل األهداف االجمالية للبرنام املتوقع لبدء التدريس

وأساليب ومنهجيات التقييم  ،والتعليمات الناظمة لتنفيذ البرنامج ،واملحتويات التفصيلية للمساقات ،مساق

 .  واالمتحانات

ساعة  250) البكالوريوس في الطبيكون الحد األدنى لعدد الساعات املعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة  .ب

 ملعايير اعتماد  تمدة(مع
ً
 النحو اآلتي:ست سنوات دراسية وعلى على  التخصص موزعةوفقا

 

 الساعات املعتمدة 

( ساعة معتمدة أو حسب 27( ساعة معتمدة إلى )21من ) متطلبات الجامعة

 قرارات مجلس التعليم العالي.

 ساعة معتمدة. 90-70  األساسية العلوم الطبيةمتطلبات 

 ساعة معتمدة. 140-120 السريرية  م الطبيةالعلو متطلبات 

 

 توزع مواد التخصص في الخطة الدراسية لتغطي املجاالت املعرفية اآلتية: .ج

 املجاالت النظرية األساسية اإلجبارية:  .1

 الحد األدنى للساعات المعتمدة المجال المعرفي
 المجموع العملي النظري 

تشريح واألنسجة واألجنةة، مقدمةة فةي وظةائ  مقدمة في علوم ال: العلوم الطبية األساسية .1

األعضاء، مقدمة في علةم األمةراض واألحيةاء الدقيقةة واملناعةة، البيولوجيةا الجزيليةة، علةم 

الخلية والوراثة، الكيميةاء الحيويةة، طةب الوبائيةات وطةب املجتمةع والصةحة العامةة، طةب 

 املناطق املنخفضة والعالية.

27 9 36 

علةم أخالقيةات الطةب، علةم الةنفس  :اقواعةد ددا  المننةة سةلوييةاإلجتماعيةة االالعلوم  .2

 5 0 5 والسلوكيات، علم االجتماع الطبي.

الجهةةاز التنفيةة ي، الجهةةاز البةةولي والتناسةةلي، الجهةةاز : العلةةوم الطبيةةة األساسةةية المت د ةةة .3

العصةةةةةبي وأجهةةةةةزة اإلحسةةةةةاس، الغةةةةةدد الصةةةةةماء، الجهةةةةةاز الهضةةةةةمي، القلةةةةةب الةةةةةدوراني، الةةةةةدم 

ة، الهيكةةةةةةل العظمةةةةةةي والعضةةةةةةالت، الجلةةةةةةد ومالحقةةةةةةه/ أو علةةةةةةوم التشةةةةةةريح واألنسةةةةةةجة واملناعةةةةةة

 واألجنة وعلم وظائ  األعضاء وعلم األمراض واألحياء الدقيقة وعلم األدوية.

33 14 47 

الجراحةة العامةة وفروعهةا، الجراحةة الخاصةة وفروعهةا، أمةراض  :العلوم الطبيةة السةريرية .4

ائية والتوليد، األمراض العصبية، اإلنعاش والتخدير، األطفال، األمراض النفسية، النس
55 55 111 



 

األشةةةعة التصخيصةةةية، طةةةب األسةةةرة، طةةةب الطةةةوارا، طةةةب األشةةةعة والطةةةب النةةةووي، علةةةوم 

 التأهيل، الطب العاملي، طب املناطق الحارة )الطب االستوائي(، الطب الشرعي.

 6  شراع التخرج في السنوات الثالث األخيرة. .5

 205 المجموع

 
 املجاالت املساندة:  .2

 الحد األدنى للساعات المعتمدة المجال المعرفي
 المجموع العملي النظري 

وتشةةةمل مةةةواد ملةةةل:  الكيميةةةاء العضةةةوية، العلةةةوم الحياتيةةةة، : العلميةةةة األساسةةةية العلةةةوم .1

 الفيزياء الحيوية.
4 2 6 

، أخالقيةات املهنةة، وتشمل مبادا البحةث العلمةي جال البحث العلمي االعلوم الحاسوبية:  .2

السياسةةةةات واالقتصةةةةاديات الصةةةةحية، اتخةةةةاذ القةةةةرار السةةةةريري املبنةةةةي علةةةةى البينةةةةة، مهةةةةارات 

 .االتصال، املهارات الحاسوبية للكليات اإلنسانية، اإلحصاء الحيوي 
11 1 12 

 18 المجموع

 

 ص.املجاالت العملية: تم إدراجها ضمن املجاالت املعرفية األساسية اإلجبارية للتخص .3

 التدريب امليداني: متطلب إجباري ملزاولة املهنة بعد التخرج. .4

 مصادر التدريب السريري: .5

(  سةرير، شةريطة أن يتةوفر املستشةفى مةع بدايةة السةنة الرابعةة علةى أن ال تزيةد 200تمتلكه الجامعة ال تقل سعته عن ) مستشفى 

 في السنوات السريرية اللالثة.  1:1نسبة طالب: سرير عن 

 اإلدارة األكاديمية:( 5) المادة

في أحد فروع العلوم الطبية األساسية أو  من جامعة معترف بها يجب تعيين عميد للكلية يحمل درجة األستاذية (1

السريرية قبل عام دراس ي على األقل من املوعد املتوقع لبدء التدريس لإلشراف على اعداد الخطة الدراسية 

وأهداف البرنامج  الخطة الدراسيةمع وائم تلكلية وبنيتها التحتية بما يبصيغتها النهائية وتجهيزات مختبرات ا

 املتوخاة.

على  عام دراس ييجب تعيين كل من رئيس قسم العلوم الطبية األساسية ورئيس قسم العلوم الطبية السريرية قبل  (2

نهائية وتجهيزات مختبرات األقل من املوعد املتوقع لبدء التدريس لإلشراف على اعداد الخطة الدراسية بصيغتها ال

 وأهداف البرنامج املتوخاة. الخطة الدراسيةمع وائم تالكلية وبنيتها التحتية بما ي

 :أعضاء الهيئة التدريسية (6المادة ) 

 :
ً
يجب توفير العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريس من  متطلبات املرحلة األساسية )العلوم الطبية األساسية(:أوال

الكفاءة في العلوم الطبية األساسية في جميع املجاالت املعرفية ومن خريجي الجامعات املرموقة واملعتمدة ذوي القدرة و 

من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وبأعداد تتناسب مع عدد الطلبة املنوي قبولهم في البرنامج، وحسب سنوات 



 

( عضو هيئة 12ضاء هيئة التدريس في املرحلة األساسية هو )الدراسة مع األخذ بعين االعتبار أن الحد األدنى لعدد أع

على ان يكون اثنين منهم برتبة أستاذ  ةات العلوم الطبية األساسيتخصص تدريس متفرغين من حملة درجة الدكتوراه في

الطب أو مشارك على األقل وأال تقل نسبة أعضاء هيئة التدريس في املرحلة األساسية من حملة درجة البكالوريوس في 

 وذلك على النحو اآلتي: ،س املتفرغين في املرحلة األساسيةمن مجموع أعضاء هيئة التدري %80)طب األسنان عن )

( أعضاء هيئة تدريس على األقل في العلوم الطبية األساسية من حملة درجة الدكتوراة 6توفير ) السنة األولى:

ر في التخصصات التالية، وحسب الخطة الدراسية في باإلضافة لعضوي هيئة تدريس من حملة درجة املاجستي

الكلية، باإلضافة الى عدد كاف من مشرفي وفنيي املختبرات يتناسب مع اعداد الطلبة املقبولين وذلك قبل بدء 

 السنة الدراسية األولى بفصل دراس ي على األقل:

 .علم الخلية والعلوم الحياتية الجزيلية 

 .الكيمياء الحيوية 

 عام وعلم االجنة.التشريح ال 

 .علم االنسجة 

 .علم وظائ  االعضاء 

 .علم املناعة 

 .علم األحصاء الحيوي 

 إضافة الى اعداد هيئة التدريس املخصصين للسنة األولى واملذكورين أعاله يجب: السنة الثانية:

أو ما ( أعضاء هيئة تدريس على األقل في العلوم الطبية األساسية من حملة درجة الدكتوراة 6توفير ) .1

يكافئها باإلضافة لعضوي هيئة تدريس من حملة درجة املاجستير في التخصصات التالية، وحسب 

 الخطة الدراسية في الكلية، وذلك قبل بدء السنة اللانية بفصل دراس ي على األقل:

 .علم األمراض 

 .األحياء الدقيقة وعلم املناعة 

 .التشريح العام وعلم االجنة 

 .علم وظائ  االعضاء 

 األدوية. علم 

 .علم الوراثة 

 .)علم الوبائيات )الصحة العامة 

( أعضاء هيئة التدريس على األقل في العلوم الطبية السريرية من حملة درجة الدكتوراه أو ما 4توفير ) .2

يكافئها ملل درجة االختصاص وذلك للمشاركة في تدريس املساقات التي تتطلب إدخال العلوم السريرية 

 ويفضل أن تشمل تخصصات:من ضمن خطة املساق 

 األمراض الباطنية. 

 .أمراض الجراحة العامة  

 أمراض النسائية والتوليد. 

 .أمراض األطفال 



 

( أعضاء هيئة تدريس على األقل في العلوم الطبية األساسية من حملة درجة الدكتوراة أو 4توفير ) السنة الثالثة:

املاجستير في التخصصات التالية، وحسب الخطة  ما يكافئها باإلضافة لعضوي هيئة تدريس من حملة درجة

 الدراسية في الكلية، وذلك قبل بدء السنة الدراسية اللاللة بفصل دراس ي على األقل:

 .علم األمراض 

 .األحياء الدقيقة وعلم املناعة 

 .علم األدوية 

 .علم الوراثة 

 .)علم الوبائيات )الصحة العامة 

 :
ً
تدريس من ذوي القدرة والكفاءة في العلوم الفير العدد الكافي من أعضاء هيئة تو  متطلبات املرحلة السريرية:ثانيا

السريرية في جميع املجاالت املعرفية ومن خريجي الجامعات املرموقة واملعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

 االلتزام بما يلي:ة مع مراعاة ، وحسب سنوات الدراسوبأعداد تتناسب مع عدد الطلبة املنوي قبولهم في البرنامج

 هم:ومؤهالت أعداد أعضاء هيئة التدريس

( عضو 24يرية )في املرحلة السر مع بداية السنة الرابعة يكون الحد األدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس  .1

من حملة درجة الدكتوراه او ما يعادلها )من حملة رتبة األستاذية او األستاذ املشارك  هيئة تدريس متفرغ

او األستاذ املساعد( في التخصص على ان يكون اثنين منهم برتبة أستاذ مشارك على األقل وعلى ان يتم 

االستعانة بأعضاء هيئة تدريس غير متفرغين للتخصصات التي ال يوجد فيها أعضاء هيئة تدريس 

 متفرغين.

 يلي:يشترط في عضو هيئة التدريس املتفرغ ممن تعادل شهادته درجة الدكتوراه ما   .2

 على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة او ما يعادلها )دكتور في الطب( من   .أ
ً
أن يكون حاصال

 جامعة تعترف بها الجامعة.

 سنوات. 5ان يكون قد مض ى على حصوله على درجة البكالوريوس مده ال تقل عن   .ب

 في حقل االختصاص في مستشفيات تعليمية   .ج
ً
 مبرمجا

ً
 وحصل على:أن يكون قد تدرب تدريبا

 شهادة الزمالة البريطانية، أو اإليرلندية، أو الكندية، أو البورد األمريكي، أو ما يعادلها، أو  .1

شهادة االختصاص العالي من جامعة أردنية، شريطة أن يقض ي مدة سنتين على األقل في  .2

حقل االختصاص بعد الحصول على الشهادة في مستشفيات أو مراكز معترف بها خارج 

 ، مع مراعاة تعليمات املجلس الطبي في بعض االختصاصات الفرعية.األردن

 على شهادة املجلس الطبي االردني او املجلس العربي لالختصاصات الصحية ملزاولة  .د
ً
ان يكون حاصال

 اختصاصه العام والدقيق إن وجد.

 يجب أن يحقق املدرس السريري غير املتفرغ في تخصص الطب الشروط التالية: .3

اصال على شهادة املجلس الطبي األردني او املجلس العربي لالختصاصات الصحية في أن يكون ح .أ

 التخصص املطلوب على االقل.

 أن يكون ممارسا لتخصصه للالث سنوات على األقل بعد حصوله على البورد االردني. .ب

 أن يكون حاصال على تدريب ممنهج في التدريس السريري وأساليبه مرة كل سنتين. .ج



 

 ومع مراعاة ما ذكر أعاله يجب توفير أعداد أعضاء هيئة التدريس في السنوات السريرية على النحو التالي:

على األقل من حملة درجة االختصاص أو الدكتوراه أو ما  هيئة تدريس متفرغ عضو( 12توفير ) السنة الرابعة:

ي التخصصات التالية، وحسب الخطة الدراسية يكافئها، على أن يكون إثنين منهم برتبة أستاذ مشارك على االقل ف

 في الكلية، وذلك قبل بدء السنة الدراسية الرابعة بواقع:

 (4في ال ).جراحة العامة وتخصصاتها الفرعية 

 (4في أمراض الباطنية وتخصصاتها الفرعية ). 

 (4في التخصصات الفرعية ) .التالية حسب الخطة الدراسية املتبعة في الكلية 

 طب املجتمع. 

 .التخدير واإلنعاش 

 .الطب الشرعي والسموم 

 .األمراض الجلدية 

 .األشعة التصخيصية 

 .طب وجراحة العيون 

 .جراحة األذن واألن  والحنجرة 

 .جراحة العظام 

 .األعصاب والدماغ 

 .جراحة األعصاب 

 .األمراض النفسية 

ة االختصاص أو الدكتوراه أو هيئة تدريس متفرغين على األقل من حملة درج عضو( 12توفير ) السنة الخامسة:

ما يكافئها، على أن يكون إثنين منهم برتبة أستاذ مشارك على االقل في التخصصات التالية، وحسب الخطة 

 الدراسية في الكلية، وذلك قبل بدء السنة الخامسة بواقع:

 (4 في أمراض األطفال ).وتخصصاتها الفرعية 

 (4في أمراض النسائية والتوليد وتخصصاتها ) الفرعية. 

 (4.في التخصصات األخرى التالية حسب الخطة الدراسية املتبعة في الكلية ) 

 .طب املجتمع 

 .التخدير واإلنعاش 

 .الطب الشرعي والسموم 

 .األمراض الجلدية 

 .األشعة التصخيصية 

 .طب وجراحة العيون 

 األذن واألن  والحنجرة. جراحة 

 .جراحة العظام 

 .األعصاب والدماغ 

 جراحة األعصاب. 

 .األمراض النفسية 



 

( من أعضاء هيئة تدريس متفرغين على األقل من حملة درجة االختصاص 24توفير ما مجموعه ) السنة السادسة:

أو الدكتوراه أو ما يكافئها، على أن يكون إثنين منهم برتبة أستاذ مشارك على االقل في التخصصات التالية، وحسب 

 دء السنة الدراسية السادسة بواقع:الخطة الدراسية في الكلية، وذلك قبل ب

 (4.في الجراحة العامة وتخصصاتها الفرعية ) 

 (4في أمراض الباطنية وتخصصاتها الفرعية ). 

 (4 في أمراض )وتخصصاتها الفرعية. األطفال 

 (4في أمراض النسائية والتوليد وتخصصاتها الفرعية ). 

 (8في )  التخصصات األخرى. 

 
ً
 ادات الدكتوراه ألعضاء الهيئة التدريسية.التنويع في مصادر شه: ثالثا

 
ً
% على األقل من أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون الجنسية األردنية في الجامعة على أال 80تعيين ما نسبته  :رابعا

% في التخصص الواحد وفي حال وجود أكثر من برنامج في التخصص يتم احتساب نفس النسبة ألعضاء 50تقل عن 

 في جميع البرامج لنفس التخصص.ة التدريسيالهيئة 

 
ً
% على األقل من أعضاء هيئة التدريس بعقود ال تقل مدتها عن ثالث سنوات على مستوى 50تعيين ما نسبته : خامسا

 التخصص.

 
ً
ضرورة تسلسل شهادات عضو هيئة التدريس من البكالوريوس إلى الدكتوراه بحيث تكون في نفس التخصص ما : سادسا

 االعتبار التداخل والترابط في بعض التخصصات.أمكن مع األخذ ب

 
ً
 الحد األقص ى للعبء التدريي ي األسبوعي ألعضاء هيئة التدريس واملحاضرون املتفرغون:: سابعا

 9 .ساعات معتمده لألستاذ 

 12 .ساعة معتمده لألستاذ املشارك أو األستاذ املساعد 

 15 .ساعة معتمده للمدرس املساعد واألستاذ املمارس 

 6 سا.)
ً
 عات معتمده للمحاضر غير املتفرغ )على أن يكون ذلك بموافقة الجهة التي يعمل فيها متفرغا

  الطلبة(: 7)المادة 

 ( طالب.100أال يتجاوز عدد الطلبة املقبولين في كل عام جامعي عن ) .أ

 ( للمرحلة األساسية.1:25أال تزيد نسبة عدد الطلبة الى عدد أعضاء هيئة التدريس عن ) .ب

 ( للمرحلة السريرية.1:8يد نسبة عدد الطلبة الى عدد أعضاء هيئة التدريس عن )أال تز  .ج

يعتبر الطلبة املسجلون في الجامعة منتظمين في الدراسة بما في ذلك الطلبة املسجلون في الدراسة الخاصةة والطلبةة  .د

 املؤجلون أو املنقطعون عنها.

 (: الطاقة االستيعابية8)المادة 

 طب تراعى األمور اآلتية:الة االستيعابية لتخصص ألغراض احتساب الطاق

 املرحلة األساسية: .1

 حملة درجة الدكتوراه املتفرغين للمرحلة األساسية. .أ

في تخصص الطب الى حملة  او االختصاص العالي ال يجوز ان تزيد نسبة املتفرغين من حملة درجة املاجستير .ب

 %.20درجة الدكتوراه املتفرغين عن 



 

 :املرحلة السريرية .2

  .من حملة رتبة أستاذ او أستاذ مشارك او أستاذ مساعداملتفرغين  ااو ما يعادله حملة درجة الدكتوراه .أ

وأستاذ ال يجوز ان تزيد نسبة املتفرغين من حملة رتبة مدرس في تخصص الطب الى حملة الرتب األخرى )أستاذ  .ب

 %.20( املتفرغين عن وأستاذ مساعد مشارك

وفي جميع األحوال يجب ان ال  في الكلية بالعدد الفعلي املتوفرسريرين غير املتفرغين املدرسين اليجوز احتساب  .ج

 -ما يلي: تزيد النسب عن 

إذا كان عدد أعضاء هيئة  في املرحلة السريرية او ما يعادلها من حملة درجة الدكتوراه% كحد أعلى 25يحسب  .1

من خمسين عضو هيئة  في املرحلة السريرية اقل الدكتوراه او ما يعادلهاالتدريس املتفرغين من حملة درجة 

 تدريس.

في املرحلة السريرية أكثر  او ما يعادلهاإذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس املتفرغين من حملة درجة الدكتوراه  .2

من حملة درجة  وذلك % باملئة من املتبقين35% ألول خمسين و25من خمسين وال يتجاوز املائة يحسب 

 .في املرحلة السريرية ما يعادلهااو  الدكتوراه 

أكثر  في املرحلة السريرية او ما يعادلها من حملة درجة الدكتوراه إذا كان عدد أعضاء هيئة التدريس املتفرغين .3

من حملة درجة  وذلك املتبقين% من 50% للخمسين الالحقين و35% ألول خمسين و25من مائة يحسب 

 .لسريريةفي املرحلة ا او ما يعادلها الدكتوراه

 المختبرات:  (:9المادة )

 . 2م (60يكون الحد األدنى ملساحة كل مختبر ) -1

 على  الحاسوب بعشرينيجب أن يجهز مختبر  -2
ً
 حديلا

ً
 األقل.حاسوبا

. 20الطاقة القصوى لكل مختبر ) -3
ً
 ( طالبا

4-  
ً
( ساعة 18في على )يزيد عبئه اإلشرا وأال ىة البكالوريوس في التخصص كحد أدنعلى درج أن يكون املشرف حاصال

 .
ً
 عملية أسبوعيا

 تحدد أسماء املختبرات والتجهيزات الالزمة لكل منها حسب معايير اعتماد التخصص. -5

تجهيز املختبرات األساسية قبل بداية التدريس باملعدات واألجهزة الالزمة وتجهيز مختبرات التخصص قبل بداية  -6

 السنة اللانية من تاريخ اعتماد التخصص.

ة ما ذكر أعاله يجب توفير املختبرات التدريسية اآلتية بشكل منفصل أو بشكل متعدد التخصصات مع مراعا

(multidisciplinary:) 

 .مختبر األحياء والبيولوجيا الجزيلية 

 .مختبر الكيمياء والكيمياء العضوية 

 مختبر الكيمياء الحيوية وعلم الوراثة. 

 .مختبر علم وظائ  األعضاء 

 م األجنة واألنسجة.مختبر التشريح وعل 

 .مختبر علم األمراض 

 .مختبر األحياء الدقيقة واملناعة 



 

 .مختبر علم األدوية 

 .مختبر املهارات السريرية 

 مختبر القلب الدوراني. 

 املختبر البولي والتناسلي. 

  مختبر الجهاز الهضمي. 

  مختبر الدم واملناعة. 

  مختبر الهيكل العظمي والعضالت واألعصاب والدماغ. 

 (: المستشفى10)مادة ال

من  االولى السنةمع بداية الجامعي )او ان يكون من مالك الجامعة( يجب توفير مستشفى تعليمي داخل الحرم  .أ

ان ال يجب وفي جميع األحوال  سرير 200استيعابيه ال تقل عن  بطاقةللتخصص  الترخيصتاريخ الحصول على 

 عدد األسرة.  عنالكلي في املرحلة السريرية  يزيد عدد الطلبة 

( تاريخ 22/1/2022) رقم هقرار بتطبيق معايير املستشفى التعليمي ومواصفاته الصادرة عن مجلس الهيئة  .ب

(5/1/2022.)  

 التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية:  (11)المادة 

 :التخصص( حسب) يجب توفير التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية التالية

 زة مساندة للتدريس )إلكترونية وتقليدية(.أجهزة عرض وأجه -

 ما يكفي من مواد )إلكترونية وغيرها( متعلقة بالتخصص. -

 توفير عدد من البرامج التعليمية واإلحصائية املناسبة للتخصص. -

 لكل عضو هيئة تدريس. حاسوب حديثجهاز  -

 الكوادر الفنية المساعدةالكوادر اإلدارية و(: 12)المادة 

: الكوادر 
ً
 األداريةأوال

يتم توظي  عدد كاف من الكوادر اإلدارية والسكرتاريا لدعم واسناد كافة العمليات اإلدارية والتدريسية، وبما 

 يتناسب مع أعداد هيئة التدريس والطلبة.    

 
ً
 الفنية املساعدة: الكوادر ثانيا

 مشرفو املختبرات:  .أ

ال تزيد نسبة الطلبة بحيث كالوريوس في التخصص يعين العدد الالزم من مشرفي املختبرات من حملة درجة الب

ساعة عملية  (18)( وال يزيد العبء اإلشرافي للمشرف على 1:20إليهم في املختبر الواحد أثناء التدريس عن )

.
ً
 أسبوعيا

 فنيو املختبرات:  .ب

 يعين فني واحد على األقل لكل قسم من حملة درجة الدبلوم املتوسط كحد أدنى.

 كتب والدوريات والمعاجم والموسوعات: (: ال13)المادة 

 تلتزم الجامعة بتوفير اآلتي:

 الكتب: .أ



 

قع نسختين على األقل من كل توفير خمسة عناوين مختلفة على األقل لكل مادة من مواد الخطة الدراسية وبوا

 .عنوان ويشترط ان تكون الكتب اخر اصدار

 الدوريات: .ب

  .اإللكتروني ويكون ذلك لخمس سنوات سابقة على األقلاو  /توفير دوريات لكل تخصص بنوعيها الورقي و

 المتطلبات العامة: (14)المادة 

 على مستوى القسم أو التخصص:

 سنوات في مجال التدريس. 3رئيس قسم في مجال التخصص بخبرة ال تقل عن  -

  .مكتب خاص برئيس القسم وسكرتيرة متفرغة لشؤون القسم -

 لهيئة التدريسية.التجهيزات الالزمة لخدمة أعضاء ا -

 لكتروني للقسم على الشبكة الداخلية للجامعة يحتوي على كافة املعلومات األكاديمية.موقع إ -

- .
ً
 وجود آلية ملراجعة الخطط الدراسية للبرامج دوريا

-  
ً
في كل منها خطة املساق، واملحتوى التعليمي، واملخرجات التعليمية،  أرشي  متكامل للمواد الدراسية مبينا

االمتحانات والوظائ  والتجارب العملية والحلول النموذجية، ونماذج ألوراق امتحانات الطلبة  ونماذج

ووظائفهم مصححة )العليا والوسطى والدنيا( ونماذج تقارير التدريب امليداني ومشاريع التخرج وسجالت الطلبة 

 ديمية املختلفة.واإلرشاد والخريجين واماكن عملهم ومحاضر جلسات مجلس القسم واللجان األكا

بما  توفير آلة تصوير في كل قسم أكاديمي لخدمة العمل اإلداري وأعضاء هيئة التدريس فيه، ويجوز توفير  -

 واحده لكل قسمين اذا كان هنالك وحدة تصوير مركزي في الكلية. يعادل آلة

 توفير لوحات إعالنية كافية في الكلية )تقليدية أو إلكترونية(. -

  وضع وص  للمساقات -
ً
واملادة الدراسية املطلوبة وطرق التقييم واملراجع  لألهدافبحيث تتضمن تحديدا

 وأساليب التدريس واملخرجات املتوقعة.

لكترونية الزمة للتعري  بالتخصص وأهدافه والخطة الدراسية ومخرجات التعليم وجود نشرات ورقية وإ -

 ونحوه.

 ومشاريع التخرج واملشاريع البحلية. سريري ال توفير مكتب للتواصل مع سوق العمل ومتابعة التدريب -

 الطلبة:اليات تقييم  (15)المادة 

 يتم تقييم الطلبة باستخدام وسائل وأساليب مختلفة لتقييم أداء الطلبة ملل: 

 بأنواعها. االمتحانات -

 مشاريع التخرج.  -

 .سريري تقارير التدريب ال -

 بحوث الطلبة وتقاريرهم. -

 :(16)المادة 

واالطار الوطني األردني بحيث يقوم بمتابعة إجراءات الجودة  الطب مان الجودة على مستوى كليةتوفير مكتب ض -

 .للمؤهالت



 

يقوم مكتب ضمان الجودة بتقديم تقرير التقييم الذاتي كل عامين في إطار األسس واملعايير من خالل القياس  -

 الدقيق للمؤشرات.

 :(17المادة )

 العتماد الخاص، بما يلي:، عند التقدم بطلب االكليةتلتزم 

تطبيق التعلم اإللكتروني الكامل عن بعد بنوعيه املتزامن وغير املتزامن ومكوناته ونماذجه على نحو فاعل في املساقات  .1

 .القرارات والتشريعات النافذةوفق 

قةةةةةةةرارات التطبيةةةةةةةق الةةةةةةةتعلم املةةةةةةةدمج بشةةةةةةةكلية الوجةةةةةةةاهي واإللكترونةةةةةةةي عةةةةةةةن بعةةةةةةةد ومكوناتةةةةةةةه ونماذجةةةةةةةه فةةةةةةةي املسةةةةةةةاقات وفةةةةةةةق  .2

 .والتشريعات النافذة

 

 أحكام عامة

 :(18)المادة 

 ولم يبدأ التدريس فيه بعد مرور سنتين من ترخيصه يتم التنسيب إلى مجلس التعليم 
ً
إذا لم يعتمد التخصص اعتماًد خاصا

 العالي بإلغائه.

 :( 19)المادة 

صة ألي تخصص في املؤسسة التعليمية إذا كان عليها رفع الطاقة االستيعابية الخا الخاص أو االعتماد طلبال يتم النظر في 

وفي حال تكرار تلك املخالفات الينظر بهذه الطلبات  الغرامات،مخالفات أو غرامات للهيئة لحين إزالة تلك املخالفة أو دفع 

 .من تاريخ إزالتها واحد قلإال بعد فصل دراس ي على األ

 :(20)المادة 

 ى لم يرد بها نص في هذه التعليمات.يبت مجلس الهيئة في أية أمور أخر 

 :(21)المادة 

 تلغي هذه التعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها.


