
المستوىالتخصصالمؤسسةالموضوعالقرار نصالقرار رقمالجلسة تاريخالجلسة رقم

101/02/20181

رياض ) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة "  

طالل بن الحسين جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األطفال  

طالبًا (239) قدرها بطاقة االستيعابية الطاقة وتثبيت ."

 استمرارية على الموافقة 

البكالوريوساألطفال رياضطالل بن الحسين جامعةالخاص االعتماد

101/02/20182

االعتماد نواقص استكمال البيت آل جامعة من الطلب: أواًل "  

تحديد االعتماد لهيئة ليتسنى أدناه اآلتية للتخصصات الخاص  

الخاصة االستيعابية طاقاتها : 

) تخصص -1 الدكتوراه برنامج/واصوله فقه ).

)تخصص -2 الماجستير برنامج/الدين اصول ).

)تخصص -3 البكالوريوس برنامج/انجليزي-ايطالي ).

)تخصص -4 البكالوريوس برنامج/ االعمال وقانون محاسبة ).

)تخصص -5 البكالوريوس برنامج/ مدنية هندسة ).

)تخصص -6 البكالوريوس برنامج/مساحة هندسة ).

االعتماد نواقص استكمال البيت آل جامعة من الطلب: ثانيًا  

على الحاصل التجاوز وتصويب أدناه اآلتية للتخصصات الخاص  

الخاصة االستيعابية طاقاتها : 

) تخصص -1 البكالوريوس برنامج/محاسبية معلومات نظم ).

في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا)تخصص -2  

الماجستير برنامج/التربية ).

اللغة) تخصص في طلبة قبول عدم قرار على التأكيد: ثالثًا  

الهيئة مجلس لقرار استنادًا وذلك (الدكتوراه برنامج/العربية  

تاريخ (238/16/2015)رقم (27/5/2015).

المتجددة الطاقة هندسة)تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف:رابعًا  

مجلس لقرار استنادًا وذلك (البكالوريوس برنامج/والمستدامة  

لحين (31/8/2016)تاريخ (348/30/2016)رقم الهيئة  

للتخصص الخاص االعتماد نواقص استكمال .

في طلبة قبول عدم الجامعة على التأكيد:خامسًا  

نواقص استكمال -1  

على التأكيد- 2 االعتماد  

3 الهيئة مجلس قرار - 

4 جدد طلبة قبول ايقاف - 

عدم الجامعة على التأكيد  

البيت آلالتخصص في طلبة قبول

 

فقه) تخصص -1  

برنامج/واصوله  

.(الدكتوراه

اصول)تخصص -2  

الماجستير برنامج/الدين ).

ايطالي)تخصص -3 -

برنامج/انجليزي  

.(البكالوريوس

محاسبة)تخصص -4  

برنامج/ االعمال وقانون  

.(البكالوريوس

هندسة)تخصص -5  

برنامج/ مدنية  

.(البكالوريوس

هندسة)تخصص -6  

برنامج/مساحة  

البكالوريوس

نظم) تخصص -1  

برنامج/محاسبية معلومات  

.(البكالوريوس

تكنولوجيا)تخصص -2  

واالتصاالت المعلومات  

 الدراسات/  البكالوريوس

العليا

101/02/20183

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  ( 

جامعة في ( البكالوريوس برنامج/ الحاسوبية المعلومات نظم  

شريطة طالبًا، (200) فدرها استيعابية طاقة عند التقنية الطفيلة  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم  .

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام باالطار االلتزام: ثانيًا  

) لتخصصات البكالوريوس برامج/  المعلومات تكنولوجيا  ) 

المعرفية المجاالت في يتعلق فيما االعتماد هيئة عن والصادرة  

المعلومات تكنولوجيا تخصصات ومسميات  ." 

 استمرارية على الموافقة 

 االلتزام/  الخاص االعتماد

 لتعليمات العام باالطار

التقنية الطفيلة جامعةاالعتماد ومعايير

 الحاسوبية المعلومات نظم

البكالوريوسالمعلومات تكنولوجيا/ 

101/02/20184

تدريس هيئة عضو لتعيين مهلة للتكنولوجيا العقبة جامعة منح "  

ادارة) تخصص في مشارك استاذ برتبة الدكتوراه حملة من  

الثاني الفصل بداية قبل وذلك ،(البكالوريوس برنامج/ االعمال  

البكالوريوساالعمال ادارةللتكنولوجيا العقبة جامعةمهلة منح".(2017/2018) الجامعي العام من

101/02/20185

برنامج/  القانون) لتخصص  الخاص االعتماد  استمرارية -1  

استيعابية طاقة عند الوطنية عجلون جامعة في ( البكالوريوس  

لـ سنتين لمدة العقود تصويب شريطة طالبًا، (181) قدرها  

بداية أقصاه موعد في وذلك التدريس هيئة أعضاء من 50%  

2017/2018 الجامعي العام من الثاني الفصل . 

برنامج/  القانون) تخصص في االستيعابية الطاقة تخفيض -2  

الجامعة ومنح طالبًا،( 44) لتصبح طالبًا( 50) من ( الماجستير  

حسب التدريس هيئة ألعضاء العلمي االنتاج شرط لتحقيق مهلة  

في العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات  

بداية أقصاه موعد في ( الماجستير برنامج/  القانون) تخصص  

ذلك وبخالف ،2018/2019 الجامعي العام من األول الفصل  

التخصص في جدد طلبة قبول إيقاف سيتم .

وادابها العربية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد  استمرارية -3  

وتثبيت الوطنية، عجلون جامعة في ( البكالوريوس برنامج /  

طالبًا (200) عند االستيعابية الطاقة . 

الخاصة التربية) لتخصص  الخاص االعتماد  استمرارية -4  / 

طاقة عند الوطنية عجلون جامعة في ( البكالوريوس برنامج  

لمدة العقود تصويب شريطة طالبًا، (169) قدرها استيعابية  

أقصاه موعد في وذلك التدريس هيئة أعضاء من% 50 لـ سنتين  

2017/2018 الجامعي العام من الثاني الفصل بداية . 

تدريس هيئة عضو لتعيين مهلة الوطنية عجلون جامعة منح -5  

تخصص في مشارك استاذ برتبة الدكتوراة درجة حملة من رابع  

( ( البكالوريوس برنامج/ النفسي االرشاد عجلون جامعة في   

االعتماد  استمرارية -1  

القانون) لتخصص  الخاص  

البكالوريوس برنامج /  ) 

الطاقة تخفيض -2  

تخصص في االستيعابية  

( برنامج/  القانون  

. ( الماجستير

االعتماد  استمرارية -3  

اللغة) لتخصص الخاص  

برنامج/  وادابها العربية  

  ( البكالوريوس

االعتماد  استمرارية -4  

التربية) لتخصص  الخاص  

برنامج/  الخاصة  

 .( البكالوريوس

عجلون جامعة منح -5  

عضو لتعيين مهلة الوطنية  

حملة من رابع تدريس هيئة  

الدكتوراة درجة  .

االعتماد  استمرارية -6  

اللغة) لتخصص  الخاص  

برنامج/  وادابها االنجليزية  

الوطنية عجلون جامعة . ( البكالوريوس

 العربية اللغة/  القانون

/  الخاصة التربية/ وآدابها

/  وآدابها االنجليزية اللغة

 ادارة/ الحاسوب علم

/  المحاسبة/  االعمال

/  االدارية المعلومات نظم

/  االسالمية المصارف

 والمصرفية المالية العلوم

الماجستير/ البكالوريوسالرياضيات/ 



101/02/20186

العربية اللغة ) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .1  

الطاقة وتثبيت فيالدلفيا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ وآدابها  

طالبًا (66) عند الخاصة االستيعابية .

العربية اللغة ) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .2  

الطاقة وتثبيت فيالدلفيا جامعة في (الماجستير برنامج/وآدابها  

طالبًا (40) عند الخاصة االستيعابية .

الماجستير/  البكالوريوسوآدابها العربية اللغةفيالدلفيا جامعةالخاص باالعتماد االستمرار

101/02/20187

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

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

يصبح بحيث المتوسطة المجتمع لكليات العام االعتماد ومعايير  

تاريخه من اعتبارًا سنوات أربع ولمدة اآلتي النحو  :

عبيدات القاسم عبداهلل السيد سعادة  -                               

 رئيسًا              

الرجوب عواد محسن الدكتور سعادة  -                            

 عضوًا                 

منصبه بحكم الكلية عميد الدكتور  -                                

 عضوًا               

البيت آل. ج/القادري أحمد سليمان الدكتور األستاذ  -             

عضوًا                 

اليرموك. ج/المومني أيوب فواز الدكتور األستاذ  -               

عضوًا                  

امناء مجلس تشكيل اعادة

 مجتمع كلية/  توليدو كلية

عامعاممتوسطة

101/02/20188

والمستضافة المشتركة البرامج تعليمات ترجمة المجلس ناقش "  

االنجليزية باللغة ."

 البرامج تعليمات ترجمة 

 باللغة والمستضافة المشتركة

عامعامعام."االنجليزية

101/02/20189

 في جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة مجلس ناقش

 الراجعة التغذية (2/1/2018) بتاريخ المنعقدة (1/2018) رقم جلسته

 نتائج حول العالي بالتعليم والمعنيين األردنية الجامعات بعض من

 األردني التصنيف ان المجلس ويؤكد للجامعات، األردني التصنيف

 رقم للجامعات االردني التصنيف ونظام الهيئة بقانون عماًل جاء للجامعات

 لتنمية الوطنية االستراتيجية توصيات من وانطالقًا ،2017 لسنة (90)

 تنافسية وتعزيز والتعلم، التعليم منظومة تطوير وبهدف البشرية، الموارد

 سلسلة بعد جاء التصنيف ان على المجلس يؤكد كما. األردنية الجامعات

 الجامعات رؤساء بمشاركة الهيئة عقدتها التي العمل ورشات من

 التصنيف معايير مناقشة خاللها تم والتي فيها الجودة ضمان ومسؤولي

 التصنيف منهجية وسالمة ومهنية موضوعية على يؤكد كما ومؤشراته،

 نتائج من تبين وقد. وموضوعيتها النتائج ومصداقية للجامعات األردني

 والتعلم التعليم معيار في تميزت قد االردنية الجامعات جميع ان التصنيف

 ان حيث االخرى التصنيف معايير في مستقبال التمّيز على القدرة ولديها

 بانجازاتها ونفتخر نعتز وطنية مؤسسات هي االردنية جامعاتنا جميع

 واالقليمية المحلية المستويات على التنافسية قدرتها لزيادة ونهدف

 (8) للمادة استنادا جاء للجامعات االردني التصنيف ان وحيث. والدولية

 باعداد المجلس يقوم"  على تنص والتي اعاله اليه المشار النظام من

 وتم"  مناسبة يراها التي بالطريقة نشره ويتم بالتصنيف سنوي تقرير

 تصنيف على يشتمل ولم الجامعات مستوى على االولى للمرة تطبيقه

 مهلة الجامعات منح ضرورة يرى المجلس فإن والتخصصات، البرامج

 الهيئة مجلس سيقوم لذا والتخصصات، البرامج لتصنيف لالستعداد كافية

 النظام من (8) المادة نص تعديل بطلب الموقر الوزراء مجلس بمخاطبة

 خمس مرور بعد التطبيق موضع وضعها يبدأ لكي اعاله اليه المشار

 واعتباره العام هذا تم الذي التصنيف عن الرجوع وبالتالي سنوات،

. الغيا

 من الراجعة التغذية

 األردنية الجامعات بعض

 العالي بالتعليم والمعنيين

 التصنيف نتائج حول

عامعامتعميمللجامعات األردني

201/10/201810

القانون ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

بطاقة مؤتة جامعة في (الدكتوراه برنامج/  الخاص  

الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (22) قدرها استيعابية  

للجامعة العامة االستيعابية  ."

 االعتماد على الموافقة

الدكتوراهالخاص القانونمؤتة جامعةالخاص



201/10/201811

لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  ( 

في (البكالوريوس برنامج/ انجليزي- فرنسي/  واألدب اللغة  

 (200) قدرها خاصة استيعابية بطاقة البيت آل جامعة

اآلتية شريطة طالبًا،  : 

الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين -1  

األدب مجال في احدهم وآدابها االنجليزية اللغة تخصص في  

اللغة ) تخصص في وتوطينهم اللغويات مجال في واآلخر  

وذلك ،(البكالوريوس برنامج/  انجليزي- فرنسي/  واألدب  

اعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية أقصاه موعد في  

.التخصص

اللغة ) لتخصص حديثة لكتب شراء بقوائم الهيئة تزويد -2  

آلخر (البكالوريوس برنامج/  انجليزي- فرنسي/  واألدب  

للتخصص المعرفية المجاالت تغطي سنتين .

وتجهيزة الحديثة اللغات قسم في لغات مختبر توفير -3  

الالزمة باألدوات  .

فرنسي/  واألدب اللغة ) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا -

من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج/  انجليزي   

للتخصص الخاص االعتماد  .

لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  ( 

البكالوريوس برنامج/  انجليزي- فرنسي/  واألدب اللغة ) 

التخصص طلبة من االولى الدفعة تخريج عند . "

 االعتماد على الموافقة

 سيتم/األولي الخاص

 اعتماد متابعة

 في النظر سيتم/تخصص

البيت آل جامعةالنهائي الخاص االعتماد

- فرنسي/  واألدب اللغة

البكالوريوسانجليزي

201/10/201812

في  التالية  للتخصصات الخاص االعتماد استمرارية: أواًل "  

التقنية الطفيلة جامعة :- 

البكالوريوس برنامج/  االعمال اقتصاد ) - ) استيعابية بطاقة   

طالبًا( 446 ( قدرها .

( البكالوريوس برنامج/  المحاسبة ) - استيعابية بطاقة        

طالبًا( 661( قدرها .

البكالوريوس برنامج/  االعمال ادارة ) - ) استيعابية بطاقة     

طالبًا( 308  (قدرها .

 (5) للمادة وفقًا للتخصص والحديثة الالزمة الكتب توفير شريطة

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار من  

15/9/2018 اقصاه موعد في وذلك والعلمية االنسانية  .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل: ثانيًا  

( ( البكالوريوس برنامج/  والمصرفية المالية العلوم جامعة في   

لحين طالبًا (308) قدرها استيعابية طاقة عند التقنية الطفيلة  :

المالية العلوم ) تخصص تدريس هيئة عضو تعيين -1  

االقل على مشارك استاذ برتبة ( والمصرفية  

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

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار  

والعلمية االنسانية  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا     ".

 الخاص االعتماد استمرارية

 استمرارية في البت تأجيل/

التقنية الطفيلة جامعةالخاص االعتماد

/  االعمال اقتصاد

 ادارة/  المحاسبة

 المالية العلوم/  االعمال

البكالوريوسوالمصرفية

201/10/201813

الطاقة تكنولوجيا ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

الجامعية معان)  كلية في ( المتوسط الدبلوم برنامج/  الشمسية  / 

101) قدرها خاصة استيعابية بطاقة ( التطبيقية البلقاء جامعة ) 

اآلتي شريطة طالبًا،  :

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت اجراء -1  :

أساسيات ليتضمن" الحرارية الهندسة"  مساق وصف تعديل -  

الحرارة انتقال  .

البديلة والطاقة الطاقة تحويالت"  مساق وصف تعديل -  " 

البديلة الطاقة الى باإلضافة الطاقة تحويالت ليتضمن .

الشمسية الطاقة أنظمة ) للمساقات والمراجع المكتبة توفير -2  

البديلة الطاقة ، الكهروضوئية الطاقة أنظمة ، الحرارية  

والعناوين الكتب من المكتبة وإثراء ،( الطاقة وتحويالت  

ورقية بدورية واإلشتراك المتخصصة الحديثة والمراجع  

التخصص مجال في محكمة علمية مجلة أو والكترونية  .

وانتقال والهيدروليكا الموائع ميكانيكا ) من لكل مشغل توفير -3  

الالزمة باالدوات وتجهيز ( الحرارة  .

أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

 االعتماد على الموافقة.15/3/2018

الخاص

 جامعة/  الجامعية معان 

التطبيقية البلقاء

 الطاقة تكنولوجيا

المتوسط الدبلوم برنامج الشمسية



201/10/201814

الصيانة ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة:  أوال  "  

معان)  كلية في ( المتوسط الدبلوم برنامج/  الكهروميكانيكة  

قدرها خاصة استيعابية بطاقة ( التطبيقية البلقاء جامعة/  الجامعية  

والعناوين الكتب من بعدد المكتبة تزويد شريطة طالبًا، (151)  

ورقية بدورية واإلشتراك المتخصصة الحدبثة والمراجع  

التخصص مجال في محكمة علمية مجلة أو والكترونية  .

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت اجراء: ثانيًا  :

المنشآت إدارة"  بمادة"  البناء ومواد معدات"  مادة إستبدال -  

نظري ساعتين بواقع"  الصغيرة  .

صيانة"  بمادة"  المباني صيانة مشاغل"  مادة إستبدال -  

ساعتين بواقع"  المنزلية األجهزة  .

أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

15/3/2018.

 االعتماد على الموافقة 

 اجراء/ الخاص

 على اآلتية التعديالت

الدراسية الخطة

/  الجامعية معان ) كلية

المتوسط الدبلوم برنامج الكهروميكانيكة الصيانة( التطبيقية البلقاء جامعة

201/10/201815

االنجليزية اللغة ) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار " .1  

الطاقة وتثبيت فياللفيا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ وآدابها  

طالبًا (336) عند الخاصة االستيعابية .

االنجليزية اللغة ) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .2  

الطاقة وتثبيت فياللفيا جامعة في (الماجستير برنامج/وآدابها  

طالبًا (66) عند الخاصة االستيعابية .

الماجستير/  البكالوريوسوآدابها االنجليزية اللغة فيالدلفيا جامعةالخاص باالعتماد االستمرار

201/10/201816

الحكومية االدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

/ استيعابية بطاقة االهلية عمان جامعة في (الماجستير برنامج  

للجامعة العامة الطاقة تجاوز عدم شريطة ، طالبًا (66) قدرها  .

 االعتماد على الموافقة

الماجستيرالحكومية األدارةاألهلية عمان جامعةالخاص

201/10/201817

من كل وعضوية برئاستكم لجنة تشكيل "  :

الخاص القانون/  الفناطسة محمود جعفر الدكتور االستاذ .1  / 

عضوًا                         مؤتة جامعة  

االعتماد هيئة/  يوسف نورا السيدة .2                              

اللجنة سر أمين                               

لتخصص الخاص االعتماد طلب دراسة مهمتها تكون       

( الماجستير برنامج/  القانون ) االسالمية العلوم جامعة من المقدم   

أسبوعين أقصاه موعد في تقريرها اللجنة تقدم أن على ، العالمية  

ألعضاء تصرف مالية مكافأة مقابل وذلك تاريخه، من اعتبارًا  

المالية التعليمات وفق اللجنة، سر وأمين الهيئة خارج من اللجنة  

الهيئة في بها المعمول .

لجنة تشكيل

 األسالمية العلوم جامعة

الماجستيرالقانونالعالمية

201/10/201818

طاقات لها تحدد لم التي التخصصات برامج عرض تاجيل تم "  

اخرى مرة دراسته لحين استيعابية  ."

 التخصصات برامج عرض

 طاقات لها تحدد لم التي

عامعامعاماستيعابية

201/10/201819

لتخصص الخاص االعتماد معايير اقرار على الموافقة "  ( 

بالشكل هي كما ( البكالوريوس برنامج/  الطائرات صيانة  

تاريخه من اعتبارا بها ويعمل المرفق البكالوريوسالطائرات صيانةتعميممعايير اقرار. 

201/10/201820

بإكمال الهبارنة عواد احمد االء الموظفة طلب على الموافقة "  

في ( الحاسوب علم) تخصص في ( العليا الدراسات ) دراستها  

الهيئة موظفي وتعليمات اسس  حسب وذلك  االردنية الجامعة  

بموجب والصادرة العليا الدراسات برامج في بالدراسة الراغبين  

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

."

 الموظفة طلب على الموافقة

 الهبارنة عواد احمد االء

 ) دراستها بإكمال

عامعامعام( العليا الدراسات

201/10/201821

بإكمال جعارات مفضي ساري الموظف طلب على الموافقة "  

الفصل  من اعتبارًا (البكالوريوس درجة ) الجامعية دراسته  

ال أن شريطة ،2018/2019 الجامعي العام من األول الدراسي  

التجسير اسس وضمن الرسمي الدوام أوقات مع ذلك يتعارض  

جامعة وفي العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في بها المعمول  

وظيفيه مسؤوليات اية الهيئة تتحمل ال أن على ، التطبيقية البلقاء  

ذلك تجاه  ."

 طلب على الموافقة

 مفضي ساري الموظف

 دراسته بإكمال جعارات

 درجة ) الجامعية

عامعامعامالبكالوريوس



201/10/201822

إدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

بطاقة الزرقاء جامعة في (الماجستير برنامج/  التمريض  

اآلتي شريطة طالبًا (33) قدرها استيعابية  : 

الميناوي هالة الدكتور لالستاذ العمل بمباشرة الهيئة تزويد •  

.(2017/2018) للعام الثاني الدراسي الفصل بداية

بداية في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم: ثانيًا  

االعتماد تاريخ من الثانية السنة ."

 االعتماد على الموافقة

الماجستيرالتمريض إدارةالزرقاء جامعةالخاص

201/10/201823

تعليمات من (5) المادة من (أ) البند تعديل على الموافقة "    

واالنظمة بالقوانين العالي التعليم مؤسسات التزام مراقبة  

تنص والتي االعتماد ومعايير العالي بالتعليم المتعلقة والتعليمات  

: على

" واالعتماد العام االعتماد بطلبات العالي التعليم مؤسسات تتقدم  

االستيعابية والطاقة العامة االستيعابية الطاقة رفع وطلبات الخاص  

من (30/5) الى (1/3) مابين الفترة خالل الهيئة الى الخاصة  

التعليم مؤسسات تتقدم أن يجوز )"  لتصبح". دراسي عام كل  

رفع وطلبات الخاص واالعتماد العام االعتماد بطلبات العالي  

مدار وعلى الخاصة االستيعابية والطاقة العامة االستيعابية الطاقة  

الجامعي الدراسي العام )". 

تاريخة من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما .

عامعامتعميمالتعليمات من بند تعديل

201/10/201824

 " لجان مكافآت  منح اسس من 14 المادة من (ب) البند تعديل  

ومتابعتها الجودة وضمان والخاص العام االعتماد ."

تاريخة من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما .

 منح اسس من بند تعديل

عامعامعاماللجان مكافآت

317/1/201825

/  القبالة ) لتخصص الخاص االعتماد معايير اقرار تأجيل تم 

 األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج

معايير اقرار تأجيل تم . القادمة للجلسة

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

البكالوريوسالقبالةاألردنية

317/1/201826

األسنان طب) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل " / 

لحين األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في (الماجستير برنامج  

مجلس  قبل من البرنامج ترخيص على بالحصول الجامعة قيام  

العالي التعليم ." 

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

الماجستيراألسنان طباألردنية

317/1/201827 عامالجرافيكي التصميمفيالدلفيا جامعةمهلة منح." 2018/2019 االول الفصل بداية حتى الجرافيكي التصميم بتخصص مشارك استاذ برتبة تدريس هيئة عضو لتعيين مهلة فيالدلفيا جامعة منح" 

317/1/201828

تاريخ (494/42/2017) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد "  

الطاقة تثبيت في البت تأجيل والمتضمن 15/11/2017  

في (البكالوريوس برنامج/ الرياضيات ) لتخصص االستيعابية  

لتغطية تدريس هيئة عضو تعيين لحين العربية عمان جامعة  

اإلحصاء بمواد الخاص المعرفي المجال ."

 مجلس قرار على التأكيد

البكالوريوسالرياضياتالعربية عمان جامعةالهيئة

317/1/201829

الحوسبة ) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "  

عند العربية عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/  النقالة  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (200)  

 ". للجامعة

 الطاقة تثبيت على الموافقة

البكالوريوسالنقالة الحوسبةالعربية عمان جامعةاالستيعابية

317/1/201830

" التصميم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت: أواًل  

األوسط الشرق جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الجرافيكي  

طالبًا (200) قدرها استيعابية بطاقة

برنامج/ الجرافيكي التصميم)تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

الثانية السنة بداية مع األوسط الشرق جامعة في (البكالوريوس  

تحويله تم التخصص كون األولي، الخاص االعتماد تاريخ من  

تطبيقي لتخصص .

التصميم)لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

عند األوسط الشرق جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الجرافيكي  

التخصص طلبة من األولى الدفعة تخريج .

التصميم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: رابعًا  

بطاقة األوسط الشرق جامعة في (الماجستير برنامج/ الجرافيكي  

طالبًا (88) قدرها خاصة استيعابية   ."

 االستيعابية الطاقة تثبيت 

 استمراية/  الخاصة

الماجستير/  البكالوريوسالجرافيكي التصميماألوسط الشرق جامعةالخاص االعتماد



317/1/201831

" لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: أواًل  ( 

255) من البترا جامعة في (البكالوريوس برنامج/  صف معلم ) 

طالبًا (319) لتصبح طالبًا .

صف معلم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا / 

طالبًا( 319) عند البترا جامعة في (البكالوريوس برنامج  الطاقة رفع على الموافقة".

 تثبيت/ الخاصة االستيعابية

البكالوريوسصف معلمالبترا جامعةالخاصة االستيعابية الطاقة

317/1/201832

 ادارة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

  العالمية االسالمية العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/االعمال

 تجاوز عدم شريطة ، طالبًا (88) قدرها خاصة استيعابية بطاقة

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة

/  االعمال ادارة) لتخصص  االعتماد متابعة في النظر سيتم: ثانيًا

 الحصول تاريخ من الثانية السنة بداية في (الماجستير برنامج

.االولي الخاص االعتماد على

 ادارة) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا

 العالمية االسالمية العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/  االعمال

.الطلبة من االولى الدفعة تخريج عند

 االعتماد على الموافقة

 النظر سيتم/األولي الخاص

 سيتم/  االعتماد متابعة في

 الخاص االعتماد في النظر

النهائي

 االسالمية العلوم جامعة

الماجستيراالعمال إدارةالعالمية

317/1/201833

تكنولوجيا) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة "  

في (التطبيقي البكالوريوس برنامج/ والجرافيك المتعددة الوسائط  

طالبًا (153 ) قدرها خاصة استيعابية بطاقة الخوارزمي كلية ، 

اآلتيه النواقص استكمال شريطة :

الفنية والكوادر التدريسية الهيئة اعضاء: أواًل :

المعتمدين التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرات الهيئة تزويد .1  

الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل بداية في  

(2017/2018).

الدكتوراة درجة حملة من ثالث تدريس هيئة عضو تعيين .2  

بداية أقصاه موعد في وذلك الجرافيك، مجال في الدقيق تخصصة  

التخصص اعتماد تاريخ من الثالثة السنة .

حد البكالوريوس درجة حملة من ثاني مختبر مشرف تعيين .3  

بداية أقصاه موعد في المتعددة الوسائط في الدقيق تخصصة ادنى  

التخصص اعتماد تاريخ من الثانية السنة .

الجامعية الخوارزمي كلية على: الدراسية الخطة: ثانيًا  

موعد في كاآلتي لتصبح الدراسية الخطة تعديل الذكية للتكنولوجيا  

2017/2018 الجامعي العام من الثاني الفصل بداية قبل أقصاه :

مفاهيم) بـ (الخوارزميات تصميم مبادئ) استبدال •  

المعلومات تكنولوجيا في مقدمة مادة وصف في (الخوارزميات

العرف مع يتناسب بما التالية للمواد شمواًل أكثر وصف وضع •  

المتحركة الرسوم): اآلتية المواد وصف في العالمي األكاديمي  

الرسوم ،(2)األبعاد ثالثية المتحركة الرسوم ،(1)األبعاد ثالثية  

 االعتماد على الموافقة

األولي الخاص

 الجامعية الخوارزمي كلية

.الذكية للتكنولوجيا

 الوسائط تكنولوجيا

التطبيقي البكالوريوسوالجرافيك المتعددة

317/1/201834

اإلذاعة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

الخوارزمي كلية في (التطبيقي البكالوريوس برنامج/  والتلفزيون  

استكمال شريطة طالبًا، (106 ) قدرها خاصة استيعابية بطاقة  

اآلتيه النواقص :

المعتمدين التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرات الهيئة تزويد .1  

الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل بداية في  

(2017/2018).

الدكتوراة درجة حملة من ثالث تدريس هيئة عضو تعيين .2  

والتلفزيون االذاعة في الدقيق تخصصه مشارك استاذ برتبة ، 

اعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية أقصاه موعد في وذلك  

. التخصص

اإلذاعة) لتخصص حديثة لكتب شراء بقوائم الهيئة تزويد .3  

تغطي سنتين آلخر (التطبيقي البكالوريوس برنامج/  والتلفزيون  

في علمية بمجالت واألشتراك ، للتخصص المعرفية المجاالت  

سنوات خمس آلخر وذلك التخصص مجال  .

حد البكالوريوس درجة حملة من ثاني مختبر مشرف تعيين .4  

أقصاه موعد في والتلفزيون االذاعة في الدقيق تخصصه ادنى  

التخصص اعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية .

الالزمة التجهيزات مع متكامل حديث اذاعي استيديو إنشاء .5  

التخصص اعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية أقصاه موعد في .

رقمية محمولة كاميرات ): للتخصص التالية اللوازم توفير .6  

في ( صوت لواقط ، محمولة إضاءة وحدات ، الميداني للتدريب  

التخصص اعتماد تاريخ من الثانية السنة أقصاه موعد .

 االعتماد على الموافقة 

األولي الخاص

 الجامعية الخوارزمي كلية

التطبيقي البكالوريوسوالتلفزيون اإلذاعة.الذكية للتكنولوجيا

317/1/201835

المشاقبة سليمان عارف فرحان الدكتور تعيين على الموافقة "  

اعتبارًا سنتين لمدة المدني للطيران الفنية نور الملكة لكلية عميدًا  

 ،(2017/2018) الدراسي للعام الثاني الدراسي الفصل بداية من

الدراسي العام من الثاني الدراسي الفصل نهاية وحتى  

عميدًا تعيين".(2019/2020)

 الفنية نور الملكة كلية

عامعامالمدني للطيران



424/1/201836

المعلوماتية الرعاية ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

األردنية الجامعة بين المشترك (الماجستير برنامج/  للسرطان  

 (50) قدرها خاصة استيعابية بطاقة للسرطان الحسين ومركز

".طالبًا

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 ومركز األردنية الجامعة

للسرطان الحسين

 المعلوماتية الرعاية

الماجستيرللسرطان

424/1/201837

برنامج/  القبالة ) لتخصص الخاص االعتماد معايير اقرار "  

".( البكالوريوس

تاريخه من اعتبارا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما  •  .

البكالوريوسالقبالةتعميممعايير اقرار

424/1/201838

الطب في دكتور ) الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل "  

المركز/  التطبيقية البلقاء جامعة ومنح (البكالوريوس برنامج /  

اآلتية النواقص إلستكمال 1/7/2018 لغاية نهائية مهلة  

المرحله في التدريس هيئة أعضاء لعدد االدنى الحد توفير: أواًل  

حملة من متفرغين تدريس هيئة عضو (12) والبالغ االساسية  

 (4) للمادة استنادًا وذلك ، مايعادلها أو التخصص في الدكتوراه

لتخصص الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار من  ( 

قرار بموجب الصادر ( البكالوريوس برنامج/  الطب في دكتور  

26/7/2017 تاريخ (283/27/2017) رقم الهيئة مجلس .

والسريرية األساسية للمرحلة األبتعاث بخطة الهيئة تزويد: ثانيًا  

."

طلبة قبول وايقاف األستيعابية الطاقة تخفيض سيتم ذلك وبخالف   

التخصص في جدد  استمرارية في البت تأجيل . 

الخاص االعتماد

/  التطبيقية البلقاء جامعة

البكالوريوسالطب في دكتورالمركز

424/1/201839

 (502/43/2017) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد .1

الخاص باالعتماد االستمرار المتضمن 22/11/2017 تاريخ  

برنامجًا واعتباره (الماجستير برنامج/ الحاسوب علم) لتخصص  

عند وتثبيتها االستيعابية الطاقة وتخفيض البكالوريوس مع متصاًل  

دفع شريطة التخصص في القبول باب فتح إعادة طالبًا، (33)  

 (3000) وقيمتها القبول فتح إعادة على المترتبة المالية البدالت

.دينار

البرمجيات هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .2 / 

سابقًا المقرة االستيعابية الطاقة وإعادة (البكالوريوس برنامج  

طالبًا (237) وقدرها للتخصص .

 (526/46/2017) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد .3

في جدد طلبة قبول إيقاف والمتضمن 13/12/2017 تاريخ  

لحين (البكالوريوس برنامج/ االدارية المعلومات نظم) تخصص  

للدكتور باإلضافة ادنى كحد واحد تدريس هيئة عضو تعيين  

( عالونة علي ) لتغطية وذلك ادارية معلومات نظم تخصصه   

التخصص في المعرفية المجاالت .

 مجلس قرار على التأكيد

 االستمرار/  الهيئة

فيالدلفيا جامعةالخاص باالعتماد

 هندسة/  الحاسوب علم

 نظم/ البرمجيات

البكالوريوس/ الماجستيراالدارية المعلومات

424/1/201840

التمريض) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: أواًل " / 

الطاقة وتثبيت فيالدلفيا جامعة في (البكالوريوس برنامج  

طالبًا (253)عند الخاصة االستيعابية .

الحيوية التكنولوجيا) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثانيًا  

وتخفيض فيالدلفيا بجامعة (البكالوريوس برنامج/الجينات وهندسة  

طالبًا (300) عند وتثبيتها للتخصص الُمقرة االستيعابية الطاقة  باالعتماد االستمرار ".

فيالدلفيا جامعةالخاص

 التكنولوجيا/التمريض

البكالوريوسالجينات وهندسة الحيوية

424/1/201841

 إدارة ) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

 العربية عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/  البشرية الموارد

 هيئة عضو تعيين شريطة طالبًا، (200) قدرها استيعابية بطاقة

 موعد في وذلك التخصص، في الدكتوراه حملة من رابع تدريس

. التخصص اعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية أقصاه

 إدارة ) لتخصص  االعتماد متابعة في النظر سيتم: ثانيًا   

 الثانية السنة بداية في (البكالوريوس برنامج/  البشرية الموارد

.االولي الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من

 ) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

 عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/  البشرية الموارد إدارة

 االعتماد على الموافقة ."الطلبة من االولى الدفعة تخريج عند العربية

البكالوريوسالبشرية الموارد إدارة العربية عمان جامعةاألولي الخاص

الهيئة مجلس على لعرضها القادم لالسبوع فيها النظر يؤجل "424/1/201842  ."

 لم التي التخصصات برامج

عامعامعاماستيعابية طاقات لها يحدد



424/1/201843

وحسب الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  

للتخصصات الهيئة مجلس من سابقًا الُمقرة االستيعابية الطاقات  

: اآلتية

) تخصص .1 البكالوريوس برنامج/ التسويق   ).

) تخصص .2 البكالوريوس برنامج/ اإلدارية المعلومات نظم  ).

) تخصص .3 البكالوريوس برنامج/  السياحية االدارة  ).

البكالوريوس برنامج/  المحاسبية المعلومات نظم ) تخصص .4  

).

) تخصص .5 الماجستير برنامج/  المحاسبة   ).

للتخصصات الُمقرة الخاصة االستيعابية الطاقات تخفيض: ثانيًا  

: اآلتية

البكالوريوس برنامج/  والمصرفية المالية العلوم ) تخصص .1  

طالبًا( 202) لتصبح طالبًا( 253) من ( .

 (543) من ( البكالوريوس برنامج/  المحاسبة ) تخصص .2

طالبًا (386) لتصبح طالبًا .

من ( البكالوريوس برنامج/  االعمال إدارة ) تخصص .3  

طالبًا (207) الى طالبًا (377)  

قاعدة فقط متوفر حيث اخرى الكترونية بيانات قاعدة اضافة: ثالثًا  

وهي واحدة الكترونية بيانات  (Pro Quest) بإقتراح واألخذ  

العلوم ) كلية لتخصصات األجنبية المراجع بتحديث وذلك اللجنة  

 ".( اإلدارية

 استمرارية على الموافقة

 تخفيض/الخاص االعتماد

األهلية اربد جامعةالخاصة االستيعابية لبطاقات

 المعلومات نظم/ التسويق

 االدارة/  اإلدارية

 نظم/  السياحية

/  المحاسبية المعلومات

 المالية العلوم/  المحاسبة

/  المحاسبة/  والمصرفية

البكالوريوساالعمال إدارة

424/1/201844

بإكمال جعارات مفضي ساري الموظف طلب على الموافقة "  

الفصل  من اعتبارًا (البكالوريوس درجة ) الجامعية دراسته  

ال أن شريطة ،2017/2018 الجامعي العام من الثاني الدراسي  

التجسير اسس وضمن الرسمي الدوام أوقات مع ذلك يتعارض  

جامعة وفي العلمي والبحث العالي التعليم وزارة في بها المعمول  

وظيفيه مسؤوليات اية الهيئة تتحمل ال أن على ، التطبيقية البلقاء  

ذلك تجاه  ."

 طلب على الموافقة

 مفضي ساري الموظف

 دراسته بإكمال جعارات

عامعامعامالجامعية

424/1/201845

" ضمان شهادة األوسط الشرق جامعة في الحقوق كلية منح  

أن على الهيئة، عن الصادرة (الذهبي المستوى) األردنية الجودة  

لجنة تقرير في الواردة التحسين مجاالت بمعالجة الجامعة تقوم  

بذلك الخاصة التنفيذية التحسين بخطة الهيئة وتزويد الخبراء  

لمدة للمتابعة ستخضع الجامعة أن اإلعتبار بعين آخذًا سنويًا،  

الشهادة على حصولها من اعتبارًا سنوت خمس "

الخبراء لجنة تقرير مرفق • .

 جامعة في الحقوق كلية منح

 شهادة األوسط الشرق

 األردنية الجودة ضمان

عامعاماألوسط الشرق جامعة(الذهبي المستوى)

531/1/201846

اللغة ) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: أواًل "  

العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/ ترجمة/ االنجليزية  

طالبًا (203) قدرها استيعابية بطاقة الخاصة التطبيقية .

عدد على الحاصل التجاوز تصويب الجامعة من الطلب: ثانيًا  

برنامج/ ترجمة/ االنجليزية اللغة ) تخصص في الطلبة  

الطاقة لرفع بطلب  التقدم للجامعة ويمكن (البكالوريوس  

للتخصص الخاصة االستيعابية . " 

الخاص االعتماد استمرارية 

 التطبيقية العلوم جامعة

بكالوريوسترجمة/ االنجليزية اللغةالخاصة

531/1/201847

التربية ) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة "  

بطاقة طالل بن الحسين جامعة في (العالي الدبلوم برنامج /  

الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (80) قدرها استيعابية  

للجامعة العامة االستيعابية  ."

 استمرارية على الموافقة

العالي الدبلومالتربيةطالل بن الحسين جامعةالخاص االعتماد

531/1/201848

هندسة ) تخصص في القبول باب فتح إعادة في البت تأجيل "  

لحين اإلسراء جامعة في (البكالوريوس برنامج/  المتجددة الطاقة  

ومختبر الموائع ميكانيكا ) مختبري تجهيز باستكمال الجامعة قيام  

الحرارة انتقال طرق  )."

 فتح إعادة في البت تأجيل

البكالوريوسالمتجددة الطاقة هندسةاإلسراء جامعةالقبول باب



531/1/201849

لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  ( 

عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الطائرات صيانة  

عدم شريطة ، طالبًا (200) قدرها استيعابية بطاقة العربية  

للجامعة العامة اإلستيعابية الطاقة تجاوز . 

صيانة ) لتخصص  االعتماد متابعة في النظر سيتم: ثانيًا       

من الثانية السنة بداية في (البكالوريوس برنامج/  الطائرات  

االولي الخاص االعتماد على الحصول تاريخ .

لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا      ( 

عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الطائرات صيانة  

الطلبة من االولى الدفعة تخريج عند العربية  االعتماد على الموافقة".

البكالوريوسالطائرات صيانةالعربية عمان جامعةاألولي الخاص

531/1/201850

في البت بتأجيل السابق المجلس قرار على التأكيد: أواًل "  

) لتخصص الخاص االعتماد الدكتوراة برنامج/ العام القانون   ) 

للنواقص الجامعة استكمال لحين .

القانون ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: ثانيًا  / 

بطاقة العالمية االسالمية العلوم جامعة في (الماجستير برنامج  

الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (88) قدرها استيعابية  

للجامعة العامة االستيعابية  .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع طلب تقديم: ثالثًا  ( 

على الحاصل التجاوز لتصحيح (البكالوريوس برنامج/  القانون  

طالبًا (65) والبالغ الطاقة ." 

 المجلس قرار على التأكيد 

 االعتماد على الموافقة/

 رفع طلب تقديم/الخاص

الخاصة االستيعابية الطاقة

 االسالمية العلوم جامعة

القانون/ العام القانون العالمية

 الدراسات/  البكالوريوس

العليا

531/1/201851

لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  ( 

العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/  االسالمية المصارف  

شريطة طالبًا، (116) قدرها استيعابية بطاقة العالمية االسالمية  

بتخصص الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين  

االعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية عند االسالمية المصارف  

أدنى حدًا مشارك استاذ برتبة احدهما االولي  .

لتخصص الخاص االعتماد متابعة في النظر سيتم: ثانيًا     ( 

العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/  االسالمية المصارف  

على الحصول تاريخ من الثانية السنة بداية في العالمية االسالمية  

االولي الخاص االعتماد .

لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا    ( 

العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/  االسالمية المصارف  

الطلبة من االولى الدفعة تخريج عند العالمية االسالمية  االعتماد على الموافقة".

األولي الخاص

 االسالمية العلوم جامعة

البكالوريوساالسالمية المصارفالعالمية

531/1/201852

نهائية مهلة (األونروا)/ واآلداب التربوية العلوم كلية منح "  

استاذ برتبة الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو لتعيين  

برنامج/  آدابها االنجليزية اللغة ) لتخصص مشارك  

العام من الثاني الفصل نهاية أقصاه موعٍد في (البكالوريوس  

2018 الجامعي الدراسي ." 

مهلة منح

 التربوية العلوم كلية

البكالوريوسآدابها االنجليزية اللغة(األونروا)/ واآلداب

531/1/201853

لتخصصات الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة "  ( 

المتجددة الطاقة هندسة ، العمارة هندسة ، المدنية الهندسة  / 

الطاقة وحسب األوسط الشرق جامعة في (البكالوريوس برنامج  

سابقًا الُمقرة االستيعابية  ."

 استمرارية على الموافقة

األوسط الشرق جامعةالخاص االعتماد

 هندسة ، المدنية الهندسة

 الطاقة هندسة ، العمارة

البكالوريوسالمتجددة

602/07/201854

للتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ الحقوق ) فيالدلفيا جامعة في  .

لتخصص  المقرة الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

( البكالوريوس برنامج/ الحقوق ) طالبًا (252) لتصبح  . 

اآلتية المعرفية للمجاالت تدريس هيئة أعضاء تعيين: ثالثًا  : 

المحاكمات اصول قانون ، العقوبات قانون) الجزائي القانون  

المدنية المحاكمات اصول) االجرائي والقانون (الجزائية  ، 

البينات وقانون )." 

 استمرارية على الموافقة

 تخفيض/ الخاص االعتماد

 االستيعابية الطاقة

 هيئة أعضاء تعيين/الخاصة

البكالوريوسالحقوقفيالدلفيا جامعةالمعرفية للمجاالت تدريس



602/07/201855

" الشرق لجامعة العامة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة  

موزعين طالبًا (5000)  لتصبح طالبًا (4000) من األوسط  

اآلتي النحو على :

البكالوريوس لبرامج طالبًا (4059)  - .

العليا الدراسات لبرامج طالبًا (941)  - .

اآلتي شريطة :

) تخصصه تدريس هيئة عضو تعيين: أواًل الكترونية أعمال ) 

بداية أقصاها مهلة في التخصص في معتمد علمي انتاج ولديه  

2018/2019 الجامعي العام .

العام اإلطار من (ب) الفقرة (9) بالمادة االلتزام: ثانيًا    

وقسم االنسانيه االساسيه العلوم لقسم االعتماد ومعايير لتعليمات  

هيئة أعضاء نسبة تزيد ال بأن والمتعلقة العلميه االساسيه العلوم  

درجة حملة من% 40 على الماجستير درجة حملة من التدريس  

 الطاقة رفع على الموافقة".الدكتوراة

عاماألوسط الشرق جامعةالعامة االستيعابية

 الدراسات/  البكالوريوس

العليا

602/07/201856

التربوية االدارة ) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف: أواًل "  / 

الالزم العدد توفير لحين جدارا جامعة في ( الماجستير برنامج  

ومعايير تعليمات حسب  التدريس هيئة أعضاء من المعتمد  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد .

لتخصص الُمقرة الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا   ( 

طالبًا( 144) لتصبح (البكالوريوس برنامج/  الحاسوب .

تكنولوجيا ) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار: ثالثًا   

237)  قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/  التعليم ) 

.طالبًا

التربية ) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار: رابعًا  

قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/   الخاصة  ( 

.طالبًا (251

االرشاد ) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار: خامسًا  

قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/   والتربوي النفسي  

.طالبًا (250 )

/ جدد طلبة قبول ايقاف

 االستيعابية الطاقة تخفيض

 في االستمرار/الخاصة

جدارا جامعةالخاص االعتماد

 االدارة 

/ الحاسوب/التربوية

 التربية/ التعليم تكنولوجيا

 النفسي االرشاد/ الخاصة

البكالوريوس/  الماجستيروالتربوي

602/07/201857

 برنامج/ القانون) لتخصصات  الخاص االعتماد  استمرارية: أواًل

 اللغة البكالوريوس، برنامج/ الخاصة التربية ، البكالوريوس

 برنامج/ الحاسوب علم البكالوريوس، برنامج/ وادابها االنجليزية

 المعلومات نظم البكالوريوس، برنامج/ اعمال ادارة البكالوريوس،

 برنامج/ والمصرفية المالية العلوم البكالوريوس، برنامج/ االدارية

 المصارف البكالوريوس، برنامج/ الرياضيات البكالوريوس،

 جامعة في (والماجستير البكالوريوس برنامجي/ االسالمية

 قرار في المقّرة االستيعابية الطاقات وحسب الوطنية عجلون

 شريطة ،(2/1/2018)تاريخ (5/1/2018) رقم الهيئة مجلس

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم

 شرط لتحقيق نهائية مهله الوطنية عجلون جامعة منح. 1: ثانيًا

 ومعايير تعليمات حسب التدريس هيئة ألعضاء العلمي االنتاج

/  القانون) تخصص في العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد

 العام من األول الفصل بداية أقصاه موعد في (الماجستير برنامج

 طلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف ،2018/2019 الجامعي

.التخصص في جدد

 هيئة عضو لتعيين نهائية  مهلة الوطنية عجلون جامعة منح. 2

 في مشارك استاذ برتبة الدكتوراة درجة حملة من رابع تدريس

 جامعة في ( البكالوريوس برنامج/ النفسي االرشاد) تخصص

 الدراسي العام بداية أقصاه موعد في الوطنية عجلون

 طلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف ،2018/2019الجامعي

. التخصص في جدد

 االعتماد  استمرارية: أواًل

 الخاص

 جامعة منح. 1: ثانيًا

 نهائية مهله الوطنية عجلون

 العلمي االنتاج شرط لتحقيق

 التدريس هيئة ألعضاء

 ومعايير تعليمات حسب

 لبرامج العام االعتماد

 في العليا الدراسات

 تخصص

 عجلون جامعة منح. 2

 لتعيين نهائية  مهلة الوطنية

 رابع تدريس هيئة عضو

 درجة حملة من

. االتخصص

 جدد طلبة قبول إيقاف. 3

 جدد طلبة قبول إيقاف. 4

. تخصص في

 عجلون جامعة منح. 5

 لتعيين نهائية  مهلة الوطنية

 تدريس هيئة عضوي

الوطنية عجلون جامعةوالكيمياء الفيزياء بتخصصي

( برنامج/ القانون  

التربية ، البكالوريوس  

برنامج/ الخاصة  

اللغة البكالوريوس،  

وادابها االنجليزية / 

علم البكالوريوس، برنامج  

برنامج/ الحاسوب  

ادارة البكالوريوس،  

برنامج/ اعمال  

نظم البكالوريوس،  

االدارية المعلومات / 

البكالوريوس برنامج ، 

والمصرفية المالية العلوم / 

البكالوريوس برنامج ، 

برنامج/ الرياضيات  

المصارف البكالوريوس،  

برنامجي/ االسالمية  

 البكالوريوس

هندسة/)(والماجستير  

برنامج/ البرمجيات  

الهندسة /)(البكالوريوس  

برنامج/  المدنية  

البكالوريوس/( البكالوريوس

602/07/201858

 ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في البت تأجيل" 

 للتكنولوجيا العقبة جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  المحاسبة

 يتم بحيث التدريس هيئة أعضاء عقود بتعديل الجامعة قيام لحين

 التدريس هيئة أعضاء من األقل على% 50 نسبته ما تعيين

 أقصاه موعد في وذلك ، سنتين عن مدتها تقل ال بعقود

30/8/2018.

 تثبيت في البت تأجيل.التخصص في جدد طلبة قبول ايقاف سيتم ذلك وبخالف 

البكالوريوسالمحاسبةللتكنولوجيا العقبة جامعةالخاصة االستيعابية الطاقة

602/07/201859

 بخصوص." القادم االسبوع المجلس على لعرضها التأجيل تم" 

 جامعية كلية/ المتوسطة التقنية الزرقاء لكلية عميد بتعيين التنسيب

الزرقاء جامعة تتبع تقنية متوسطة
 لالسبوع عرضها تأجيل تم

القادم

 التقنية الزرقاء كلية

 جامعية كلية/ المتوسطة

عامعامتقنية متوسطة



602/07/201860

 االساسي الطب مجاالت في الدكتور الى الطالب نسبة أن يرى

 ويحث الطبية التخصصات في التعليم جودة تضمن نسبة هي

 درجة على للحصول الطلبة ايفاد على الجامعات المجلس

 المجلس يقوم وسوف األساسي، الطب تخصصات في الدكتوراه

.حده على حالة كل بدراسة

 مجاالت في المختصين قلة

 من األساسي الطب

عامعامالهاشمية الجامعةاالردنيين

602/07/201861

الدولية العالقات) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/  االستراتيجية والدراسات  

شريطة طالبًا، (200) قدرها استيعابية بطاقة طالل بن الحسين  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم  ."

 االعتماد على الموافقة

طالل بن الحسين جامعةالخاص

 الدولية العالقات

البكالوريوساالستراتيجية والدراسات

602/07/201862

" النفسي االرشاد) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والتربوي  

شريطة طالبًا، (200) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية عجلون  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم ."

 االعتماد على الموافقة

الخاص

/ التطبيقية البلقاء جامعة

البكالوريوسوالتربوي النفسي االرشادالجامعية عجلون كلية

602/07/201863

بأعمال الُمكلف الخرابشه أحمد" أمين محمد" االستاذ منح "  

قدرها مالية مكافأة والتصنيف الجودة ضمان مديرية مدير (500) 

ولغاية 1/2/2018 تاريخ من اعتبارًا شهريًا أردني دينار  

عامعامعاممالية مكافأة منح".1/2/2019

602/07/201864

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

 ينص والذي وتعديالته 2013 لسنة (82) رقم المدنية الخدمة

: يلي ما على

 أوقات خارج العمل الحكومية الدائرة موظفي على يحظر" 

 يفوضه من أو الوزراء رئيس من مسبق إذن دون الرسمي الدوام

 ، العليا الفئة بموظفي يتعلق فيما الوزير تنسيب على بناًء

 تحت وذلك االخرى، الفئات من للموظفين الوزير من وبتصريح

 لمصلحة عليه حصل مبلغ اي استرداد ذلك في بما المسائلة طائلة

 العمل بذلك يقوم أن الفقرة هذه تطبيق في ويشترط الخزينة،

 العمل ذلك عن الدائرة تحدده الذي الرسمي الدوام أوقات خارج

 لدى االضافي العمل يكون ال وأن ، الرسمية ألعمالها إعاقة

. الدائرة بعمل مصلحة أو عالقة لها التي الجهات

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

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

 في للعمل الكامل للتفرغ موافقة على يحصل لم ما الخاص

 مجلس قرار على التأكيد(للجامعات تعميم)." استقالته تقديم أو الكلية أو الجامعة

عامعامتعميمالهيئة

714/2/201865

" االرشاد)لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة  

بطاقة فيالدلفيا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ النفسي  

طالبًا (100) قدرها استيعابية .

 االستمرار على الموافقة

البكالوريوسالنفسي االرشادفيالدلفيا جامعةالخاص باالعتماد

714/2/201866

التنمية دراسات )لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار "  / 

قدرها استيعابية بطاقة فيالدلفيا جامعة في (البكالوريوس برنامج  

اآلتي شريطة طالبًا، (200) :

التنمية في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو توفير - ، 

تنموي طابع ذات البرنامج كون اإلقتصادية، التنمية في أو  

محمد مراد سلوى الدكتورة بأن بالذكر الجدير ومن محض،  

 ،(2018/2019) القادم الدراسي العام في احتسابها يتم لن سوف

األكاديمية ورتبتها العام هذا عمرها من السبعين سن بلغت كونها  

" بعضو عقدها انتهاء عند استبدالها يشترط وعليه" مساعد استاذ  

المذكورة المؤهالت يحمل الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة  

.أعاله

ذكر يتم بحيث التدريس هيئة أعضاء عمل عقود صيغة تغيير -  

به بالتدريس يقومون الذي التخصص إسم .

في أعاله الواردة للنواقص الجامعة استكمال من التأكد وسيتم  

15/9/2018 أقصاه موعد  االعتماد في االستمرار".

البكالوريوسالتنمية دراساتفيالدلفيا جامعةالخاص

714/2/201867

برنامج/ الرياضيات )لتخصص الخاص االعتماد استمرارية "  

االستيعابية الطاقة وحسب  فيالدلفيا جامعة في (البكالوريوس  

اآلتي شريطة طالبًا، (135) سابقًا الُمقرة :

مجال في الدقيق تخصصه تدريس هيئة عضو تعيين .1  

15/6/2018 أقصاه موعد في اإلحصاء .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .2 . 

البكالوريوسالرياضياتفيالدلفيا جامعةالخاص االعتماد استمرارية

714/2/201868

" المشاريع إدارة )لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار / 

قدرها استيعابية بطاقة اإلسراء جامعة في (الماجستير برنامج  

".طالبًا (66)

 االعتماد في االستمرار

الماجستيرالمشاريع إدارةاإلسراء جامعةالخاص



714/2/201869

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة: أواًل "  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال إدارة) لتخصص  

طالبًا (469) لتصبح جدارا، .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا  وتثبيت رفع على الموافقة ".

البكالوريوساألعمال إدارةجدارا جامعةالخاصة االستيعابية الطاقة

714/2/201870

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة: أواًل "  

جدارا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ القانون)لتخصص  

طالبًا (250) لتصبح .

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة: ثانيًا  

لتصبح جدارا جامعة في (الماجستير برنامج/ القانون)لتخصص  

.طالبًا (63)

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا ." 

 وتثبيت رفع على الموافقة

والماجستير البكالويوسالقانونجدارا جامعةالخاصة االستيعابية الطاقة

714/2/201871

برنامج/ المحاسبة)لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: أواًل "  

66) قدرها استيعابية بطاقة األهلية اربد جامعة في (الماجستير ) 

البكالوريوس مع متصاًل برنامجًا بإعتباره طالبًا .

المحاسبة)لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا / 

طالبًا( 455) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج  االعتماد استمرارية: أواًل".

 الطاقة تثبيت: ثانيًا/ الخاص

البكالوريوس/ الماجستيرالمحاسبةاألهلية اربد جامعةالخاصة االستيعابية

714/2/201872

 االعتماد لغايات تدريس هيئة كعضو سمور أحمد الشيف بإعتماد

لتخصص األولي الخاص

 لالسبوع عرضه يؤجل." القادم لإلسبوع عرضها يؤجل" 

القادم

 الجامعية لومينوس كلية

التقنية

 والمطاعم الفنادق إدارة

البكالوريوس  والفعاليات

714/2/201873

لتخصص الخاص االعتماد معايير اقرار على الموافقة "  

( برنامج/ المعلومات نظم وادارة االلكترونية االعمال  

.(البكالوريوس

تعميم).تاريخه من اعتبارا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما  

(للجامعات

تعميممعايير اقرار

 االلكترونية االعمال

البكالوريوسالمعلومات نظم وادارة

714/2/201874

" التصميم)لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة  

اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/ التطبيقية والفنون  

الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (705) قدرها استيعابية بطاقة  

للجامعة العامة االستيعابية ."

 استمرارية على الموافقة

البكالوريوسالتطبيقية والفنون التصميماليرموك جامعةالخاص االعتماد

821/2/201875

) رقم كتابكم في جاء عما االعتذار " 25/18/10/541/رأ ) 

بالمادة االلتزام الجامعة من والطلب 14/2/2018 تاريخ (4) 

( ج+ب/2بند/ أواًل ) االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار من   

البكالوريوس/ (الطب في دكتور) الطب لتخصص الخاص  

وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة عن الصادرة  

 ".جودتها

 تعيين/ للجامعة االعتذار

عامعاماليرموك جامعةتدريس هيئة أعضاء

821/2/201876

 برنامج/ القبالة) لتخصص  األولي االعتماد على الموافقة:  أواًل

 بطاقة األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في (البكالوريوس

 بتوصيات االعتبار بعين األخذ مع طالبًا (200)قدرها استيعابية

 الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت اجراء بخصوص اللجنة

:للتخصص

 التخصص بمتطلبات (والتوليد النسائية طوارئ) مادة اضافة• 

.بها الخاص المساق وصف اضافة مع االجبارية

 (والطفل األم تغذية) بمادة  (اإلنسان تغذية) مادة استبدال• 

 وصف اضافة مع للتخصص المساندة االجبارية بالمجاالت

.بها الخاص المساق

 ليتضمن (النظري الوالدة حديثي) لمادة المساق وصف تعديل• 

. الوالدة لحديثي الرئوي القلبي االنعاش

 عملي البالغين صحة تمريض) لمادة المساق وصف تعديل• 

.والحوامل للبالغين الرئوي القلبي االنعاش ليتضمن( (2)

 من التخرج فصل على للخريجة العملي االمتحان آلية توضيح• 

.ودراستها حالة شرح على والتطبيق" OSCE" خالل

 50 وتوليد بمتابعة طالبة كل تقوم بأن التخرج شرط يكون أن• 

 الطالبة تقدم وأن قيصرية، والدة حاالت 10و طبيعية والدة حالة

.ذلك يدل ما على

 برنامج/ القبالة) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا 

 الخاص االعتماد من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس

.للتخصص

/ القبالة) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم:  ثالثًا

 على الموافقة:  أواًل

: ثانيًا ، األولي االعتماد

:  اعتماد،ثالثًا متابعة سيتم

 االعتماد في النظر سيتم

النهائي الخاص

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

البكالوريوسالقبالةاألردنية



821/2/201877

الفكرية الملكية ) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية "  

/ االستيعابية الطاقة وتثبيت الزرقاء جامعة في (الماجستير برنامج  

طالبًا (44) عند الخاصة ."

الماجستيرالفكرية الملكيةالزرقاء جامعةالخاص االعتماد استمرارية

821/2/201878

التربوية االدارة) لتخصص  الخاص االعتماد في االستمرار .1  

سابقًا المقرة االستيعابية الطاقة وحسب ( الماجستير برنامج /  

 .طالبًا (66)

العامة المناهج) لتخصص  الخاص االعتماد في االستمرار .2  

الطاقة وحسب ( الماجستير برنامج/ التدريس واساليب  

طالبًا (66) سابقًا المقرة االستيعابية . 

صف معلم) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار .3  / 

الخاصة االستيعابية الطاقة وتخفيض ( البكالوريوس برنامج  

الدراسية الخطة وتعديل طالبًا، (358) لتصبح للتخصص  

رياض تخصص على مواد تحميل يتم ال بحيث للتخصص  

التعليم مجلس من قرار بموجب مجمد تخصص كونه االطفال  

  .العالي

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة  االعتماد في االستمرار.

جرش جامعةالخاص

 المناهج/التربوية االدارة

 واساليب العامة

البكالوريوس/  الماجستيرصف معلم/التدريس

821/2/201879

" المدنية الهندسة) تخصص في جدد لطلبة القبول باب فتح / 

استيعابية بطاقة الوطنية عجلون جامعة في (البكالوريوس برنامج  

اآلتي شريطة طالبًا، (182) قدرها :

فريوان أحمد سمية الدكتورة عمل بمباشرة الهيئة تزويد .1 .

تاريخ (57/6/2018) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد .2  

لتوفير نهائية مهلة الجامعة بإعطاء يتعلق فيما (7/2/2018)  

مختبر) الالزمة والمعدات باالجهزه وتجهيزاتها اآلتية المختبرات  

االنشاءات مختبر الطرق، مختبر اإلنشاء، مواد مختبر التربة، ، 

العام بداية أقصاه موعد في (المائيات مختبر البيئة، مختبر  

2018/2019 الجامعي الدراسي .

جدد لطلبة القبول باب فتح على المترتبة المالية البدالت دفع .3  

االعتماد هيئة في بها المعمول التعليمات حسب .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .4 .

البكالوريوسالمدنية الهندسةالوطنية عجلون جامعةجدد لطلبة القبول باب فتح

928/2/201880

اعتماد لهيئة االستراتيجية الخطة مشروع اقرار على الموافقة "  

2018/2025 لعام جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات .

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما •  الخطة مشروع اقرار 

االستراتيجية

 مؤسسات اعتماد هيئة

 وضمان العالي التعليم

عامعامجودتها

928/2/201881

أمن هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار "  

األميرة جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  والمعلومات الشبكات  

وقدرها سابقًا الُمقرة اإلستيعابية الطاقة ضمن للتكنولوجيا سمية  

هيئة أعضاء عمل عقود مدة تصويب شريطة طالبًا، (200)  

عقودهم من% (50) نسبة تصبح بحيث التخصص في التدريس  

األول الفصل بداية أقصاه موعٍد في وذلك األقل، على سنتين مدة  

2018/2019 لعام القادم الجامعي الدراسي العام من .

 االعتماد في االستمرار

الخاص

 سمية األميرة جامعة

للتكنولوجيا

 الشبكات أمن هندسة

البكالوريوسوالمعلومات

928/2/201882

 إدارة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: أواًل

 بالطاقة سمية األميرة جامعة في ( البكالوريوس برنامج/ األعمال

.طالبًا (472) وقدرها الُمقرة االستيعابية

/ األعمال ريادة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثانيًا

 بطاقة للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة في (الماجستير برنامج

 االستمرار على الموافقة". طالبًا (50) قدرها استيعابية

الخاص باالعتماد

 سمية األميرة جامعة

للتكنولوجيا

 ريادة/األعمال إدارة

الماجستير/  البكالوريوساألعمال

928/2/201883

اإلتصاالت هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار " / 

للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة في (البكالوريوس برنامج  

طالبًا (305) لتصبح الُمقرة اإلستيعابية الطاقة وتخفيض ."

 االعتماد في االستمرار

الخاص

 سمية األميرة جامعة

البكالوريوساإلتصاالت هندسةللتكنولوجيا



928/2/201884

الهندسة) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار "  

سمية األميرة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ اإللكترونية  

طالبًا (166) الُمقرة اإلستيعابية الطاقة ضمن للتكنولوجيا ، 

اآلتي شريطة :

أحمد هاني للدكتور الدكتوراة شهادة بمعادلة الهيئة تزويد - .

الدراسي العام من األول الفصل بداية أقصاه موعد في وذلك  

في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف ،2018/2019 الجامعي  

عليه يترتب مما التخصص، على أعاله المذكور الدكتور اعتماد  

للتخصص الخاصة اإلستيعابية الطاقة احتساب في النظر إعادة  االعتماد في االستمرار".

الخاص

 سمية األميرة جامعة

البكالوريوساإللكترونية الهندسةللتكنولوجيا

928/2/201885

الحاسوب هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار " / 

ضمن للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة في (البكالوريوس برنامج  

شريطة طالبًا، (117) وقدرها سابقًا الُمقرة اإلستيعابية الطاقة  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم ."

 االعتماد في االستمرار

الخاص

 سمية األميرة جامعة

البكالوريوسالحاسوب هندسةللتكنولوجيا

928/2/201886

القدرة هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار "  

األميرة جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الكهربائية والطاقة  

وقدرها سابقًا الُمقرة اإلستيعابية الطاقة ضمن للتكنولوجيا سمية  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (248)  

".للجامعة

 االعتماد في االستمرار

الخاص

 سمية األميرة جامعة

للتكنولوجيا

 والطاقة القدرة هندسة

البكالوريوسالكهربائية

928/2/201887

الكهربائية الهندسة) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار "  

ضمن للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة في (الماجستير برنامج /  

عدم شريطة طالبًا، (66) وقدرها سابقًا الُمقرة اإلستيعابية الطاقة  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز ."

 االعتماد في االستمرار

الخاص

 سمية األميرة جامعة

الماجستيرالكهربائية الهندسةللتكنولوجيا

928/2/201888

" التقنية الزرقاء كلية) أمناء مجلس تشكيل إعادة على الموافقة  

الزرقاء جامعة تتبع ( تقنية متوسطة جامعية كلية/ المتوسطة   

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

ولمدة اآلتي النحو يصبح بحيث  المتوسطة الجامعية لكليات  العام  

تاريخه من اعتبارًا سنوات أربع  :

أبوشعيرة عبدالرزاق محمود ُأسامة السيد  -                        

 رئيسًا                          

أبوشعيرة عبدالرزاق محمود أحمد السيد  -                         

 عضوًا                          

رمضان علي وليد الدكتور  -                                       

للكلية عميدًا                       

صالح محمد ناجي وائل الدكتور االستاذ  -                        

عضوًا                           

المشاعلة  سليمان محمد الدكتور االستاذ  -                         

عضوًا                         

أمناء مجلس تشكيل

 التقنية الزرقاء كلية

 جامعية كلية/ المتوسطة

عامعامتقنية متوسطة

928/2/201889

محافظة علي قيس الدكتور المحامي تعيين على الموافقة "  

وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد لهيئة قانونيًا مستشارًا  

1/3/2018 من اعتبارًا جودتها عامعامعامقانونيًا مستشارًا تعيين".

928/2/201890

" والبكالوريوس المتوسط الدبلوم طلبة تدريس مكان يكون  

حاالت في ويجوز ، الجامعي الحرم داخل العليا والدراسات  

هيئة موافقة شريطة الجامعي الحرم خارج التدريس خاصة  

جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد ."

 الدبلوم طلبة تدريس أماكن

 والبكالوريوس المتوسط

 داخل العليا والدراسات

عامعامتعميمالجامعي الحرم

1003/07/201891

/ المشاريع إدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

 قدرها استيعابية بطاقة االردنية الجامعة في (الماجستير برنامج

:اآلتي شريطة طالبًا (66)

 ألعضاء سنوات خمس آلخر العلمي باإلنتاج االعتماد هيئة تزويد

 على واإلشراف بالتدريس يقومون والذين القسم في التدريس هيئة

.العليا الدراسات طلبة

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم

/ المدنية الهندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا

 تجاوز عدم شريطة طالبًا،( 1025) عند (البكالوريوس برنامج

 االعتماد على الموافقة .للجامعة العامة االستيعابية الطاقة

الماجستيرالمشاريع إدارةاالردنية الجامعةالخاص



1003/07/201892

لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ المحاسبة ) سمية األميرة جامعة في   

طالبًا (429) وقدرها الُمقرة االستيعابية بالطاقة للتكنولوجيا .

لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: ثانيًا  

( برنامج/ االجتماعي والتواصل االلكتروني التسويق  

بالطاقة للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة في (البكالوريوس  

عضو تعيين شريطة طالبًا، (250) وقدرها الُمقرة االستيعابية  

تخصص في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة  (E-

marketing).

األول الدراسي الفصل بداية اقصاه موعٍد في وذلك  

 االستمرار على الموافقة.2018/2019

الخاص باالعتماد

 سمية األميرة جامعة

للتكنولوجيا

 التسويق/  المحاسبة

 والتواصل االلكتروني

البكالوريوساالجتماعي

1003/07/201893

هيئة عضو بتعيين القيام العربية عمان جامعة إلى الطلب "  

أنظمة) تخصص في الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس  

لتعليمات العام اإلطار حسب وذلك (الحاسوبية المعلومات  

الصادرة المعلومات تكنولوجيا لبرامج الخاص االعتماد ومعايير  

الدراسي العام بداية أقصاه موعد في وذلك االعتماد هيئة عن  

اعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف 2018/2019  

".التخصص

 عمان جامعة إلى الطلب

 عضو بتعيين القيام العربية

 حملة من رابع تدريس هيئة

العربية عمان جامعةالدكتوراه درجة

 المعلومات أنظمة

عامالحاسوبية

1003/07/201894

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار اقرار "  

البكالوريوس برنامج/ والتقنية التطبيقية للتخصصات  ."

العام اإلطار من (3) المادة من (أ) الفقرة تعديل على الموافقة "  

اإلنسانية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات  

 (6) رقم المعدلة المتوسطة الجامعية للكليات والتطبيقية والعلمية

العملي الجانب) التقني المكون نسبة بتعديل وذلك 2013 لسنة  

لتصبح التطبيقية للتخصصات التخصص متطلبات من (التطبيقي  

دبلوم لبرنامج (%35%-30) من بداًل أدنى كحد (50%)  

سنوات الثالث دبلوم وبرنامج السنتين ." 

 لتعليمات العام اإلطار اقرار

عامعامتعميمالخاص االعتماد ومعايير

1003/07/201895

" لتخصص الخـاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفـع على الموافقة  

المتوسط الدبلوم برنامج/  المشارك التمريض ) ) كليـة في   

( متوسطة جامعية كلية/  المساعدة للمهن الملكية الطبيـة الخدمات  

طالبًا ( 245)  لتصبح (عسكرية ."

 وتثبيت رفـع على الموافقة

الخـاصة االستيعابية الطاقة

 الطبيـة الخدمات) كليـة

/  المساعدة للمهن الملكية

 متوسطة جامعية كلية

المتوسط الدبلومالمشارك التمريض(عسكرية

1003/07/201896

مع المبرم القانونية االستشارات عقد إنهاء على الموافقة "  

بتعيينكم السامية الملكية اإلرادة صدور تاريخ من اعتبارًا معاليكم،  

25/2/2018 بتاريخ القانونية للشؤون دولة وزير .

 عقد إنهاء على الموافقة

عامعامعامالقانونية االستشارات

1003/07/201897

اعتماد لهيئة المعرفة إلدارة اإلستراتيجية الخطة اقرار "  

جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات ."

 اإلستراتيجية الخطة اقرار

عامعامعامالمعرفة إلدارة

1114/3/201898

" هيئة عضو لتعيين نهائية مهلة الوطنية عجلون جامعة منح  

االسالمية المصارف)  تخصص في استاذ برتبة تدريس / 

بداية قبل أقصاه موعد في (والماجستير البكالوريوس برنامجي  

وبخالف ،2018/2019 الجامعي للعام األول الدراسي الفصل  

التخصص في جدد طلبة قبول إيقاف سيتم ذلك والماجستير البكالوريوساالسالمية المصارفالوطنية عجلون جامعةمهلة منح".

1114/3/201899

الدراسي الفصل لبداية نهائية مهلة الوطنية عجلون جامعة منح "  

هندسة) تخصص نواقص إلستكمال (2018/2019) األول  

قبول باب فتح بطلب والتقدم (البكالوريوس برنامج/ البرمجيات  

التخصص في جدد طلبة البكالوريوسالبرمجيات هندسةالوطنية عجلون جامعةمهلة منح".

1114/3/2018100

معلم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة إعادة على الموافقة "  

سابقًا كانت كما جرش جامعة في (البكالوريوس برنامج/صف  

رقم الهيئة مجلس قرار بموجب والمقرة طالبًا، (446)  

 .(17/6/2015) تاريخ (290/19/2015)

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة .

 الطاقة إعادة على الموافقة

البكالوريوسصف معلمجرش جامعةالخاصة االستيعابية



1221/3/2018101

اإلنجليزية اللغة)لتخصص الخاص باالعتماد البت تأجيل: أواًل "  

التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ وآدابها  

/ اآلتية النواقص واستكمال المركز :

في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو توفير -1  

في مطلوب هو كما ادنى حدًا مشارك استاذ برتبة التخصص  

االنسانية للتخصصات الخاص االعتماد لتعليمات العام االطار  

االعتماد هيئة عن الصادرة والعلمية  

التخصص في التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين -2  

عددهم والبالغ التخصص في الفعلي الطلبة عدد لتغطية (371) 

في التدريس هيئة أعضاء من المتوفر العدد أن حيث طالبًا،  

مستنزف االستيعابية الطاقة حساب جدول حسب التخصص  

الجامعة متطلبات مواد لتدريس  .

األول الدراسي الفصل بداية لغاية نهائية مهلة الجامعة منح: ثانيًا  

المذكورة النواقص إلستكمال 2018/2019 للعام .

للغة مركز انشاء الجامعة على االعتماد هيئة تقترح: ثالثًا  

الجامعة متطلبات) اإلنجليزية اللغة مواد لتدريس اإلنجليزية  

اللغة لتخصص الخاص االعتماد مهمة لتسهيل ،(اإلجبارية  

وآدابها اإلنجليزية ."

 باالعتماد البت تأجيل

 مهلة الجامعة منح/ الخاص

نهائية

 التطبيقية البلقاء جامعة

البكالوريوسوآدابها اإلنجليزية اللغةالمركز/

1221/3/2018102

برنامج/ األعمال ريادة)لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار "  

بالطاقة للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة في (الماجستير  

الهيئة مجلس قرار في سابقًا المقرة االستيعابية  

 (66) وقدرها (24/12/2014)تاريخ (554/34/2014)رقم

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا ."

الخاص باالعتماد االستمرار

 سمية األميرة جامعة

الماجستيراألعمال ريادةللتكنولوجيا

1221/3/2018103

هيئة عضو بتعيين القيام العربية عمان جامعة الى الطلب "  

أنظمة) تخصص في الدكتوراة درجة حملة من رابع تدريس  

لتعليمات العام اإلطار حسب وذلك (الحاسوبية المعلومات  

الصادرة المعلومات تكنولوجيا لبرامج الخاص االعتماد ومعايير  

وبخالف 15/6/2018 أقصاه موعد في وذلك االعتماد هيئة عن  

التخصص اعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك العربية عمان جامعةنواقص استكمال".

 المعلومات أنظمة

البكالوريوسالحاسوبية

1221/3/2018104

تكنولوجيا ) لتخصص األولي الخاص االعتماد استمرارية "  

في (التطبيقي البكالوريوس برنامج/ والجرافيك المتعددة الوسائط  

 (153) قدرها استيعابية بطاقة التقنية الجامعية الخوارزمي كلية

الهيئة مجلس قرار على التأكيد شريطة طالبًا،  

بالبند يتعلق فيما 18/3/2018 تاريخ (33/3/2018)رقم  

 ،(رابعًا) ،والفقرة(ثالثًا) والفقرة ،(أواًل) الفقرة من (3،2)

".(خامسًا) والفقرة

 الخاص االعتماد استمرارية

األولي

 الجامعية الخوارزمي كلية

التقنية

 الوسائط تكنولوجيا

التطبيقي البكالوريوسوالجرافيك المتعددة

1221/3/2018105

توليـدو كـليـة أمنـاء مجـلس رئـيس تنسيـب علـى المـوافقـة "  

محمود محمد بسام. د األهليـة توليدو كليـة عميـد عقـد بتجـديـد  

18/3/2018 من اعتبارًا سنوات ثـالث جـديـدة لـدورة السعدي   

ومعايير تعليمات من ( 8 ) المادة من ( أ ) البنـد بمـوجب وذلك  

 (2) رقم المعدلة المتوسطـة الجامعيـة للكليات العـام االعتماد

حسب موقـع الجديد بالعقـد وتزويدنا ، ( 2013 ) لسنة  

أمناء مجلس رئيس تنسيب".األصول

 مجتمع كلية/  توليدو كلية

عامعاممتوسطة

1221/3/2018106

العالي التعليم مؤسسات اعتماد لهيئة اإلعالمية الخطة اقرار "  

جودتها وضمان ."

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما •  

عامعامعاماإلعالمية الخطة اقرار

1221/3/2018107

التعليم مؤسسات اعتماد لهيئة االلكتروني التحول خطة اقرار "  

بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما جودتها، وضمان العالي  

تاريخه من اعتبارًا  ."

 التحول خطة اقرار

عامعامعامااللكتروني

1221/3/2018108

التعليم مؤسسات اعتماد لهيئة الرشيدة الحوكمة منظومة اقرار "  

بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما جودتها، وضمان العالي  

تاريخه من اعتبارًا ."

 الحوكمة منظومة اقرار

عامعامعامالرشيدة

1221/3/2018109

البرامج لتعليمات العام االطار على التعديالت اقرار "  

من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما المستضافة،  

".تاريخه

 على التعديالت اقرار

 لتعليمات العام االطار

عامعامعامالمستضافة البرامج



1328/3/2018110

اللغة)لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

عجلون جامعة في (البكالوريوس برنامج/ وآدابها االنجليزية  

للنواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا، (200) لتصبح الوطنية  

:اآلتية

المجاالت تغطي حديثة لكتب شراء بقوائم الهيئة تزويد .1  

سنتين آخر في للتخصص المعرفية .

درجة يحمل اللغات لمختبر مختبر مشرف تعيين .2  

وآدابها االنجليزية اللغة تخصص في البكالوريوس .

وآدابها االنجليزية اللغة لقسم سكرتيرة تعيين .3 .

القسم وسكرتيرة القسم لرئيس مناسب مكتب توفير .4  

موعد في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

16/9/2018 أقصاه ."

 الطاقة رفع على الموافقة

بكالوريوسوآدابها االنجليزية اللغةالوطنية عجلون جامعةاالستيعابية

1328/3/2018111

" إدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

بطاقة االردنية الجامعة في (الماجستير برنامج/ المشاريع  

اآلتي شريطة طالبًا (66) قدرها استيعابية :

للبرنامج االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب .1  

طالبًا (33) قدره والبالغ .

سنوات خمس آلخر العلمي باإلنتاج االعتماد هيئة تزويد .2  

يقومون والذين المدنية الهندسة قسم في التدريس هيئة ألعضاء  

العليا الدراسات طلبة على واإلشراف بالتدريس .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .3 .

المدنية الهندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا / 

طالبًا( 879) عند (البكالوريوس برنامج .

مياه-المدنية الهندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثالثًا  

طالبًا( 33) عند (الماجستير برنامج/ وبيئة . 

المدنية الهندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: رابعًا -

الجامعة وعلى طالبًا( 99) عند (الماجستير برنامج/ إنشاءات  

لبرامج بها المسموح القصوى الطاقة على التجاوز تصويب  

ومعايير تعليمات حسب وذلك طالب (100) والبالغة الماجستير  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد .

نقل-المدنية الهندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: خامسًا  

طالبًا( 83) عند (الماجستير برنامج/ وطرق ." 

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة تثبيت/ الخاص

األردنية الجامعةاالستيعابية

 الهندسة/ مشاريع إدارة

 المدنية الهندسة/  المدنية

 الهندسة/  وبيئة مياه

 الهندسة/  إنشاءات المدنية

البكالوريوس/ الماجستيروطرق نقل المدنية

1328/3/2018112

بما الموقرة جامعتكم قبل من المتخذة باإلجراءات الهيئة تزويد "  

اآلتية للتخصصات الهيئة مجلس قرارات يخص :

الهيئة مجلس قرار  الكلية  التخصص  الرقم  

التكنولوجية الهندسة كلية بكالوريوس/  الميكانيكية الهندسة 1   

29/7/2015 تاريخ (375/23/2015)

 (398/35/2017) الزراعة كلية ماجستير/  تكنولوجية تغذية 2

27/9/2017 تاريخ

التخطيط كلية بكالوريوس/  مشاريع وادارة تخطيط 3   

30/3/2016 تاريخ (131/13/2016)

العقبة كلية بكالوريوس/  البحري النقل تكنولوجيا 4   

23/12/2015 تاريخ (640/40/2015)

التكنولوجية الهندسة كلية  بكالوريوس/ حاسبات أنظمة هندسة 5   

15/2/2015 تاريخ (69/7/43/2016)

الجامعية الحصن كلية بكالوريوس/  والتصنيع التغذية 6   

28/1/2015 تاريخ (27/2/2015)

الجامعية الحصن كلية بكالوريوس/  وبيئة مياه هندسة 7   

14/12/2016 تاريخ (547/2016)

الجامعية الحصن كلية  بكالوريوس/  كيميائية صناعات هندسة 8  

29/10/2014 تاريخ (443/29/2014)

 (511/39/2016)  المركز  بكالوريوس/  المدنية الهندسة 9

9/11/2016 تاريخ

عالية األميرة كلية  بكالوريوس/  منزلي اقتصاد 10   

13/11/2011 تاريخ (250/11/2016)

 باإلجراءات الهيئة تزويد

 جامعتكم قبل من المتخذة

الموقرة

 التطبيقية البلقاء جامعة

البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالتكنولوجية الهندسة كلية/



1328/3/2018113

الصيدلة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل " / 

خاصة استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج  

االتية للنواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا، (437) قدرها :

هيئة ألعضاء الدكتوراه شهادة بمعادلة االعتماد هيئة تزويد (1  

التعليم وزارة قبل من أسماؤهم اآلتية الجنسية مصريي التدريس  

صدورها حال العلمي والبحث العالي : 

السيد عبادة سعيد شريف.د -  

حسن توفيق محمد هشام.د -

علي سيد نصر مها.د -

يوسف محمد أحمد.د - .

في جدد طلبة قبول باب فتح إعادة على المترتبة الرسوم دفع (2  

أقصاه موعد في أردني دينار (3000) قدرها والبالغ التخصص  

تاريخه من اعتبارًا أسبوعين .

الصيدلة كلية عميد يكون بأن االعتماد بمعايير اإللتزام: ثانيًا  

.(صيدلة) تخصصه

لتخصص الخاص االعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف  

( البكالوريوس برنامج/ الصيدلة ) الجامعة في  .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

( البكالوريوس برنامج/ الصيدلة ) أقصاه موعد في   

(16/9/2018)."

 االعتماد على الموافقة 

البكالوريوسالصيدلةمؤتة جامعةالخاص

1328/3/2018114

اإللكترونية األعمال) لتخصص الخاص باالعتماد البت تأجيل "  

عمان جامعة في (بكالوريوس برنامج/ المعلومات نظم وإدارة  

اآلتية للنواقص الجامعة استكمال لحين االهلية :-

في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -1  

لتعليمات العام لالطار وفقًا مشارك استاذ برتبة  التخصص  

والعلمية االنسانية البرامج لتخصصات الخاص االعتماد ومعايير  .

الثالثة الحاسوب مختبرات في الحاسوب أجهزة تحديث  -2  

والمتخصصة الحديثة بالبرمجيات وتزويدها بالتخصص المتعلقة  

) مجال في المعلومات نظم وإدارة اإللكترونية األعمال )."

 باالعتماد البت تأجيل

االهلية عمان جامعةالخاص

 اإللكترونية األعمال

البكالوريوسالمعلومات نظم وإدارة

1328/3/2018115

هي االعتماد هيئة اعتمدتها التي التصنيفات أن "  :

• Science Citation Index ( SCI)

•  Science Citation Index Expanded ( 

SCIE)

• Thomson Reuters ( Formerly ISI)

• (ERA)  االسترالي المجالت تصنيف نظام  

• EBSCO Abstract 

• EconLit

تكون أن البد عربي تأثير لهامعامل التي المجالت بأن علمًا   

العربي التأثير معامل فأن وعليه التصنيفات هذه احدى في مصنفة  

عالميًا تصنيفًا يمثل ال ."

 اعتمدتها التي التصنيفات أن

العليا الدراساتعامجدارا جامعةاالعتماد هيئة

1404/04/2018116

الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة 1- "  

األهلية عمان جامعة في (الماجستير برنامج/  الحقوق)لتخصص  

طالبًا (88) لتصبح .

الحقوق)لتخصص  الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض -2 / 

طالبًا( 352) لتصبح (البكالوريوس برنامج .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -3 .

 الطاقة رفع على الموافقة

 الطاقة تخفيض/االستيعابية

البكالوريوسالحقوقاألهلية عمان جامعةاالستيعابية

1404/04/2018117

الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: أواًل "  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الطبية التحاليل)لتخصص  

الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (187) لتصبح األهلية عمان  

للجامعة العامة االستيعابية .

المراكز وأسماء الطلبة تدريب بمنهجية االعتماد هيئة تزويد: ثانيًا  

بها تدريبهم تم التي التدريبية .

للجامعة  العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا .

موعٍد في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

16/9/2018 أقصاه ."

 الطاقة رفع على الموافقة

البكالوريوسالطبية التحاليلاألهلية عمان جامعةاالستيعابية



1404/04/2018118

قرار في الواردة للنواقص مستكملة اإلسراء جامعة تعتبر "  

 (2/11/2018) تاريخ (501/38/2016 ) رقم الهيئة مجلس

المختبرات كافة وتشغيل وتركيب شراء باستكمال والمتعلقة  

الطبيعي العالج ) لتخصص والرابعة والثالثة الثانية للسنوات  / 

عضو تعيين  استكمال الجامعة وعلى ، ( البكالوريوس برنامج  

العالج) تخصص في الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة  

من الثالثة السنة بداية في وذلك ،(البكالوريوس برنامج/ الطبيعي  

االعتماد تاريخ .

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

15/9/2018 أقصاه موعٍد ."

البكالوريوسالطبيعي العالجاإلسراء جامعةنواقص استكمال

1404/04/2018119

" الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: أواًل  

الزرقاء جامعة في (الماجستير برنامج/االعمال إدارة)لتخصص  

خالد حازم الدكتور عقدي تجديد شريطة طالبًا، (66) لتصبح  

بتاريخ عقديهما ينتهي الذين أبوشيخة أحمد نادر والدكتور شحادة  

19/9/2018.

إدارة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

طالبًا( 342) لتصبح (البكالوريوس برنامج/ االعمال .

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

16/9/2018 أقصاه موعٍد .

 الطاقة رفع على الموافقة

 تخفيض/  االستيعابية

البكالوريوس/ الماجستيراالعمال إدارةالزرقاء جامعةاالستيعابية الطاقة

1404/04/2018120

الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

الزرقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الصيدلة)لتخصص  

اآلتي شريطة طالبًا (658) لتصبح :

المجاالت تغطي حديثة لكتب شراء بقوائم الهيئة تزويد .1  

سنتين آخر في للتخصص المعرفية .

) التالية المراجع تحديث .2 طبعة آخر ):

- USP

- B.P

- Merck Index

- Remington Pharmacetical Sciences

- Martin Date

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .3

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

16/9/2018 أقصاه موعد  الطاقة رفع على الموافقة .

البكالوريوسالصيدلةالزرقاء جامعةاالستيعابية

1404/04/2018121

برنامج/والتلفزيون االذاعة) تخصص في جدد طلبة قبول عدم "  

التقنية الجامعية الخوارزمي كلية في (التطبيقي البكالوريوس  

المعتمدين التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرة الهيئة تزويد لحين  

ترخيص إلغاء سيتم ذلك وبخالف 15/4/2018 أقصاه بموعد  

رقم الهيئة مجلس قرار على والتأكيد التخصص،  

بالبند يتعلق فيما (18/3/2018) تاريخ (34/3/2018)  

.(ثالثًا) والفقرة ،(ثانيًا) والفقرة ،(أواًل) الفقرة من (5.4.3.2)

جدد طلبة قبول عدم

 الجامعية الخوارزمي كلية

التطبيقي البكالوريوسوالتلفزيون االذاعةالتقنية

1404/04/2018122

 موعد في طيًا المرفق التقرير حول الراجعة بالتغذية الهيئة تزويد

 االيميل على 29/4/2018 الخميس اقصاه

 سيتم بأنه علمًا. (o.saafneh@heac.org.jo)المرفق

 في ستعقد عمل ورشة  في جامعتكم من الراجعة التغذية مناقشة

.صباحًا التاسعة الساعة  8/5/2018 الثالثاء يوم الهيئة مبنى

 بالتغذية الهيئة تزويد

البكالوريوسالصيدلة تخصصاتتعميمالراجعة

1404/04/2018123

" السيد واإلدارية المالية الشؤون مدير عقد تجديد على الموافقة  

أن شريطة ،7/5/2018 بتاريخ عقده سينتهي الذي الشبلي عبداهلل  

االصول حسب العقد تجديد إجراءات استكمال يتم ."

 عقد تجديد على الموافقة

 المالية الشؤون مدير

 عبداهلل السيد واإلدارية

عامعامعامالشبلي

1404/04/2018124

" التعليم مؤسسات امتثال برنامج تصميم الهيئة مجلس يقترح  

معايير لترسيخ الموقرة هيئتكم مع بالتعاون  االردنية العالي  

وفي العالي، التعليم مؤسسات في امتثالها ومراقبة الوطنية النزاهة  

لجنة بتشكيل التكرم أرجو المقترح على عطوفتكم موافقة حال  

لذلك عمل ومنهجية آلية لوضع مشتركة ."

 تصميم الهيئة مجلس يقترح

 مؤسسات امتثال برنامج

االردنية العالي التعليم

 تصميم الهيئة مجلس يقترح

 مؤسسات امتثال برنامج

عامعاماالردنية العالي التعليم



تؤجل تؤجل ( الخاص االعتماد استمرارية نواقص استكمال11/4/2018125 15

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

الماجستيرالسريري األسنان طباألردنية

1504/11/2018126

" اللغة ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة  

االهلية اربد جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  وادابها العربية  

طالبًا (190) لتصبح  ."

 الطاقة رفع على الموافقة

البكالوريوسوادابها العربية اللغةاالهلية اربد جامعة الخاصة االستيعابية

1504/11/2018127

وضمان االعتماد لجان مكافآت منح إلسس 15 المادة اضافة "  

مايلي على تنص التي ومتابعتها  الجودة :

التخصصات وتقييم بوضع المكلفة اللجنة ألعضاء يصرف  

كاآلتي الجامعات في للكليات :

أعلى بحد دينار 400 اللجنة رئيس .1  

أعلى بحد دينار 350 اللجنة عضو .2 ."

 لجان مكافآت منح اسس

  الجودة وضمان االعتماد

عامعامعامومتابعتها

1504/11/2018128

بإحصائية المجلس اعضاء  بتزويد االعتماد مديرية من الطلب "  

والخاصة الرسمية الجامعات في والخاص العام االعتماد نواقص  

2018 الثاني الدراسي للفصل ."

 االعتماد مديرية من الطلب

 المجلس اعضاء  بتزويد

 االعتماد نواقص بإحصائية

عامعامعاموالخاص العام

1504/11/2018129

العام االعتماد أسس من (4) المادة من (د) الفقرة تعديل "  

لمؤسسات والخاصة العامة االستيعابية الطاقات ورفع والخاص  

رقم الهيئة مجلس قرار بموجب (15) رقم المعدلة العالي التعليم  

باالستناد الصادرة 5/4/2017 تاريخ (140/12/2017)  

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

والتي وتعديالته 2007 لسنة (20) رقم العالي التعليم مؤسسات  

في الممنوحة الزيادة تتجاوز ال أن يشترط: "مايلي على تنص  

والمقرة المعتمدة االستيعابية الطاقة من (%25) عن مرة كل  

الزيادة تتجاوز ال أن يشترط: "يلي كما لتصبح." للتخصص  

االستيعابية الطاقة من (%25) عن مرة كل في الممنوحة  

الطاقة ذات التخصصات بإستثناء للتخصص والمقرة المعتمدة  

الى االستيعابية طاقتها رفع يجوز حيث المتدنية االستيعابية  

االستيعابية الطاقة عن النظر بغض وطالبة طالب (200)  

سابقًا المعتمده ."

 العام االعتماد اسس تعديل

 الطاقات ورفع والخاص

عامعامتعميموالخاصة العامة االستيعابية

1504/11/2018130

من كٍل وعضوية برئاستكم لجنة تشكيل " :

البشايرة زيد الدكتور األستاذ .1                                     

عضوًا                               

العنبر زيد الدكتور األستاذ .2                                       

عضوًا                               

عبدالجواد سعدي الدكتور االستاذ .3                                

عضوًا                               

الحيص حسين الدكتور االستاذ .4                                   

عضوًا                              

الشبلي اهلل عبد الدكتور .5                                           

عضوًا                             

كلوب مها السيدة .6                                                  

اللجنة سر أمين                     

والخاص العام االعتماد تعليمات وضع مهمتها تكون          

خارج العالي التعليم لمؤسسات  المالية والبدالت الجودة وضمان  

.االردن

عامعامعاملجنة تشكيل

1504/11/2018131

من كٍل وعضوية برئاستكم لجنة تشكيل " :

جامعة/  متجددة طاقة/  بدران عثمان عمر الدكتور االستاذ -  

عضوًا       التطبيقية البلقاء  

االعتماد هيئة/  الطراونة ضحى الفاضلة -                          

اللجنة سر أمين                           

الزرقاء كلية )لـ العام االعتماد طلب دراسة مهمتها تكون          

تقدم أن على ،(تقنية متوسطة جامعية كلية/  المتوسطة التقنية  

تاريخه من اعتبارًا أسبوعين أقصاه موعد في تقريرها اللجنة ، 

وفق اللجنة، سر وأمين ألعضاء تصرف مالية مكافأة مقابل وذلك  

الهيئة في بها المعمول المالية التعليمات ".

لجنة تشكيل

 التقنية الزرقاء كلية 

 جامعية كلية/  المتوسطة

عامعامتقنية متوسطة

1504/11/2018132

لمناقشة اللجان اعضاء دعوة لحين القادم االسبوع تؤجل "  

".التقارير

 بدراسة المكلفة اللجنة تقرير

 لكلية الذاتي التقييمي التقرير

 العلوم جامعة في الصيدلة

 لغايات الخاصة التطبيقية

عامعامعامالجودة ضمان شهادة منحها



1504/11/2018133

 لمناقشة اللجان اعضاء دعوة لحين القادم االسبوع تؤجل

."التقارير

 بدراسة المكلفة اللجنة تقرير

 لكلية الذاتي التقييمي التقرير

 في المعلومات تكنولوجيا

 التطبيقية العلوم جامعة

 منحها لغايات الخاصة

عامعامعام.الجودة ضمان شهادة

1504/11/2018134

شهادة لنيل للتقدم العالي التعليم مؤسسة أهلية لنموذج اقرار "  

المرفق بالشكل هو كما الجودة، ضمان عامعامعامنموذج اقرار".

1618/4/2018135

في الذكية الشبكات)لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/ الكهربائية القوى أنظمة  

اآلتي شريطة طالبًا، (66) قدرها خاصة استيعابية بطاقة :

حسين الدكتور األستاذ عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد .1  

العام من األول الدراسي الفصل بداية المجالي  

.(2018/2019)الجامعي

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .2  

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

( الماجستير برنامج/ الكهربائية القوى أنظمة في الذكية الشبكات ) 

 االعتماد على الموافقة".(16/9/2018) أقصاه موعد في

مؤتة جامعةالخاص

 أنظمة في الذكية الشبكات

الماجستيرالكهربائية القوى

1618/4/2018136

االتصاالت هندسة)لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض " / 

لتصبح للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة (البكالوريوس برنامج  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (257)  

االستيعابية الطاقة تخفيض".للجامعة

 سمية األميرة جامعة 

البكالوريوساالتصاالت هندسةللتكنولوجيا

1618/4/2018137

الخاصة االستيعابية الطاقة رفع  في البت تأجيل: أواًل "  

اربد جامعة في (البكالوريوس برنامج/الرياضيات)لتخصص  

التالية للنواقص الجامعة استكمال لحيت االهلية ::

الحوري محمد الدكتور عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد. أ  

.(2018/2019) الجامعي العام من األول الدراسي الفصل بداية

في التدريس هيئة لعضاء مجددة بعقود االعتماد هيئة تزويد. ب  

سنتين لمدة األقل على منها (%50) مدة تكون بحيث البرنامج ، 

.(2018/2019) الجامعي العام من األول الدراسي الفصل بداية

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم. ت  .

البرنامج في التدريس هيئة أعضاء عمل عقود تصويب: ثانيًا  

سنوات ثالث لمدة األقل على منها (%50) مدة تكون بحيث ، 

الجامعي العام من األول الدراسي العام بداية وذلك  

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

للبرنامج الخاص ."

 الطاقة رفع  في البت تأجيل

البكالوريوسالرياضياتاالهلية اربد جامعةالخاصة االستيعابية

1618/4/2018138

من كٍل وعضوية برئاستكم لجنة تشكيل " :

البشايرة زيد الدكتور األستاذ .1                                     

عضوًا                                  

العنبر زيد الدكتور األستاذ .2                                       

عضوًا                                  

عبدالجواد سعدي الدكتور االستاذ .3                                

عضوًا                                  

الحيص حسين الدكتور االستاذ .4                                   

عضوًا                                 

الطراونة بشار الدكتور االستاذ  .5                                  

عضوًا                                  

سعافنة عمر االستاذ .6                                               

عضوًا                               

كلوب مها السيدة .7                                                  

اللجنة سر أمين                        

نظام ومعايير تعليمات وضع مهمتها تكون          

(Modules) البريطاني.

عامعامعاملجنة تشكيل



1618/4/2018139

) على التأكيـد " متوسطة جامعية كلية/  عمان تدريب كلية   ) 

الجامعية للكليات العـام االعتماد ومعايير تعليمات بتطبيق اإللتزام  

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

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

2007 لسنة ( 20) رقم جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات  

15/5/2018 أقصاه موعد في اآلتي واستكمال ، وتعديالته :

في المساعده الفنيه الكوادر في الحاصل النقص تصويب .1  

من المتفرغين المختبرات مشرفي من الالزم العدد بتوفير الكلية  

العلوم برنامج في المتوسط الدبلوم أو البكالوريوس درجة حملة  

المتوفرة السته المختبرات وعدد يتناسب بما ، واإلدارية المالية .

بتعيين الكلية أمناء مجلس قبل من االعتمـاد هيئة إلى التنسيب .2  

قاسم. د المتقاعد ) السابق العميد عن بدياًل للكلية الجديد العميد  

وذلك له العلمية والشهادات الذاتيه بالسيرة وتزويدنا ( عيد أبو  

للكليات العام االعتماد تعليمات من (3/أ/7) المادة بموجب  

المتوسطة الجامعية . 

ألعضاء (%20) الـ وبنسبة التدريسي بالنصاب اإللتزام .3  

حملة مجموع من الكلية في المتفرغين غير التدريس هيئة  

بموجب وذلك برنامج كل في المتفرغين والماجستير الدكتوراه  

الجامعية للكليات العام االعتماد تعليمات من (ج/أ/14) المادة  

 .المتوسطة

التدريس هيئة ألعضاء التدريسي بالنصاب اإللتزام .4  

تعليمات من (ي/أ/14) المادة بموجب وذلك الكلية في المتفرغين  

المتوسطة الجامعية للكليات العام االعتماد . 

 تدريب كلية ) على التأكيـد

 جامعية كلية/  عمان

 بتطبيق اإللتزام ( متوسطة

 االعتماد ومعايير تعليمات

 الجامعية للكليات العـام

المتوسطة

كلية/  عمان تدريب كلية )  

متوسطة جامعية عامعام( 

1618/4/2018140

لجامعة العامة االستيعابية الطاقة إعادة على الموافقة: أوال "  

وتأجيل طالبا (7528) سابقا كانت كما العالمية اإلسالمية العلوم  

التالية للنواقص الجامعة استكمال لحين تثبيتها :

بما الهيئة بتزويد المتعلق الهيئة مجلس قرار على التأكيد .1  

بها العمل تنفيذ وخطة الرياضية الصالة بناء عطاء طرح يثبت .

الخاصة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب .2  

التالية للتخصصات :

( برامج/ المحاسبة الحاسوب، علم القانون، وآدابها، العربية اللغة  

استيعابية طاقة رفع بطلب التقدم خالل من ،(البكالوريوس  

15/6/2018 أقصاه موعد في للتخصصات .

؛15/6/2018 حتى نهائية مهلة اإلسالمية العلوم جامعة منح .3  

للتخصصات الخاص االعتماد معايير وتحقيق النواقص الستكمال  

:التالية

وعلى (الماجستير برنامج/ اإلسالمي واالعالم الدعوة). أ  

وبخالف التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين الجامعة  

التخصص في القبول وقف سيتم ذلك .

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

من الالزم العدد تعيين الجامعة وعلى (البكالوريوس برنامج  

في القبول وقف سيتم ذلك وبخالف التدريس هيئة أعضاء  

.التخصص

باستكمال المتعلق السابق الهيئة مجلس قرار على التأكيد.ج  

السابق الهيئة مجلس قرار في وردت كما: التالية النواقص :

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

 الطاقة إعادة على الموافقة 

العامة االستيعابية

 اإلسالمية العلوم جامعة

عامعامالعالمية

1618/4/2018141

" شهادة الخاصة التطبيقية العلوم جامعة في الصيدلة كلية منح  

الهيئة عن الصادرة (الذهبي المستوى) األردنية الجودة ضمان ، 

تقرير في الواردة التحسين مجاالت بمعالجة الجامعة تقوم أن على  

بذلك الخاصة التنفيذية التحسين بخطة الهيئة وتزويد الخبراء لجنة  

السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة أن اإلعتبار بعين آخذًا سنويًا،  

الشهادة على حصولها تاريخ من اعتبارًا سنوات خمس لمدة الجودة ضمان شهادة منح".

 التطبيقية العلوم جامعة

عامالصيدلة كليةالخاصة

1618/4/2018142

" التطبيقية العلوم جامعة في المعلومات تكنولوجيا كلية منح  

) األردنية الجودة ضمان شهادة الخاصة الفضي المستوى ) 

مجاالت بمعالجة الجامعة تقوم أن على الهيئة، عن الصادرة  

بخطة الهيئة وتزويد الخبراء لجنة تقرير في الواردة التحسين  

أن اإلعتبار بعين آخذًا سنويًا، بذلك الخاصة التنفيذية التحسين  

من اعتبارًا سنوات خمس لمدة السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة  

الشهادة على حصولها تاريخ ."

الجودة ضمان شهادة منح

 التطبيقية العلوم جامعة

عامالمعلومات تكنولوجيا كليةالخاصة

1618/4/2018143

عليها حصلت التي الجودة ضمان شهادة اعتماد استمرار "  

لمعايير وفقًا الثانية للسنة المؤسسة مستوى على البترا جامعة  

على الجامعة تعمل وأن ،(معيار12) األردنية  الجودة ضمان  

اللجنة تقرير في المرفقة التحسين نقاط معالجة ."

 شهادة اعتماد استمرار

عامعامالبترا جامعةالجودة ضمان



1725/4/2018144

وخدمات أمن) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

كبرنامج مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/ الحاسوبية السحب  

قدرها خاصة استيعابية بطاقة األوسط الشرق جامعة مع مشترك  

اآلتية للنواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا، (50) :

الدكتوراة درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين. أ  

بداية األوسط الشرق جامعة في (الحاسوب علم) الدقيق تخصصه  

للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية السنة .

للبرنامج الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء. ب  

والشامل الرسالة لمساري :

المتنقلة السحابية الحوسبة مادة إضافة -1  (mobile 

cloud computing) الذكاء أنظمة من بداًل  

البرنامج في االختيارية التخصص لمتطلبات االصطناعي .

اإلجبارية التخصص متطلبات في التالية المواد وصف تعديل -2  

:للبرنامج

وتطبيقاتها الحاسوبية السحب خدمات -

الحاسوبية السحب معمارية -  

هندسة ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

لتصبح مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الحاسوب  

.طالبًا (227)

علم ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثالثًا  

األوسط الشرق جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الحاسوب   

طالبًا (162) لتصبح .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  ( 

على الموافقة: أواًل "  

الخاص االعتماد  

الطاقة تخفيض: ثانيًا  

الخاصة االستيعابية   

الطاقة تخفيض: ثالثًا  

مؤتة جامعةالخاصة االستيعابية

 السحب وخدمات أمن

 هندسة/ الحاسوبية

البكالوريوس/ الماجستيرالحاسوب علم/ الحاسوب

1725/4/2018145

االلمانية الجامعة مع مشتركة لجنة تشكيل على الموافقة "  

اللوجستية العلوم) لتخصص  المعرفية المجاالت لوضع االردنية / 

البكالوريوس برنامج البكالوريوساللوجستية العلوماالردنية االلمانية الجامعةلجنة تشكيل على الموافقة.(

1725/4/2018146

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة " ( 

اإلسالمية العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الحنفي الفقة  

شريطة طالبًا، (200) قدرها خاصة استيعابية بطاقة العالمية  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم ."

 الطاقة تثبيت على الموافقة

الخاصة االستيعابية

 اإلسالمية العلوم جامعة

البكالوريوسالحنفي الفقةالعالمية

1725/4/2018147

غزالة ابو طالل كلية) لــــ العام االعتماد على الموافقة "  

استيعابية بطاقة (المعلومات وتقنية لألعمال التطبيقية الجامعية  

االعتماد نواقص استكمال شريطة طالبًا، (594) قدرها عامة  

اآلتية العام :

الكلية في (القسم الكلية، األمناء، ) التالية المجالس تشكيل -1  

من (4) المادة حسب تشكيلها بقرارات الهيئة وتزويد الجامعية  

الجامعية للكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات .

هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين اجراءات استكمال -2  

من (6) المادة حسب والخاص العام االعتمادين لغايات التدريس  

حسب المملكة في العاملة للجامعات العام االعتماد تعليمات  

.األصول

للبرامج العالي التعليم وزارة ترخيص على الحصول -3  

شروط لتحقيق الجامعية الكلية في المطروحة والتخصصات  

علمًا الجامعية، الكلية في المرخصة والتخصصات البرامج اعتماد  

من (%40) عن تزيد البناء عليها المقام األرض مساحة بأن  

مربع متر وثمانين واحد بدنوم والمقدرة األرض مساحة .

الالزمة واألدوات بالمعدات وتزويدها المكتبة تجهيز استكمال -4  

الالزمة والمراجع بالعناوين إثراءها أعمالها وحوسبة  

الجامعية الكلية في المطروحة للتخصصات  .

ومشرفي اإلداريين الموظفين تعيين اجراءات استكمال -5  

األصول حسب المختبرات .

بالكامل مجهزة عيادة في الممرضة تعيين اجراءات استكمال -6  

مستشفى من باتفاقية الهيئة وتزويدنا الطبية المستلزمات من العام االعتماد على الموافقة.

 غزالة ابو طالل كلية

 لألعمال التطبيقية الجامعية

عامعامالمعلومات وتقنية



1725/4/2018148

المتوسطة التقنية الزرقاء كلية)لـــــ العام االعتماد على الموافقة "  

987) قدرها عامة استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية كلية / ) 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا، :

المطروحة للتخصصات الخاص االعتماد إجراءات استكمال .1  

التطبيقية البلقاء جامعة قبل من وترخيصها الكلية في .

المختبرات في المتفرغين المشرفين من الالزم العدد تعيين .2  

كافة في األقل على المتوسط الدبلوم درجة حملة من والمشاغل  

العام االعتماد تعليمات حسب الكلية في المطروحة التخصصات  

المتوسطة الجامعية للكليات .

وأخذ بالقياسات للقيام تعليمية بأجهزة المختبرات تزويد .3  

األعطال تشخيص لتجارب وأجهزة العملية للتجارب القراءات  

والهجينة الكهربائية المركبات صيانة لتخصص .

التدريس هيئة أعضاء من% 50 عقود مدة تصويب .4  

سنتين لتصبح الكلية في المطروحة التخصصات في المتفرغين  

الخاص االعتماد بطلبات التقدم عند .

الكلية استكمال من والتأكد العامة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

31/5/2018 في أعاله للنواقص ."

العام االعتماد على الموافقة

 التقنية الزرقاء كلية

 جامعية كلية/  المتوسطة

عامعاممتوسطة

1725/4/2018149

" تحديد أسس من (15) المادة وحسب اللجنة سر ألمين يصرف  

ومتابعتها الجودة وضمان والخاص العام االعتماد لجان مكافآت ، 

بدالت تعليمات من (ج/7) المادة أحكام الى باالستناد الصادرة  

بموجب والمعدلة جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد  

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

وبحد اجتماع كل عن اردني دينار (15) ،19/8/2015  

اجتماعات أربع أقصى عامعامعاممكافئة صرف". 

1725/4/2018150

برنامج/ القانون) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: أواًل "  

المقرة االستيعابية الطاقة وحسب جرش جامعة في (البكالوريوس  

طالبًا (345) سابقًا .

القانون) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا  / 

وذلك طالبًا،( 66) عند جرش جامعة في (الماجستير برنامج  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات وفقًا  

 (119/10/2017) رقم الهيئة مجلس قرار بموجب المعدلة

مع متصاًل برنامجًا التخصص واعتبار ،(15/3/2017) تاريخ  

تجاوز عدم شريطة (البكالوريوس برنامج/ القانون)تخصص  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة ." 

 االعتماد استمرارية: أواًل

 الطاقة تثبيت: ثانيًا/ الخاص

الماجستير/ البكالوريوسالقانونجرش جامعةالخاصة االستيعابية

1725/4/2018151

" ضمان شهادة األردنية الزيتونة جامعة في اآلداب كلية منح  

أن على الهيئة، عن الصادرة (الفضي المستوى) األردنية الجودة  

لجنة تقرير في الواردة التحسين مجاالت بمعالجة الجامعة تقوم  

بذلك الخاصة التنفيذية التحسين بخطة الهيئة وتزويد الخبراء  

السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة أن اإلعتبار بعين آخذًا سنويًا،  

الشهادة على حصولها تاريخ من اعتبارًا سنوات خمس لمدة عاماآلداب كليةاألردنية الزيتونة جامعةالجودة ضمان شهادة منح".

1725/4/2018152

 على التجاوزات تصويب األردنية الجامعة من الطلب: أواًل

 الملك كلية في االتية للتخصصات الُمقرة االستيعابية الطاقات

:المعلومات لتكنولوجيا عبداهلل

 ومقدار (البكالوريوس برنامج/الحاسوب علم) تخصص- 1

.طالبًا (148) التجاوز

 التجاوز ومقدار (الماجستير برنامج/الحاسوب علم) تخصص- 2

.طالب (7)

 برنامج/ الحاسوبية المعلومات أنظمة) تخصص- 3

.طالبًا( 291) التجاوز ومقدار (البكالوريوس

 (البكالوريوس برنامج/األعمال معلومات تكنولوجيا) تخصص- 4

.طالبًا (96) التجاوز ومقدار

 المحسوبة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب: ثانيًا

 (63) قدره والبالغ (الدكتوراه برنامج/ الحاسوب علم)لتخصص

. طالبًا

 سيتم ذلك وبخالف 15/6/2018 تتجاوز ال فترة خالل وذلك

.المخالفة التخصصات في القبول ايقاف

 الجامعة من الطلب: أواًل

 تصويب األردنية

 الطاقات على التجاوزات

 الُمقرة االستيعابية

 تصويب: ثانيًا/للتخصصات

 على الحاصل التجاوز

االردنية الجامعةاالستيعابية الطاقة

 أنظمة/ الحاسوب علم

/  الحاسوبية المعلومات

 معلومات تكنولوجيا

االعمال

/  الماجستير/ البكالوريوس

الدكتوراه



1725/4/2018153

/ االسنان طب ) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض: أواًل

(.1673) لتصبح (البكالوريوس برنامج

 االسنان طب لتخصصات الخاص االعتماد استمرارية: ثانيًا

:كاآلتي االردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في السريري

(16) قدرها استيعابية بطاقة اللثة وجراحة أمراض- 1

 قدرها استعابية بطاقة والمتحركة الثابتة السنية التركيبات- 2

(16)

 بإستحداث العلمي والبحث العالي التعليم وزارة الى التقدم: ثالثًا

: االصول حسب اآلتية التخصصات

 والفكيين االسنان تقويم. 1

اللبية المعالجة. 2

األطفال أسنان طب. 3

:تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: رابعًا

الماجستير برنامج/  اللثة وجراحة أمراض- 1

الماجستير برنامج/ والمتحركة الثابتة السنية التركيبات- 2

 القبول باب فتح اعادة على المترتبة المالية البدالت دفع شريطة

.برنامج كل عن (3000) والبالغة

 الطاقة تخفيض: أواًل

 االستيعابية

 االعتماد استمرارية: ثانيًا

 الخاص

 وزارة الى التقدم: ثالثًا

 والبحث العالي التعليم

 بإستحداث العلمي

 التخصصات

 طلبة قبول باب فتح: رابعًا

 جدد

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

الماجستير/  البكالوريوساالسنان طباالردنية

1725/4/2018154

االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب: أوال "  

في وذلك الموقرة جامعتكم في العليا الدراسات ببرامج الخاصة  

طلبة قبول ايقاف سيتم ذلك وبخالف 15/6/2018 أقصاه موعد  

المرفقة القوائم في المذكورة التخصصات في جدد .

برامج تخصصات لجميع خاص اعتماد بطلبات التقدم: ثانيًا  

موعد في وذلك استيعابية طاقة لها تحدد لم التي العليا الدراسات  

15/6/2018 أقصاه ." 

 الحاصل التجاوز تصويب

 االستيعابية الطاقة على

 الدراسات ببرامج الخاصة

عامعامتعميمالعليا

1805/02/2018155

الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل "  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الميكانيكية الهندسة)لتخصص  

مجددة عمل بعقود الهيئة تزويد لحين األردنية الزيتونة  

أسماؤهم التالية التدريس هيئة أعضاء من لكل العمل ومباشرات :

شعبان أبو عبدالفتاح نبيل الدكتور -

طبازة عبدالقادر طه الدكتور -

الخليل شهناز حسن السيد -  الطاقة رفع في البت تأجيل  

البكالوريوسالميكانيكية الهندسةاألردنية الزيتونة جامعةالخاصة االستيعابية

1805/02/2018156

" الزيتونة جامعة في المعلومات وتكنولوجيا العلوم كلية منح  

) األردنية الجودة ضمان شهادة األردنية الفضي المستوى ) 

مجاالت بمعالجة الجامعة تقوم أن على الهيئة، عن الصادرة  

بخطة الهيئة وتزويد الخبراء لجنة تقرير في الواردة التحسين  

أن اإلعتبار بعين آخذًا سنويًا، بذلك الخاصة التنفيذية التحسين  

من اعتبارًا سنوات خمس لمدة السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة  

الشهادة على حصولها تاريخ األردنية الزيتونة جامعةالجودة ضمان شهادة منح".

 وتكنولوجيا العلوم كلية

عامالمعلومات

1805/02/2018157

اعتماد هيئة في للعاملين البشرية الموارد تنمية خطة اقرار "  

جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات ."

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما  الموارد تنمية خطة اقرار. 

عامعامعامالبشرية

1905/09/2018158

التربوية القيادة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة " / 

قدرها استيعابية بطاقة االردنية الجامعة في ( الدكتوراه برنامج  

االتي شريطة طالبًا، (11) :

المقرة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب -1  

قدرة والبالغ (الماجستير برنامج/ التربوية االدارة) لتخصص  

الدراسي العام بداية اقصاه موعد في وذلك طالب (20)  

2018/2019 .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم  -2  االعتماد على الموافقة.

الدكتوراهالتربوية القيادةاالردنية الجامعةالخاص



1905/09/2018159

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/  االقتصاد ) بطاقة اليرموك جامعة في   

طالبًا (343) وقدرها استيعابية .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثانيًا  

( الماجستير برنامج/  االقتصاد ) بطاقة اليرموك جامعة في   

طالبًا (66) وقدرها استيعابية .

برنامجي/  االقتصاد) تخصص في طلبة قبول باب فتح: ثالثًا  

على المترتبة الرسوم دفع شريطة ،(والماجستير البكالوريوس  

موعد في وذلك برنامج كل عن 3000 والبالغة القبول باب فتح  

16/9/2018 أقصاه

الخاص االعتماد استمرارية في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف  

 استمرارية على الموافقة ".للبرنامجيين

البكالوريوساألقتصاداليرموك جامعةاالعتماد

1905/09/2018160

التدريب ) األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

بطاقة مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الرياضي  

هيئة عضو تعيين شريطة طالبا، (200) قدرها خاصة استيعابية  

موعد في وذلك التخصص، في الدكتوراه حملة من رابع تدريس  

التخصص اعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية أقصاه  .

لتخصص  الخاص االعتماد متابعة في النظر سيتم: ثانيًا     ( 

بداية مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الرياضي التدريب  

االولي الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية السنة .

لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا    ( 

عند مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/  الرياضي التدريب  

الطلبة من االولى الدفعة تخريج  االعتماد على الموافقة ".

البكالوريوسالرياضي التدريبمؤتة جامعةاألولي الخاص

1905/09/2018161

مساعد  العنبر أحمد زيد الدكتور االستاذ برئاسة لجنة تشكيل "  

اعتماد مديرية مدير سعافنة عمر والسيد االعتماد لشؤون الرئيس  

كليات اعتماد مديرية مدير كلوب محمد والدكتور الجامعات  

لدراسة الموقرة جامعتكم في المجتمع كليات ومسؤول المجتمع  

األمر لزم ان الموضوع عامعامالتطبيقية البلقاء جامعةلجنة تشكيل".

1905/09/2018162

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع  على الموافقة " ( 

األهلية اربد جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الرياضيات  

اآلتية النواقص الجامعة استكمال  شريطة :

بداية عند الحوري محمد الدكتور عمل بمباشرة  الهيئة تزويد- أ  

.(2018/2019) الجامعي العام من األول الدراسي الفصل

في التدريس هيئة ألعضاء مجددة بعقود الهيئة تزويد- ب  

الحالي الدراسي العام بنهاية عملهم عقود تنتهي للذين التخصص  

(2017/2018).

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

16/9/2018 أقصاه موعد  الطاقة رفع  على الموافقة.

البكالوريوسالرياضياتاألهلية اربد جامعةالخاصة االستيعابية

1905/09/2018163

" الرياضي التدريب ) لتخصص الخاص االعتماد معايير إقرار  / 

بالشكل هي كما األردنية، الجامعات في  (البكالوريوس برنامج  

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق البكالوريوسالرياضي التدريبتعميممعايير اقرار" .

1905/09/2018164

برنامج في التدريس هيئة أعضاء اعتماد اسس اعتماد "  

هي كما والمهنية، والتطبيقية التقنية للتخصصات البكالوريوس  

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل عامعامتعميماسس اعتماد".



2016/5/2018165

" تاريخ (422/37/2017) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد  

الخاص االعتماد على الموافقة المتضمن 11/10/2017  

برنامج/  واالعمال المال اقتصاد) لتخصص  االولي  

200) قدرها استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريوس ) 

اآلتي شريطة ، طالبًا  :

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

تاريخ من الثالثة السنة بداية اقصاه موعدًا في وذلك التخصص  

. االعتماد

يلي كما الدراسية الخطة تعديل امكانية -2  :

التخصص متطلبات الى" األردني اإلقتصاد" مادة إضافة  

 . اإلجبارية

التخصص متطلبات الى" المعرفي اإلقتصاد" مادة إضافة  

 .اإلجبارية

التخصص متطلبات الى" التنظيمي السلوك"  مادة نقل  

 . اإلختيارية

التخصص متطلبات الى" اإلسالمي االقتصاد" "مادة نقل  

 . اإلجبارية

التخصص متطلبات الى"  التخرج مشروع"  مادة إضافة  

 . اإلجبارية

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

تجاوز وعدم للتخصص، الدراسية الخطة من االجبارية المجاالت  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة .

الدفعة تخريج عند للتخصص النهائي االعتماد في النظر وسيتم  

 مجلس قرار على التأكيد

البكالوريوسواالعمال المال اقتصاداليرموك جامعةالهيئة

2016/5/2018166

" الخاصة التربية) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل / 

النواقص استكمال مؤتة جامعة قيام لحين (الماجستير برنامج  

1/7/2018 أقصاه موعد في وذلك اآلتية :

إقرار المتضمن العمداء مجلس بقرار االعتماد هيئة تزويد -1  

) لتخصص الدراسية الخطة الماجستير برنامج/ الخاصة التربية ) 

من األول الدراسي الفصل بداية قبل والشامل الرسالة لمساري  

.(2018/2019) الجامعي العام

من كل في البكالوريوس لبرنامج الدراسية المواد أرقام تعديل -2  

بحيث (والتربوي النفسي اإلرشاد) و (الخاصة التربية) تخصص  

الذي بالتخصص خاص رقم وإعطاءها المساقات أرقام فصل يتم  

له تتبع  االعتماد في البت تأجيل".

الماجستيرالخاصة التربيةمؤتة جامعةالخاص

2016/5/2018167

    " تاريخ (46/5/2018) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد  

الخاص االعتماد استمرارية  المتضمن 31/1/2018  

في (البكالوريوس برنامج/ ترجمة/ االنجليزية اللغة ) لتخصص  

 (203) قدرها استيعابية بطاقة الخاصة التطبيقية العلوم جامعة

عدد على الحاصل التجاوز تصويب الجامعة من والطلب طالبًا،  

برنامج/ ترجمة/ االنجليزية اللغة) تخصص في الطلبة  

الطاقة لرفع بطلب  التقدم للجامعة ويمكن (البكالوريوس  

للتخصص الخاصة االستيعابية .

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 التطبيقية العلوم جامعة

البكالوريوسترجمة/ االنجليزية اللغة الخاصة

2016/5/2018168

" إدارة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل  

لحين األردنية الزيتونة جامعة في (الماجستير برنامج/ األعمال  

اآلتية للنواقص الجامعة استكمال :

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

دكتور أستاذ برتبة (األعمال إدارة) تخصص  .

األعمال إدارة مجال في حديثة بكتب الجامعة مكتبة تزويد -2 .

العام من األول الدراسي الفصل بداية قبل أقصاه موعد في وذلك  

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

برنامج/ األعمال إدارة) لتخصص الخاص باالعتماد  

 الطاقة رفع في البت تأجيل".(الماجستير

الماجستيراألعمال إدارةاألردنية الزيتونة جامعةالخاصة االستيعابية

2016/5/2018169

" لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة  

( البكالوريوس برنامج/ الميكانيكية الهندسة ) الزيتونة جامعة في   

اآلتي شريطة طالب، (206) عند األردنية :

التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرات االعتماد هيئة تزويد -1  

الجامعي العام من األول الدراسي الفصل بداية في التخصص في  

(2018/2019).

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -2  وتثبيت رفع على الموافقة".

البكالوريوسالميكانيكية الهندسةاألردنية الزيتونة جامعةالخاصة االستيعابية الطاقة

2016/5/2018170

" معلومات تكنولوجيا) لتخصص المعرفية المجاالت إقرار  

هي كما األعمال، كليات في (البكالوريوس برنامج/ األعمال  

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل . "

 المعرفية المجاالت إقرار

تعميملتخصص

 معلومات تكنولوجيا

البكالوريوساألعمال



2016/5/2018171

" في الميداني العملي التدريب تطبيق مقترح على اإلطالع  

برنامج/ المخبرية الطبية العلوم/ الطبية التحاليل) تخصص  

مناسبة ترونها مالحظات بأية وتزويدنا ،(البكالويوس ."

 تطبيق مقترح على اإلطالع

تعميمالميداني العملي التدريب

 العلوم/ الطبية التحاليل

البكالوريوسالمخبرية الطبية

2123/5/2018172

" الرعاية ادارة)لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

والتكنولوجيا العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/ الصحية  

الهيئة تزويد شريطة طالبًا، (44) قدرها استيعابية بطاقة األردنية  

موعٍد في مشارك أستاذ رتبة الى حجازي هبة الدكتورة بترقية  

الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل بداية أقصاه  

2018/2019.

بداية في للبرنامج  االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

االعتماد تاريخ من الثانية السنة  االعتماد على الموافقة".

الخاص

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

الماجستيرالصحية الرعاية ادارةاألردنية

2123/5/2018173

" التربية ) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/  الخاصة  

االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبا، (66) قدرها خاصة  

للجامعة العامة .

لتخصص  الخاص االعتماد متابعة في النظر سيتم: ثانيًا     ( 

السنة بداية مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/  الخاصة التربية  

.الثانية

لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا    ( 

تخريج عند مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/  الخاصة التربية  

الطلبة من االولى الدفعة  االعتماد على الموافقة".

الماجستيرالخاصة التربيةمؤتة جامعةاألولي الخاص

2123/5/2018174

" ) لتخصصات الخاص االعتماد معايير إقرار الهندسية البرامج ) 

بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما األردنية، الجامعات في  

تاريخه من اعتبارًا عامالهندسية البرامجتعميممعايير إقرار" .

2123/5/2018175

" اإلدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

بطاقة األردنية األلمانية الجامعة في (الماجستير برنامج/ الهندسية  

اآلتي شريطة طالبًا، (50) قدرها استيعابية :

عند األعمر رائد الدكتور األستاذ عمل بمباشرة الهيئة تزويد -  

.(2018/2019) الجامعي العام من األول الدراسي الفصل بداية

التدريس هيئة أعضاء من يلزم لمن السنوية العقود تجديد -  

القادم الجامعي للعام وذلك القسم، في الموجودين  

(2018/2019).

الخطة على المرفقة بالمالحظات الجامعة أخذ إمكانية: ثانيًا  

 االعتماد على الموافقة".الدراسية

الماجستيرالهندسية اإلدارةاألردنية األلمانية الجامعةالخاص

2123/5/2018176

" أسماؤهم اآلتية من لجنة تشكيل على الموافقة :

االعتماد هيئة/  ميكانيكية هندسة/ عثمان محمد الدكتور األستاذ -  

مقررًا                                  

األلمانية الجامعة/ تزويد ادارة/ الشبول أنور محمد الدكتور  -  

عضوًا                               األردنية

جامعة/ شبكات هندسة/ عبابنة" محمدعلي" جعفر الدكتور -  

عضوًا                العالمية اإلسالمية العلوم

المجتمع كليات اعتماد قسم رئيس/ الطراونة ضحى السيدة -  

السر أمين                   الخاصة  المتوسطة                   

     

االعتماد ومتابعة االعتماد طلبات دراسة مهمتها تكون         

الفنية فيصل األمير كلية في المطروحة للتخصصات الخاص  

في تقريرها اللجنة تقدم أن على متوسطة، جامعية كلية/ العسكرية  

مكافأة مقابل وذلك تاريخه، من اعتبارًا أسبوعين أقصاه موعد  

اللجنة سر وأمين الهيئة خارج من اللجنة ألعضاء تصرف مالية ، 

الهيئة في بها المعمول المالية التعليمات وفق ."

لحنة تشكيل

 الفنية فيصل األمير كلية

 جامعية كلية/ العسكرية

عامعاممتوسطة

2230/5/2018177

" الهندسة)لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/ الكيميائية  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (50) قدرها  

.للجامعة

الهندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

323) من مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الكيميائية ) 

طالبًا (304) لتصبح طالبًا ."

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة تخفيض/ الخاص

البكالوريوس/  الماجستيرالكيميائية الهندسةمؤتة جامعةالخاصة االستيعابية



2230/5/2018178

" في الفلسفة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

مؤتة جامعة في (الدكتوراة برنامج/ التدريس وأساليب المناهج  

استيعابية بطاقة  طالل بن الحسين جامعة مع مشترك كتخصص  

طالبًا (33) قدرها خاصة .

صف معلم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: ثانيًا    / 

االستيعابية الطاقة وتثبيت مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج  

طالبًا (200) عند لتخصص الخاصة .

وأساليب مناهج) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: ثالثًا  

وتثبيت مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/ العامة تدريس  

طالبًا (66) عند لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة .

األطفال رياض) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: رابعًا / 

األدنى الحد توفير لحين مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج  

في الدكتوراة درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من  

االعتماد معايير في الواردة المعرفية للمجاالت وفقًا التخصص،  

) لتخصص الخاص األطفال رياض ).

 االعتماد على الموافقة: أواًل

 استمرارية: ثانيًا/الخاص

: ثالثًا/ الخاص االعتماد

 االعتماد استمرارية

 قبول إيقاف: رابعًا/الخاص

جدد طلبة

 كتخصص مؤتة جامعة

 الحسين جامعة مع مشترك

طالل بن

 المناهج في الفلسفة

 معلم/التدريس وأساليب

 وأساليب مناهج/  صف

 رياض/  العامة تدريس

األطفال

/ الماجستير/الدكتوراه

البكالوريوس

2230/5/2018179

" للناطقين العربية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد معايير إقرار  

ويعمل المرفق بالشكل هي كما ،(البكالوريوس برنامج/ بغيرها  

تاريخه من اعتبارًا بها . "

تعميممعايير اقرار

 للناطقين العربية اللغة

البكالوريوسبغيرها

2230/5/2018180

" كلية في األمناء مجلس رئيس تنسيب على الموافقة عدم  

محمد األستاذ العميد نائب بتكليف متوسطة جامعية كلية/ غرناطة  

سليمان محمد الدكتور العميد بمهام القيام الهيجاء أبو أحمد  

بسبب وذلك ،15/5/2018 في عقده مدة انتهت الذي جرادات  

العام االعتماد تعليمات من (8) المادة من (ج) البند انطباق عدم  

عميدًا ُيعّين من في يشترط: المتضمنة المتوسطة الجامعية للكليات  

ومن الدكتوراة شهادة على حاصاًل الجنسية أردني يكون أن للكلية  

عليه واإلدارية، األكاديمية الخبرة ذوي ."

 تنسيب على الموافقة عدم

األمناء مجلس رئيس

 جامعية كلية/ غرناطة كلية

عامعاممتوسطة

2230/5/2018181

" األردنية الجودة ضمان شهادة األوسط الشرق جامعة منح  

( الذهبي المستوى ) التعليم مؤسسات اعتماد هيئة عن الصادرة   

مجاالت بمعالجة الجامعة تقوم أن على جودتها، وضمان العالي  

بخطة الهيئة وتزويد الخبراء لجنة تقرير في الواردة التحسين  

أن اإلعتبار بعين آخذًا سنويًا، بذلك الخاصة التنفيذية التحسين  

من اعتبارًا سنوات خمس لمدة السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة  

الشهادة على حصولها تاريخ عامعاماألوسط الشرق جامعةالجودة ضمان شهادة منح".

2306/06/2018182

"  (143/14/2016) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: أواًل

اعتماد في االستمرار في البت بتأجيل 6/4/2016 تاريخ  

برنامج/ فارسية لغة/ والشرقية السامية اللغات) تخصص  

من األدنى الحد توفير لحين اليرموك، جامعة في (البكالوريوس  

التخصص في الدكتوراة درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء ، 

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار حسب وذلك  

الهيئة عن الصادرة والعلمية اإلنسانية للتخصصات .

السامية اللغات) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثانيًا  

العدد تعيين لحين ،(البكالوريوس برنامج/ فارسية لغة/ والشرقية  

في الدكتوراة درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من الالزم  

االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار حسب وذلك التخصص،  

الهيئة عن الصادرة والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص ."

اليرموك جامعةمجلس قرار على التأكيد 

/ والشرقية السامية اللغات

البكالوريوسفارسية لغة



2306/06/2018183

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

66) قدرها استيعابية بطاقة (الدكتوراة برنامج/ العام القانون ) 

في منشور األقل على واحد ببحث الهيئة تزويد شريطة طالبًا،  

التدريس هيئة أعضاء لكافة عالميًا ومصنفة محكمة مجلة  

القانون الماجستير، برنامج/ القانون ) تخصصات على الموطنين  

الدكتوراة برنامج/ العام القانون الخاص، ).

140/16/2018)  رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: (ثانيا ) 

اإلسالمية العلوم جامعة منح المتضمن 18/4/2018 تاريخ  

رابع تدريس هيئة عضو لتعيين 14/6/2018 لغاية مهلة العالمية  

) تخصص في الدكتوراة برنامج/ الخاص القانون ).

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: (ثالثا  

( البكالوريوس برنامج/ القانون ) لتصبح طالبًا (199) من   

األول الدراسي الفصل بداية من اعتبارًا طالبًا، (250)  

البرنامج في طالب أي قبول عدم شريطة ،2018/2019  

االستيعابية الطاقة على زيادة .

في األرناؤوط إبراهيم الدكتور عمل بمباشرة الهيئة تزويد:(رابعًا  

الجامعي العام من األول الفصل بداية أقصاه موعد  

2018/2019.

لغاية مهلة العالمية اإلسالمية العلوم جامعة منح: (خامسًا  

الطاقة على الحاصل التجاوز لتصويب 15/10/2018  

) لتخصص الخاصة االستيعابية البكالوريوس برنامج/ القانون  ) 

طالبًا (36) قدره والبالغ  قبول باب فتح على الموافقة".

جدد طلبة

 االسالمية العلوم جامعة

الدكتوراهالعام القانونالعالمية

2306/06/2018184

تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح إعادة على الموافقة "  

( البكالوريوس برنامج/ اإلدارية المعلومات نظم ) جامعة في   

نظم) معرفي مجال تحديد بوثيقة تزويدنا شريطة فيالدلفيا،  

المالية البدالت ودفع رنيم، سندس للدكتورة (إدارية معلومات  

قدره والبالغ التخصص في القبول باب فتح إعادة على المترتبة  

".دينار (3000)

 فتح إعادة على الموافقة

البكالوريوساإلدارية المعلومات نظمفيالدلفيا جامعةجدد طلبة قبول باب

2306/06/2018185

" االعتماد بدالت من استثنائها الجامعة طلب على الموافقة عدم  

دينار آالف ثالثة (3000) قدرها والبالغ الجامعة على المستحقة  

القبول وقف أو تجميد حال في تخصص كل عن سنويًا أردني  

بدالت تعليمات من (3) المادة من (4) الفقرة إلى استنادًا فيه،  

وتعديالته جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد ."

 طلب على الموافقة عدم

 بدالت من استثنائها الجامعة

 على المستحقة االعتماد

الجامعة

 التطبيقية العلوم جامعة

الخاصة

 المعلومات نظم

 شبكات ونظم الحاسوبية،

البكالوريوسالحاسوب

2413/6/2018186

" اعتماد قرار من (1) للبند مستكملة األردنية الجامعة تعتبر  

) تخصص البكالوريوس برنامج/ والفرنسية اإلنجليزية اللغتين ) 

بالخطة والمتعلق 13/9/2017 تاريخ (356/33/2017) رقم  

منها التحقق سيتم األخرى للبنود بالنسبة أما للتخصص، الدراسية  

من الثالثة السنة بداية في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت عند  

خاصًا اعتمادًا اعتماده تاريخ ."

 قرار من (1)للبند استكمال

األردنية الجامعةاالعتماد

 اإلنجليزية اللغتين

البكالوريوسوالفرنسية

2413/6/2018187

" اعتبار على التطبيقية البلقاء جامعة طلب على الموافقة عدم  

واحدًا دراسيًا برنامجًا الجامعة كليات في المكررة البرامج  

بذاتها مستقلة وحدة كلية كل واعتبار عامعامالتطبيقية البلقاء جامعةالمكررة البرامج".

2413/6/2018188

" اللغة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: (أواًل  

عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/ بغيرها للناطقين العربية  

اآلتي شريطة طالبًا، (200) قدرها استيعابية بطاقة العربية :

تدريس أساليب مناهج تخصصه تدريس هيئة عضو تعيين  

بأساليب  المتعلقة الدراسية المساقات لتغطية وذلك العربية اللغة  

تاريخ من الثانية السنة بداية أقصاه موعد في العربية اللغة تدريس  

.االعتماد

أدنى حدًا مشارك استاذ برتبة تدريس هيئة عضو تعيين  

أقصاه موعد في بغيرها للناطقين العربية اللغة بمجال تخصصه  

االعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية .

د الشورة، ميسر. د) من لكل العمل بمباشرة الهيئة تزويد . 

بداية اقصاه موعد في وذلك (البحرات ماجد. د طويقات، اجمل  

2018/2019 الجامعي العام من االول الفصل .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر سيتم: (ثانيًا  

( البكالوريوس برنامج/  بغيرها للناطقين العربية اللغة ) جامعة في   

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية في العربية عمان  

االولي الخاص االعتماد .

اللغة) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: (ثالثًا  

عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/  بغيرها للناطقين العربية  

التخصص طلبة من االولى الدفعة تخريج عند العربية ."

 االعتماد على الموافقة

العربية عمان جامعةاألولي الخاص

 للناطقين العربية اللغة

البكالوريوسبغيرها



2413/6/2018189

 الرسم علم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: (أواًل

 االستيعابية الطاقة وتخفيض (البكالوريوس برنامج/ الحاسوبي

 تزويد و طالبًا، (259) لتصبح 274) من للتخصص الخاصة

 وتوطين نقل وكتاب الخصاونة، بهاء الدكتور عمل بمباشرة الهيئة

 بداية أقصاه موعد في التخصص، على غنيمات روان الدكتورة

 ذلك وبخالف ،2018/2019 الجامعي العام من االول الفصل

.للتخصص الخاص باالعتماد النظر إعادة سيتم

 هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: (ثانيًا

( 236) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/البرمجيات

 عمل بمباشرة الهيئة تزويد عند الطاقة تثبيت وسيتم طالبًا،

 من األول الفصل بداية أقصاه موعدًا في السعود صالح الدكتور

 في النظر اعادة سيتم ذلك وبخالف 2018/2019 الجامعي العام

.الخاص االعتماد

 لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة- 1: (ثالثًا

 قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/الحاسوب علم)

:من كل عمل بمباشرة الهيئة تزويد شريطة طالبًا، (252)

احمد مامون اشرف. د-      العتوم جالل. د 

 الجامعي العام من االول الفصل بداية أقصاه موعد في

 باالعتماد النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف ،2018/2019

.للتخصص الخاص

 علم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار-  2

 عند االستيعابية الطاقة وتثبيت (الماجستير برنامج/الحاسوب

.طالبًا (33)

 باالعتماد االستمرار: (أواًل

 الطاقة وتخفيض الخاص

الخاصة االستيعابية

 باالعتماد االستمرار: (ثانيًا

الخاص

 على الموافقة- 1: (ثالثًا

 باالعتماد االستمرار

 علم) لتخصص الخاص

 برنامج/الحاسوب

(البكالوريوس

 باالعتماد االستمرار-  2

 علم) لتخصص الخاص

 برنامج/الحاسوب

 الطاقة وتثبيت (الماجستير

االستيعابية

 باالعتماد االستمرار- 3

 علم) لتخصص الخاص

 برنامج/ الحاسوب

 في البت وتأجيل (الدكتوراة

 االستعابية الطاقة تثبيت

للتخصص

 باالعتماد االستمرار:رابعًا

 تثبيت دراسة وسيتم الخاص

 سمية األميرة جامعة

للتكنولوجيا

/  الحاسوبي الرسم علم

 علم/ البرمجيات هندسة

 البيانات علم/ الحاسوب

 والجرائم المعلومات أمن/

 نظم هندسة/االلكترونية

المؤسسات

/ الماجستير/ البكالوريوس

الدكتوراه

2413/6/2018190

ضمان مديرية من المقدمة المذكرة على الهيئة مجلس وافق "  

لجان في عالمية بخبرات االستعانة امكانية بخصوص الجودة  

الجودة ضمان  ."

 بخبرات االستعانة امكانية

 ضمان لجان في عالمية

عامعامالجودة ضمانالجودة

2413/6/2018191

" العامة الصحة بقانون الجامعات التزام مدى مؤشر اعتبار  

هو الجامعات في التدخين بمنع 2008 لسنة (47) رقم وتعديالته  

التعليمية والبرامج المؤسسات جودة ضمان مؤشرات أحد . "

 التزام مدى مؤشر اعتبار

 الصحة بقانون الجامعات

 (47) رقم وتعديالته العامة

 التدخين بمنع 2008 لسنة

عامعامالجودة ضمانالجامعات في

2413/6/2018192

" من (2) رقم المادة إلى المعرفية المجاالت ووضع جملة إضافة  

الجودة وضمان والخاص العام االعتماد لجان مكافآت تحديد اسس  

والخاص العام االعتماد لجان ألعضاء يصرف) لتصبح ومتابعتها  

وضع ولجان والتحقق المتابعة ولجان االستيعابية الطاقة ورفع  

المعايير وتطوير وتحديث ومراجعة الخاص االعتماد معايير  

مالية مكافأة المعرفية المجاالت ووضع التخصصات أو للبرامج  

يلي لما وفقًا :

أعلى بحد دينار (200) اللجنة رئيس - .

أعلى بحد دينار (150) اللجنة عضو - .) "

 تحديد اسس على تعديل

 العام االعتماد لجان مكافآت

عامعامعاموالخاص

2527/6/2018193

" على التجاوزات تصويب األردنية الجامعة من الطلب: أواًل  

الملك كلية في اآلتية للتخصصات المقرة االستيعابية الطاقات  

المعلومات لتكنولوجيا عبداهلل :

ومقدار (البكالوريوس برنامج/ الحاسوب علم) تخصص -1  

طالبًا (148) التجاوز .

ومقدار (الماجستير برنامج/ الحاسوب علم) تخصص -2  

طالب (7) التجاوز .

برنامج/ الحاسوبية المعلومات أنظمة) تخصص -3  

طالبًا( 291) التجاوز ومقدار (البكالوريوس .

برنامج/ األعمال معلومات تكنولوجيا) تخصص -4  

طالبًا( 96) التجاوز ومقدار (البكالوريوس .

" الحاسوب علم) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف:ثانيًا / 

األردنية الجامعة في (الدكتوراة برنامج  ايقاف/ التجاوز  تصويب".

جدد طلبة قبول

 عبداهلل الملك كلية

 في المعلومات لتكنولوجيا

األردنية الجامعة

 أنظمة/ الحاسوب علم

/  الحاسوبية المعلومات

 معلومات تكنولوجيا

االعمال

/  البكالوريوس

الدكتوراه/الماجستير

2527/6/2018194

" برنامج/ التربوية اإلدارة) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف  

الحاصل التجاوز تصويب لحين اليرموك جامعة في (الدكتوراة  

االستيعابية الطاقة عن الدكتوراهالتربوية اإلدارةاليرموك جامعةجدد طلبة قبول إيقاف".



2527/6/2018195

" هندسة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل  

في (البكالوريوس برنامج/ والشبكات الحاسوب أمن/الحاسوب  

شريطة طالبًا، (105) قدرها خاصة استيعابية بطاقة مؤتة جامعة  

:اآلتي

في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين (أ  

تاريخ من الثالثة السنة بداية (الحاسوب هندسة) تخصص  

للتخصص األولي الخاص االعتماد .

المتعلقة الالزمة بالتجهيزات مزود حاسوب مختبر تجهيز (ب  

تاريخ من الثانية السنة بداية في والشبكات الحاسوب بأمن  

للتخصص األولي الخاص االعتماد .

سنتين آخر في حديثة لكتب شراء بقوائم االعتماد هيئة تزويد (ج  

من األول الفصل بداية قبل والشبكات الحاسوب أمن مجال في  

.(2018/2019) الدراسي العام

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم (د .

للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية  

عند للتخصص النهائي االعتماد في والنظر للتخصص األولي  

الطلبة من دفعة أول تخريج .

الحاسوب هندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض  (ثانيًا / 

لتصبح طالبًا( 295) من مؤته جامعة في (البكالوريوس برنامج  

.طالبًا (174)

الحاسوب علم) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض  (ثالثًا / 

لتصبح طالبًا( 353) من مؤته جامعة في (البكالوريوس برنامج  

 االعتماد على الموافقة 

مؤتة جامعةاألولي الخاص

 أمن/الحاسوب هندسة

البكالوريوس/والشبكات الحاسوب

2527/6/2018196

/ وأصوله الفقه) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

 قدرها استيعابية بطاقة البيت آل جامعة في (الدكتوراه برنامج

:اآلتي شريطة طالبًا، (33)

 العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير بتعليمات التقيد. 1

 (298/28/2017) رقم الهيئة مجلس قرار بموجب الصادرة

 الدراسي العام بداية أقصاه موعٍد في وذلك 2/8/2017 تاريخ

2020/2019.

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم. 2

/ وأصوله الفقه) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا

 طلبة قبول عدم شريطة طالبًا،( 66) عند (الماجستير برنامج

 الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب لحين التخصص في جدد

.طالب (10) قدره والبالغ االستيعابية

/ الشرعي القضاء) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثالثًا

 شريطة طالبًا،( 16) قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج

 التجاوز تصويب لحين التخصص في جدد طلبة قبول عدم

. طالب (3) قدره والبالغ االستيعابية الطاقة على الحاصل

 برنامج/ وأصوله الفقه) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: رابعًا

 بالطاقة االلتزام شريطة طالبًا،( 369) عند (البكالوريوس

 االعتماد على الموافقة. االعتماد هيئة مجلس قبل من المقرة االستيعابية

الدكتوراهوأصوله الفقهالبيت آل جامعةالخاص

2527/6/2018197

" تاريخ (238/16/2015) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد  

الخاص باالعتماد البت تأجيل والمتضمن 27/5/2015  

آل جامعة في (الدكتوراة برنامج/ وآدابها العربية اللغة) لتخصص  

هيئة ألعضاء العلمي باإلنتاج االعتماد هيئة تزويد لحين البيت،  

وآدابها العربية اللغة قسم في التدريس  ."

 مجلس قرار على التأكيد

الدكتوراهوآادابها العربية اللغةالبيت آل جامعةالهيئة

2527/6/2018198

" رقم االعتماد هيئة مجلس قرار على التأكيد: أواًل  

تأجيل والمتضمن 25/11/2015 تاريخ (605/37/2015)  

إيطالي) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة في البت -

لعدم وذلك البيت آل جامعة في (البكالوريوس برنامج/ إنجليزي  

درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من األدنى الحد توفر  

.الدكتوراه

) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثانيًا إنجليزي-إيطالي ) 

الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين لحين  

المعرفية المجاالت كافة لتغطية وذلك إنجليزية لغة تخصص  

للتخصص األساسية ." 

/  مجلس قرار على التأكيد

البكالوريوسإنجليزي-إيطاليالبيت آل جامعةجدد طلبة قبول إيقاف



2527/6/2018199

" برنامج/ الدين أصول) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: أواًل  

طالبًا( 258) عند البيت آل جامعة في (البكالوريوس .

االعتماد في االستمرار على الموافقة في البت تأجيل: ثانيًا  

جامعة في (الماجستير برنامج/ الدين أصول) لتخصص الخاص  

ألعضاء العلمي باإلنتاج االعتماد هيئة تزويد لحين البيت، آل  

الدين أصول قسم في التدريس هيئة .

والوعظ اإلمامة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: ثالثًا  

200) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/ واالرشاد ) 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالب، ."

/  االستيعابية الطاقة تثبيت

 الموافقة في البت تأجيل

 في االستمرار على

 الموافقة/ الخاص االعتماد

البيت آل جامعةالخاص االعتماد على

 اإلمامة/الدين أصول

الماجستير/  البكالوريوسواالرشاد والوعظ

2527/6/2018200

" أقصاه بموعد نهائية مهلة األردنية األلمانية الجامعة منح  

الهندسة) لتخصص اآلتية النواقص إلستكمال 15/9/2018  

كاآلتي وهي ،(البكالوريوس برنامج/  الحيوية الطبية :

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء: (أواًل :

التخصص متطلبات ضمن  الهندسي االقتصاد  مادة استحداث -  

الحالية المادة ومحتوى مسمى اوتعديل االجبارية  BM 581 .

 (3) بواقع المهنة واخالقيات االتصال مهارات مادة استحداث -

اإلجبارية التخصص متطلبات ضمن واضافتها معتمدة ساعات  

الكلية أو للتخصص .

التخصص متطلبات ضمن"  اتصاالت أنظمة" مادة استحداث -  

.االجبارية

ضمن واضافتها" كهربائية وآالت قوى" مادة استحداث -  

االجبارية التخصص متطلبات .

 (3) بواقع" الطبية الهندسة في مختارة مواضيع" مادة إضافة -

االجبارية التخصص متطلبات ضمن ساعات .

 (3) بواقع لتصبح العملي التدريب مادة ساعات عدد تعديل -

معتمدة ساعات .

في المساقات لمحتوى وواضح كامل وصف إعطاء: (ثانيًا   

الخطة على  للجنة السابقة بالمالحظات األخذ بعد الدراسية الخطة  

للتخصص المعرفية المجاالت من والمنبثقة .

وظائف علم اساسيات مجال في تدريس هيئة عضو توفير: (ثالثًا  

للتخصص المعرفي المجال لتغطية األعضاء .

أو الكهربائية الهندسة مجال في تدريس هيئة عضو توفير: (رابعًا البكالوريوسالحيوية الطبية الهندسةاألردنية األلمانية الجامعةمهلة منح 

2527/6/2018201

" برنامج/الحقوق) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار  

مثبتة استيعابية وبطاقة التطبيقية العلوم جامعة في (البكالوريوس  

للنواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا (249) مقدارها مسبقًا  

:اآلتية

في منفصلة كمادة (االلكترونية التجارة) مادة إضافة – 1  

االجبارية التخصص متطلبات .

الواقع يحاكي بحيث للكلية التنظيمي الهيكل بناء إعادة – 2  

للكلية الفعلي .

مقبول بشكل التدريس هيئة بأعضاء الخاصة المرافق تجهيز -3 .

وغرف الصفية والقاعات الكلية لمبنى الالزمة الصيانة عمل – 4  

الكلية في االجتماعات .

في الموجودة الصورية للمحكمة الالزمة األدوات تجهيز – 5  

المناسبة والتهوية الالزمة المقاعد مثل الكلية  االعتماد في االستمرار." 

البكالوريوسالتطبيقية العلوم جامةالحقوقالخاص

2527/6/2018202

" الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار إقرار  

( البكالوريوس برنامج/ الهندسية للتخصصات ) للجامعات   

والصادرة الهاشمية األردنية المملكة في العاملة الجامعية والكليات  

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

2007 لسنة (20) رقم العالي التعليم مؤسسات اعتماد  

من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما وتعديالته،  

".تاريخه

 لتعليمات العام اإلطار إقرار

البكالوريوستعميمالهندسية التخصصاتالخاص االعتماد ومعايير

2527/6/2018203

" الفنادق إدارة) لتخصص  الخاص االعتماد معايير إقرار  

بالشكل هي كما ،(البكالوريوس برنامج/ واالفعاليات والمطاعم  

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق معايير إقرار" .

 والمطاعم الفنادق إدارة

البكالوريوستعميمواالفعاليات



2527/6/2018204

" التعلم صعوبات) لــتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل / 

العام بداية حتى( ثروت األميرة كلية) فـي (عالي دبلوم برنامج  

االتية النواقص استكمال لحين (2018/2019) الجامعي  

التخصص في جدد طلبة قبول ايقاف سيتم ذلك وبخالف :

مع ينسجم وبما التدريس هيئة اعضاء من الالزم العدد تعيين -1  

العام االعتماد ومعايير تعليمات من (8) المادة من (ب) الفقرة  

بموجب والمعدلة 2010 لسنة (4) رقم العليا الدراسات لبرامج  

تاريخ (135/10/2015) رقم الهيئة مجلس قرار  

من (ك أ،) الفقرتين إلى باالستناد والصادرة (25/3/2015)  

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

من (2) البند مع ينسجم وبما. وتعديالته 2007 لسنة (20)  

ينسجم وبما التعليمات، هذه نفس من (3) المادة من (ج) الفقرة  

المتعلق التعليمات هذه نفس من (5) المادة من (ه) الفقرة مع  

العلمي باإلنتاج .

اإلجبارية التخصص متطلبات على االتية التعديالت إجراء -2  

الدبلوم برنامج/  التعلم صعوبات) تخصص خطة في الواردة  

معتمدة ساعة( 24) ساعاتها عدد يبلغ والتي ،(التطبيقي العالي  

االتي النحو وعلى :

والبرامج للتخصصات  األكاديمية الخطط مع تماشيًا: (أواًل  

أن بد ال العالمية، الجامعات في المستخدمة الرئيسية التربوية  

بموضوعات مرتبطة رئيسية محاور الدراسية الخطة تتضمن  

( وصحة ارشاد تربوي، نفس علم وتشخيص، تقييم خاصة، تربية  

:(نفسية

 االعتماد في البت تأجيل

العالي الدبلومثروت األميرة كليةالتعلم صعوباتالخاص

2527/6/2018205

" األسلحـة ) لــتخصص الخاص االعتمـاد فـي االستمرار  

فيصل األمير كليـة)  فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  الموجهة  

طاقتـه وتحديـد ( متوسطة جامعية كلية/  العسكرية الفنية  

شريطة طالبًا ( 134 ) قدرهـا خاصة بطاقـة االستيعابية  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال  :

الحديثة والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

مجلة أو إلكترونية أو ورقية بدورية واإلشتراك المتخصصة  

التخصص مجال في محكمة علمية .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/8/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتمـاد فـي االستمرار".

الخاص

 الفنية فيصل األمير كليـة

 جامعية كلية/  العسكرية

المتوسط الدبـلوم برنـامج الموجهة األسلحـة متوسطة

2527/6/2018206

" إلكترونيات ) لــتخصص الخاص االعتمـاد فـي االستمرار  

فيصل األمير كليـة)  فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  الطيران  

طاقتـه وتحديـد ( متوسطة جامعية كلية/  العسكرية الفنية  

شريطة طالبًا ( 269 ) قدرهـا خاصة بطاقـة االستيعابية  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال  :

الحديثة والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

مجلة أو إلكترونية أو ورقية بدورية واإلشتراك المتخصصة  

التخصص مجال في محكمة علمية .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/8/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتمـاد فـي االستمرار".

الخاص

 الفنية فيصل األمير كليـة

 جامعية كلية/  العسكرية

المتوسط الدبـلوم برنـامج الطيران إلكترونياتمتوسطة

2527/6/2018207

" محركات ) لــتخصص الخاص االعتمـاد فـي االستمرار  

األمير كليـة)  فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  الطـائرات  

طاقتـه وتحديـد ( متوسطة جامعية كلية/  العسكرية الفنية فيصل  

شريطة طالبًا ( 134 ) قدرهـا خاصة بطاقـة االستيعابية  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال  :

الحديثة والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

مجلة أو إلكترونية أو ورقية بدورية واإلشتراك المتخصصة  

التخصص مجال في محكمة علمية .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/8/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتمـاد فـي االستمرار".

الخاص

 الفنية فيصل األمير كليـة

 جامعية كلية/  العسكرية

المتوسط الدبـلوم برنـامج الطـائرات محركاتمتوسطة

2527/6/2018208

" هيـاكـل) لــتخصص الخاص االعتمـاد فـي االستمرار  

فيصل األمير كليـة)  فـي (المتوسط الدبـلوم برنـامج/  الطـائرات  

طاقتـه وتحديـد ( متوسطة جامعية كلية/  العسكرية الفنية  

شريطة طالبًا ( 134 ) قدرهـا خاصة بطاقـة االستيعابية  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال  :

الحديثة والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

مجلة أو إلكترونية أو ورقية بدورية واإلشتراك المتخصصة  

التخصص مجال في محكمة علمية .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/8/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتمـاد فـي االستمرار".

الخاص

 الفنية فيصل األمير كليـة

 جامعية كلية/  العسكرية

المتوسط الدبـلوم برنـامج الطـائرات هيـاكـلمتوسطة



2527/6/2018209

" الكهربائية النظم ) لــتخصص الخاص االعتمـاد فـي االستمرار  

فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامج/  الطـائرات في الدقيقة واألجهزة  

متوسطة جامعية كلية/  العسكرية الفنية فيصل األمير كليـة )  ) 

طالبًا ( 269 ) قدرهـا خاصة بطاقـة االستيعابية طاقتـه وتحديـد  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة  :

الحديثة والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

مجلة أو إلكترونية أو ورقية بدورية واإلشتراك المتخصصة  

التخصص مجال في محكمة علمية .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/8/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتمـاد فـي االستمرار".

الخاص

 الفنية فيصل األمير كليـة

 جامعية كلية/  العسكرية

متوسطة

 الكهربائية النظم

 في الدقيقة واألجهزة

المتوسط الدبـلوم برنـامج الطـائرات

2527/6/2018210

  " التكييـف )لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة  

الدبلوم برنامج/ }سابقًا والتدفئة والتبريد التكييف نظم{ والتبريـد  

جامعية كلية/  العسكرية الفنية فيصل األمير كلية) فـي ( المتوسط  

شريطة طالبًا ( 134)  قدرها خاصة استيعابية بطاقة ( متوسطة  

الحديثة والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء  

مجلة أو إلكترونية أو ورقية بدورية واإلشتراك المتخصصة  

التخصص مجال في محكمة علمية .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/8/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال ."

 االعتمـاد على الموافقـة

الخـاص

 الفنية فيصل األمير كليـة

 جامعية كلية/  العسكرية

متوسطة

 نظم{ والتبريـد التكييـف

 والتدفئة والتبريد التكييف

المتوسط الدبـلوم برنـامج سابقًا

2527/6/2018211

" التزويد إدارة ) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة  

فـي(  المتوسط الدبلوم برنامج/ } سابقًا التزويد إدارة{ الفني  

متوسطة جامعية كلية/  العسكرية الفنية فيصل األمير كلية )  ) 

إثراء شريطة طالبًا ( 277 )  قدرها خاصة استيعابية بطاقة  

الحديثة والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة  

مجلة أو إلكترونية أو ورقية بدورية واإلشتراك المتخصصة  

التخصص مجال في محكمة علمية .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/8/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتمـاد على الموافقـة".

الخـاص

 الفنية فيصل األمير كليـة

 جامعية كلية/  العسكرية

متوسطة

 الفني التزويد إدارة

المتوسط الدبـلوم برنـامج }سابقًا التزويد إدارة{

2527/6/2018212

" المعلومـات أمـن) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة  

المتوسط الدبلوم برنامج/ }سابقًا المعلومات تكنولوجيا{ والشبكات  

جامعية كلية/  العسكرية الفنية فيصل األمير كلية) فـي (  

شريطة طالبًا ( 277)  قدرها خاصة استيعابية بطاقة (متوسطة  

الحديثة والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء  

تثبيت وسيتم إلكترونية أو ورقية بدورية واإلشتراك المتخصصة  

الكلية استكمال من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة  

15/8/2018 في أعـاله للنواقص ."

 االعتمـاد على الموافقـة

الخـاص

 الفنية فيصل األمير كليـة

 جامعية كلية/  العسكرية

متوسطة

 المعلومـات أمـن

 تكنولوجيا{ والشبكات

المتوسط الدبـلوم برنـامج سابقًا المعلومات

2607/04/2018213

" لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل  

( البكالوريوس برنامج/ الحيوية الطبية النظم هندسة ) جامعة في   

اآلتي شريطة طالبًا، (329) قدرها استيعابية بطاقة اليرموك :

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء .1 :

تندرج والتي الدرسية الخطة في اآلتية المساقات استحداث- أ  

الرسم: (األساسية الهندسية العلوم) المعرفي المجال تحت  

6)بواقع وذلك الهندسي، االقتصاد الهندسية، المشاغل الهندسي،  

أدنى حدًا (ساعات .

والقوى التحكم: المعرفي المجال في واحدة ساعة توفير- ب  .

ضمن الطبية المعدات و األجهزة مختبر مساحة تعديل .2  

حدًا (2م 60)    للتخصص الخاص ومعاييراالعتماد تعليمات  

.أدنى

الفاهوم امجد للدكتور الدكتوراة شهادة بمعادلة الهيئة تزويد .3 .

إعادة سيتم ذلك وبخالف ،15/9/2018 أقصاه موعد في وذلك  

للتخصص الخاص االعتماد باستمرارية النظر .

االعتماد استمرارية بطلب التقدم الجامعة  من الطلب: ثانيًا   

برنامج/ الحيوية الطبية المعلوماتية هندسة)لتخصص الخاص  

 استمرارية على الموافقة".(البكالوريوس

اليرموك جامعةالخاص االعتماد

 الطبية النظم هندسة

البكالوريوسالحيوية



2607/04/2018214

مناهج) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تاجيل "  

لحين (الماجستير برنامح/ االنجليزية اللغة تدريس واساليب  

في وذلك طالفحة، رانيا للدكتورة العلمي باالنتاج الهيئة تزويد  

15/8/2018 أقصاه موعد ."

 استمرارية في البت تاجيل

اليرموك جامعةالخاص االعتماد

 تدريس واساليب مناهج

الماجستيراالنجليزية اللغة

2607/04/2018215

" 203/13/2013) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: (أوال ) 

الخاص االعتماد في البت تأجيل والمتضمن 31/3/2013 تاريخ  

في (البكالوريوس برنامج/ األعمال وقانون المحاسبة) لتخصص  

هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين لحين وذلك البيت، آل جامعة  

التخصص في الدكتوراة درجة حملة من التدريس .

وقانون المحاسبة) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: (ثانيًا  

لحين وذلك البيت، آل جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال  

أواًل البند في ماورد تحقيق .

برنامج/ المحاسبة) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: (ثالثًا  

الالزم العدد تعيين لحين وذلك البيت، آل جامعة في (الماجستير  

في الدكتوراة درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من  

.التخصص

برنامج/ المحاسبة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: (رابعًا  

طالبًا( 451) عند (البكالوريوس .

المعلومات نظم) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: (خامسًا  

طالبًا( 365) عند (البكالوريوس برنامج/ المحاسبية  مجلس قرار على التاكيد".

البكالوريوسالمحاسبةالبيت آل جامعةالهيئة

2607/04/2018216

" المحاسبـة ) لتـخصص الخـاص االعتمـاد علـى الموافقـة / 

الجامعية عالية األميرة)  كليـة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنامـج  / 

101) قـدرها خاصة استيعابية بطاقة ( التطبيقية البلقاء جامعة ) 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا، :

الخاصة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب .1  

أقصاه موعد في وذلك طالبًا، ( 13 )قدره والبالغ المحسوبة  

15/8/2018.

والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء .2  

المتخصصة الحديثة ."

 االعتمـاد علـى الموافقـة

الخـاص

 عالية األميرة ) كليـة

 البلقاء جامعة/  الجامعية

المتوسط الدبـلومالمحاسبـة( التطبيقية

2607/04/2018217

" األعمال إدارة ) لتـخصص الخـاص االعتمـاد علـى الموافقـة  / 

الجامعية عالية األميرة) كليـة فـي (المتوسط الدبـلوم برنامـج  / 

151)  قـدرها خاصة استيعابية بطاقة ( التطبيقية البلقاء جامعة  

والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء شريطة ، طالبًا (  

أقصاه موعد في وذلك المتخصصة، الحديثة والمراجع  

15/8/2018."

 االعتمـاد علـى الموافقـة

الخـاص

 عالية األميرة ) كليـة

 البلقاء جامعة/  الجامعية

المتوسط الدبـلوماألعمال إدارة( التطبيقية

2607/04/2018218

الخدمـة ) لتـخصص الخـاص االعتمـاد علـى الموافقـة "  

كليــــــــــــــــة فـي (المتوسط الدبـلوم برنامـج/  اإلجتماعية  

( التطبيقية البلقاء جامعة/  الجامعية عالية األميرة ) بطاقة   

المكتبة إثراء شريطة طالبًا، ( 151 ) قـدرها خاصة استيعابية  

المتخصصة الحديثة والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير ، 

15/8/2018 أقصاه موعد في وذلك ."

 االعتمـاد علـى الموافقـة

الخـاص

 عالية األميرة ) كليـة

 البلقاء جامعة/  الجامعية

المتوسط الدبـلوماإلجتماعية الخدمة( التطبيقية

2607/04/2018219

الشريعة علوم) لتـخصص الخـاص االعتمـاد علـى الموافقـة "  / 

الجامعية عالية األميرة)  كليـة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنامـج  / 

115)  قـدرها خاصة استيعابية بطاقة (التطبيقية البلقاء جامعة  ) 

لمواد المساق ووصف صياغة في النظر إعادة شريطة ، طالبًا  

اآلتية المواد تسمية وإعادة للتخصص الجديدة الدراسية الخطة :   

  ( الفقه في الزواج فرق ، والقانون الفقه في الزواج عقد  

النبوية السيرة ، واألطعمه والنذور االيمان فقه ، والقانون  

فقه: ) كاآلتي الترتيب على تصبح بحيث ( الراشدون والخلفاء  

الطالق/ الشخصية األحوال فقه ، الزواج/ الشخصية األحوال  ، 

أقصاه موعد في وذلك ،( النبوية السيرة ، والنذور األيمان فقه  

15/8/2018."

 االعتمـاد علـى الموافقـة

الخـاص

 عالية األميرة ) كليـة

 البلقاء جامعة/  الجامعية

المتوسط الدبـلومالشريعة علوم( التطبيقية

2607/04/2018220

" علم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة  

اإلسالمية العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الحاسوب  

طالبًا (230) عند الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت العالمية، ."

 الطاقة رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية

 اإلسالمية العلوم جامعة

البكالوريوسالحاسوب علمالعالمية

2607/04/2018221

" لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة  

( البكالوريوس برنامج/الرياضيات ) بطاقة فيالدلفيا جامعة في   

الهيئة تزويد الجامعة وعلى طالبًا، (135) قدرها استيعابية  

أقصاه موعد في الزبيدي نهى الفاضلة عمل بمباشرة  

باالعتماد النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف ،15/10/2018  

للتخصص الخاص ."

 االستمرار على الموافقة

البكالوريوسالرياضياتفيالدلفيا جامعةالخاص باالعتماد



2607/04/2018222

" 15/8/2018 لغاية مهلة األردنية الزيتونة جامعة منح: (أواًل  

هيئة أعضاء من عدٍد تكليف على الحاصل التجاوز لتصويب  

مجاالتهم نطاق عن خارجة أكاديمية مساقات بتدريس التدريس  

عليها المعينين األقسام وخارج المعرفية .

االنسانية) األساسية العلوم قسم على مادة أي طرح عدم: (ثانيًا ) 

أعضاء من الالزم العدد تعيين لحين األردنية الزيتونة جامعة في  

المطروحة المواد جميع تغطية يتم بحيث القسم في التدريس هيئة  

االطار من (ب) البند (7) بالمادة وااللتزام التخصص، وحسب  

االنسانيه االساسيه العلوم لقسم االعتماد ومعايير لتعليمات العام  

األقل على واحد تدريس هيئة عضو توفير"  على ينص والذي  

مجال وفي االختيارية الجامعة متطلبات من مجال لكل  

."التخصص

ترخيص بإلغاء العالي التعليم لمجلس التنسيب سيتم ذلك وبخالف  

اإلنسانية األساسية العلوم قسم .

أو متفرغ تدريس هيئة عضو بتوفير الجامعة على التأكيد: (ثالثًا  

تدريس بأساليب المتعلق المعرفي المجال لتغطية متفرغ غير  

أقصاه موعد في وذلك صف، معلم تخصص في االجتماعيات  

15/8/2018."

البكالوريوساآلداب كلية تخصصاتاألردنية الزيتونة جامعةمهلة منح

2607/04/2018223

عضو لتعيين نهائية مهلة للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة منح "  

تسويق)  تخصص في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة  

بحيث (البكالوريوس برنامج/ اإلجتماعي والتواصل إلكتروني  

تخصصه يكون  (e-marketing)  أقصاه موعدًا في وذلك  

مهلة منح". 15/9/2018

 سمية األميرة جامعة

للتكنولوجيا

 إلكتروني تسويق

البكالوريوساإلجتماعي والتواصل

2607/04/2018224

" اآلتية من كٍل وعضوية برئاستكم لجنة تشكيل على الموافقة  

:أسماؤهم

جامعة/  حركي وتحليل تعلم/ بطاينة سالم أحمد الدكتور  -  

عضوًا                              اليرموك

االعتماد هيئة/  يوسف نورا السيدة  -                                

السر أمين                                             

في الرياضية التربية كلية تطبيق مدى من التأكد مهمتها تكون     

اللجنة تقدم أن على الخاص، االعتماد لمعايير األردنية الجامعة  

وذلك تاريخه، من اعتبارًا أسبوعين أقصاه موعد في تقريرها  

وأمين الهيئة خارج من اللجنة ألعضاء تصرف مالية مكافأة مقابل  

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

البكالوريوسالرياضية التربيةاألردنية الجامعةلجنة تشكيل

2607/04/2018225

" التعليم مؤسسات اعتماد لهيئة المالية الموازنة مشروع إقرار  

المدى متوسط  اإلطار ضمن 2019 لعام جودتها وضمان العالي  

المرفق بالشكل هي كما ،(2019-2021) ."

 الموازنة مشروع إقرار

عامعامعامالمالية

2607/04/2018226

االستراتيجية اإلدارة) تخصص في جدد طلبة قبول عدم:أواًل " / 

على الحاصل التجاوز تصويب لحين وذلك (الدكتوراة برنامج  

الهيئة قبل من المقره االستيعابية الطاقة .

اإلدارة) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح اعادة عدم: ثانيًا  

وبموافقة 15/9/2019 قبل (الدكتوراة برنامج/ االستراتيجية  

 ".الهيئة

الدكتوراهاالستراتيجية اإلدارةمؤتة جامعة جدد طلبة قبول عدم



2707/11/2018227

" لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل  

( الماجستير برنامج/  الترجمة ) بطاقة اليرموك جامعة في   

االتي شريطة طالبًا، (88) قدرها استيعابية :

هيئة أعضاء من لكل (األكاديمية) العلمية الشهادة معادلة -1  

أسمائهم اآلتية التدريس :

( بالل.د القضاة، عبدالحميد سمية.د البطاينة، صبري محمد.د  

رمضان رائدة ملكاوي، بنيل منى.د صياحين، ناجح  )

المواد وصف صياغة في النظر إعادة -2  (course 

description)، اتباع مراعاة مع المحتوى يوضح بشكل  

التخصص مواد مختلف في التنسيق نفس .

إعادة سيتم ذلك وبخالف ،15/9/2018 أقصاه موعد في وذلك  

البرنامج اعتماد بإستمرارية النظر .

الترجمة) للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا  / 

طالبًا( 692) عند اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج  استمرارية على الموافقة".

الماجستيرالترجمةاليرموك جامعةالخاص االعتماد

2707/11/2018228

" األعمال إدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل / 

خاصة استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج  

على الحاصل التجاوز تصويب شريطة طالبًا، (66) قدرها  

طالب (3) عددهم والبالغ للتخصص االستيعابية الطاقة .

) تخصص: ثانيًا  البكالوريوس برنامج/ األعمال إدارة ):

إدارة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض .1  

لتصبح اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال  

.طالب (337)

التالية التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرة الهيئة تزويد .2  

2018/2019 األول الدراسي الفصل بداية على أسماؤهم :

كراسنة عبدالفتاح. د - .

السرحان صالح عطاهلل. د -  

آلخر حديثة صادرة بكتب شراء بقوائم الهيئة تزويد امكانية .3  

بذلك الهيئة واعالم للتخصص المعرفية المجاالت تغطي سنتين  .

إدارة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في التظر وسيتم  

15/9/2018 أقصاه بموعد (البكالوريوس برنامج/  األعمال ."

 االعتماد على الموافقة

الماجستير  األعمال إدارةاليرموك جامعةالخاص

2707/11/2018229

 قرار  في الواردة للنواقص مستكملة مؤتة جامعة تعتبر (أواًل

 تاريخ (113/13/2018) رقم االعتماد هيئة مجلس

/ الصيدلة) لتخصص الخاص باالعتماد المتعلقة 28/3/2018

.الجامعة في (البكالوريوس برنامج

/ الصيدلة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت (ثانيًا

 طالبًا،( 525) عند مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة

/ الصيدلة) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر وسيتم

 من دفعة أول تخريج عند مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج

. الطلبة

البكالوريوسالصيدلةمؤتة جامعةنواقص استكمال

2707/11/2018230

تقنيات) لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة: اوال "  

لومينوس كلية في (البكالوريوس برنامج/ االسنان صناعة  

اآلتي شريطة طالبًا، (163) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية :

في التدريس هيئة اعضاء عمل بمباشرة الهيئة تزويد. أ  

15/8/2018 اقصاه موعد في التخصص .

في األقل على مشارك أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو تعيين. ب  

للتخصص الثالثة السنة بداية .

االسنان صناعة تقنيات) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  / 

السنة بداية مع الجامعية لومينوس كلية في (البكالوريوس برنامج  

األولي الخاص االعتماد تاريخ من الثالثة .

لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا        

( البكالوريوس برنامج/ االسنان صناعة تقنيات ) كلية في   

طلبة من األولى الدفعة تخريج عند الجامعية لومينوس  

 االعتماد على الموافقة ".التخصص

البكالوريوساالسنان صناعة تقنياتالجامعية لومينوس كليةاالولي الخاص



2707/11/2018231

" ادارة) لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة: اوال  

كلية في (البكالوريوس برنامج/ والفعاليات والمطاعم الفنادق  

شريطة طالبًا، (187) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية لومينوس  

:اآلتي

في التدريس هيئة اعضاء عمل بمباشرة الهيئة تزويد. أ  

15/8/2018 اقصاه موعد في التخصص .

في األقل على مشارك أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو تعيين. ب  

للتخصص الثالثة السنة بداية .

في اإلجبارية التخصص متطلبات على اآلتية المواد اضافة. ج  

للتخصص الدراسية الخطة : 

الرقم المادة اسم المعتمدة الساعات

1 الفنادق ادارة في مقدمة 3 . 

2 فندقية معلومات نظم 3 . 

3 المطاعم ادارة 3 . 

4 والمؤتمرات المناسبات خدمات ادارة 3 . 

المجموع 12

والمطاعم الفنادق ادارة) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

مع الجامعية لومينوس كلية في (البكالوريوس برنامج/ والفعاليات  

األولي الخاص االعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية .

ادارة) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا    

كلية في (البكالوريوس برنامج/ والفعاليات والمطاعم الفنادق  

طلبة من األولى الدفعة تخريج عند الجامعية لومينوس  

 ".التخصص

 االعتماد على الموافقة

الجامعية لومينوس كليةاالولي الخاص

 والمطاعم الفنادق ادارة

البكالوريوسوالفعاليات

2707/11/2018232

  " المالية العلوم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية  

بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والمصرفية  

اآلتي شريطة طالب، (684) قدرها خاصة استيعابية :

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء امكانية .1 :

التخطيط ومادة المالية في خاصة موضوعات مادة نقل امكانية •  

قائمة الى للتخصص االختيارية المواد قائمة من للشركات المالي  

االجبارية المواد .

تغطي سنتين آلخر حديث لكتب شراء بقوائم الهيئة تزويد .2  

للتخصص المعرفية المجاالت .

من لكل الدكتوراة شهادة بمعادلة الهيئة تزويد .3 :

ربابعة عبدالرزاق. د •

حداد الرا. د •

العلوم) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

أقصاه بموعد (البكالوريوس برنامج/ والمصرفية المالية  

15/9/2018. 

البكالوريوسوالمصرفية المالية العلومجامعةاليرموكالخاص االعتماد استمرارية

2707/11/2018233

عام قبل المستحدثة التخصصات جميع تصويب على الموافقة "  

الجامعات مع بالتنسيق لها االستيعابية الطاقات وتحديد 2007  

 ".األردنية

 جميع تصويب على الموافقة

عامعامعامالمستحدثة التخصصات

2818/7/2018234

:الرياضيات قسم: أواًل

 برنامج/الرياضيات) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار

.طالبًا( 390) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس

:الفيزياء قسم: ثانيًا

 برنامج/الفيزياء) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار. 1

.طالبًا( 332) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس

 برنامج/الفيزياء) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار. 2

.طالبًا( 66) قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير

 برنامج/الفيزياء) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار. 3

.طالبًا( 66) قدرها استيعابية بطاقة (الدكترواة

 الفيزياء) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار. 4

.طالبًا( 50) قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج/الطبية

:الحياتية العلوم قسم: ثالثًا

 العلوم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار. 1

( 282) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/الحيايتة

.طالبًا

 العلوم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار. 2

.طالبًا( 33) قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج/الحياتية

:المخبرية الطبية العلوم قسم: رابعًا

 الطبية العلوم) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض

.طالبًا( 402)  لتصبح (البكالوريوس برنامج/المخبرية

العلوم كلية تخصصاتاألردنية الجامعةالخاص باالعتماد االستمرار:الكيمياء قسم: خامسًا

/ الماجستير/  البكالوريوس

الدكتوراه



2818/7/2018235

برنامج/المحاسبة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار "  

شريطة طالبًا( 1036) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس  

صالح. د عزام، محمد. د) من كل شهادات بمعادلة الهيئة تزويد  

أقصاه موعد في (الصمادي صفاء. د القضاه، عالء. د الشرمان،  

وبخالف 2018/2019 الجامعي العام من االول الفصل بداية  

للتخصص الخاص باالعتماد النظر اعادة سيتم ذلك البكالوريوسالمحاسبةاليرموك جامعةالخاص باالعتماد االستمرار".

2818/7/2018236

" مهلة األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة منح على الموافقة  

تاريخ (6/530)رقم الهيئة كتاب على للرد الفترة وتمديد  

الطاقة في التجاوز تصويب بخصوص (27/2/2018)  

الى الجامعة في العليا الدراسات تخصصات من لعدد االستيعابية  

1/6/2018 من بداًل 1/9/2018 تاريخ مهلة منح".

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

العليا الدراساتعاماألردنية

2818/7/2018237

" محمد محمود الدكتور األستاذ برئاسة لجنة تشكيل على الموافقة  

العدوان جعفر والدكتور األردنية الجامعة/  جوية مساحة/ بطاح  / 

استكمال طلب دراسة مهمتها تكون السر، أمين/ األعتماد هيئة  

رقم الهيئة مجلس قرار في الواردة للنواقص البيت آل جامعة  

بخصوص 2012/ 23/12 تاريخ (732/41/2012)  

برنامج/  المساحة هندسة) لتخصص الخاص االعتماد  

أقصاه موعد في تقريرها اللجنة تقدم أن على ،(البكالوريوس  

تصرف مالية مكافأة مقابل وذلك تاريخه، من اعتبارًا أسبوع  

التعليمات وفق اللجنة، سر وأمين الهيئة خارج من اللجنة ألعضاء  

الهيئة في بها المعمول المالية .

البكالوريوسالمساحة هندسةالبيت آل جامعةلجنة تشكيل

2818/7/2018238

" اخالص الدكتورة األستاذ برئاسة لجنة تشكيل على الموافقة  

جعفر والدكتور األردنية الجامعة/ جيولوجيا/ الحجوج خلف  

طلب دراسة مهمتها تكون السر، أمين/ األعتماد هيئة/ العدوان  

الهيئة مجلس قرار في الواردة للنواقص البيت آل جامعة استكمال  

بخصوص 2015/ 11/11 تاريخ (568/35/2015) رقم  

برنامج/  التطبيقية الجيولوجيا) لتخصص الخاص االعتماد  

أسبوع أقصاه موعد في تقريرها اللجنة تقدم أن على ،(الماجستير  

ألعضاء تصرف مالية مكافأة مقابل وذلك تاريخه، من اعتبارًا  

المالية التعليمات وفق اللجنة، سر وأمين الهيئة خارج من اللجنة  

الهيئة في بها المعمول الماجستيرالتطبيقية الجيولوجياالبيت آل جامعةلجنة تشكيل.

2818/7/2018239

 العربية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

 استيعابية بطاقة البيت آل جامعة في (الدكتوراه برنامج/ وآدابها

:اآلتي شريطة طالبًا، (33) قدرها

 العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير بتعليمات التقيد. 1

 (298/28/2017) رقم الهيئة مجلس قرار بموجب الصادرة

 الدراسي العام بداية أقصاه موعٍد في وذلك 2/8/2017 تاريخ

2020/2021.

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم. 2

/ وآدابها العربية اللغة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا

.طالبًا( 66) عند (الماجستير برنامج

/ وآدابها العربية اللغة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثالثًا

.طالبًا( 579) عند (البكالوريوس برنامج

 االعتماد على الموافقة

الدكتوراه وآدابها العربية اللغةالبيت آل جامعةالخاص

2818/7/2018240

الحاالت تمريض) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

عدم بسبب وذلك اإلسراء جامعة في (الماجستير برنامج/ المزمنة  

تعليمات حسب التخصص في الالزم االكاديمية الرتب توفر  

البرامج (8)المادة العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  

المتصلة البرامج (9) والمادة المنفصلة .

سريري التخصص كون موائم متقدم محاكاة مختبر توفير  -  االعتماد في البت تأجيل".

الماجستيرالمزمنة الحاالت تمريضاإلسراء جامعةالخاص



2818/7/2018241

المحاسبة) لتخصص االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة " / 

اآلتي شريطة طالبًا( 250) لتصبح (البكالوريوس برنامج : 

من (2018- 2017) سنتين آلخر حديثة إصدارات توفير .1  

من (أ) البند في ورد ما حسب وذلك للتخصص، الالزمة الكتب  

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار في (5) المادة  

االعتماد هيئة عن والصادرة والعلمية اإلنسانية للتخصصات .

آخر في وإلكترونية ورقية دوريات الجامعة مكتبة في توفير .2  

كافية غير المتوفرة القديمة األعداد ألن سنوات، ثالث  .

الحاسوب مختبرات في محاسبية لتطبيقات برمجيات توفير .3  

واألعمال المال بكلية الخاصة .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .4 . " 

أقصاه موعد في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

 الطاقة رفع على الموافقة".1/11/2018

االستيعابية

 االسالمية العلوم جامعة

البكالوريوسالمحاسبةالعالمية

2818/7/2018242

الخاصة االستيعابية الطاقات وتثبيت تحديد على الموافقة "  

الطاقات حسب الرسمية الجامعات في المطروحة للتخصصات  

على ذلك وبعد فقط واحدة ولمرة التخصصات لهذه المحسوبة  

الخاصة االستيعابية الطاقات رفع بطلب التقدم الرسمية الجامعات  

حسب االستيعابية طاقاتها بزيادة رغبتها حال في للتخصصات  

". األصول

 تحديد على الموافقة 

 االستيعابية الطاقات وتثبيت

عامعامالرسمية الجامعاتالخاصة

2818/7/2018243

 مدة الهاشمية األردنية المملكة في العاملة الحكومية الجامعات منح

 (15) المادة لتطبيق 2020/2021 الجامعي العام بداية أقصاها

 لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات من (11) والمادة

 رقم الهيئة مجلس قرار بموجب الصادرة العليا الدراسات

 نسبة يخص وبما 15/3/2017 تاريخ (119/10/2017)

 الخاصة االستيعابية والطاقة (التدريس هيئة عضو:  طالب)

 كافية مهلة الحكومية الجامعات اعطاء أجل من وذلك القصوى

 تزويد ضرورة مع االستيعابية الطاقات على التجاوز لتصويب

عامعامتعميممهلة منح."التجاوز تلك تصويب في الجامعة بخطة الهيئة

2818/7/2018244

تكنولوجيا ) لتـخصص الخـاص االعتمـاد علـى المــوافــقــة "  

كليـة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنامـج/  المباني وصيانة إنشاء  ( 

استيعابية بطاقة ( التطبيقية البلقاء جامعة/  التكنولوجية الهندسة  

للنواقص الكلية استكمال شريطة ، طالبًا ( 134 ) قـدرها خاصة  

:اآلتية

كافة تأهيل وإعادة والتجهيز الصيانة أعمال استكمال .1  

المدنية الهندسة قسم مختبرات . 

مسار/  الهندسي البرنامج على دكتور توفير إمكانية .2  

تعليمات حسب والبيئة والمدنية المعمارية الهندسة تكنولوجيا  

المتوسطة الجامعية للكليات والخاص العام االعتماد  االعتمـاد علـى المــوافــقــة".

الخـاص

 الهندسة كلية في 

 البلقاء جامعة/  التكنولوجية

التطبيقية

 وصيانة إنشاء تكنولوجيا

المتوسط الدبـلومالمباني

2818/72018245

مساحــــة ) لتـخصص الخـاص االعتمــاد علـى المــوافـقــة "  

فـي ( المتوسط الدبـلوم برنامـج/  الكميـــات وحساب الطــــرق  

بطاقة ( التطبيقية البلقــاء جامعـة/  التكنولوجية الهندسة ) كليـة  

الكلية استكمال شريطة ، طالبًا ( 123 ) قـدرها خاصة استيعابية  

اآلتية للنواقص :

كافة تأهيل وإعادة والتجهيز الصيانة أعمال استكمال .1  

المدنية الهندسة قسم مختبرات . 

مسار/  الهندسي البرنامج على دكتور توفير إمكانية .2  

تعليمات حسب والبيئة والمدنية المعمارية الهندسة تكنولوجيا  

المتوسطة الجامعية للكليات والخاص العام االعتماد  االعتمــاد علـى المــوافـقــة ".

الخـاص

 الهندسة كلية في 

 البلقاء جامعة/  التكنولوجية

التطبيقية

 الطــــرق مساحــــة

المتوسط الدبـلومالكميـــات وحساب

2818/7/2018246

الخــــــــــــاص االعتمـــــــــــــاد علـى المــوافـــــقـــــــة "  

برنامـج/  الكهربائية والتركيبات المعـــــــــدات ) لتـخصص  

جامعة/  التكنولوجية الهندسة)  كليـة فـي ( المتوسط الدبـلوم  

قـدرها بطاقة له االستيعابية الطاقة وتثبيت ( التطبيقية البلقاء  ( 

 ".طالبًا ( 123

 االعتمــاد علـى المــوافـقــة

الخـاص

 الهندسة كلية في 

 البلقاء جامعة/  التكنولوجية

التطبيقية

 والتركيبات لمعـــــــــدات

المتوسط الدبـلومالكهربائية

2818/7/2018247

لتـخصص الخــــــــــــاص االعتمـاد علـى الموافقـة "  ( 

كليـة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنامـج/ الطاقـــــــة تكنولوجيــــا  ( 

الطاقة وتثبيت ( التطبيقية البلقاء جامعة/  التكنولوجية الهندسة  

طالبًا ( 179 ) قـدرها بطاقة االستيعابية ."

 االعتمــاد علـى المــوافـقــة

الخـاص

 الهندسة كلية في 

 البلقاء جامعة/  التكنولوجية

المتوسط الدبـلومالطاقـــــــة تكنولوجيــــاالتطبيقية



2818/7/2018248

غرناطة ) كليـة أمنـاء مجلس رئيس تنسيب على الموافقة "  / 

يوسف أحمد سهيل الدكتور بتعيين ( متوسطة جامعية كلية  

مرة للتجديد قابلة ) سنوات ثالث لمدة للكلية جديدًا عميـدًا عبيدات  

المادة بموجب وذلك 20/6/2018 تاريخ من اعتبارًا ( واحدة  

الجامعية للكليات العــــــــــــــام االعتماد تعليمات من (8)  

انتهت الذي جرادات سليمان محمد. د عن بدياًل المتوسطة  

في عقـــــــــــــــــــــده مــــــــــــــــدة (  15/5/2018  ) ، 

مدة في األصول حسب موقع الجديد العميد بعقد تزويدنا شريطة  

إسبوعين أقصاها ."

 رئيس تنسيب على الموافقة

أمنـاء مجلس

 كلية/  غرناطة ) كليـة

عامعام( متوسطة جامعية

2818/7/2018249

" الجودة ضمان شهادة الزرقاء جامعة في الصيدلة كلية منح  

تقوم أن على الهيئة، عن الصادرة (الفضي المستوى) األردنية  

الخبراء لجنة تقرير في الواردة التحسين مجاالت بمعالجة الجامعة  

آخذًا سنويًا، بذلك الخاصة التنفيذية التحسين بخطة الهيئة وتزويد  

خمس لمدة السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة أن اإلعتبار بعين  

الشهادة على حصولها تاريخ من اعتبارًا سنوات الجودة ضمان شهادة منح".

 جامعة في الصيدلة كلية

عامالصيدلةالزرقاء

2925/7/2018250

الفصل لغاية مهلة اليرموك جامعة منح على الموافقة:أواًل "  

نواقص إلستكمال 2018/2019 الجامعي للعام الثاني الدراسي  

اللغة تدريس وأساليب مناهج) لتخصص الخاص االعتماد  

الدكتوراه برنامج/ االنجليزية ).

تدريس وأساليب مناهج) تخصص في جدد طلبة قبول عدم: ثانيًا  

نواقص استكمال لحين (الدكتوراه برنامج/ االنجليزية اللغة  

للتخصص الخاص االعتماد  ." 

اليرموك جامعةمهلة منح

 تدريس وأساليب مناهج

الدكتوراهاالنجليزية اللغة

2925/7/2018251

الفصل لغاية مهلة اليرموك جامعة منح على الموافقة:أواًل "  

نواقص إلستكمال 2018/2019 الجامعي للعام الثاني الدراسي  

برنامج/ والمصرفية المالية العلوم) لتخصص الخاص االعتماد  

،(الماجستير

المالية العلوم) تخصص في جدد طلبة قبول عدم: ثانيًا  

االعتماد نواقص استكمال لحين (الماجستير برنامج/ والمصرفية  

للتخصص الخاص  ." 

الماجستيروالمصرفية المالية العلوماليرموك جامعةمهلة منح

2925/7/2018252

الفصل لغاية مهلة اليرموك جامعة منح على الموافقة:أواًل "  

نواقص إلستكمال 2018/2019 الجامعي للعام الثاني الدراسي  

) لتخصص الخاص االعتماد الماجستير برنامج/ المحاسبة )،

برنامج/ المحاسبة) تخصص في جدد طلبة قبول عدم: ثانيًا  

للتخصص الخاص االعتماد نواقص استكمال لحين (الماجستير  

." 

الماجستيرالمحاسبةاليرموك جامعةمهلة منح

2925/7/2018253

اصول) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت: أواًل "  

258) عند البيت آل جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الدين ) 

.طالبًا

لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار على الموافقة: ثانيًا  

( الماجستير برنامج/ الدين أصول ) بطاقة البيت آل جامعة في   

طالبًا (66) قدرها استيعابية .

والوعظ اإلمامة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: ثالثًا  

200) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/واالرشاد ) 

.طالب

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: رابعًا .

 االستيعابية الطاقة تثبيت

 على الموافقة/ الخاصة

 االعتماد في االستمرار

 على الموافقة/ الخاص

البيت آل جامعةالخاص االعتماد

 اإلمامة/الدين أصول

الماجستير/  البكالوريوسواالرشاد والوعظ

2925/7/2018254

" سليمان محمد الدكتور األستاذ برئاسة لجنة تشكيل على الموافقة  

جعفر والدكتور الهاشمية الجامعة/ المدنية الهندسة/ مشاعلة  

طلب دراسة مهمتها تكون السر، أمين/ األعتماد هيئة/  العدوان  

الهيئة مجلس قرار في الواردة للنواقص البيت آل جامعة استكمال  

بخصوص 2012/ 16/12 تاريخ (715/40/2012) رقم  

برنامج/  المدنية الهندسة) لتخصص الخاص االعتماد  

أقصاه موعد في تقريرها اللجنة تقدم أن على ،(البكالوريوس  

تصرف مالية مكافأة مقابل وذلك تاريخه، من اعتبارًا أسبوع  

التعليمات وفق اللجنة، سر وأمين الهيئة خارج من اللجنة ألعضاء  

الهيئة في بها المعمول المالية البكالوريوسالمدنية الهندسةالبيت آل جامعةلجنة تشكيل.



2925/7/2018255

:والماجستير البكالوريوس برنامجي/المحاسبة: أواًل

 لتخصص الخاصة االستيعباية الطاقة تخفيض.  1

 (909) لتصبح (1417) من (البكالوريوس برنامج/المحاسبة)

.طالبًا

 لتخصص الخاصة االستيعباية الطاقة تخفيض. 2

.طالبًا (44) لتصبح(66) من (الماجستير برنامج/المحاسبة)

 في اسماؤهم التالية من كل عقود بتجديد الهيئة تزويد ضرورة. 3

:1/10/2018 اقصاه موعد

حردان عبداهلل. د-           الشيخ عماد. د-   نصار محمود. د- 

غنيم ابو منال. د-   ضرغام طارق. د-  الصمادي احنف. د- 

 في اسماؤهم التالية من كل عقود بتجديد الهيئة تزويد ضرورة. 4

:1/10/2018 اقصاه موعد

المجيد عبد براء السيد-                     خاليلة اسامة السيد- 

رمضان اسماعيل. د-    جبريل محمد. د- 

:والماجستير البكالوريوس برنامجي/والمصرفية المالية: ثانيًا

 المالية االدارة) لتخصص الخاصة االستيعباية الطاقة تخفيض. 1

( 390) لتصبح( 488) من (البكالوريوس برنامج/والمصرفية

.طالبًا

 وادارة المالية) لتخصص الخاصة االستيعباية الطاقة تثبيت. 2

.طالبًا( 30) عند (الماجستير برنامج/المخاطر

 في اسماؤهم التالية من كل عقود بتجديد الهيئة تزويد ضرورة. 3

:1/10/2018 اقصاه موعد

الماجستير/  البكالوريوساإلدارية العلوم كليةالتطبيقية البلقاء جامعة. د-  عمارنة اسماء. د-  قدومي ثائر. د-   الكيالني قيس. د- 

2925/7/2018256

العلوم) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

استيعابية بطاقة الزرقاء جامعة في (الماجستير برنامج/الصيدالنية  

شريطة طالبًا (33) قدرها : 

المتخصصة والدوريات والمراجع بالكتب المكتبة تزويد .1  

الكترونيًا او ورقيًا .

مثل العالمية البيانات قواعد بأحد االشتراك .2  (WEB OF, 

PUB MID, SCIENCE DIRECT, 

ELSEVIER, SCIFINDER, 

KNOWLEDGE.)

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر سيتم: ثانيًا  

( الماجستير برنامج/الصيدالنية العلوم ) أقصاه موعٍد في   

1/11/2018. 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا  االعتماد على الموافقة . 

الماجستيرالصيدالنية العلومالزرقاء جامعةالخاص

2925/7/2018257

برنامج/ المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

الطاقة وتثبيت الوطنية، عجلون جامعة في (الماجستير  

طالبًا (44) عند االستيعابية ."

 االعتماد على الموافقة

الماجستيرالمحاسبةالوطنية عجلون جامعةالخاص

2925/7/2018258

األعمال إدارة)لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل " / 

استيعابية بطاقة الوطنية عجلون جامعة في (الماجستير برنامج  

الدكتور األستاذ عقد تجديد شريطة طالبًا، (44) قدرها خاصة  

تعليمات حسب األقل على سنوات ثالث لمدة الروسان محمد  

نسبة لتحقيق وذلك العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  

سنوات (3) لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من (50%)  

البرنامج في األقل على .

إدارة)لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

من الوطنية عجلون جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال  

طالبًا (223) لتصبح (245) .

موعد في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

16/9/2018 أقصاه ."

 االعتماد على الموافقة

 الطاقة تخفيض/ الخاص

البكالوريوس/  الماجستيراألعمال إدارةالوطنية عجلون جامعةاالستيعابية

2925/7/2018259

تمريض ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

الخدمات) كليـة فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/اإلصطناعية الكلى  

عسكرية متوسطة جامعية كلية/  المساعدة للمهن الملكية الطبية ) 

قدرها خاصة استيعابية بطاقة االستيعابية الطاقة وتثبيت (  168 ) 

.طالبًا

درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو توفير: ثانيًا    

الدقيق التخصص في الدكتوراه  االعتماد على الموافقة .

الخاص

 الطبية الخدمات) كليـة

/  المساعدة للمهن الملكية

(جامعية كلية

 الكلى تمريض

المتوسط الدبلوماإلصطناعية



2925/7/2018260

برنامج/ الطب) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار -1  

قدرها استيعابية بطاقة األردنية الجامعة في (البكالوريوس  

 .طالبًا (2502)

مرحلة في االستيعابية الطاقة على التجاوز تصويب ضرورة -2  

طالبًا (166) قدرها والبالغ األساسية الطبية العلوم .

العليا الدراسات لبرامج خاص اعتماد بطلبات التقدم ضرورة -3  

الطب كلية في .

األردنية الجامعة في الطب كلية جودة ضمان  في االستمرار -4  

واألخيرة الخامسة للسنة .

مرحلة في االستيعابية الطاقة على التجاوز تصويب ضرورة -5  

طالبًا (166) قدرها والبالغ األساسية الطبية العلوم .

العليا الدراسات لبرامج خاص اعتماد بطلبات التقدم ضرورة -6  

الطب كلية في .

على الجودة ضمان شهادة على للحصول بطلب التقدم -7  

ضمان معايير بتطبيق الجامعة في الطب لكلية الكلية مستوى  

القادم العام في 2015 لسنة الطب لبرنامج الجودة .

 االعتماد في االستمرار

البكالوريوسالطباألردنية الجامعةالخاص

2925/7/2018261

برنامج/  الطب) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح "  

اآلتي شريطة اليرموك جامعة في (البكالوريوس :  

طالبًا (12)و العادي البرنامج في طالبًا (40) الطلبة عدد أن -1  

الموازي برنامج في . 

حسب القبول باب فتح اعادة على المترتبة المالية البدالت دفع -2  

بالهيئة بها المعمول التعليمات .

التدريس هيئة أعضاء لكافة العمل بمباشرات الهيئة تزويد -3  

.الجدد

عمل ومباشرات تعيين وقرارات بشهادات الهيئة تزويد -4  

أسماؤهم التالية التدريس هيئة ألعضاء : 

البلص حسن. د  

الجيوسي انس. د

البشير شرف. د  

هيالت هديل. د  

محاسنة فاطمة. د

سوداح عال. د

النظر سيتم ذلك وبخالف ،1/10/2018 أقصاه موعٍد في وذلك  

للتخصص الخاص االعتماد في ."

البكالوريوسالطباليرموك جامعةجدد طلبة قبول باب فتح

2925/7/2018262

 من والتأكد اليرموك جامعة لزيارة النوافلة علي الدكتور تكليف

 اإلدارة تخصص في التدريس هيئة أعضاء وأعداد الطلبة أعداد

الماجستير/الدكتوراهالتربوية اإلدارةاليرموك جامعةتكليف.والماجستير الدكتوراة لبرنامجي التربوية

2925/7/2018263

عبدالرحيم محمد والدكتور  النوافلة صالح علي الدكتور تكليف "  

وأعداد الطلبة أعداد من والتأكد البيت آل جامعة لزيارة كلوب  

المحاسبة قسم في التدريس هيئة أعضاء الماجستير/ البكالوريوسالمحاسبة تخصصاتالبيت آل جامعةتكليف".

2925/7/2018264

االعتماد ومعايير تعليمات من (6) المادة من أ البند تعديل "  

ما يكون أن"  على تنص والتي العليا الدراسات لبرامج العام  

لغة جامعات خريجي التدريس هيئة أعضاء من% 25 نسبته  

أن: "  اآلتي النحو على لتصبح." االنجليزية اللغة فيها التدريس  

خريجي التدريس هيئة أعضاء من% 25 نسبته ما يكون  

حاالت في ويجوز االنجليزية اللغة فيها التدريس لغة جامعات  

التخصص وحسب اخرى لغات اعتماد خاصة العليا الدراساتعامعامتعليمات تعديل".

3008/01/2018265

التربوية اإلدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: أواًل " / 

خاصة استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج  

طالبًا (83) قدرها .

رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التأكيد: ثانيًا  

المتضمن (27/6/2018) تاريخ (25/194/2018) :

" برنامج/ التربوية اإلدارة) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف  

الحاصل التجاوز تصويب لحين اليرموك جامعة في (الدكتوراة  

اإلستيعابية الطاقة على ."

الماجستيرالتربوية اإلدارةاليرموك جامعةالخاص االعتماد استمرارية 



3008/01/2018266

 (215/26/2018) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: أواًل

 الخاص االعتماد في البت تأجيل والمتضمن 4/7/2018 تاريخ

 في (البكالوريوس برنامج/ األعمال وقانون المحاسبة) لتخصص

 من التدريس هيئة أعضاء (8) تعيين لحين وذلك البيت آل جامعة

. التخصص في الدكتوراه درجة حملة

 

 وقانون المحاسبة) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثانيًا

 لحين وذلك البيت آل جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال

.أعاله البند في ورد ما تحقيق

 برنامج/ المحاسبة) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثالثًا

 الالزم العدد تعيين لحين وذلك البيت آل جامعة في (الماجستير

.التخصص في الدكتوراه حملة من التدريس هيئة أعضاء من

 برنامج/ المحاسبة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: رابعًا

.طالبًا( 567) عند (البكالوريوس

 المعلومات نظم) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت: خامسًا

 مجلس قرار على التاكيد.طالبًا( 370) عند (المحاسبية

البكالوريوساألعمال وقانون المحاسبةالبيت آل جامعةالهيئة

3008/01/2018267

 لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت تخفيض (أواًل

 (388) لتصبح  مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ التاريخ)

طالبًا

/  التاريخ) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت (ثانيًا

.طالبًا( 33) قدرها استيعابية طاقة عند (الماجستير برنامج

 لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت  (ثالثًا

 طاقة عند (الدكتوراة برنامج/ االسالمي التاريخ/التاريخ)

.طالبًا (33) قدرها استيعابية

 الطاقة وتثبيت تخفيض .للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم (رابعًا

البكالوريوسالتاريخمؤتة جامعةالخاصة االستيعابية

3008/01/2018268

 التربية) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

 األهلية عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والصحية البدنية

:اآلتي شريطة طالب، (200) قدرها استيعابية بطاقة

 أو  الورقية والدوريات بالمراجع الجامعة مكتبة رفد. 1

 من (5) رقم المادة حسب وذلك للتخصص، الالزمة اإللكترونية

 للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار

.والعلمية اإلنسانية

 الثانية السنة بداية في وذلك فسيولوجي مختبر تجهيز استكمال. 2

.التخصص اعتماد تاريخ من

 الدكتور إجازة تجديد كتاب عن بصورة االعتماد هيئة تزويد. 3

.الثقافة وزارة من عسيلة ماجد

 رقم (العملي التطبيق) لمادة سابق متطلب مادة تحديد. 4

 التدريب) مادة السابق متطلبها يكون أن على (0184506)

(.0182503) رقم (واألثقال األجهزة باستخدام

/ والصحية البدنية التربية) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا

 الخاص االعتماد من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج

. للتخصص

 التربية) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا

 الدفعة تخريج عند (البكالوريوس برنامج/ والصحية البدنية

. "التخصص طلبة من االولى

 االعتماد على الموافقة 

البكالوريوسوالصحية البدنية التربيةاألهلية عمان جامعةاألولي الخاص

3008/01/2018269

إدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة "  

بطاقة األهلية عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/األعمال  

اآلتي شريطة طالبًا، (462) قدرها االستيعابية :

التدريس هيئة أعضاء عمل مباشرة بكتب االعتماد هيئة تزويد -  

الجامعي العام بداية عند أسمائهم التالية األعمال إدارة قسم في  

(2018/2019):

( علي زياد.د الكيالني، محمود محمد.د الطراونة، إخالص. د.أ  

الحوراني عايد عمر الخزعلي،  استمرارية على الموافقة".(

البكالوريوساألعمال إدارةاألهلية عمان جامعةالخاص االعتماد



3008/01/2018270

برنامج/التمريض) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .1  

طالبًا( 232) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس .

برنامج/التمريض) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .2  

طالبًا( 66) قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير

من لكل مجددة بعقود الهيئة تزويد شريطة :

العكش حكمات. د-   الخزاعي رولى. د-   عبدالقادر رغد. د -

الصعوب رغدة الفاضلة-   مساعده رامي. د-    خليل هبه. د -

1/10/2018 أقصاه موعٍد في ذلك و .

الماجستير/البكالوريوسالتمريضالتطبيقية العلوم جامعةالخاص باالعتماد االستمرار

3008/01/2018271

" لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار على الموافقة  

( البكالوريوس برنامج/ الداخلي التصميم ) العلوم جامعة في   

شريطة طالبًا، (430) قدرها استيعابية بطاقة الخاصة التطبيقية  

اآلتية للنواقص الجامعة استكمال :

آلخر وذلك حديثة بإصدارات كتب بعناوين المكتبة تزويد (1  

التصميم) لتخصص المعرفية المجاالت كافة لتغطية سنتين  

ومعايير لتعليمات العام اإلطار من( 9) للمادة وفقًا (الداخلي  

برنامج/ والتقنية التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد  

 البكالوريوس

اآلتية التدريس هيئة ألعضاء جديدة عمل بعقود الهيئة تزويد (2  

الدراسي العام بنهاية عملهم عقود تنتهي الذين أسماؤهم  

:وهم (2017/2018)

الحكيم عبد لطفي زينب.د -

محمود إبراهيم أمل.أ -

شحادة حسن وسام.أ -  

عبدون أبو حسن امجد.أ -

التميمي اسماعيل سميح شروق. أ -

في المختبرات مشرفي لجميع جديدة عمل بعقود الهيئة تزويد (3  

الداخلي التصميم قسم .

في الحاسوب اجهز على المتوفرة البرمجيات تحديث (4  

الحاسوب مختبري  (Auto Cad،PhotoShop، 3D 

Max)

لمعايير وفقًا الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء (5 البكالوريوسالداخلي التصميمالتطبيقية العلوم جامعةالخاص باالعتماد االستمرار 

3008/01/2018272

لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار على الموافقة "  

( البكالوريوس برنامج/ الجرافيكي التصميم ) العلوم جامعة في   

من للتخصص االستيعابية الطاقة وتخفيض الخاصة التطبيقية  

الجامعة استكمال شريطة طالبًا، (319) لتصبح طالبًا (405)  

العام من األول الدراسي الفصل بداية قبل اآلتية للنواقص  

:(2018/2019) الجامعي

آلخر وذلك حديثة بإصدارات كتب بعناوين المكتبة تزويد (1  

التصميم) لتخصص المعرفية المجاالت كافة لتغطية سنتين  

ومعايير لتعليمات العام اإلطار من( 9) للمادة وفقًا (الجرافيكي  

برنامج/ والتقنية التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد  

 البكالوريوس

اآلتية التدريس هيئة ألعضاء جديدة بعقود الهيئة تزويد (2  

الدراسي العام بنهاية عملهم عقود تنتهي الذين أسماؤهم  

وهم (2017/2018)

علي مرسي حسن أحمد. د.أ -

شوالي أبو ابراهيم أحمد محمود. د -

برقاوي جميل حسن منال السيدة -

في المختبرات مشرفي لجميع جديدة عمل بعقود الهيئة تزويد (3  

الجرافيكي التصميم قسم .

النظر سيتم ذلك  وبخالف ،16/9/2018 أقصاه موعٍد في وذلك  

للتخصص الخاص االعتماد في ." 

البكالوريوسالجرافيكي التصميمالتطبيقية العلوم جامعةالخاص باالعتماد االستمرار
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" المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة عدم / 

مرمرة وجامعة الزرقاء جامعة بين المشترك (الدكتوراه برنامج ، 

اآلتية لألسباب وذلك :

سيقومون الذين التدريس هيئة أعضاء أسماء تحديد يتم لم .1  

مرمرة جامعة من البرنامج بتنفيذ .

لشرط محققين غير الزرقاء جامعة من التدريس هيئة أعضاء .2  

ومعايير تعليمات حسب ومفهرسة محكمة علمية أبحاث وجود  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد  االعتماد على الموافقة عدم ".

الخاص

 جامعة بين المشترك 

الدكتوراهالمحاسبةمرمرة وجامعة الزرقاء
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العام من األول الفصل بداية أقصاها مهلة الزرقاء جامعة منح "  

حملة من رابع تدريس هيئة عضو لتعيين 2019/2018 الدراسي  

حسب وذلك (العمارة هندسة) تخصص في الدكتوراه درجة  

التطبيقية للتخصصات االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار  

االعتماد هيئة عن الصادرة البكالوريوسالعمارة هندسةالزرقاء جامعةمهلة منح".

3008/01/2018275

 محمود الدكتورعدنان األستاذ برئاسة لجنـة تشكيـل: "  أواًل

                           الجامعةاألردنية/  شريعه علوم/  العساف

:                   من كل وعضوية      

            األردنية الجامعة/   محاسبة/   خميس أحمد بشير. د- 

عضوًا                              

                          االعتماد هيئة/   الطراونه ضحى السيدة- 

للسر أمينًا                             

 للتخصصات الخاص االعتماد طلبات دراسة مهمتها تكون      

 الدبلوم برنامج/  اإلجتماعية الخدمة الشريعة، المحاسبة،علوم)

 جامعية كلية/  األهلية المفرق)  كليـة من المقدم ( المتوسط

 أقصاه موعد في تقريرها اللجنة تقدم أن على ،( متوسطة

 تصرف مالية مكافأة مقابل وذلك تاريخه، من اعتبارًا أسبوعين

 التعليمات وفق اللجنة، سر وأمين الهيئة خارج من اللجنة ألعضاء

." الهيئة في بها المعمول المالية

 المفــــــــرق كليـــــــــة )لــــــ مهلة منح على الموافقة: "  ثانيًا

 بطلب للتقـدم (متوسطة جامعيــــــــة كلية/  األهــليــــــــة

 المتوسط الدبلوم برنامج/ الصيدلة )لتخصص الخـاص االعتمـاد

."تاريخه من شهر خالل الكلية في المطروح (

مهلة منح/  لجنة تشكيل

 المفــــــــرق كليـــــــــة 

 كلية/  األهــليــــــــة

متوسطة جامعيــــــــة

 الشريعة، المحاسبة،علوم

 اإلجتماعية الخدمة

المتوسط الدبلومالصيدلة/
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المدنية الهندسة )لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل " / 

لحين التقنية الجامعية الخوارزمي كلية في (البكالوريوس برنامج  

التالية الشروط تحقيق :

فيزياء) الكلية متطلبات لتدريس أساسية علوم قسم انشاء -1 ، 

هيئة اعضاء من الالزم العدد توفير يتم بحيث ،(رياضيات،كيمياء  

أعاله إليها المشار التخصصات في به التدريس .

درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء عقود مدة تصويب -2  

سنتين لمدة منهم% (50) تكون بحيث الدكتوراة .

والالزمة والمعدات باألدوات الفيزياء مختبر تزويد -3 .

الكيمياء في المختبرات مشرفي من الالزم العدد تعيين -4  

التخصص في البكالوريوس درجة حملة من والفيزياء .

حيث من التخصص من األولى للسنة الالزمة المشاغل توفير -5  

والمعدات المساحة .

األولى السنة في للمراسم قاعات توفير  -6 .

تعليمات حسب  الدراسية الخطة على التالية التعديالت اجراء -7  

النحو وعلى المدنية الهندسة لتخصص  الخاص االعتماد معايير  

:االتي

والعلوم الرياضيات المعرفي المجال في ساعه (16) إضافة -

الهندسة أساسيات المعرفي المجال في معتمدتين ساعتين إضافة -  

المدنية

الهندسية العلوم المعرفي المجال في معتمدتين ساعتين إضافة -  

 األساسية

المشاريع ادارة المعرفي المجال في معتمده ساعات (4) إضافة -  

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

 الجامعية الخوارزمي كلية

البكالوريوس المدنية الهندسةالتقنية
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هندسة) لتخصص االولي الخاص االعتماد  في البت تأجيل "  

الخوارزمي كلية في (البكالوريوس برنامج/ (العمارة) المعمارية  

توفير لحين طالبًا، (80) قدرها استيعابية بطاقة التقنية الجامعية  

اآلتية الشروط :

في التدريس هيئة اعضاء عمل بمباشرة الهيئة تزويد .1  

30/8/2018 اقصاه موعد في التخصص .

الثالثة السنة بداية في واحد تدريس هيئة عضو تعيين .2  

.للتخصص

النحو وعلى الدراسية الخطة على االتية التعديالت اجراء .3  

:االتي

البند

متطلبات الى المساند التخصص متطلبات من التالية المواد نقل  

االجباري التخصص :

) مسمى تحت الحديثة المواد وتكنولوجيا البناء تقنيات البناء مواد ).

المساحة مبادئ .

االنشاءات وميكانيكيا االنشاء مبادى .

البيئي التحكم هندسة .

4. مجلة وتوفير المكتبة في المتخصصة والمراجع الكتب توفير  

باالستناد أوالكترونية ورقية التخصص مجال في محكمة علمية  

التخصصات معايير من (5) المادة من (ج ب، أ،)) الفقرة الى  

والتقنية التطبيقية .

لعمل الالزمة باألدوات مجهز للمجسمات مشغل توفير .5  

المعمارية المجسمات .

 االعتماد  في البت تأجيل

االولي الخاص

 الجامعية الخوارزمي كلية 

التقنية

 المعمارية هندسة

البكالوريوس(العمارة)
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الهندسة) لتخصص االولي الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

الجامعية الخوارزمي كلية في (البكالوريوس برنامج/ الميكانيكية  

الشروط توفير لحين طالبًا، (72) قدرها استيعابية بطاقة التقنية  

:اآلتية

في التدريس هيئة اعضاء عمل بمباشرة الهيئة تزويد .1  

1/9/2018 اقصاه موعد في التخصص .

األقل على مشارك أستاذ برتبة تدريس هيئة عضوي تعيين .2  

للتخصص الثالثة السنة بداية في .

هيئة اعضاء من االقل على (%50) نسبته ما تعيين .3  

سنتين عن تقل ال بعقود التدريس .

حسب والعلوم الرياضيات في المعرفية المجاالت تغطية .4  

المعتمدة المعايير

ومعايير لتعليمات العام االطار حسب اساسية علوم قسم انشاء .5  

االساسية العلوم وقسم االنسانية االساسية العلوم لقسم االعتماد  

الممكلة في العاملة الجامعية والكليات الجامعات في العلمية  

الهاشمية األردنية  . 

الالزمة باألجهزة والكيمياء الفيزياء مختبرات تجهيز .6  

.للتخصص

المختبرات مشرفي من الالزم العدد تعيين .7  .

ديناميكا) وهي للتخصص الالزمة المختبرات توفير .8  

المواد علم مواد، مقاومة اهتزازات، ديناميكا موائع، الحرارية، ) 

للتخصص الثانية السنة بداية عند .

وتزويده للتخصص الالزمة الهندسية المشاغل توفير .9  

 االعتماد  في البت تأجيل

االولي الخاص

 الجامعية الخوارزمي كلية

البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالتقنية
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التصميم) لتخصص األولي الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

الجامعية الخوارزمي كلية في (البكالوريوس برنامج/ الداخلي  

االتية للنواقص الكلية استكمال لحين التقنية؛ :

وبما التدريس هيئة اعضاء من المعتمد الالزم العدد تعيين .1  

تعليمات من (4) المادة من (أ) الفقرة من (1) البند مع ينسجم  

والتقنية التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير  

(البكالوريوس) قرار بموجب والمعدلة 2010 لسنة (7) رقم   

 (5/8/2013) تاريخ (396/24/2015) رقم الهيئة مجلس

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

لسنة (20) رقم العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة قانون  

  .وتعديالته 2007

وعلى الدراسية الخطة على التالية التعديالت اجراء امكانية  .2  

االتي النحو :

المعرفي المجال المطلوب

االجبارية االساسية المعرفية المجاالت  

خالل من االول الفرعي المجال تغطية :

وتطبيقاتها اللون نظرية مادة اضافة -

المنظور -

واحدة بمادة (2و 1) الحاسوب بواسطة التصميم مادتي دمج  

1. االبعاد والثالثي االبعاد الثنائي التصميم مسمى تحت

االتية التعديالت اجراء :

واحدة بمادة (2و 1) الحاسوب باستخدام الرسم مادتي دمج -  

) مسمى تحت الحاسوب باستخدام التصميم ).

 االعتماد  في البت تأجيل

االولي الخاص

 الجامعية الخوارزمي كلية

البكالوريوسالداخلي التصميمالتقنية
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 االالت هندسة ) التخصصات في جدد طلبة قبول إيقاف: أواًل

 برنامج في  (الميكانيكية الهندسة ، والهيدرولوكية الحرارية

 الطاقات على الحاصل التجاوز تصويب لحين البكالوريوس

: والمحسوبة المقرة االستيعابية

 طرق/المدنية الهندسة) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف: ثانيًا

 من الالزم العدد تعيين لحين البكالوريوس برنامج في (وجسور

 يكون أن على الدكتوراه درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء

 طرق) الدقيق تخصصهم االقل على تدريس هيئة عضوي منهم

 الخطة في الواردة المعرفية المجاالت لتغطية (وارصفة وجسور

 الطاقة على الحاصل التجاوز وتصويب للتخصص، الدراسية

.والمحسوبة المقرة االستيعابية

 هندسة ) للتخصصات الخاص االعتماد في االستمرار: ثالثًا

 هندسة ، الكيميائية الصناعات هندسة ، االتصاالت تكنولوجيا

 البكالوريوس برنامج في (الحاسوب هندسة ، االوتوترونيكس

 االستيعابية الطاقات على الحاصل التجاوز تصويب شريطة

 التقدم خالل من وذلك 15/9/2018 أقصاه موعد في المقرة

. االستيعابية الطاقة رفع بطلب

 انظمة هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: رابعًا

 الطاقة وتثبيت (البكالوريوس برنامج/ والشبكات الحاسبات

.طالبًا (305) عند االستيعابية

 هندسة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: خامسًا

.طالبا( 465) عند وتثبيتها (البكالوريوس برنامج/الميكاترونيكس

التطبيقية البلقاء جامعةجدد طلبة قبول إيقاف هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: سادسًا

 الحرارية االالت هندسة

 الهندسة ، والهيدرولوكية

البكالوريوسالميكانيكية
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)  لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل

 استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في ( البكالوريوس برنامج/ الترجمة

:اآلتي شريطة طالبًا (200) قدرها خاصة

 مختبر في الترجمة لتخصص الالزمة البرمجيات توفير- 1

.اللغات

 في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين- 2

 على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية (الترجمة) تخصص

 برنامج/ الترجمة) لتخصص األولى الخاص االعتماد

.(البكالوريوس

 برنامج/ الترجمة) لتخصص الخاص االعتماد متابعة سيتم (ثانيًا

 تاريخ من الثانية السنة بداية مؤتة جامعة في (البكالوريوس

 في والنظر للتخصص األولي الخاص االعتماد على الحصول

 من دفعة أول تخريج عند للتخصص النهائي الخاص االعتماد

. الطلبة

 اللغة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت (ثالثًا

 عند مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ وآدابها اإلنجليزية

.طالبًا (584)

 االعتماد على الموافقة.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم (رابعًا

البكالوريوسالترجمةمؤتة جامعةاألولي الخاص

3008/01/2018282

". طالبًا (31393 ) بقبول العالي التعليم لمجلس المجلس يوصي  

 (%79.2) نسبة ما أي (التنافسي) العادي البرنامج على وطالبة

طالبًا (39616) بقبول الجامعات نّسبت حيث  المقترح العدد من  

البرنامج على 2018/2019 االول الدراسي للفصل وطالبة  

أن الى باإلضافة هذا التخصصات، لجميع (التنافسي) العادي  

البرنامج في الطلبة من (%30) تستقبل ان تستطيع الجامعات  

باإلضافة العادي، البرنامج في قبولهم المقترح العدد  من الموازي  

العليا الدراسات وطلبة الدولي البرنامج الى .

 لمجلس المجلس يوصي

العالي التعليم

 العالي التعليم وزارة

عامعامالعلمي والبحث
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التربية) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .1  

االستيعابية الطاقة وتخفيض (البكالوريوس برنامج/الرياضية  

طالبًا (1003) عند وتثبيتها .

التربية) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .2  

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت (الماجستير برنامج/الرياضية  

طالبًا (86) عند .

لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار في البت تاجيل .3  

( الدكتوراة برنامج/الرياضية التربية ).

التربية) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف .4  

الحاصل التجاوز تصويب لحين (الدكتوراة برنامج/الرياضية  

الدكتوراة لبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة على .

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت اجراء امكانية  .5 :

 (3) بزيادة الدراسية الخطة تعديل: البكالوريوس برنامج .1

االدارية العلوم المعرفي للمجال االجبارية للمساقات ساعات  

الدراسية للخطة التخرج مشروع اضافة الرياضية، .

الدراسية الخطة ساعات توزيع تعديل: الماجستير برنامج .2  

للمساقات ساعات (9)و االجبارية، للمساقات ساعة (15) لتصبح  

.(االختيارية

العضلي التوافق نظريات مساق استبدال: الدكتوراة برنامج. ج  

المجاالت في الدراسية للخطة مناسب آخر مساق بأي العصبي  

.االجبارية

البطيخي نهاد الدكتورة شهادة بمعادلة الهيئة تزويد .6 .

المختبرات في واالجهزة المعدات كافة وتطوير تحديث  .7 .

الرياضية التربيةاألردنية الجامعةالخاص باالعتماد االستمرار

/ الماجستير/البكالوريوس

الدكتوراه

3108/08/2018284

لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار على الموافقة:  أواًل "  

( الماجستير برنامج/  واللغة النطق تقويم ) األردنية الجامعة في  

طالبًا (50) قدرها استيعابية بطاقة .

السمع) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا   

278) عند األردنية الجامعة في (البكالوريوس برنامج/ والنطق ) 

.طالبًا

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا  ."

 على الموافقة:  أواًل 

 االعتماد في االستمرار

 الطاقة تثبيت/الخاص

األردنية الجامعةالخاصة االستيعابية

 تقويم/والنطق السمع 

البكالوريوس/ الماجستيرواللغة النطق

3108/08/2018285

عرب طالب من وطالبة طالب 25 استثناء على الموافقة "  

اإلدارة) لتخصص القبول وقف قرار من الداخل فلسطين  

للفصل وذلك اليرموك جامعة في (الدكتوراة برنامج/التربوية  

2018/2019 الدراسي العام من األول ."

 25 استثناء على الموافقة

 طالب من وطالبة طالب

الدكتوراةالتربوية اإلدارةاليرموك جامعةالداخل فلسطين عرب

3108/08/2018286

التعليم تكنولوجيا ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة " / 

خاصة استيعابية بطاقة مؤته جامعة في ( الماجستير برنامج  

اآلتي للنواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا (44) قدرها :

حديثة بكتب المكتبة تزويد تبين شراء بقوائم الهيئة تزويد- أ  

وذلك سنتين آخر في التعليم تكنولوجيا تخصص مجاالت تغطي  

.(2018/2019) الجامعي العام من األول الفصل بداية قبل

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم- ب .

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

16/9/2018 أقصاه موعد  االعتماد على الموافقة ".

الماجستيرالتعليم تكنولوجيا مؤته جامعةالخاص

3108/08/2018287

هندسة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

أكاديمية في (البكالوريوس برنامج/ المتجددة الطاقة/ ميكانيك  

البلقاء جامعة/ المدنية للحماية الثاني عبداهلل بن حسين األمير  

اآلتي شريطة طالبًا (106) قدرها استيعابية بطاقة التطبيقية :

هندسة) التخصص في طلبة ابتعاث بخطة الهيئة تزويد .1  

المتجددة الطاقة/ ميكانيك )

إلنشاء الثالثة السنة بداية في تنفيذية بخطة الهيئة تزويد .2  

اآلتية المختبرات :

متجدد طاقة مختبر -

محاكاة مختبر -

الطاقة كفاءة مختبر -  

الطاقة/ ميكانيك هندسة) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج/ المتجددة  

للتخصص الخاص االعتماد  .

هندسة) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

تخريج عند(البكالوريوس برنامج/ المتجددة الطاقة/ ميكانيك  

التخصص طلبة من االولى الدفعة  االعتماد على الموافقة" .

األولي الخاص

 بن حسين األمير أكاديمية

 للحماية الثاني عبداهلل

 البلقاء جامعة/ المدنية

التطبيقية

 الطاقة/ ميكانيك هندسة

البكالوريوسالمتجددة



3108/08/2018288

الهندسة) لتخصص وتثبيتها االستيعابية الطاقة تخفيض .1  

طالبًا( 196) عند (البكالوريوس برنامج/الكهربائية .

الهندسة) لتخصص وتثبيتها االستيعابية الطاقة تخفيض .2  

طالبًا( 360) عند(البكالوريوس برنامج/الميكانيكية .

االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد االستمرار .3  

برنامج/وااللكترونيات االتصاالت هندسة)لتخصص  

طالبًا( 89) عند(البكالوريوس .

الهندسة) لتخصص وتثبيتها االستيعابية الطاقة تخفيض .4  

طالبًا( 584) عند(البكالوريوس برنامج/المدنية .

االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد االستمرار  .5  

عند(البكالوريوس برنامج/الميكاترونكس هندسة)لتخصص  

.طالبًا (198)

هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .6  

33) قدرها االستيعابية بطاقة(الماجستير برنامج/الميكاترونكس ) 

.طالبًا

الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد االستمرار .7  

عند (البكالوريوس برنامج/العمارة هندسة) االستيعابيةلتخصص  

.طالبًا (380)

الطاقة هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .8  

200) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/المتجددة ) 

الفصل بداية للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم طالبًا  

2018/2019 الجامعي العام من الثاني

وعقد شديفات، عالء. د) من لكل عمل بمباشرة الهيئة تزويد .9  

 االستيعابية الطاقة تخفيض

البكالوريوسالهندسة كليةفيالدلفيا جامعةوتثبيتها

3108/08/2018289

اإلنجليزية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

استكمال لحين اإلسراء جامعة في (الماجستير برنامج/ وآدابها  

التالية للنواقص الجامعة :

درجة حملة من  األقل على تدريس هيئة  عضوي تعيين  -1  

بحيث  أدنى، حد مشارك أستاذ برتبة  التخصص في الدكتوراة  

من (6) المادة من (ج) البند  في ورد ما عقديهما مدة تطابق  

ويتوفر العليا، الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات  

حسب (د،ه) البندين في ورد لما وفقًا مطابق علمي انتاج لديهما  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات .

في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -2  

ومعايير لتعليمات مطابق ادنى حدًا مساعد أستاذ برتبة التخصص  

بإنتاج الهيئة تزويد أو أعاله، إليها المشار البنود في االعتماد  

الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات مطابق علمي  

اللغة) تخصص في المعتمدين التدريس هيئة أعضاء ألحد العليا  

البكالوريوس برنامج/ وآدابها اإلنجليزية ) . 

المجاالت تغطي حديثة كتب لشراء بقوائم الهيئة تزويد  -3  

للتخصص المعرفية ."

 االعتماد في البت تأجيل

الماجستيروآدابها اإلنجليزية اللغةاإلسراء جامعةالخاص

3108/08/2018290

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

( البكالوريوس برنامج/ الصيدلة ) األردنية الزيتونة جامعة في   

اآلتي شريطة طالبًا (1619) لتصبح :

التدريس هيئة أعضاء لجميع العمل بمباشرة الهيئة تزويد – 1  

العام من األول الدراسي الفصل بداية أقصاه موعد في الكلية في  

.(2018/2019) الجامعي

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم – 2  الطاقة رفع على الموافقة".

البكالوريوسالصيدلةاألردنية الزيتونة جامعةالخاصة االستيعابية

3108/08/2018291

إدارة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

وتثبيتها األردنية الزيتونة جامعة في (الماجستير برنامج/ األعمال  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا (63) عند  

".للجامعة

 الطاقة رفع على الموافقة

الماجستيراألعمال إدارةاألردنية الزيتونة جامعةالخاصة االستيعابية

3108/08/2018292

تم الذي والفنون التصميم لتخصصات المعرفية المجاالت تعميم "  

األردنية الجامعات على الهيئة من مشكله لجان قبل من تقييمه  

ذلك بخصوص الراجعة التغذية على الحصول أجل من وذلك البكالوريوسوالفنون التصميمتعميمالمعرفية المجاالت تعميم".

3108/08/2018293

االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار موضوع تأجيل تم "  

والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص تؤجلتؤجلتؤجلتؤجل".

3108/08/2018294

ومعايير لتعليمات العام اإلطار توحيد موضوع تأجيل تم "   

برنامج/والتقنية التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد  

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار البكالوريوس،  

اإلطار البكالوريوس، برنامج/المعلومات تكنولوجيا للتخصصات  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام  

العام االعتماد تعليمات مع البكالوريوس برنامج/الهندسية  

الهاشمية األردنية المملكة في العاملة للجامعات تؤجلتؤجلتؤجلتؤجل".



3108/08/2018295

الجامعات على األكاديمية البرامج جودة ضمان معايير تعميم "  

وجدت ان عليها مالحظات اية وابداء لإلطالع األردنية ."

 جودة ضمان معايير تعميم

عامعامتعميماألكاديمية البرامج

3108/08/2018296

اعتماد بطلبات المتوسطةللتقدم الجامعية للكليات مهلة اعطاء "  

أقصاه موعٍد في وذلك المتوسط الدبلوم تخصصات لجميع خاص  

عامعامكليات تعميممهلة اعطاء".30/11/2018

3108/08/2018297

تكنولوجيا ) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة "  

كلية/  الخوارزمي كلية)  فـي ( المتوسط الدبلوم برنامج/ الطاقة  

طالبًا( 190) قدرها خاصة استيعابية بطاقة ( متوسطة جامعية  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة  :

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

تعيين أو 31/8/2018 في عقودهم انتهت الذين المختبرات  

مع ، عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة  

.سنتين

من المتخصصين المتفرغين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

التخصص ومشاغل مختبرات كافة في البكالوريوس درجة حملة .

حسب الالزمة بالتجهيزات اآلتية التخصص مختبرات دعم -  

المطلوبة التجارب إلجراء الخاص االعتماد معايير :

الحماية مختبر ، والتحكم الكهربائية القياسات مختبر )   

الطاقة توليد ومحطات القدرة نظم مختبر ، الكهربائية والمخاطر  

مختبر ، المتجددة الطاقة مشغل ، الكهربائية اآلالت مختبر ،  

.( الفيزياء

والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

بدورية واإلشتراك المتخصصة الحديثة والموسوعات والمعاجم  

التخصص مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية .

المعايير حسب التدريس هيئة ألعضاء الدراسي بالعبء اإللتزام - .

التدريس هيئة أعضاء من (% 80 ) األردنيين بنسبة اإللتزام -  

المعايير حسب المتفرغين . 

 االعتمـاد على الموافقـة

الخـاص

 كلية/  الخوارزمي كلية

المتوسط الدبلوم الطاقة تكنولوجيامتوسطة جامعية

3108/08/2018298

صيانة ) لــتخصص الخـاص االعتمـاد في البت تأجيل "  

فـي ( المتوسط الدبلوم برنامج/  والهجينة الكهربائية المركبات  ( 

الكلية استكمال لحين ( متوسطة جامعية كلية/  الخوارزمي كلية  

اآلتية للنواقص  :

في الماجستير درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين -  

في البكالوريوس درجة حملة من أو السيارات هندسة تخصص  

الميكاترونكس أو الميكانيك في وماجستيره السيارات هندسة .

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

تعيين أو 31/8/2018 في عقودهم انتهت الذين المختبرات  

مع ، عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة  

.سنتين

المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

في التخصص في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص ومشاغل مختبرات كافة .

بالمركبات تتعلق بأجهزة السيارات كهرباء مختبر تزويد -  

كونها الهجينة األنظمة في األجهزة بعض وتحديث ، الكهربائية  

) 2004 عام منذ قديمة بطارية عاكس، محرك، مركبة، مثل   ).

والمعدات باألدوات الهندسي المشغل وتجهيز تأهيل إعادة -  

المعايير حسب الالزمة .

االعتماد معايير حسب الفيزياء مختبر وتجهيز تأهيل إعادة -  

.الخاص

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

 االعتمـاد في البت تأجيل

الخـاص

 كلية/  الخوارزمي كلية

متوسطة جامعية

 المركبات صيانة

المتوسط الدبلوم والهجينة الكهربائية



3108/08/2018299

تكنولوجيــا ) لــتخصص الخـاص االعتمـاد في البت تاجيل "  

كلية)  فـي ( المتوسط الدبلوم برنامج/  المباني وصيانــة إنشاء  

الكلية استكمال شريطة ( متوسطة جامعية كلية/  الخوارزمي  

اآلتية للنواقص  :

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد .1  

تعيين أو 31/8/2018 في عقودهم انتهت الذين المختبرات  

مع ، عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة  

.سنتين

من المتخصصين المتفرغين المشرفين من الالزم العدد تعيين .2  

التخصص ومشاغل مختبرات كافة في البكالوريوس درجة حملة .

المدنية الهندسة قسم ومشاغل مختبرات وتجهيز تأهيل إعادة .3  

ومعايير متطلبات حسب الالزمة والتجهيزات والمعدات باألدوات  

ال األجهزة غالبية أن تبين حيث للتخصص، الخاص االعتماد  

أجهزة وهناك ومعايرة صيانة إلى وتحتاج معطلة وهي تعمل  

الصيانه عمل يتم لم مخبرية وأدوات منها، يستفاد ال أخرى  

للعمل جاهزة غير وهي عينات وبقايا الصدأ ويعتريها لها الالزمة  

ضرورة مع ، لها الالزمة الصيانة وعمل تنظيفها قبل الفوري  

داخله للعمل للطلبة كافية مساحة وتوفير المختبر ترتيب إعادة .

ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء .4  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة متنوعـــة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

الالزمة الصحيه التهويه وتوفير تأهيلها وإعادة ، التخصص مجال  

 االعتمـاد في البت تأجيل

الخـاص

 كلية/  الخوارزمي كلية

متوسطة جامعية

 إنشاء تكنولوجيــا 

المتوسط الدبلوم المباني وصيانــة

3108/08/2018300

مساحـــة ) لــتخصص الخـاص االعتمـاد في البت تأجيل "  

كلية)  فـي ( المتوسط الدبلوم برنامج/ الكميات وحساب الطرق  

الكلية استكمال شريطة ( متوسطة جامعية كلية/  الخوارزمي  

اآلتية للنواقص  :

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد .1  

تعيين أو 31/8/2018 في عقودهم انتهت الذين المختبرات  

مع ، عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة  

.سنتين

من المتخصصين المتفرغين المشرفين من الالزم العدد تعيين .2  

التخصص ومشاغل مختبرات كافة في البكالوريوس درجة حملة .

والــــ المساحة مختبر وتجهيز تأهيل إعادة .3 (GPS) 

ومعايير متطلبات حسب الالزمة والتجهيزات والمعدات باألدوات  

صالحية وعدم إهتراء لوحظ حيث للتخصص، الخاص االعتماد  

تصلح وال جدًا قديمة ثيودياليت أجهزة 3 ووجود القياس أشرطة  

قاعة أن إلى باإلضافة رقمي، جهاز أي توفر وعدم لإلستعمال  

متطلبات أدنى إلى وتفتقد صحية غير المختبر في الطالب تدريب  

العامة الصحة .

الـــــ مختبر تجهيز .4 (GIS) بالبرمجيات المتوفرة والحواسيب  

على برمجية وجود لوحظ حيث الطالب عدد حسب الالزمة  

فقط واحد جهاز . 

بعد عن االستشعار ومختبر الجوي المسح مختبر توفير .5  

االعتماد معايير حسب الالزمة والمعدات باألجهزة وتجهيزهما  

 االعتمـاد في البت تأجيل

الخـاص

 كلية/  الخوارزمي كلية

متوسطة جامعية

 وحساب الطرق مساحـــة

المتوسط الدبلوم الكميات

3108/08/2018301

العمارة هندسة ) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة "  

كلية)  فـي ( المتوسط الدبلوم برنامج/   الداخلي والتصميم  

خاصة استيعابية بطاقة ( متوسطة جامعية كلية/  الخوارزمي  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا (179) قدرها  :

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد .1  

تعيين أو 31/8/2018 في عقودهم انتهت الذين المختبرات  

مع ، عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة  

.سنتين

المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين .2  

مختبرات كافة في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص ومشاغل .

االعتماد معايير حسب الفيزياء مختبر وتجهيز تأهيل إعادة .3  

.الخاص

الهندسية والنماذج للمجسمات هندسي مشغل وتجهيز توفير .4  

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب .

ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء .5  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة متنوعة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

الالزمة الصحيه التهويه وتوفير تأهيلها وإعادة ، التخصص مجال  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة وعمل للطلبة . 

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/10/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتمـاد على الموافقـة".

الخـاص

كلية/  الخوارزمي كلية )  

متوسطة جامعية

 والتصميم العمارة هندسة

المتوسط الدبلوم الداخلي



3108/08/2018302

الترجمة ) لــتخصص الخـاص االعتمـاد في البت تاجيل " / 

جامعية كلية/  الخوارزمي كلية)  فـي ( المتوسط الدبلوم برنامج  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة ( متوسطة  :

درجـــــــــــــة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو توفير .1  

) وآدابها اإلنجليزية اللغة في الدكتــــوراه ترجمة أو لغويات  ) 

اللغات برنامج على .

الماجستير درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو توفير .2  

الترجمة أو اللغويات في .

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد .3  

تعيين أو 31/8/2018 في عقودهم انتهت الذين المختبرات  

مع ، عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة  

.سنتين

ال بحيث المتفرغين غير التدريس هيئة أعضاء نسبة تصويب .4  

من المتفرغين التدريس هيئة أعضاء من (%20)الــــــــ تتجاوز  

المعايير حسب والماجستير الدكتوراه حملة .

ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء .5  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة متنوعة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

الالزمة الصحيه التهويه وتوفير تأهيلها وإعادة ، التخصص مجال  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة وعمل للطلبة . 

درجة حملة من متفرغ حاسوب مختبر مشرف تعيين .6  

.البكالوريوس

 االعتمـاد في البت تاجيل

الخـاص

كلية/  الخوارزمي كلية )  

متوسطة جامعية المتوسط الدبلوم الترجمة ( 

3108/08/2018303

التصميم فنون ) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة "  

كلية)  فـي ( المتوسط الدبلوم برنامج/  والديكور الداخلي  

خاصة استيعابية بطاقة ( متوسطة جامعية كلية/  الخوارزمي  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا (116) قدرها  :

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد .1  

تعيين أو 31/8/2018 في عقودهم انتهت الذين المختبرات  

مع ، عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة  

.سنتين

في البكالوريوس درجة حملة من متفرغ مختبر مشرف تعيين .2  

.التخصص

العملي الجانب على الطلبة لتدريب نجارة أعمال مشغل توفير .3  

وأعمال بالخامات الخاصة المواد مع يتناسب الداخلي للتصميم  

.المشاغل

ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء .4  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة متنوعة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

الالزمة الصحيه التهويه وتوفير تأهيلها وإعادة ، التخصص مجال  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة وعمل للطلبة . 

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/10/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال ."

 االعتمـاد على الموافقـة

الخـاص

 كلية/  الخوارزمي كلية

متوسطة جامعية

 الداخلي التصميم فنون 

المتوسط الدبلوم والديكور

3108/08/2018304

" المفرق كلية) أمناء مجلس تشكيل وإعادة تعديل على الموافقة  

2/أ) والبند(6) المادة بموجب (متوسطة مجتمع كلية/ األهلية ) 

لكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات من (5) المادة من  

المتبقية وللمدة اآلتي النحو على يصبح بحيث المتوسطة المجتمع  

المجلس عمر من :

الحسبان إبراهيم صايل السيد -                                       

رئيسًا      

التل إبراهيم بركات المهندس -                                       

عضوًا      

منصبه بحكم الكلية  عميد -                                           

عضوًا   

الخصاونة منصور أحمد الدكتور األستاذ -                           

عضوًا     

حراحشة محمد أحمد الدكتور -                                       

عضوًا     

 تشكيل وإعادة تعديل 

أمناء مجلس

 كلية/ األهلية المفرق كلية

عامعاممتوسطة مجتمع



3108/08/2018305

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ وآدابها العربية اللغة ) العلوم جامعة في   

الهيئة تزويد شريطة طالبًا، (506) لتصبح العالمية اإلسالمية  

أقصاه موعٍد في وذلك التدريس، هيئة اعضاء عمل بمباشرات  

16/10/2018.

العربية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: ثانيًا  

العالمية االسالمية العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/ وآدابها  

الطاقة تثبيت وسيتم طالبًا، (88) قدرها استيعابية بطاقة  

العام من األول الفصل بداية موعٍد في للتخصص االستيعابية  

2019/2020 الجامعي ."

 الطاقة رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية

 اإلسالمية العلوم جامعة

البكالوريوسوآدابها العربية اللغةالعالمية

3108/08/2018306

الكلية مستوى على الجودة ضمان لشهادة جامعة أي تقدم عند "  

الكلية على وانما ككل الجامعة على الواقعة العقوبة تحسب ال  

الطاقة تجاوز أو القبول وقف عقوبة في ذلك كان سواء المعنية  

عامعامعامالجودة ضمان شهادة". االستيعابية

3108/08/2018307

القوات موسيقات ) معهد امناء مجلس تشكيل على الموافقة "  

بموجب (عسكرية متوسطة جامعية كلية/  األردنية المسلحة  

الجامعية للكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات من (5) المادة  

اآلتي النحو على سنوات أربع ولمدة المتوسطة :

األفراد شؤون مدير عطوفة -                                         

رئيسًا                 

الموسيقات قيادة في تدريب 1/ركن عطوفة -                        

عضوًا                 

منصبه بحكم المعهد آمر عطوفة -                                    

عضوًا                

اليرموك جامعة/ غوانمة محمد الدكتور األستاذ -                    

عضوًا                   

األردنية الجامعة/ نصيرات نضال الدكتور -                        

     عضوًا                     

معهد امناء مجلس تشكيل 

 القوات موسيقات  معهد

 كلية/  األردنية المسلحة

عامعامعسكرية متوسطة جامعية

3215/8/2018308

برنامج/االقتصاد) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار •  

طالبًا( 299) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس .

االقتصاد) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار •  

455) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/المالي ) 

.طالبًا

:ثانيًا

المالية ادارة)لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار •  

407) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/والمصرفية ) 

.طالبًا

ادارة)لتخصص الخاص االعتماد في باالستمرار البت تأجيل •  

لحين(البكالوريوس برنامج/والتأمين المخاطر :

حسب التخصص في ادنى حدًا تدريس هيئة عضو تعيين- أ  

 (4) توفر ضرورة على تنص التي األعتماد ومعايير تعليمات

موعد في وذلك. تخصص كل في ادنى حدًا تدريس هيئة اعضاء  

جدد طلبة قبول ايقاف سيتم ذلك وبخالف ،15/10/2018 اقصاه  

التخصص في .

لتخصص الهيئة قبل من المقرة المعرفية بالمجاالت االلتزام- ب  

( البكالوريوس برنامج/والتأمين المخاطر إدارة )

:ثالثًا

برنامج/المحاسبة)لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار •  

طالبًا( 517) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس .

والقانون المحاسبة) الخاص باالعتماد االستمرار •  

625) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/التجاري الهاشمية الجامعةالخاص باالعتماد االستمرار (

 والعلوم االقتصاد كلية

البكالوريوساالدارية

3215/8/2018309

 الجيولوجيا) لتخصص الخاص باالعتماد البت تأجيل:أواًل

 تعيين لحين البيت آل جامعة في (الماجستير برنامج/  التطبيقية

 بداية أقصاه موعٍد في التدريسوذلك هيئة أعضاء من الالزم العدد

.2018/2019 الجامعي للعام الثاني الدراسي الفصل

 المياه موارد) لتخصص الخاص باالعتماد البت تأجيل:ثانيًا

 العدد تعيين البيتلحين آل جامعة في (الماجستير برنامج/ والبيئة

 بداية أقصاه موعٍد في وذلك التدريس هيئة أعضاء من الالزم

.2018/2019 الجامعي للعام الثاني الدراسي الفصل

 االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص باالعتماد االستمرار:ثالثًا

 عند (البكالوريوس برنامج/ والبيئة األرض علوم) لتخصص

.طالبًا (297)

 باالعتماد البت تأجيل.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: رابعًا

الماجستيرالتطبيقية الجيولوجياالبيت آل جامعةالخاص



3215/8/2018310

التي التخصصات بخصوص السابق المجلس قرار على التأكيد "  

الهندسة كلية في االعتماد هيئة مجلس قبل من ايقافها تم  

".التكنولوجية

البكالوريوسالتكنولوجية الهندسة كليةالتطبيقية البلقاء جامعةالمجلس قرار على التأكيد

3215/8/2018311

هندسة) تخصص بادارج العالي التعلي مجلس إلى التنسيب "  

السلط الجامعة مركز في (البكالوريوس برنامج/ الكهربائية الطاقة  

الموحد القبول قائمة ضمن البكالوريوسالكهربائية الطاقة هندسةالسلط الجامعة مركزتخصص ادارج".

3215/8/2018312

المناخي التغير) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

في (الماجستير برنامج/ الغذائي واألمن المستدامة والزراعة  

شريطة طالبًا، (50) قدرها خاصة استيعابية بطاقة جرش جامعة  

:اآلتي

الدكتوراة درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين .1  

بداية (يعادله ما أو المناخي التغير) مجال في الدقيق تخصصه  

للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية السنة  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات ووفقًا . 

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

الحصول تاريخ من الثانية السنة بداية األقل على سنوات ثالث  

للبرنامج الخاص االعتماد على .

خريجي التدريس هيئة أعضاء من (%25) نسبة توفير .3  

من الثانية السنة بداية اإلنجليزية اللغة فيها التدريس لغة جامعات  

للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول تاريخ .

التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد .4  

العام من األول الدراسي الفصل بداية التخصص في المعتمدين  

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

للبرنامج الخاص االعتماد .

بداية التخصص في العربية باللغة حديثة بمراجع الهيئة تزويد .5  

2018/2019 الجامعي العام من األول الدراسي الفصل .

بداية للبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثانية السنة ."

 االعتماد على الموافقة

جرش جامعةالخاص

 والزراعة المناخي التغير

الماجستيرالغذائي واألمن المستدامة

3215/8/2018313

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

( البكالوريوس برنامج/ الصيدلة ) لتصبح جرش جامعة في   

تخصصه تدريس هيئة عضو توفير طالبًا،شريطة (250)  

بها المتعلقة المساقات لتدريس (الصيدالنية الدقيقة األحياء) الدقيق  

االعتماد معايير في الوارد (الطبية العلوم) المعرفي المجال ضمن  

16/9/2018 أقصاه موعٍد في وذلك للتخصص، الخاص .

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

16/9/2018 اقصاه موعد  الطاقة رفع على الموافقة".

البكالوريوسالصيدلةجرش جامعةالخاصة االستيعابية

3215/8/2018314

الفقه) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: أواًل "  

بالطاقة الزرقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/واصوله  

شريطة طالبًا، (239) قدرها سابقًاوالبالغ المقرة االستيعابية  

هيئة ألعضاء مجددة عقود عن بصورة االعتماد هيئة تزويد  

.التدريس

أصول) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثانيًا  

بالطاقة الزرقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/الدين  

شريطة طالبًا، (212) قدرها والبالغ المقرةسابقًا االستيعابية  

هيئة ألعضاء مجددة عقود عن بصورة االعتماد هيئة تزويد  

".التدريس

البكالوريوسواصوله الفقهالزرقاء جامعةالخاص باالعتماد االستمرار

3215/8/2018315

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل "  

( برنامج/ االجتماعي والتواصل األلكتروني التسويق  

تزويد لحين للتكنولوجيا سمية االميرة جامعة في (البكالوريوس  

الخصاونة محمد الدكتور بمعادلة الهيئة .

 الطاقة رفع في البت تأجيل

الخاصة االستيعابية

 سمية االميرة جامعة

للتكنولوجيا

 األلكتروني التسويق

البكالوريوساالجتماعي والتواصل



3215/8/2018316

 الهندسة) لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

 الجامعية الخوارزمي كلية في (البكالوريوس برنامج/ المدنية

 شريطةاستكمال طالبًا، (46) قدرها استيعابية بطاقة التقنية

 والواردة16/9/2018 أقصاه موعد في وذلك اآلتية النواقص

 جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة مجلس بقرار

: 1/8/2018 تاريخ (276/30/2018) رقم

 فيزياء،) الكلية متطلبات لتدريس أساسية علوم قسم انشاء- 1

 هيئة اعضاء من الالزم العدد توفير يتم بحيث ،(رياضيات،كيمياء

.أعاله إليها المشار التخصصات في به التدريس

 درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء عقود مدة تصويب- 2

.سنتين لمدة منهم% (50) تكون بحيث الدكتوراة

.والالزمة والمعدات باألدوات الفيزياء مختبر تزويد- 3

 الكيمياء في المختبرات مشرفي من الالزم العدد تعيين- 4

.التخصص في البكالوريوس درجة حملة من والفيزياء

 حيث من التخصص من األولى للسنة الالزمة المشاغل توفير- 5

.والمعدات المساحة

 المتخصصة العلمية  والمراجع الكتب من الالزم العدد توفير- 6

 مجال في محكمة علمية مجلة وتوفير المكتبة في المدنية بالهندسة

 من (ج ب، أ،) الفقرة الى باالستناد والكترونية ورقية التخصص

.والتقنية التطبيقية التخصصات معايير من (5) المادة

 المادة في الواردة-القسم مستوى على- العامة المتطلبات توفير- 7

.والتقنية التطبيقية التخصصات معايير من (8)

:المحدده الزمنية المدة حسب اآلتية المتطلبات توفير: ثانيا

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 الجامعية الخوارزمي كلية

البكالوريوسالمدنية الهندسةالتقنية

3215/8/2018317

التصميم) لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة:أواًل "  

الجامعية الخوارزمي كلية في (البكالوريوس برنامج/ الداخلي  

شريطةاستكمال طالبًا، (94) قدرها استيعابية بطاقة التقنية  

مؤسسات اعتماد هيئة مجلس بقرار اآلتيةوالواردة النواقص  

تاريخ (279/30/2018) رقم جودتها وضمان العالي التعليم  

1/8/2018:

وتوفير المكتبة في المتخصصة والمراجع الكتب توفير .1  

الكترونية أو ورقية التخصص مجال في محكمة علمية مجالت  

معايير من (5) المادة من (ج ب، أ،)) الفقرة الى باالستناد  

والتقنية التطبيقية التخصصات .

معايير من (8) المادة في الواردة العامة المتطلبات توفير .2  

في وذلك القسم، مستوى على والتقنية التطبيقية التخصصات  

1/10/2018 أقصاه موعٍد .

برنامج/ الداخلي التصميم) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

الخاص االعتماد من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس  

. للتخصص

التصميم)لتخصص النهائي الخاص االعتماد النظرفي سيتم:ثالثًا  

طلبة من االولى الدفعة تخريج عند(البكالوريوس برنامج/الداخلي  

 االعتماد على الموافقة" .التخصص

االولي الخاص

 الجامعية الخوارزمي كلية

البكالوريوسالداخلي التصميمالتقنية

3215/8/2018318

لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ الميكانيكية الهندسة ) الخوارزمي كلية في   

طالبًا (80) قدرها استيعابية بطاقة التقنية الجامعية ، 

أقصاه موعد في اآلتية النواقص شريطةاستكمال  

مؤسسات اعتماد هيئة مجلس بقرار والواردة16/9/2018  

تاريخ (278/30/2018) رقم جودتها وضمان العالي التعليم  

1/8/2018: 

في التدريس هيئة اعضاء عمل بمباشرة الهيئة تزويد .1  

1/9/2018 اقصاه موعد في التخصص .

في األقل على مشارك أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو تعيين .2  

للتخصص الثالثة السنة بداية .

هيئة اعضاء من االقل على (%50) نسبته ما تعيين .3  

سنتين عن تقل ال بعقود التدريس .

حسب والعلوم الرياضيات في المعرفية المجاالت تغطية .4  

المعتمدة المعايير

ومعايير لتعليمات العام االطار حسب اساسية علوم قسم انشاء .5  

االساسية العلوم وقسم االنسانية االساسية العلوم لقسم االعتماد  

الممكلة في العاملة الجامعية والكليات الجامعات في العلمية  

الهاشمية األردنية  . 

الالزمة باألجهزة والكيمياء الفيزياء مختبرات تجهيز .6  

.للتخصص

المختبرات مشرفي من الالزم العدد تعيين .7  .

ديناميكا) وهي للتخصص الالزمة المختبرات توفير .8  

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 الجامعية الخوارزمي كلية

البكالوريوسالميكانيكية الهندسةالتقنية



3215/8/2018319

" هندسة ) لتخصص االولي الخاص االعتماد الموافقةعلى: أواًل  

الجامعية الخوارزمي كلية في (البكالوريوس برنامج/ العمارة  

استكمال شريطة طالبًا، (80) قدرها استيعابية بطاقة التقنية  

مؤسسات اعتماد هيئة مجلس بقرار والواردة اآلتية النواقص  

تاريخ (277/30/2018) رقم جودتها وضمان العالي التعليم  

1/8/2018:

في التدريس هيئة اعضاء عمل بمباشرة الهيئة تزويد .1  

30/8/2018 اقصاه موعد في التخصص .

في الدكتوراه درجة حملة من واحد تدريس هيئة عضو تعيين .2  

للتخصص الثالثة السنة بداية .

4. مجلة وتوفير المكتبة في المتخصصة والمراجع الكتب توفير  

باالستناد أوالكترونية ورقية التخصص مجال في محكمة علمية  

التخصصات معايير من (5) المادة من (ج ب، أ،)) الفقرة الى  

والتقنية التطبيقية .

لعمل الالزمة باألدوات مجهز للمجسمات مشغل توفير .5  

المعمارية المجسمات .

برنامج/  العمارة هندسة) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

الخاص االعتماد من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس  

. للتخصص

هندسة)لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

من االولى الدفعة تخريج عند(البكالوريوس برنامج/  العمارة  

التخصص طلبة . "

 االعتماد على الموافقة

االولي الخاص

 الجامعية الخوارزمي كلية

البكالوريوسالعمارة هندسةالتقنية

3215/8/2018320

الحاسوب علم)تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: أواًل " / 

تكنولوجيااألعمال كلية في (الحاسوب شبكات .

علم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

طالبًا( 94) لتصبح (الحاسوب شبكات/ الحاسوب .

الحاسوب علم) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: ثالثًا / 

األعمال تكنولوجيا كلية في ( المتعددة للوسائط الحاسوبية النظم  .

علم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: رابعًا  

94) لتصبح (المتعددة للوسائط الحاسوبية النظم/ الحاسوب ) 

".طالبًا

طلبة قبول فتح إعادة على المترتبة المالية البدالت دفع  شريطة   

حسب  تخصص كل عن دينار (3000)والبالغة التخصصين في  

الهيئة تعليمات .

اإلسراء جامعةجدد طلبة قبول باب فتح 

 شبكات/ الحاسوب علم

البكالوريوسالحاسوب

3215/8/2018321

" ضمان شهادة األردنية الزيتونة جامعة في األعمال كلية منح  

أن على الهيئة، عن الصادرة (الفضي المستوى) األردنية الجودة  

لجنة تقرير في الواردة التحسين مجاالت بمعالجة الجامعة تقوم  

بذلك الخاصة التنفيذية التحسين بخطة الهيئة وتزويد الخبراء  

السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة أن اإلعتبار بعين آخذًا سنويًا،  

الشهادة على حصولها تاريخ من اعتبارًا سنوات خمس لمدة عاماألعمال كليةاألردنية الزيتونة جامعةالجودة ضمان شهادة منح".

3215/8/2018322

" لسنة للمؤهالت الوطني اإلطار نظام مشروع مسودة إقرار  

المرفق بالشكل كما ،2018 عامعامعاماقرار".

3215/8/2018323

الخاصة الجامعية للكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات اقرار "  

) الفقرتين إلى باالستناد صادرة (2018) لسنة (3) رقم ك أ، ) 

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

وتعديالته 2007 لسنة (20) رقم جودتها وضمان عامعامتعميمتعليمات اقرار".



3309/06/2018324

 رقم االعتماد هيئة مجلس قرار على التأكيد: أواًل

 تأجيل والمتضمن 23/12/2012 تاريخ (732/41/2012)

 هندسة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة في البت

 لعدم وذلك البيت آل جامعة في (البكالوريوس برنامج/ المساحة

 درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء من األدنى الحد توفر

 الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب وذلك الدكتوراه

.الهندسية البرامج لتخصصات

/ المساحة هندسة) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثانيًا

 من تدريس هيئة أعضاء ثالثة تعيين لحين (البكالوريوس برنامج

.التخصص في الدكتوراه درجة حملة

:اآلتية النواقص استكمال الجامعة على: ثالثًا

:اآلتية والمعدات المختبرات توفير. 1

بعد عن االستشعار مختبر- 

gps جهاز لتزويد توب الب جهاز توفير- 

 بالبيانات بتزويده الجوية المساحة مختبر نواقص استكمال. 2

.أرضية ضبط ونقاط حديثة جوية كصور الرقمية

.العمداء مجلس قبل من الدراسية الخطة اعتماد. 3

 االعتماد ومعايير لتعليمات العام باإلطار التقيد الجامعة على. 4

.االعتماد هيئة عن والصادر الهندسية للتخصصات الخاص

 مجلس قرار على التأكيد .2018/2019 الثاني الدراسي بداية اقصاه موعٍد في وذلك

البكالوريوسالمساحة هندسةالبيت آل جامعةالهيئة

3309/06/2018325

 (715/40/2012) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: اواًل "

االعتماد في البت تأجيل والمتضمن 16/12/2012 تاريخ  

في (البكالوريوس برنامج/ المدنية الهندسة) لتخصص الخاص  

البيت آل جامعة  .

االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب: ثانيًا  

أقصاه موعٍد في وذلك طالبًا (391) قدرها والبالغ للتخصص  

2018/2019 الثاني الدراسي الفصل بداية .

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار تطبيق: ثالثًا  

االعتماد هيئة عن والصادرة الهندسية للتخصصات  مجلس قرار على التأكيد ".

البكالوريوسالمدنية الهندسةالبيت آل جامعةالهيئة

3309/06/2018326

المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

/ عمان كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة في (الماجستير برنامج  

اآلتي شريطة الجامعية، :

التدريس هيئة أعضاء من كل عمل ومباشرة بعقد الهيئة تزويد  -  

: أسماؤهم اآلتية الجدد ( مساعدة ديمه.د الطراونة، أحمد.د )

برنامج/ المحاسبة )لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثانيًا  

طالبًا( 596) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس .

إعادة سيتم ذلك وبخالف ،15/9/2018 أقصاه موعٍد في وذلك  

للبرنامج الخاص االعتماد في النظر  ."

 االعتماد على الموافقة

الخاص

/ التطبيقية البلقاء جامعة

الماجستيرالمحاسبةالجامعية عمان كلية

عامعامتعميماقراروالمعلومات الشبكات أمن هندسة لبرنامج المعرفية المجاالت اقرار3309/06/2018327

3309/06/2018328

هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد البت تاجيل "  

العربي المجتمع كلية في (البكالوريوس برنامج/  االوتوترونيكس  

اقصاه موعٍد في اآلتيه للنواقص الكلية استكمال لحين ،  

15/10/2018:

الدراسية الخطة (أواًل :

الكلية في المرجعية الجهات قبل من الدراسية الخطة اعتماد -1 .

للتخصص المعرفية المجاالت مع الدراسية الخطة مطابقة -2  

و التخصص متطلبات تظهر واضحة دراسية خطة ايجاد -3  

االختيارية و االجبارية والمتطلبات الجامعة و الكلية .

الدراسية الخطة لترميز  واضحة اليات تحديد -4 .

للبرنامج  استرشادية خطة توفير -5 .

التدريس هيئة أعضاء (ثانيًا :

عضوي بواقع التدريسية الهيئة اعضاء من االدنى الحد توفير -  

الخاصة المعرفية المجاالت في الدكتواره درجة حملة من  

) بالتخصص االوتوترونيكس هندسة- الميكانيكية الهندسة ).

المختبرات وفنيي مشرفو (ثالثًا :

الخاص االعتماد لمعايير  مطابقيين المختبرات مشرفي توفير -  

العلمية والدرجه النصاب حيث من .

المختبرات (رابعًا :

الجراء الحديثة الضرورية باالجهزة مجهزه مختبرات  توفير -1  

بالتخصص الخاصة التجارب  .

العلمية باسمائها المختبرات تسمية -2 .

المكتبة (خامسًا :

 باالعتماد البت تاجيل

البكالوريوساالوتوترونيكس هندسةالعربي المجتمع كليةالخاص



3309/06/2018329

المحـاسبـــــة ) لــتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  / 

األهلية المفرق كلية)  فـــــــــــي ( المتوسط الدبــلوم برنـــامج  / 

قــدرهـا استيعابيــــة بطاقــــة ( متـــوسطة جامعيــــة كــليــــة  ( 

اآلتية للنواقص الكلية استكمـــال شريطة ، طالبًا ( 123 :

المتخصصة والعناوين والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة -  

أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك والموسوعات والمعاجم  

معايير حسب التخصص مجال في متخصصة محكمة علمية مجلة  

الخاص االعتماد .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/11/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقة".

الخاص

/  األهلية المفرق كلية

 جامعيــــة كــليــــة

المتوسط الدبــلومالمحـاسبـــــةمتـــوسطة

3309/06/2018330

الخدمة ) لــتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

كلية)  فـــــــــــي ( المتوسط الدبــلوم برنـــامج/  اإلجتماعية  

بطاقــــة ( متـــوسطة جامعيــــة كــليــــة/  األهلية المفرق  

الكلية استكمـــال شريطة ، طالبًا ( 116 ) قــدرهـا استيعابيــــة  

اآلتية للنواقص :

المتخصصة والعناوين والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة -  

أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك والموسوعات والمعاجم  

معايير حسب التخصص مجال في متخصصة محكمة علمية مجلة  

الخاص االعتماد .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/11/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقة".

الخاص

/  األهلية المفرق كلية

 جامعيــــة كــليــــة

المتوسط الدبــلوماإلجتماعية الخدمةمتـــوسطة

3309/06/2018331

/  الشريعة علوم ) لــتخصص الخاص االعتماد على الموافقة

/  األهلية المفرق كلية)  فـــــــــــي ( المتوسط الدبــلوم برنـــامج

)  قــدرهـا استيعابيــــة بطاقــــة ( متـــوسطة جامعيــــة كــليــــة

:اآلتية للنواقص الكلية استكمـــال شريطة ، طالبًا ( 154

 المتخصصة والعناوين والمراجع الكتب وتحديث عدد زيادة. 1

 أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك والموسوعات والمعاجم

 معايير حسب التخصص مجال في متخصصة محكمة علمية مجلة

.الخاص االعتماد

 مسمى وتعديل النظر إعادة التطبيقية البلقاء جامعة إلى الطلب. 2

 في الشريف الحديث علوم الى الشريف الحديث مساق ووصف

.للتخصص الجديدة الدراسية الخطة

 من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم

 االعتماد على الموافقة.15/11/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال

الخاص

/  األهلية المفرق كلية

 جامعيــــة كــليــــة

المتوسط الدبــلومالشريعة علوممتـــوسطة

3309/06/2018332

 الطاقة هندسة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

 بطاقة البيت آل جامعة في (البكالوريوس برنامج/ المتجددة

:اآلتي شريطة طالبًا، (274) قدرها استيعابية

 في التدريس هيئة أعضاء عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد. 1

.القسم

 الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام باإلطار االلتزام. 2

.االعتماد هيئة عن الصادر الهندسية للتخصصات

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم. 3

 الطاقة هندسة) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: ثانيًا

 دفع شريطة البيت، آل جامعة في (البكالوريوس برنامج/ المتجددة

 والبالغ القبول باب فتح على المترتبة المالية البدالت

 التعليمات حسب وذلك أردني، دينار آالف (3000)قدرها

 االعتماد على الموافقة.االعتماد هيئة عن الصادرة

البكالوريوسالمتجددة الطاقة هندسةالبيت آل جامعة الخاص

3309/06/2018333

العلوم قسم في الخاص االعتماد في االستمرار على الموافقة "  

األردنية الزيتونة جامعة في (اإلنسانية) االساسية ."

 في االستمرار على الموافقة

األردنية الزيتونة جامعة الخاص االعتماد

 االساسية العلوم قسم

البكالوريوس(اإلنسانية)

3309/06/2018334

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة "  

( برنامج/ االجتماعي والتواصل األلكتروني التسويق  

313) عند للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة في (البكالوريوس ) 

.طالبًا

 وتثبيت رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية الطاقة

 سمية األميرة جامعة

للتكنولوجيا

 األلكتروني التسويق

البكالوريوساالجتماعي والتواصل



3309/06/2018335

الجوية االرصاد) لــتخصص الخاص االعتماد على الموافقـة " / 

للطيران الفنية نور الملكة كلية) فـي (المتوسط الدبلوم برنامج  

قدرها خاصة استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية كلية/ المدني  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا (179) :

المتعلقة  للمختبرات المتفرغين المشرفين عدد زيادة -  

الخاص االعتماد معايير حسب بالتخصص .

معايير حسب المختبرات لمشرفي التدريبي بالعبء االلتزام -  

الخاص االعتماد . 

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/9/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقـة".

الخاص

( الفنية نور الملكة كلية  

كلية/ المدني للطيران  

متوسطة جامعية المتوسط الدبلوم الجوية االرصاد(

3309/06/2018336

 

 التحكم تكنولوجيا لــتخصص الخاص االعتماد على الموافقـة

 الفنية نور الملكة كلية) فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/ الصناعي

 خاصة استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية كلية/ المدني للطيران

 االعتماد على الموافقـة.طالبا (179) قدرها

الخاص

 الفنية نور الملكة كلية

 كلية/ المدني للطيران

المتوسط الدبلوم الصناعي التحكم تكنولوجيامتوسطة جامعية

3309/06/2018337

الطاقة تكنولوجيا) لــتخصص الخاص االعتماد على الموافقـة "  

التقنية الزرقاء كلية) فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/  المتجددة  

قدرها خاصة استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية كلية/ المتوسطة  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا (246) :

بالتخصص المتعلقة للمختبرات المتفرغين المشرفين عدد زيادة -  

الخاص االعتماد معايير حسب .

معايير حسب المختبرات لمشرفي التدريبي بالعبء االلتزام -  

الخاص االعتماد . 

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/9/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال ."

 االعتماد على الموافقـة

الخاص

 التقنية الزرقاء كلية

 جامعية كلية/ المتوسطة

المتوسط الدبلومالمتجددة الطاقة تكنولوجيامتوسطة

3309/06/2018338

المركبات صيانة لــتخصص الخاص االعتماد على الموافقـة "  

الزرقاء كلية) فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/ والهجينة الكهربائية  

خاصة استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية كلية/ المتوسطة التقنية  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا (294) قدرها :

احتراق محركات) االتية للمختبرات الالزمة االجهزة توفير -  

ان علما ،(المختلفة السيارات انظمة االعطال، تشخيص داخلي،  

من التأكد وسيتم والمعدات باألجهزة دراسة بإرفاق قامت الكلية  

16/9/2018 اقصاه موعد في توفيرها .

بالتخصص المتعلقة للمختبرات المتفرغين المشرفين عدد زيادة -  

الخاص االعتماد معايير حسب .

معايير حسب المختبرات لمشرفي التدريبي بالعبء االلتزام -  

الخاص االعتماد . 

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/9/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقـة ".

الخاص

 التقنية الزرقاء كلية

 جامعية كلية/ المتوسطة

متوسطة

 المركبات صيانة

المتوسط الدبلوموالهجينة الكهربائية

3309/06/2018339

اإلدارة)لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "  

عدم شريطة طالبًا،( 594) عند(البكالوريوس برنامج/ السياحية  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز ."

 الطاقة تثبيت على الموافقة

البكالوريوسالسياحية اإلدارةاألردنية الجامعةاالستيعابية



3309/06/2018340

علم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .1  

391) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/الحاسوب ) 

.طالبًا

هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .2  

554) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/البرمجيات ) 

.طالبًا

هندسة) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف .3  

تدريس هيئة عضو توفر لعدم (الماجستير برنامج/البرمجيات  

استاذ برتبة .

المعلومات انظمة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .4  

510) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/الحاسوبية ) 

.طالبًا

رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التأكيد .5  

تعديل لحين وذلك ،12/7/2016 تاريخ (544/42/2016)  

اعضاء وتعيين التخصص مسمى مع يتناغم بما الدراسية الخطة  

وادارة المعلومات انظمة) لتخصص مطابقيين تدريس هيئة  

الماجستير برنامج/االبداع ).

معلومات تكنولوجيا) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .6  

325) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/االعمال ) 

اآلتي شريطة طالبًا، :

مجال في تخصصه االقل على واحد تدريس هيئة عضو تعيين -  

االعمال معلومات تكنولوجيا تخصص في موطنًا ويكون االدارة  

الدراسية الخطة في المطروحة االدارة ساعات عدد لتغطية وذلك البكالوريوسالمعلومات تكنولوجيا كليةالهاشمية الجامعةالخاص باالعتماد االستمرار 

3309/06/2018341

االعمال إدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: أواًل " / 

الطاقة وتثبيت التقنية، الطفيلة جامعة في (البكالوريوس برنامج  

طالبًا (224) عند استيعابية .

إدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: ثانيًا   

بطاقة التقنية الطفيلة جامعة في (الماجستير برنامج/األعمال  

طالبًا (44) قدرها استيعابية .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا  ." 

البكالوريوساالعمال إدارةالتقنية الطفيلة جامعةالخاص االعتماد استمرارية

3309/06/2018342

علم) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

البكالوريوس برنامج/ والجرافيك المتعددة الوسائط/ الحاسوب ) 

اآلتي شريطة طالبًا، (95) قدرها استيعابية بطاقة :

المتعددة الوسائط قسم في التدريس هيئة أعضاء توطين .1  

.والجرافيك

برتبة أحدهما الدكتوراه حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين .2  

الرسم وتخصص المتعددة الوسائط تخصص في مشارك أستاذ  

اعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية أقصاه موعٍد في الحاسوبي  

 .التخصص

ليصبح (االفتراضية الرؤية) مادة مسمى تغيير امكانية .3  

( االفتراضي الواقع ) ليصبح (األفالم معالجة) مادة اسم وتغيير   

( الرقمية األفالم تحرير ).

50 تكون بحيث التدريس هيئة أعضاء عقد فترة تعديل .4 % 

سنتين لمدة .

ومعايير لتعليمات العام اإلطار في الواردة بالمسميات التقيد .5  

عن والصادرة المعلومات تكنولوجيا لتخصصات الخاص االعتماد  

االعتماد هيئة . 

الوسائط/ الحاسوب علم) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج/ والجرافيك المتعددة  

للتخصص األولي الخاص االعتماد من  .

علم) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

البكالوريوس برنامج/ والجرافيك المتعددة الوسائط/ الحاسوب ) 

التخصص طلبة من االولى الدفعة تخريج عند  االعتماد على الموافقة".

األهلية عمان جامعةاألولي الخاص

 الوسائط/ الحاسوب علم

البكالوريوسوالجرافيك المتعددة



3309/06/2018343

 تكنولوجيا) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل

 البترا بجامعة (البكالوريوس برنامج/ المعلومات امن/المعلومات

:اآلتي شريطة طالبًا (140) قدرها خاصة استيعابية بطاقة

 في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين. 1

 برنامج/ المعلومات امن/المعلومات تكنولوجيا) تخصص

 على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية (البكالوريوس

.للتخصص األولي الخاص االعتماد

:كاآلتي لتصبح الدراسية الخطة تعديل امكانية. 2

الشبكات امن برمجة بمساق االنترنت برمجة مساق استبدال- 

االصطناعي الذكاء بمساق المرئية البرمجة مساق استبدال- 

 مع ليتناغم المعلومات امن بروتوكوالت مساق وصف تعديل- 

المساق مسمى

 في المعلومات بامن المتعلقة المساقات ساعات عدد زيادة- 

.االختيارية المجاالت

.15/10/2018 أقصاه موعد في وذلك

 امن/المعلومات تكنولوجيا) تخصص اعتماد متابعة سيتم (ثانيًا

 من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج/  المعلومات

. للتخصص األولي الخاص االعتماد

 لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم (ثالثًا

 (البكالوريوس برنامج/  المعلومات امن/المعلومات تكنولوجيا)

 االعتماد على الموافقة.الطلبة من دفعة اول تخريج عند البترا جامعة في

البترا جامعةاألولي الخاص

 امن/المعلومات تكنولوجيا

البكالوريوسالمعلومات

3309/06/2018344

رقم االعتماد هيئة مجلس قرار على التأكيد "  

عدم والمتضمن 1/8/2018 تاريخ (273/30/2018)  

برنامج/ المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة  

الواردة النواقص استكمال لحين الزرقاء جامعة في (الدكتوراه  

الدكتوراهالمحاسبةالزرقاء جامعةالمجلس قرار على التأكيد".فيه

3309/06/2018345

الهندسية اإلدارة ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  / 

للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة بين المشترك (الماجستير برنامج  

طالبًا (66) قدرها استيعابية بطاقة توسان،/  أريزونا وجامعة ، 

لزوم مراعاة مع الهندسة كلية في البرنامج توطين شريطة  

البرنامج تنفيذ في والهندسة األعمال كليتي بين الحقيقية الشراكة  .

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

30/9/2018 أقصاه موعٍد  االعتماد على الموافقة".

الخاص

 جامعة بين المشترك

 للتكنولوجيا سمية األميرة

الماجستيرالهندسية اإلدارة توسان/  أريزونا وجامعة

3309/06/2018346

أعضاء بتخصصات الهيئة تزويد العربية عمان جامعة على "  

األكاديمية ورتبهم التدريس هيئة عامعامالعربية عمان جامعةببيانات الهيئة تزويد".

3309/06/2018347

رقم الهيئة مجلس قرار في الواردة المهلة تمديد "  

نهائية مهلة ومنح 11/1/2017 تاريخ (475/40/2017)  

األكاديمية الرتبة لتوفير األنروا/ واآلداب التربوية العلوم كلية  

( مشارك أستاذ رتبة ) هيئة عضو تعيين أو جرار، سناء للدكتورة   

اللغة) تخصص في مشارك أستاذ برتبة البرنامج في رابع تدريس  

موعٍد في وذلك ،(البكالوريوس برنامج/  وآدابها االنجليزية  

سيتم ذلك وبخالف ،2019/2020 الجامعي العام بداية أقصاه  

للتخصص الخاص االعتماد في النظر إعادة المهلة تمديد".

 التربوية العلوم كلية

البكالوريوسوآدابها االنجليزية اللغةاألنروا/ واآلداب

3309/06/2018348

تكنولوجيا) لتخصص االولي الخاص االعتماد على الموافقة "  

بطاقة فيالدلفيا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ البديلة الطاقة  

اآلتي شريطة طالبًا، (102) قدرها استيعابية :

برتبة أحدهما الدكتوراه حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين .1  

الثانية السنة بداية أقصاه موعٍد في التخصص في مشارك أستاذ  

التخصص اعتماد تاريخ من .

حتى مريدي حسن للدكتور معرفي مجال تحديد بطلب التقدم .2  

للتخصص االستيعابية الطاقة لغايات احتسابه يتم .

بديلة طاقة ومشغل (1) بديلة طاقة مشغل تجهيز استكمال .3  

أدنى حدًا اآلتية األجهزة توفير على بالعمل وذلك ،(2) :

للمباني الطاقي التدقيق لتجارب الالزمة الرئيسية األجهزة -  ( 

Power analyzer, thermal camera, 

temperature sensors with data 

loggers)

الشمسية الطاقة تجارب إلجراء الالزمة الرئيسية األجهزة -  

الشمسي ألداءالسخان فحص وحدة ويتضمن الحرارية .

 (1) بديلة طاقة لمشغل الطاقة تخصص في مشرفين تعيين .4

لمختبر الطاقة تخصص في ومشرف ،(2) بديلة طاقة ومشغل  

والمحاكاة النمذجة .

محاكاة مختبر في للتخصص الالزمة البرمجيات توفير .5  

في الطاقة ألداء محاكاة برامج ): مثل الطاقة أنظمة ونمذجة  

مثل المباني EnergyPlus ، المتجددة الطاقة أنظمة تصميم  

PVSYST, PVSOL, HOMER

 االعتماد على الموافقة

البكالوريوسالبديلة الطاقة تكنولوجيافيالدلفيا جامعة االولي الخاص



3309/06/2018349

الفصل بداية أقصاها مهلة الزرقاء جامعة منح على الموافقة "  

لتعيين (2019/ 2018) الدراسي العام من الثاني الدراسي  

المرحوم من بداًل العمارة هندسة قسم في تدريس هيئة عضو  

التميمي عبدالحفيظ الدكتور ." 

البكالوريوسالعمارة هندسةالزرقاء جامعةمهلة منح

3309/06/2018350

في الطب كلية جودة وضمان الخاص االعتماد في االستمرار "  

وأن واألخيرة، الخامسة للسنة األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة  

اللجنة تقرير في المبينة التحسين نقاط معالجة على الجامعة تعمل  

".المرفق

 االعتماد في االستمرار

جودة وضمان الخاص

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

عامالطب كليةاألردنية

3309/06/2018351

" الجودة ضمان شهادة الزرقاء جامعة في التمريض كلية منح  

تقوم أن على الهيئة، عن الصادرة (البرونزي المستوى) األردنية  

الخبراء لجنة تقرير في الواردة التحسين مجاالت بمعالجة الجامعة  

سنويًا بذلك الخاصة التنفيذية التحسين بخطة الهيئة وتزويد ، 

لمدة السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة أن اإلعتبار بعين آخذين  

الشهادة على حصولها تاريخ من اعتبارًا سنوات خمس ."

عامالتمريض كلية الزرقاء جامعةالجودة ضمان شهادة منح

3309/06/2018352

" ضمان شهادة التطبيقية العلوم جامعة في التمريض كلية منح  

أن على الهيئة، عن الصادرة (الفضي المستوى) األردنية الجودة  

لجنة تقرير في الواردة التحسين مجاالت بمعالجة الجامعة تقوم  

بذلك الخاصة التنفيذية التحسين بخطة الهيئة وتزويد الخبراء  

السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة أن اإلعتبار بعين آخذين سنويًا،  

الشهادة على حصولها تاريخ من اعتبارًا سنوات خمس لمدة ."

عامالتمريض كلية التطبيقية العلوم جامعةالجودة ضمان شهادة منح

3413/9/2018353

رقم السابقة الهيئة مجلس قرارات على التأكيد: أواًل "  

ورقم 2/8/2017 تاريخ (300/28/2017)  

إيقاف والمتضمنة 13/9/2017 تاريخ (364/33/2017)  

برنامج/ الفنية التربية) تخصص في جدد طلبة قبول  

الماجستير برنامج/ التربوية اإلدارة) وتخصص (البكالوريوس ) 

من والمعتمد الالزم العدد تعيين لحين الهاشمية الجامعة في  

المذكورة التخصصات في التدريس هيئة أعضاء .

برامج في اآلتية التخصصات في جدد طلبة قبول إيقاف: ثانيًا  

أعضاء من والمعتمد الالزم العدد الجامعة تعيين لحين الماجستير  

التدريس هيئة : 

1. ( الماجستير برنامج/ والتدريس المناهج ).

2. ( الماجستير برنامج/ النفسي االرشاد ).

صف معلم)لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار- 1: ثالثًا / 

المقرة االستيعابية الطاقة وتخفيض (البكالوريوس برنامج  

طالبًا (609) لتصبح للتخصص .

النفسي اإلرشاد)لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار -2 / 

طالبًا( 501) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج ، 

االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب شريطة  

بداية أقصاه موعٍد في وذلك طالبًا، (33) والبالغ المحسوبة  

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

النفس علم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار-  1:  رابعًا  

االستيعابية الطاقة وتثبيت (الماجستير برنامج/ التربوي  

طالبًا (88) عند للتخصص .

 مجلس قرارات على التأكيد

الماجستير/ البكالوريوسالتربوية العلوم كليةالهاشمية الجامعةالهيئة

3413/9/2018354

 تخصص في للطلبة القبول باب فتح إعادة على الموافقة: أواًل

 جامعة في (البكالوريوس برنامج/ المتجددة الطاقة هندسة)

 فتح إعادة على المترتبة المالية البدالت دفع شريطة اإلسراء،

 تعليمات حسب دينار (3000)والبالغة البرنامج في طلبة قبول

.الهيئة

 (402/32/2016) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: ثانيًا

 المتعلقة اآلتية النواقص اسكمال المتضمن (21/9/2016) تاريخ

: كاآلتي للتخصص الخاص باالعتماد

 (الشمسية الطاقة ومختبر والمحاكاه، النمذجة مختبر تجهيز- 1

. االعتماد تاريخ من الثالثة السنة بداية أقصاه موعٍد في

 الوقود خاليا ومختبر رياح، طاقة مختبر تجهيز- 2

 تاريخ من الرابعة السنة بداية أقصاه موعٍد في (والهيدروجين

. االعتماد

 بداية في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم

.2019/2020 الجامعي العام من األول الدراسي الفصل

البكالوريوسالمتجددة الطاقة هندسةاإلسراء جامعةقبول باب فتح إعادة



3413/9/2018355

اإلدارة)تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح على الموافقة "  

الطاقة وحسب جدارا جامعة في (الماجستير برنامج/ التربوية  

شريطة ، طالبًا (83) وقدرها للتخصص سابقًا المفرة االستيعابية  

:اآلتي

فيها التدريس لغة جامعة خريج تدريس هيئة عضو تعيين .1  

من الثاني الدراسي الفصل بداية أقصاه موعٍد في اإلنجليزية اللغة  

2018/2019 الجامعي العام .

في جدد طلبة قبول باب لفتح الالزمة المالية البدالت دفع .2  

 ".التخصص

الماجستيرالتربوية اإلدارةجدارا جامعةجدد طلبة قبول باب فتح

3413/9/2018356

اللغة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/وآدابها االنجليزية  

بأنه علمًا ، اآلتي شريطة طالبًا (250) لتصبح العالمية االسالمية  

 (79) قدره االستيعابية الطاقة على الطلبة عدد في تجاوز يوجد

:  طالبًا

المواد ساعات ترميز تصويب: الدراسية بالخطة يتعلق فيما .1  

حيث االنجليزية اللغة قسم ترميز لتحمل الدراسية بالخطة المساندة  

من تطرح المساندة المجاالت مسمى تحت مساقات يوجد أنه تبين  

التدريس هيئة اعضاء لكن االنجليزية اللغة قسم غير اخرى اقسام  

احتساب تم)بتدريسيها يقومون الذين هم االنجليزية اللغة قسم في  

بالرغم االنجليزية اللغة قسم نصاب على المساقات هذه نصاب  

1،2االنجليزية اللغة تدريس اساليب)اخر قسم من تطرح انها ، 

الدراسي الجدول مرفق (الغربية والثقافة الفكر .

بالمكتبة يتعلق فيما .2 :

المكتبة في البيانات قواعد في االشتراكات زيادة - .  

- - والدوريات والمراجع الكتب تحديث .

موعٍد في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

15/10/2018 أقصاه  الطاقة رفع على الموافقة".

الخاصة االستيعابية

 االسالمية العلوم جامعة

البكالوريوسوآدابها االنجليزية اللغةالعالمية

3413/9/2018357

اللوجستية التقنيات) لتخصص المعرفية المجاالت اقرار "  

البكالوريوس برنامج/ االمداد وسلسلة تعميمالمعرفية المجاالت اقرار".(

 اللوجستية التقنيات

البكالوريوساالمداد وسلسلة

3413/9/2018358

الذكاء/الحاسوب علم) لتخصص المعرفية المجاالت اقرار "  

البكالوريوس برنامج/  االصطناعي تعميمالمعرفية المجاالت اقرار".(

 الذكاء/الحاسوب علم

البكالوريوساالصطناعي

3413/9/2018359

) فقرة (21) المادة األردنية الجامعات بقانون التقيد " 2/د ) 

هيئة أعضاء من الالزم العدد وتعيين االعتماد ومعايير وتعليمات  

2018/2019 الدراسي العام بداية قبل التدريس ."

 الجامعات بقانون التقيد

عامعامالعربية عمان جامعةاألردنية

3413/9/2018360

التكييف) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة "   

كلية/  لومينوس كلية)  فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/  والتبريد  

طالبًا( 123) قدرها خاصة استيعابية بطاقة ( متوسطة جامعية  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة  :

لتغطية وذلك البكالوريوس درجة يحمل مختبر مشرف تعيين •  

التخصص في العملي الجانب . 

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء •  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو إلكترونية أو ورقية بدورية واإلشتراك  

للمكتبة مناسب فهرسة نظام  وعمل التخصص مجال .

 االعتمـاد على الموافقـة

الخـاص

 كلية/  لومينوس كلية

المتوسط الدبلوموالتبريد التكييفمتوسطة جامعية



3413/9/2018361

الميديا تصميم) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة "  

المتوسط الدبلوم برنامج/  الرقمية )

استيعابية بطاقة ( متوسطة جامعية كلية/  لومينوس كلية ) فـي   

للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا ( 179) قدرها خاصة  

: اآلتية

الدكتوراة درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين -  

مسار على ( التطبيقية الفنون  ). 

وفنيي ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

تعيين أو 30/9/2018 بتاريخ عقودهم تنتهي الذين المختبرات  

مع ، عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة  

.سنتين

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو إلكترونية أو ورقية بدورية واإلشتراك  

للمكتبة مناسب فهرسة نظام  وعمل التخصص مجال .

موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم •  

1/10/2018 أقصاه ." 

 االعتمـاد على الموافقـة

الخـاص

 كلية/  لومينوس كلية

المتوسط الدبلومالرقمية الميديا تصميممتوسطة جامعية

3413/9/2018362

الطرق مساحة) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة "  

الدبلوم برنامج/  الكميات وحساب )

استيعابية بطاقة ( متوسطة جامعية كلية/  لومينوس كلية ) فـي   

للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا ( 179) قدرها خاصة  

: اآلتية

الدكتوراة درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين -  

والبيئة والمدنية المعمارية الهندسه تكنولوجيا مسار على . 

وفنيي ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

تعيين أو 30/9/2018 بتاريخ عقودهم تنتهي الذين المختبرات  

مع ، عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة  

.سنتين

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو إلكترونية أو ورقية بدورية واإلشتراك  

للمكتبة مناسب فهرسة نظام  وعمل التخصص مجال .

موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم •  

1/10/2018 أقصاه  االعتمـاد على الموافقـة ".

الخـاص

 كلية/  لومينوس كلية

متوسطة جامعية

 وحساب الطرق مساحة

المتوسط الدبلومالكميات

3413/9/2018363

العمارة هندسة) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة "  

كلية)  فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/  الداخلي والتصميم  

قدرها خاصة استيعابية بطاقة ( متوسطة جامعية كلية/  لومينوس  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا ( 179)  :

الدكتوراة درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين -  

والبيئة والمدنية المعمارية الهندسه تكنولوجيا مسار على . 

وفنيي ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

تعيين أو 30/9/2018 بتاريخ عقودهم تنتهي الذين المختبرات  

مع ، عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة  

.سنتين

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

للمكتبة مناسب فهرسة نظام  وعمل التخصص مجال .

أقصاه موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

 االعتمـاد على الموافقـة ".1/10/2018

الخـاص

 كلية/  لومينوس كلية

متوسطة جامعية

 والتصميم العمارة هندسة

المتوسط الدبلومالداخلي



3413/9/2018364

التصميم فنون) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقـة "  

كلية)  فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/  والديكور الداخلي  

قدرها خاصة استيعابية بطاقة ( متوسطة جامعية كلية/  لومينوس  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا ( 179)  :

الدكتوراة درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين -  

التطبيقية الفنون مسار على . 

وفنيي ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

تعيين أو 30/9/2018 بتاريخ عقودهم تنتهي الذين المختبرات  

مع ، عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة  

.سنتين

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

للمكتبة مناسب فهرسة نظام  وعمل التخصص مجال .

موعد في أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم •  

1/10/2018 أقصاه  االعتمـاد على الموافقـة ".

الخـاص

 كلية/  لومينوس كلية

متوسطة جامعية

 الداخلي التصميم فنون

المتوسط الدبلوموالديكور

3413/9/2018365

التصميم)لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

تطبيقي كتخصص (البكالوريوس برنامج/ البصري والتواصل  

السينمائي االنتاج المتحركة، الرسوم) الفرعية المسارات ضمن  

في (الجرافيكي التصميم ، المتعددة الرقمية الوسائط والتلفزيوني،  

قدرها خاصة استيعابية بطاقة مادبا في األمريكية الجامعة (200) 

اآلتية للنواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا،  : 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من بكتاب الهيئة تزويد .1  

الجرافيكي التصميم تخصص بتجميد .

للدكتور الدكتوراة شهادة ومعادلة عمل بعقد الهيئة تزويد .2  

المومني زيد السيد عمل وعقد جاد، انور محمد عمرو .

التدريس هيئة أعضاء جميع عمل بمباشرة الهيئة تزويد .3  

العام من األول الدراسي الفصل بداية في القسم في المعتمدين  

2018/2019الجامعي .

تخصصه الدكتوراة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين .4  

تاريخ من الثالثة بداية في الجرافيكي التصميم مجال في الدقيق  

على البرنامج الشتمال وذلك الخاص، االعتماد على الحصول  

فرعية مسارات أربع .

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من (%50) نسبة تحقيق .5  

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية األقل على سنتين  

للبرنامج الخاص االعتماد .

البصري والتواصل التصميم) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا / 

الخاص االعتماد من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج  

للتخصص األولي  .

 االعتماد على الموافقة

مادبا في االمريكية الجامعةاألولي الخاص

 والتواصل التصميم

البكالوريوسالبصري

3413/9/2018366

االنجليزية اللغة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت "  

عند الوطنية عجلون جامعة في (البكالوريوس برنامج/ وأدآبها  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (200)  

".للجامعة

 االستيعابية الطاقة تثبيت

البكالوريوسوأدآبها االنجليزية اللغةالوطنية عجلون جامعةالخاصة

3413/9/2018367

إدارة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

في األميركية الجامعة في (البكالوريوس برنامج/ البشرية الموارد  

شريطة طالبًا؛ (136) قدرها خاصة استيعابية بطاقة مأدبا  

اآلتيه للنواقص الجامعة استكمال :

التدريس هيئة أعضاء جميع عمل بمباشرة الهيئة تزويد .1  

العام من األول الدراسي الفصل بداية في القسم في المعتمدين  

2018/2019 الجامعي .

الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين .2  

أستاذ برتبة أحدهما البشرية الموارد إدارة في الدقيق تخصصهما  

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية في أدنى حد مشارك  

الخاص االعتماد .

من كل بنقل العمداء مجلس بقرار الهيئة تزويد .3 :

الى المالية تخصص من التهتموني عاصم الدكتور نقل  -  

بالتخصص معرفي مجال لدي كونه المخاطر إدارة تخصص .

الى المخاطر إدارة تخصص من الروسان مهند الدكتور نقل  -  

األعمال إدارة تخصص .

لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من (%50) نسبة تحقيق  .4  

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية األقل على سنتين  

للبرنامج الخاص االعتماد .

البشرية الموارد إدارة) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

/ الخاص االعتماد من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج  

للتخصص األولي  .

إدارة) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

 االعتماد على الموافقة

البكالوريوسالبشرية الموارد إدارةمأدبا في األميركية الجامعةاألولي الخاص



3413/9/2018368

اللوجستية التقنيات) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

في تطبيقي كتخصص (البكالوريوس برنامج/ اإلمداد وسلسلة  

للنواقص الجامعة استكمال شريطة التقنية الجامعية لومينوس كلية  

:اآلتيه

تخصصه الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين .1  

من األولى السنة بداية في اللوجستية العلوم مجال في الدقيق  

لتعليمات ووفقًا للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول تاريخ  

التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير .

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

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية األقل على سنتين  

للبرنامج الخاص االعتماد .

تخصصه مشارك أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو توفير .3  

تاريخ من الثالثة السنة بداية في اللوجستية العلوم مجال في الدقيق  

ومعايير لتعليمات ووفقًا للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول  

التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد .

والدوريات والمراجع الكتب على تشتمل خاصة رفوف توفير .4  

ومراجع لكتب شراء بقوائم الهيئة وتزويد بالتخصص، الخاصة  

الورقي بنوعيها للتخصص دوريات وتوفير للتخصص، ورقية  

 (5) للمادة وفقًا األقل، على سنوات خمس آخر في واإللكتروني

التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير تعليمات من .

مع تتناسب بحيث الدراسية الخطة في المساقات وصف إعادة .5  

كيفية الى المساقات وصف في اإلشارة يتم وأن المساقات مسمى  

عمليًا المساقات محتوى تطبيق .

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 الجامعية لومينوس كلية

التقنية

 اللوجستية التقنيات

البكالوريوساإلمداد وسلسلة

3413/9/2018369

انتاج فنون) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

كلية في تطبيقي كتخصص (البكالوريوس برنامج/ الصوت  

اآلتية للنواقص الجامعة استكمال لحين التقنية الجامعية لومينوس :

الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين .1  

برتبة أحدهم الصوت انتاج فنون مجال في الدقيق تخصصهما  

األولى السنة بداية أحدهم تعيين للجامعة ويجوز مشارك، أستاذ  

في واآلخر للبرنامج، الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من  

الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات ووفقًا للبرنامج،  

.التطبيقية

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

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية األقل على سنتين  

للبرنامج الخاص االعتماد .

والدوريات والمراجع الكتب على تشتمل خاصة رفوف توفير .3  

ومراجع لكتب شراء بقوائم الهيئة وتزويد بالتخصص، الخاصة  

الورقي بنوعيها للتخصص دوريات وتوفير للتخصص، ورقية  

 (5) للمادة وفقًا األقل، على سنوات خمس آخر في واإللكتروني

التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير تعليمات من .

درجة حملة من التخصص في أدنى حد اثنين مشرفين تعيين .4  

والتطبيقي العملي الجانب على لإلشراف البكالوريوس .    

تعليمات من (8) للمادة وفقًا اآلتية العامة المتطلبات توفير  .5  

التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير :

القسم لشؤون متفرغة سكرتيرة توفير – .

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

 الجامعية لومينوس كلية

البكالوريوسالصوت انتاج فنونالتقنية

3413/9/2018370

 أمن) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

 جامعة في (البكالوريوس برنامج/االلكتروني والفضاء المعلومات

 شريطة طالبًا؛ (101) قدرها خاصة استيعابية بطاقة اإلسراء

:اآلتيه للنواقص الجامعة استكمال

 من والتاكد الدراسية الخطة في المساقات اسماء مراجعة- 1

.المساق لوصف منها كل مطابقة

.للبرنامج  استرشادية خطة وجود عدم- 2

 انها حيث الدراسية الخطة في واالبداع الريادة مادة توطين- 3

.تخصص من باكثر وجدت

 في وتوطينه مساق لكل السابق المتطلب مالئمة من التاكد- 4

.االصلي الرقم وبنفس اليه ينتمي الذي البرنامج

.السابق ومتطلبه للمساق الدراسية الخطه شمول من التاكد- 5

 الجانب وتوضيح الدراسية الخطة الى عمليه مساقات اضافة- 6

                    المساقات وصف في العملي

 .15/10/2018 أقصاه موعٍد في وذلك              

 والفضاء المعلومات أمن) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا

 من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج/االلكتروني

. للتخصص األولي الخاص االعتماد

 أمن) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا

 عند (البكالوريوس برنامج/االلكتروني والفضاء المعلومات

 االعتماد على الموافقة."التخصص طلبة من االولى الدفعة تخريج

اإلسراء جامعةاألولي الخاص

 والفضاء المعلومات أمن

البكالوريوسااللكتروني

3413/9/2018371

الصوت انتاج فنون) لتخصص المعرفية المجاالت اقرار "   / 

البكالوريوس برنامج البكالوريوسالصوت انتاج فنونتعميمالمعرفية المجاالت اقرار".(



3519/9/2018372

العربية اللغة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .1  

قدرها استيعابية بطاقة الجامعة في (البكالوريوس برنامج/وآدابها  

.طالبًا (727)

العربية اللغة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .2  

قدرها استيعابية بطاقة الجامعة في (الماجستير برنامج/وآدابها  

.طالبًا (83)

العربية اللغة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .3  

استيعابية بطاقة الجامعة في (الماجستير برنامج/بغيرها للناطقين  

طالبًا (83) قدرها .

اللغة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار البت تأجيل .4  

من االدنى الحد توفر لعدم ،(الدكتوراة برنامج/وآدابها العربية  

باآلتي القيام الجامعة وعلى البرنامج في التدريسية الهيئة اعضاء :

مجال في الدقيقة تخصصاتهم تدريس هيئة اعضاء تعيين -  

اللغوية الدراسات .

على العربية اللغة قسم في التدريسية الهيئة اعضاء كافة حث  -  

عالميًا مصنفة مجالت في ونشره االكاديمي العلمي االنتاج .

العليا الدراسات لبرامج القصوى االستيعابية بالطاقات االلتزام - .

العام من الثاني الدراسي الفصل بداية أقصاه موعٍد في وذلك  

في طلبة قبول ايقاف سيتم ذلك وبخالف 2018/2019 الجامعي  

 .البرنامج

البكالوريوسوآدابها العربية اللغةاألردنية الجامعةالخاص باالعتماد االستمرار

3519/9/2018373

برنامج/الصيدلة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .1  

طالبًا( 1103) عند االستعابية الطاقة وتثبيت (البكالوريوس .

دكتور) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .2  

عند االستعابية الطاقة وتثبيت (البكالوريوس برنامج/الصيدلة  

.طالبًا (1097)

علوم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .3  

عند االستعابية الطاقة وتثبيت (الماجستير برنامج/صيدالنية  

.طالبًا (50)

الصيدلة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .4  

طالبًا( 50) قدرها استعابية بطاقة (الماجستير برنامج/السريرية ، 

الخطة ساعات توزيع تعديل عند االستعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

 (9) االختيارية المجاالت ساعات عدد يصبح بحيث الدراسية

أدنى حدًا ساعات .

علوم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .5  

طالبًا( 33) قدرها استعابية بطاقة (الدكتوراة برنامج/صيدالنية ، 

) ليصبح التخصص مسمى تعديل الهيئة وتقترح الطبية كيمياء ) 

بالخطة المطروحة والمساقات المجاالت مع ليتناغم وذلك  

مجاالت من مجال هو الطبية الكيمياء أن العلم مع الدراسية،  

.الصيدلة

البكالوريوسالصيدلةاألردنية الجامعةالخاص باالعتماد االستمرار

3519/9/2018374

الطبية الهندسة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

والتكنولوجيا العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/ الحيوية  

طالبًا (33)قدرها استيعابية بطاقة متصاًل برنامجًا األردنية .

الطبية الهندسة) تخصص في للطلبة الفعلي بالعدد اإللتزام: ثانيًا  

أو طالبًا،( 390) قدره والبالغ (البكالوريوس برنامج/ الحيوية  

تخصص في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين  

طلبة قبول حالة في البكالوريوس لبرنامج  الحيوية الطبية الهندسة  

2018 الجامعي العام من األول الدراسي الفصل في جدد / 

أقصاه موعٍد في ذلك يثبت بما الهيئة وتزويد 2019  

 االعتماد على الموافقة". 15/10/2018

الخاص

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

الماجستيرالحيوية الطبية الهندسةاألردنية

3519/9/2018375

االم صحة تمريض) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح "  

بطاقة مؤتة جامعة في (الماجستير برنامج/ الوالدة وحديثي  

طالبًا (17) قدرها استيعابية مؤتة جامعةجدد طلبة قبول باب فتح".

 االم صحة تمريض

الماجستيرالوالدة وحديثي

3519/9/2018376

 المباني )لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل

 لحن األردنية األلمانية الجامعة في (الماجستير برنامج/الخضراء

:اآلتي تحقيق

 المباني)تخصص اعتبار على العالي التعليم مجلس موافقة- 

 كوبلنز جامعة مع مشترك برنامج (الماجستير برنامج/ الخضراء

.بألمانيا

/ العمارة هندسة)لتخصص الخاص االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا

 بطاقة األردنية األلمانية الجامعة في (البكالوريوس برنامج

 االعتماد في البت تأجيل .طالبًا (390) قدرها خاصة استيعابية

الماجستيرالخضراء المباني األردنية األلمانية الجامعةالخاص



3519/9/2018377

 علم) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل

 بجامعة (البكالوريوس برنامج/ االصطناعي الذكاء/الحاسوب

 شريطة طالبًا (127) قدرها خاصة استيعابية بطاقة الزيتونة

:اآلتي

:كاآلتي لتصبح الدراسية الخطة تعديل: الدراسية الخطة. 1

 لتخصصات الدراسية الخطط مساقات كافة ترميز تصويب- 

.المعلومات تكنولوجيا

.الدراسية المساقات وصف اعادة- 

.مساق لكل السابقة المتطلبات مراعاة- 

 برنامج/المتعددة الوسائط( تخصص تجميد بكتاب تزويدنا. 2

.)البكالوريوس

 اعادة سيتم ذلك وبخالف ،15/10/2018 اقصاه موعد في وذلك

.للتخصص الخاص باالعتماد النظر

 الذكاء/الحاسوب علم) تخصص اعتماد متابعة سيتم (ثانيًا

 من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج/ االصطناعي

. للتخصص األولي الخاص االعتماد

 علم) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم (ثالثًا

 جامعة في (البكالوريوس برنامج/ االصطناعي الذكاء/الحاسوب

 االعتماد على الموافقة.الطلبة من دفعة اول تخريج عند الزيتونة

الردنية الزيتونة جامعةاألولي الخاص

 الذكاء/الحاسوب علم

البكالوريوساالصطناعي

3519/9/2018378

 تكنولوجيا) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل

 في (تطبيقي تخصص/ البكالوريوس برنامج/ المتعددة الوسائط

 طالبًا، (118) قدرها استيعابية بطاقة األردنية الزيتونة جامعة

:اآلتي شريطة 15/10/2018 اقصاه موعد في وذلك

 تكنولوجيا قسم في القضاة علي محمد علي الدكتور توطين. 1

 المتعددة الوسائط

:الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء. 2

(اإلعالن تصميم) إضافة- 

.(الحركية المؤثرات) لمادة وصف إضافة- 

 لمادة ( التصميم وسيكولوجيا منهج) السابق المتطلب إلغاء- 

.(الجمال علم)

 حال في صالح موسى للمدرس المعرفي المجال تحديد.  3

.للتخصص االستيعابية الطاقة لغايات باحتسابه الجامعة رغبت

 الوسائط تكنولوجيا) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

 السنة بداية مع (تطبيقي تخصص/ البكالوريوس برنامج/ المتعددة

. للتخصص األولي الخاص االعتماد من الثانية

 لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

 تخصص/ البكالوريوس برنامج/ المتعددة الوسائط تكنولوجيا)

 االعتماد على الموافقة."التخصص طلبة من االولى الدفعة تخريج عند (تطبيقي

الردنية الزيتونة جامعةاألولي الخاص

 الوسائط تكنولوجيا

المتعددة

 تخصص/ البكالوريوس

تطبيقي

3519/9/2018379

اللغة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

لتصبح فيالدلفيا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ العربية  

الموجود األساسية العلوم قسم ترخيص شريطة ، طالبًا (192)  

فيه التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد وتعيين االداب كلية في  

ومتطلبات االداب لكلية الدراسية الخطط ترميز اعادة أو ،  

على المواد جميع طرح يتم بحيث واالختيارية االجبارية الجامعة  

بداية أقصاه موعد في وذلك الجامعة، في األكاديمية األقسام  

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

 الطاقة رفع على الموافقة

البكالوريوسالعربية اللغةفيالدلفيا جامعةالخاصة االستيعابية

3519/9/2018380

الصيدلة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة " / 

طالبًا( 250) عند جرش جامعة في (البكالوريوس برنامج ، 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ."

 الطاقة تثبيت على الموافقة

البكالوريوسالصيدلةجرش جامعةاالستيعابية

3519/9/2018381

  لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في البت تأجيل: أواًل

.(البكالوريوس برنامج/المحاسبة)

 الفصل ببداية تنتهي مهلة للتكنولوجيا العقبة جامعة منح: ثانيًا

 عضو لتعيين (2018/2019) الجامعي العام من الثاني الدراسي

. المحاسبة تخصص في رابع تدريس هيئة

 تثبيت في البت تأجيل .التخصص في جدد طلبة قبول ايقاف سيتم ذلك وبخالف

البكالوريوسالمحاسبةللتكنولوجيا العقبة جامعةالخاصة االستيعابية الطاقة



3519/9/2018382

إدارة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

146) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/األعمال ) 

االتي شريطة طالبًا : 

50 يقل ال أن على زمنية بفترة محددة بعقود الهيئة تزويد -1 % 

سنتين عن العقود مدة من .

وذلك التخصص في والمراجع الكتب من الالزم العدد توفير -2  

االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار من (5) المادة حسب  

والعلمية االنسانية للتخصصات الخاص .

من (8) المادة حسب وذلك اإلدارة/ العامة متطلبات توفير -3  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام االطار  

والعلمية االنسانية .

الكلية متطلبات مواد لتدريس أساسية علوم قسم إنشاء -4  

أعضاء من اضافي عدد تعيين أو الدراسية، الخطة في الموجودة  

المواد هذه لتدريس االعمال إدارة قسم في التدريس هيئة  .

اعادة سيتم ذلك وبخالف 15/10/2018 أقصاه موعٍد في وذلك  

التخصص اعتماد في النظر .

الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين: ثانيًا  

من الثالثة السنة بداية عند االعمال إدارة في الدقيق تخصصهم  

التخصص اعتماد .

برنامج/األعمال إدارة) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثالثًا    

األولي الخاص االعتماد من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس  

. للتخصص

إدارة) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: رابعًا  

 االعتماد على الموافقة 

األولي الخاص

 أبوغزالة طالل كلية

البكالوريوساألعمال إدارةلإلبتكار الجامعية

3519/9/2018383

األعمال إدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

MBA/ طالبًا( 66)قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج  

االتي شريطة وذلك :

بفترة محددة التدريس هيئة أعضاء عمل بعقود الهيئة تزويد -1  

سنوات ثالث عن العقود مدة من% 50 يقل ال أن على زمنية .

التخصص في والمراجع الكتب من الالزم العدد توفير -2 .

قسم رئيس بتعيين وذلك اإلدارة/ العامة المتطلبات توفير -3  

.وسكرتيرة

اعادة سيتم ذلك وبخالف ،15/10/2018 أقصاه موعٍد في وذلك  

التخصص اعتماد في النظر .

الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين: ثانيًا  

تعليمات من (8) المادة حسب وذلك الثانية السنة بداية في  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير  االعتماد على الموافقة .

الخاص

 أبوغزالة طالل كلية

الماجستيرMBA/األعمال إدارةلإلبتكار الجامعية

3519/9/2018384

 تاريخ (323/32/2018) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد 

 العام االعتماد ومعايير تعليمات اقرار بخصوص 15/8/2018

.الخاصة الجامعية للكليات

 مجلس قرار على التأكيد

عامعامعامالهيئة

3519/9/2018385

" شهادة الخاصة التطبيقية العلوم جامعة في الهندسة كلية منح  

الهيئة عن الصادرة (الفضي المستوى) األردنية الجودة ضمان ، 

تقرير في الواردة التحسين مجاالت بمعالجة الجامعة تقوم أن على  

بذلك الخاصة التنفيذية التحسين بخطة الهيئة وتزويد الخبراء لجنة  

السنوية للمتابعة ستخضع الجامعة أن اإلعتبار بعين آخذين سنويًا،  

الشهادة على حصولها تاريخ من اعتبارًا سنوات خمس لمدة الجودة ضمان شهادة منح".

 التطبيقية العلوم جامعة

عامالهندسة كليةالخاصة

3519/9/2018386

هـنــــدسة ) لتخصص الخــاص االعتمــــاد استمراريــــة "  

كـــليــــة فـــي ( المتوسط الدبلوم برنـــامج/  اإلتصاالت  ( 

جامعية كلية/  العسكرية لإلتصاالت جميل بن ناصر الشريف  

له المقرة بالطاقة الخاصة االستيعابية طاقته وتثبيت ( متوسطة  

طالبًا ( 224 ) وقدرها سابقًا ."

 االعتمــــاد استمراريــــة

الخــاص

 ناصر الشريف ) كـــليــــة

 لإلتصاالت جميل بن

 جامعية كلية/  العسكرية

المتوسط الدبلوماإلتصاالت هـنــــدسةمتوسطة



3519/9/2018387

التزويد ادارة) لــتخصص الخاص االعتماد على الموافقـة " / 

سابقا القدس) لومينوس كلية) فـي (المتوسط الدبلوم برنامج )/ 

179) قدرها خاصة استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية كلية ) 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا :

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

للتخصص الخاص االعتماد معايير على طفيف تعديل اجراء -  

تم التي الجديدة الدراسية الخطة مع لتتوافق الهيئة قبل من المقرة  

الحالي الجامعي للعام التطبيقية البلقاء جامعة من اقرارها  

المقترح مرفقا (2017/2018) .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

30/10/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال ." 

 االعتماد على الموافقـة

الخاص

 القدس) لومينوس كلية

 جامعية كلية/ (سابقا

المتوسط الدبلومالتزويد ادارةمتوسطة

3519/9/2018388

الطهي فنون) لــتخصص الخاص االعتماد على الموافقـة " / 

سابقا القدس) لومينوس كلية) فـي (المتوسط الدبلوم برنامج )/ 

179) قدرها خاصة استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية كلية ) 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا :

الدكتوراه درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين -  

) البرنامج على والسياحي الفندقي ).

شاكر ربحي اسماء المدرسة شهادة بمعادلة الهيئة تزويد -  

العالي التعليم وزارة من الماجستير درجة على الحاصلة الخطيب  

30/10/2018 اقصاه موعد في العلمي والبحث .

التدريس هيئة واعضاء المختبرات وفني مشرفي عقود تجديد -  

عنهم البديل تعيين او 30/9/2018 بتاريخ عقودهم تنتهي الذين  

عملهم ومباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

للتخصص الخاص االعتماد معايير على طفيف تعديل اجراء -  

تم التي الجديدة الدراسية الخطة مع لتتوافق الهيئة قبل من المقرة  

الحالي الجامعي للعام التطبيقية البلقاء جامعة من اقرارها  

المقترح مرفقا (2017/2018) .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

30/10/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقـة ".

الخاص

 القدس) لومينوس كلية

 جامعية كلية/ (سابقا

المتوسط الدبلومالطهي فنونمتوسطة

3519/9/2018389

الكهربائية الهندسة) لــتخصص الخاص االعتماد على الموافقـة "  

لومينوس كلية) فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/ واإللكترونية  

( خاصة استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية كلية/ (سابقا القدس  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا (179) قدرها :

عقودهم تنتهي الذين المختبرات وفني مشرفي عقود تجديد -  

االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل تعيين او 30/9/2018 بتاريخ  

عملهم ومباشرة بعقودهم .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

الخاص االعتماد معايير على طفيف تعديل اجراء اللجنة تقترح -  

الدراسية الخطة مع لتتوافق الهيئة قبل من المقرة للتخصص  

الجامعي للعام التطبيقية البلقاء جامعة من اقرارها تم التي الجديدة  

المقترح مرفقا (2017/2018) الحالي .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

30/10/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال ." 

 االعتماد على الموافقـة

الخاص

 القدس) لومينوس كلية

 جامعية كلية/ (سابقا

متوسطة

 الكهربائية الهندسة

المتوسط الدبلومواإللكترونية



3519/9/2018390

الصيانـة ) لتخصص الخـاص االعتمــاد على المـوافقـة "  

كليـة فـي ( المتوسط الدبلوم برنـامـج/  الكهروميكانيكـية  ( 

استيعابيـة بطاقـة ( تقنية جامعية كلية- / سابقًا القدس– لومينوس  

للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا، ( 179 ) قدرها خاصة  

:اآلتية

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

تعيين أو 30/9/2018 في عقودهم ستنتهي الذين المختبرات  

عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  

لسنتين العقود من% 50 تكون أن ومراعاة .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

حسب المتخصصين المختبرات مشرفي من الالزم العدد تعيين -  

للتخصص الخاص االعتماد ومعايير تعليمات .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/11/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقـة".

الخاص

 القدس) لومينوس كلية

 جامعية كلية/ (سابقا

المتوسط الدبلومالكهروميكانيكـية الصيانـةمتوسطة

3519/9/2018391

صيانة ) لتخصص الخــاص االعتمــاد في البت تأجيل "  

فـي ( المتوسط الدبلوم برنامـج/  والهجينة الكهربائية المركبات  

لحين ( تقنية جامعية كلية- / سابقًا القدس– لومينوس ) كليـة  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال :

وفنيي ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

تعيين أو 30/9/2018 في عقودهم ستنتهي الذين المختبرات  

عملهم وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد عنهم البديل  ، 

لسنتين العقود من% 50 تكون أن ومراعاة .

الدكتوراه درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو توفير -  

الميكانيكية والهندسة واإلنتاج التصنيع تكنولوجيا مسار على .

في الماجستير درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين -  

المركبات صيانة مجالي لتغطية الهايبرد أو السيارت مجال  

للمركبات الكهربائية والعلوم .

ميكانيك مختبر ) مختبرات ثالث إلى الهايبرد مختبر فصل -  

مختبر ، المركبات وإلكترونيات كهرباء مختبر ، المركبات  

محركات من الحديثة األجهزة ببعض وتزويدها ، ( الهايبرد  ، 

كهربائية مركبات ، هايبرد بطاريات .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

حسب المتخصصين المختبرات مشرفي من الالزم العدد تعيين -  

 االعتمــاد في البت تأجيل 

الخــاص

 القدس– لومينوس كليـة

تقنية جامعية كلية- / سابقًا

 المركبات صيانة 

المتوسط الدبلوموالهجينة الكهربائية

3519/9/2018392

صحـــة ) لتخصص الخـــــــاص االعتمــاد علـــــى المـوافقـة "  

فـــــي ( المتوسط الدبـــلوم برنـــامـج/  واألسنــان الفـــم  

 كــــــليـة

( تقنية جامعية كلية- / سابقًا القدس– لومينوس ) بطاقـة   

الكلية استكمال شريطة ، طالبًا ( 168 ) قدرها خاصة استيعابيـة  

اآلتية للنواقص :

30/9/2018 في عقده سينتهي الذي المختبر فني عقد تجديد - .

في البكالوريوس درجة حملة من متفرغ مختبر مشرف تعيين -  

التخصص مجال .

المطلوبة بالمعدات واألسنان الفم صحة مختبر تجهيز استكمال -  

المعايير حسب .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

يكون وأن ألهميتها األولية اإلسعافات مادة وتدريس إضافة -  

للتدريب معتمدة أماكن في الطلبة تدريب  علـــــى المـوافقـة  ".

الخـــــــاص االعتمــاد

 كــــــليـة

- / سابقًا القدس– لومينوس

المتوسط الدبـــلومواألسنــان الفـــم صحـــةتقنية جامعية كلية



3519/9/2018393

صناعــــــة ) لتخصص الخــاص االعتمــاد على المـوافقـة "  

فـــــي ( المتوسط الدبـــلوم برنـــامـج/  الرقمية األفـــالم  

) كــليــــــة تقنية جامعية كلية- / سابقًا القدس– لومينوس   ) 

شريطة ، طالبًا ( 116 ) قدرها خاصة استيعابيـة بطاقـة  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال :

في عقديهما سينتهي اللذين المختبر وفني مشرف عقد تجديد -  

االعتماد هيئة وتزويد عنهما البديل تعيين أو 30/9/2018  

لهما العمل وبمباشرة بالعقدين .

التدريس هيئة عضو عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد -  

القواسمه يحيى الدين بهاء السيد المتفرغ .

يتناسب بما التطبيقية الفنون برنامج على المشرفين عدد زيادة -  

التخصصية والمختبرات الطلبة عدد مع .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

الدكتوراه درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو توفير -  

التطبيقية الفنون برنامج على .

المواد زيادة منها والطلب التطبيقية البلقاء جامعة مخاطبة -  

والتخصصات البرامج لكل الدراسية الخطة في العملية التطبيقية  

التقني التعليم في الممنوحة الشهادة لتعكس لذلك تفتقر التي  علـــــى المـوافقـة  ".

الخـــــــاص االعتمــاد

 كــــــليـة

- / سابقًا القدس– لومينوس

تقنية جامعية كلية

 األفـــالم صناعــــــة

المتوسط الدبـــلومالرقمية

3519/9/2018394

الرسوم فـنـون ) لتخصص الخــاص االعتمــاد على المـوافقـة "  

كــليــة فــي ( المتوسط الدبـــلوم برنـامـج/  المتحركة  ( 

استيعابيـة بطاقـة ( تقنية جامعية كلية- / سابقًا القدس– لومينوس  

للنواقص الكلية استكمال شريطة ، طالبًا ( 116 ) قدرها خاصة  

:اآلتية

في عقده سينتهي الذي المختبر مشرف عقد تجديد -  

عمله ومباشرة بالعقد االعتماد هيئة وتزويد 30/9/2018 . 

السيدة التدريس هيئة عضو عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد -  

الجزار حمزة فاتن .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

الدكتوراه درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو توفير -  

التطبيقية الفنون برنامج على .

المواد زيادة منها والطلب التطبيقية البلقاء جامعة مخاطبة -  

والتخصصات البرامج لكل الدراسية الخطة في العملية التطبيقية  

التقني التعليم في الممنوحة الشهادة لتعكس لذلك تفتقر التي .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/11/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  علـــــى المـوافقـة ".

الخـــــــاص االعتمــاد

 كــــــليـة

- / سابقًا القدس– لومينوس

المتوسط الدبـــلومالمتحركة الرسوم فـنـونتقنية جامعية كلية

3519/9/2018395

إنشاء تكنولوجيا ) لتخصص الخــاص االعتماد على المـوافقـة "  

كليـة فـي ( المتوسط الدبلوم برنامج/  المباني وصيانة  ( 

استيعابيـة بطاقـة ( تقنية جامعية كلية- / سابقًا القدس– لومينوس  

للنواقص الكلية استكمال شريطة ، طالبًا ( 179 ) قدرها خاصة  

:اآلتية

عقودهم ستنتهي الذين المختبرات وفنيي مشرفي عقود تجديد -  

بها االعتماد هيئة وتزويد 30/9/2018 في .

في الدكتوراه درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو توفير -  

والمدنية المعمارية الهندسة تكنولوجيا مسار تخصصات أحد  

.والبيئة

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

حسب المتخصصين المختبرات مشرفي من الالزم العدد تعيين -  

للتخصص الخاص االعتماد ومعايير تعليمات .

المواد زيادة منها والطلب التطبيقية البلقاء جامعة مخاطبة -  

والتخصصات البرامج لكل الدراسية الخطة في العملية التطبيقية  

التقني التعليم في الممنوحة الشهادة لتعكس لذلك تفتقر التي .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/11/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال ."

 علـــــى المـوافقـة 

الخـــــــاص االعتمــاد

 كــــــليـة

- / سابقًا القدس– لومينوس

تقنية جامعية كلية

 وصيانة إنشاء تكنولوجيا 

المتوسط الدبـــلومالمباني



3626/9/2018396

البيانات علم ) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

Data Science / العلوم جامعة في (الماجستير برنامج  

طالبا (50)قدرها استيعابية وبطاقة االردنية والتكنولوجيا ، 

الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين شريطة  

االعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية في التخصص في  .

موعٍد في للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

15/10/2019 أقصاه  االعتماد على الموافقة ". 

الخاص

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

الماجستيرالبيانات علماالردنية

3626/9/2018397

المعلومات نظم) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

التطبيقية البلقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الجغرافية / 

اآلتية النواقص استكمال لحين وذلك اإلنسانية للعلوم السلط كلية :

تخصص في الدكتوراه حملة من تدريس هيئة أعضاء تعيين .1  

عن االستشعار وتخصص (1) عدد الجغرافية المعلومات نظم  

حسب وذلك للتخصص األولي االعتماد لغايات (1) عدد بعد  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار  

االعتماد هيئة عن الصادر والعلمية اإلنسانية .

مع يتماشى بما للتخصص الدراسية الخطة في النظر إعادة .2  

المعلومات نظم) لتخصص األساسية المعرفية المجاالت  

اآلتية اللجنة مالحظات وفق وذلك ،(الجغرافية :

كاآلتي تكون أن على الكلية متطلبات تحديد  .1 :

(1) الفيزياء -

(2) الفيزياء  -

(1) والتكامل التفاضل -

(2) والتكامل التفاضل  -

الحاسوب -

اإلحصاء -

) الجيولوجيا - األرض علوم )

2. مفاهيم) لتصبح لتصبح (العامة الجغرافية) مادة مسمى تغيير  

.(جغرافية

مبادئ) بمادة (والحضري اإلقليمي التخطيط) مادة استبدال .2  

سيتم الذي القسم في ويدرس إجباري كمتطلب (الخرائط في  

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

/ التطبيقية البلقاء جامعة

البكالوريوسالجغرافية المعلومات نظماإلنسانية للعلوم السلط كلية

3626/9/2018398

 لتخصص الخاص االعتماد على بالموافقة البت تأجيل: أواًل

 جامعة في (الماجستير برنامج/ والجيوماتكس المساحة هندسة)

:اآلتيه للنواقص الجامعة استكمال لحين المركز/ التطبيقية البلقاء

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

 التدريس هيئة أعضاء عدد أن حيث التخصص، في الدكتوراة

 الطلبة عدد يغطي ال أعضاء، (7) عددهم والبالغ المعتمدين

 الطلبة عدد بأن علمًا البكالوريوس، برنامج في المسجلين

 والطاقة طالبًا (322) البكالوريوس برنامج في المسجلين

.طالبًا (221) للبرنامج المحسوبة االستيعابية

.التخصص مجاالت في حديثة لكتب شراء بقوائم الهيئة تزويد. 2

 المساحة هندسة) لتخصص الدراسية الخطة تعديل. 3

 العام اإلطار حسب (البكالوريوس برنامج/ والجيوماتكس

 قرار بموجب الهيئة مجلس قبل من والمقّرة الهندسية للتخصصات

.(23/5/2018) تاريخ (174/21/2018) رقم

 هندسة)لتخصص اإلستيعابية الطاقة وتثبيت تخفيض: ثانيًا

 وللمجلس طالبًا،( 221) لتصبح (البكالوريوس برنامج/ المساحة

 والبالغ الطلبة عدد في التجاوز بخصوص مناسبًا مايراه اتخاذ

 على بالموافقة البت تأجيل .(221) والبالغة للتخصص المحسوبة الطاقة على طالبًا (101)

الخاص االعتماد

 المساحة هندسة

والجيوماتكس

/ التطبيقية البلقاء جامعة

الماجستيرالمركز

3626/9/2018399

علم)لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: أواًل "  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/المعلومات تكنولوجيا/ المكتبات  

طالبًا (193) لتصبح طالل بن الحسين .

المعلومات إدارة) لتخصص الخاص باالعتماد البت تاجيل: ثانيًا  

الالزم العدد تعيين لحين (الماجستير برنامج/ الرقمية واألرشفة  

التدريس هيئة أعضاء من المعتمد  االستيعابية الطاقة تخفيض ".

الخاصة

 تكنولوجيا/ المكتبات علم

البكالوريوسطالل بن الحسين جامعةالمعلومات

3626/9/2018400

التصميم) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار "  

التطبيقية العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الجرافيكي  

طالبًا (319) قدرها استيعابية بطاقة الخاصة ."

 االعتماد في االستمرار

الجرافيكي التصميمالخاص

 التطبيقية العلوم جامعة

البكالوريوسالخاصة

3626/9/2018401

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في البت تاجيل "  

( البكالوريوس برنامج/ الرياضيات ) لحين األهلية اربد جامعة في   

فهد الرحيم عبد جمال الدكتور عمل بمباشرة االعتماد هيئة تزويد  

الجامعي العام من األول الدراسي الفصل بداية اهلل عودة  

2018/2019."

 تثبيت في البت تاجيل 

البكالوريوساألهلية اربد جامعةالرياضياتالخاصة االستيعابية الطاقة



3626/9/2018402

الحاالت تمريض) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

استكمال شريطة اإلسراء جامعة في (الماجستير برنامج/ المزمنة  

اآلتية النواقص :

الدراسية الخطة على التالية التعديالت اجراء امكانية -1  

كاآلتي البرنامج أهداف لتحقيق للتخصص : 

الدراسية الخطة تتضمنها التي للمواد واضح وصف وضع -  

البرنامج اهداف مع متناسبة واالنجليزية العربية باللغتين

في واالجبارية االختيارية المتطلبات توزيع في النظر اعادة -  

المرضية الفسيولوجيا و السريرية االدوية علم) التخصص  

اإلجبارية التخصص ساعات عدد وزيادة (المتقدم للتمريض .

المقترح الرسالة مسار الى اضافة  الشامل المسار خيار طرح -  

التخصص في االكاديمية الرتب لمحدودية .

في الدكتوراه درجة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين -2  

علمي إنتاج لديه يتوفر أدنى حدأ مشارك استاذ وبرتبة التخصص  

في وذلك العليا، الدراسات لبرامج العام االعتماد تعليمات حسب  

االعتماد تاريخ من الثانية السنة بداية .

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

15/10/2019 أقصاه موعٍد  االعتماد على الموافقة".

الماجستيراإلسراء جامعةالمزمنة الحاالت تمريضالخاص

3626/9/2018403

إدارة) لتخصص االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

لتصبح الزرقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ االعمال  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا (428)  

".للجامعة

 الطاقة رفع على الموافقة

البكالوريوسالزرقاء جامعةاالعمال إدارةاالستيعابية

3626/9/2018404

برنامج/ المدنية الهندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت "  

قدرها استيعابية بطاقة العربية عمان جامعة في (البكالوريوس  

اآلتي شريطة طالبًا، (190) : 

الخطة في المساندة المواد قائمة في المحملة المواد نقل .1  

قسم في المواد جميع النه نظرا الكلية متطلبات الى الدراسية  

لتعليمات مخالف وهذا االساسية العلوم لقسم تتبع المساندة العلوم  

االساسية العلوم قسم .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .2 .

الدفعة تخريج بعد نهائيًا اعتمادًا التخصص اعتماد سيتم بأنه علمًا  

الطلبة من األولى ." 

البكالوريوسالعربية عمان جامعةالمدنية الهندسةاالستيعابية الطاقة تثبيت

3626/9/2018405

هندسة) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح "  

الوطنية عجلون جامعة في (البكالوريوس برنامج/البرمجيات ، 

شريطة طالبًا، (200) عند للتخصص االستيعابية الطاقة وتثبيت  

في جدد طلبة قبول باب بفتح المتعلقة للهيئة المالية البدالت دفع  

البكالوريوسالوطنية عجلون جامعةالبرمجيات هندسةجدد طلبة قبول باب فتح".التخصص

3626/9/2018406

القانون) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة " / 

استكمال شريطة الوطنية عجلون جامعة في (الماجستير برنامج  

اآلتيه للنواقص الجامعة :

الحكيم عبد د.أ ) من لكل العلمي اإلنتاج معيار تحقيق .1  

المادة حسب( غرايبة زيد. د أو الوحشات زياد. د) و (عطروش  

الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات من  (6) .

في أدنى حدًا مشارك أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو تعيين .2  

سنوات خمس آخر في علمي انتاج لدية ويتوفر التخصص مجال  

الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات حسب  استمرارية على الموافقة.

الماجستيرالوطنية عجلون جامعةالقانوناالعتماد



3626/9/2018407

خدمات) لــتخصص الخاص االعتماد على الموافقـة "  

الفنية نور الملكة كلية فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/ المسافرين  

خاصة استيعابية بطاقة متوسطة جامعية كلية/ المدني للطيران  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبًا (155) قدرها :

في البكالوريوس درجة يحمل متفرغ تدريس هيئة عضو توفير -  

السياحية االدارة تخصص .

هيئة أعضاء عقود مدة من (%50) يكون أن ضرورة -  

األقل على سنتين لمدة التدريس .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

لتدريب الالزمة باألدوات مجهز سفر وكالة نموذج توفير -  

للتخصص الخاص االعتماد معايير حسب الطلبة .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

30/11/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال ."

 االعتماد على الموافقـة

الخاص

 الفنية نور الملكة كلية

 كلية/ المدني للطيران

المتوسط الدبلومالمسافرين خدماتمتوسطة جامعية

3626/9/2018408

 الخاص باالعتماد االستمرار: الحاسوبي الرسم علم: أواًل

 وتثبيت (البكالوريوس برنامج/ الحاسوبي الرسم علم) لتخصص

.طالبًا (259) عند الخاصة االستيعابية الطاقة

 االستمرار: البكالوريوس برنامج/ البرمجيات هندسة: ثانيًا

 برنامج/البرمجيات هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد

.طالبًا( 236) عند االستيعابية االطقة وتثبيت (البكالوريوس

:الحاسوب علم: ثالثًا

 االستمرار على الموافقة: البكالوريوس برنامج/الحاسوب علم. 1

 برنامج/الحاسوب علم) لتخصص الخاص باالعتماد

.طالبًا( 252) عند االستيعابية الطاقة وتثبيت (البكالوريوس

 باالعتماد االستمرار: الماجستير برنامج/الحاسوب علم. 2

 وتثبيت (الماجستير برنامج/الحاسوب علم) لتخصص الخاص

.طالبًا (33) عند االستيعابية الطاقة

 الخاص باالعتماد االستمرار: الدكتوراة برنامج/الحاسوب علم. 3

 الطاقة وتثبيت (الدكتوراة برنامج/ الحاسوب علم) لتخصص

.طالبًا (15) عند للتخصص االستعابية

 باالعتماد االستمرار: الماجستير برنامج/البيانات علم: رابعًا

 وتثبيت (الماجستير برنامج/البيانات علم) لتخصص الخاص

.طالبًا (66) عند للتخصص االستيعابية الطاقة

 مشترك برنامج الماجستير برنامج/المؤسسات نظم هندسة: خامسًا

 لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: االلمانية الجامعة مع

 الطاقة وتثبيت (الماجستير برنامج/ المؤسسات نظم هندسة)

.طالبًا (66) عند االستعابية

الخاص باالعتماد االستمرار

 سمية األميرة جامعة

للتكنولوجيا

 الحسين الملك كلية

البكالوريوسللحوسبة

3626/9/2018409

فنون) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل "  

كلية في تطبيقي كتخصص (البكالوريوس برنامج/ الصوت انتاج  

شريطة طالبًا، (77) قدرها استيعابية بطاقة الجامعية لومينوس  

 :اآلتي

الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين .1  

برتبة أحدهم الصوت انتاج فنون مجال في الدقيق تخصصهما  

األولى السنة بداية أحدهم تعيين للجامعة ويجوز مشارك، أستاذ  

في واآلخر للبرنامج، الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من  

الخاص االعتماد على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات ووفقًا للبرنامج،  

.التطبيقية

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

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية األقل على سنتين  

للبرنامج الخاص االعتماد .

والدوريات والمراجع الكتب على تشتمل خاصة رفوف توفير .3  

ومراجع لكتب شراء بقوائم الهيئة وتزويد بالتخصص، الخاصة  

الورقي بنوعيها للتخصص دوريات وتوفير للتخصص، ورقية  

 (5) للمادة وفقًا األقل، على سنوات خمس آخر في واإللكتروني

التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير تعليمات من .

درجة حملة من التخصص في أدنى حد اثنين مشرفين تعيين .4  

والتطبيقي العملي الجانب على لإلشراف البكالوريوس .    

تعليمات من (8) للمادة وفقًا اآلتية العامة المتطلبات توفير  .5  

التطبيقية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير :

 االعتماد على الموافقة 

البكالوريوسالجامعية لومينوس كليةالصوت انتاج فنوناألولي الخاص



3626/9/2018410

" تكنولوجيا) معهد أمناء مجلس تشكيل إعادة على الموافقة  

جامعية كلية/ الملكية الطبية للخدمات التابع الطبية األجهزة  

من( 5) المادة من( 2/أ) البند بموجب (عسكرية متوسطة  

بحيث المتوسطة المجتمع لكليات العام االعتماد ومعايير تعليمات  

تاريخه من اعتبارًا سنوات أربع ولمدة اآلتي النحو يصبح  :

الملكية الطبية الخدمات عام مدير عطوفة -                          

رئيسًا          

الملكية الطبية الخدمات أكاديمية مدير عطوفة  -                    

عضوًا          

منصبه بحكم المعهد آمر عطوفة  -                                  

عضوًا         

الهاشمية الجامعة/   العبدالالت غالب رولى. د  -                   

عضوًا          

األردنية الجامعة/     درويش مدحـت رلى. د.أ  -                 

  عضوًا             

 تشكيل إعادة على الموافقة

أمناء مجلس

 الطبية األجهزة تكنولوجيا

 الطبية للخدمات التابع

 جامعية كلية/ الملكية

عامعامعسكرية متوسطة

3626/9/2018411

سر أمين/النوباني فاطمة والسيدة برئاستكم لجنة تشكيل "    

كلية استكمال طلب دراسة مهمتها تكون االعتماد هيئة/اللجنة  

الهيئة مجلس قرار في الواردة للنواقص الجامعية أبوغزالة طالل  

بمتابعة والمتعلق 25/4/2018 تاريخ (147/17/2018) رقم  

أقصاه موعد في تقريرها اللجنة تقدم أن على العام، االعتماد  

تصرف مالية مكافأة مقابل وذلك تاريخه، من اعتبارًا أسبوعين  

التعليمات وفق اللجنة، سر وأمين الهيئة خارج من اللجنة ألعضاء  

الهيئة في بها المعمول المالية لجنة تشكيل".

 أبوغزالة طالل كلية

عامعامالجامعية

3710/03/2018412

الطاقة وتثبيت الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة "  

) تخصص في االستيعابية البكالوريوس برنامج/ األعمال إدارة ) 

تجاوز عدم شريطة طالبًا، (337) عند اليرموك جامعة في  

للجامعة االستيعابية الطاقة ."

 استمرارية على الموافقة

 وتثبيت الخاص االعتماد

البكالوريوساألعمال إدارةاليرموك جامعةاالستيعابية الطاقة

3710/03/2018413

 لتخصص الخاص األولي الخاص االعتماد على الموافقة (أواًل  

 في (البكالوريوس برنامج/ االفتراضي الواقع/ الحاسوب علم)

 (93) قدرها استيعابية وبطاقة (المركز/ التطبيقية البلقاء) جامعة

:التالية للنواقص الجامعة استكمال شريطة طالبًا،

 علم تخصص مسار ضمن االفتراضي الواقع تخصص توطين- 1

 المجاالت مع يتناسب بما الدراسية الخطة وتعديل الحاسوب،

.للتخصص الفرعي والمسار الرئيسي بالمسار الخاصة المعرفية

.منفصلة كمادة الدراسية الخطة على الخوارزميات مادة اضافة- 2

 من الثانية السنة بداية االفتراضي بالواقع خاص مختبر توفير- 3

.األولي الخاص االعتماد

 الواقع/ الحاسوب علم) تخصص اعتماد متابعة سيتم (ثانيًا

 من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج/ االفتراضي

. للتخصص األولي الخاص االعتماد

 علم) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم (ثالثًا

 تخريج عند (البكالوريوس برنامج/ االفتراضي الواقع/ الحاسوب

 االعتماد على الموافقة."الطلبة من األولى الدفعة

األولي الخاص

/ التطبيقية البلقاء) جامعة

(المركز

 الواقع/ الحاسوب علم

البكالوريوساالفتراضي

3710/03/2018414

اللغة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

في (الماجستير برنامج/ المقارنة األدبية الدراسات/ االنجليزية  

طالبًا (66)قدرها استيعابية بطاقة طالل بن الحسين جامعة ، 

اآلتي شريطة :

للتخصص والحديثة الالزمة الكتب توفير -1 .

الحديث العالمي االدب مثل بحث أدبي مساق إضافة إمكانية -2  

ادبية دراسات برنامج البرنامج وان سيما .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا . "

 االعتماد على الموافقة

طالل بن الحسين جامعةالخاص

/ االنجليزية اللغة

الماجستيرالمقارنة األدبية الدراسات

3710/03/2018415

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "    

( البكالوريوس برنامج/ الرياضيات ) عند األهلية اربد جامعة في   

العامة االستيعابية الطاقة تجاوم عدم شريطة طالبًا، (200)  

".للجامعة

 الطاقة تثبيت على الموافقة 

البكالوريوسالرياضياتاألهلية اربد جامعةالخاصة االستيعابية



3710/03/2018416

الداخلي التصميم)لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .1 / 

االستيعابية بالطاقة الزرقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج  

طالب (200) قدرها والبالغ سابقًا المقرة .

الجرافيكي التصميم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .2  

/ االستيعابية بالطاقة الزرقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج  

تحديث شريطة طالبًا، (83)قدرها والبالغ سابقًا المقرة  

أعاله المذكورة بالتخصصات والخاصة المستخدمة البرمجيات  

إصدار اخر الى .

الزرقاء جامعةالخاص باالعتماد االستمرار

 التصميم/الداخلي التصميم

البكالوريوسالجرافيكي

3710/03/2018417

 لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة:  أواًل

 ( الماجستير برنامج/ اإللكترونية والجرائم المعلومات نظم أمن)

 (66) قدرها استيعابية بطاقة للتكنولوجيا سمية األميرة جامعة في

:اآلتية النواقص استكمال شريطة طالبًا

 أعضاء بين  التالية المناقالت إجراء يثبت بما الهيئة تزويد-  1

: التدريسية الهيئة

 برنامج/ الحاسوب علم) تخصص من الكساسبة محمد الدكتور- 

 والجرائم المعلومات نظم أمن) تخصص إلى (الدكتوراه

 (الماجستير برنامج/ اإللكترونية

 نظم أمن) تخصص من الزعبي" بالل محمد" الدكتور- 

 إلى (الماجستير برنامج/ اإللكترونية والجرائم المعلومات

.(الدكتوراه برنامج/ الحاسوب علم) تخصص

 مواد توزيع تبين الدراسي الجدول من محدثة نسخة توفير-  2

 البرنامج في المعتمدين التدريسية الهيئة أعضاء على التخصص

.تدريس هيئة عضو لكل مساق أدنى بحد

 المعتمدة الدراسية الخطة مواد ترميز في النظر إعادة: ثانيًا 

.البرامج باقي عن يميزها بها خاص بترميز تتميز بحيث

 في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وستم

 الطاقة رفع على الموافقة .15/10/2018 أقصاه موعٍد

الخاصة االستيعابية

 سمية األميرة جامعة

للتكنولوجيا

 المعلومات نظم أمن

الماجستيراإللكترونية والجرائم

3710/03/2018418

هندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في البت تأجيل "    

شريطة العربية عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/العمارة  

:اآلتي

للمدرسة الماجستير شهادة بمعادلة االعتماد هيئة تزويد .1  

الجعفري ياسمين .

الدراسية الخطة على اآلتية التعديالت إجراء .2 :

الكلية متطلبات في (اإلنشائية المشاريع إدارة) مادة رمز تغيير -  

الهندسة تخصص من بدال العمارة هندسة تخصص رمز لتأخذ  

 المدنية

) لمادة المعتمدة الساعات مجموع تعديل - المباني تشطيبات ) 

واحدة ساعة توزيعها يتم أن على معتمدة ساعة (2) لتصبح  

عملي وساعتين للنظري .

لتصبح (المواقع تنسيق) لمادة المعتمدة الساعات مجموع تعديل -  

للنظري واحدة (1) توزيعها يتم أن على معتمدة ساعة (3)  

مشروع) مادة من معتمدة ساعة بنقل وذلك عملي، ساعات (4)و  

المواقع تنسيق) مادة الى (1 تخرج ).

لتصبح (البيئي التحكم) لمادة المعتمدة الساعات توزيع إعادة -  

للعملي ساعتين (2)و للنظري ساعتين (2) .

للتخصص الالزمة بالكتب المكتبة رفد إجراءات استكمال .3  

الخاص االعتماد ومعايير تعليمات من (9)رقم المادة حسب وذلك  

االعتماد هيئة عن الصادرة والتقنية التطبيقية للتخصصات .

أقصاه موعٍد في أعاله ورد ما استكمال على العمل الجامعة وعلى  

2018/2019 الجامعي العام من األول الدراسي الفصل بداية .

 تثبيت في البت تأجيل

البكالوريوسالعمارة هندسةالعربية عمان جامعةاالستيعابية الطاقة

3710/03/2018419

اإلرشاد) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: أواًل "  

حسب الوطنية، عجلون جامعة في (البكالوريوس برنامج/النفسي  

طالبًا (300) والبالغة سابقًا المقرة االستيعابية الطاقة .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا  ." 

البكالوريوسالنفسي اإلرشادالوطنية عجلون جامعةالخاص االعتماد استمرارية



3710/03/2018420

 أقصاه بموعد مهلة الوطنية عجلون جامعة منح: أواًل  

 مشارك أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو لتعيين 15/12/2018

 يكون أن على ،(الماجستير برنامج/ االعمال إدارة) تخصص في

 (%50) نسبة الجامعة تحقق وأن العلمي، اإلنتاج لمعيار محققًا

 األقل على سنوات ثالث لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من

 لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات من  (6) المادة حسب

.العليا الدراسات

 أقصاه بموعد مهلة الوطنية عجلون جامعة منح: ثانيًا

 مشارك أستاذ برتبة تدريس هيئة عضو لتعيين 15/12/2018

 وأن ،(البكالوريوس برنامج/ إدارية معلومات نظم) تخصص في

 التدريس هيئة أعضاء عقود من (%50) نسبة الجامعة تحقق

 ومعايير تعليمات من (4) المادة حسب األقل على سنتين لمدة

. والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص االعتماد

الوطنية عجلون جامعةمهلة منح

 نظم/االعمال إدارة

البكالوريوس/ الماجستيرإدارية معلومات

3710/03/2018421

 تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح على الموافقة: أواًل

 العالمية، االسالمية العلوم جامعة في (الدكتوراه برنامج/االدارة)

 القبول باب فتح على المترتبة المالية البدالت دفع شريطة

.دينار (3000)

 برنامج/االدارة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: ثانيًا

 استيعابية بطاقة العالمية االسالمية العلوم جامعة في (الدكتوراة

 الخطة على اآلتية التعديالت إجراء شريطة طالبًا (66) قدرها

:كاآلتي الدراسية

 المنشأة استراتيجية في بحث حلقة مساق مسمى تعديل. 1

 االدراة في بحث حلقة لتصبح االستراتيجي والتخطيط

.االستراتيجي والتخطيط االستراتيجية

 لتصبح البشرية الموارد ادارة في بحث حلقة مسمى تعديل. 2

.البشرية الموارد استراتيجيات في بحث حلقة

 نظرية لتصبح التنظيمي السلوك في بحث حلقة مسمى تعديل. 3

.التنظيم

 بحث حلقة) االختيارية المجاالت من اآلتية المساقات حذف. 4

 العامة االدارة في بحث حلقة المنظمات، في والتغيير التطوير في

 القيادة في بحث حلقة التنمية، إدارة في بحث حلقة المقارنة،

(االدارية القرارات واتخاذ

 في بحث حلقة) االختيارية للمجاالت اآلتية المساقات اضافة. 5

 حلقة الشاملة، الجودة إدارة في بحث حلقة التنظيمي، السلوك

.(واالبداع الريادة في بحث حلقة االقتصادية، النظرية في بحث

جدد طلبة قبول باب فتح مسميات تعديل عند المساقات وصف مراعاة الجامعة على. 6

 االسالمية العلوم جامعة 

الدكتوراهالدارةالعالمية

3710/03/2018422

 الفقه) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

 االسالمية العلوم جامعة في (العالي الدبلوم برنامج/الحنفي

  شريطة ، طالبًا (66) قدرها خاصة استيعابية بطاقة  العالمية

: اآلتي

:كاآلتي لتصبح الدراسية الخطة تعديل: الدراسية الخطة. أ

 المساقات ترميز يصبح بحيث الدراسية الخطة ترميز تصويب. 1

.المعرفية المجاالت لترميز مطابق الدراسية

 مجالين ليصبح (والمعامالت العبادات) المعرفي المجال فصل. 2

.(المعامالت) ،(العبادات)

 المعامالت فقه ،(1) العبادات): اآلتية المساقات مسمى تعديل. 3

 االحوال فقه ،(1) والسير القضاء فقه ،(1) اصولية دراسة ،(1)

 دراسة المعامالت، فقه العبادات،) لتصبح ((1) الشخصية

.(الشخصية االحوال فقه والسير، القضاء فقه اصولية،

 االجبارية المجاالت من (العقيدة) الدراسي المساق نقل. 4

.االختيارية للمجاالت

 االختيارية المجاالت من (الشخصية االحوال فقه) مساق نقل. 5

.االجبارية للمجاالت

.(فقهية مصطلحات) بمساق (البيوع) مساق استبدال. 6

 ليصبح (االسالمي التصوف) مساق مسمى تصويب. 7

.(والتزكية االسالمي التصوف)

.الدراسية الخطة ترجمة تصويب. 8

 تاريخ من الثانية السنة بداية رابع تدريس هيئة عضو تعيين. ب

 ادنى حدًا مشارك استاذ االكاديمية رتبته تكون ان على االعتماد،

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 االسالمية العلوم جامعة 

العالي الدبلومالحنفي الفقهالعالمية



3710/03/2018423

/  المالكي الفقة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

 خاصة استيعابية بطاقة االسالمية العلوم جامعة في (العالي دبلوم

:شريطةاآلتي طالبًا (66) قدرها

 تاريخ من الثانية السنة ببداية رابع تدريس هيئة عضو تعيين- 1

 ادنى حدًا مشارك استاذ االكاديمية رتبتة تكون ان على االعتماد،

.المالكي للفقة مطابق وتخصصة

 من (6) المادة حسب تدريس هيئة اعضاء عقود تعديل- 2

 مدة تقل ال ان (ج) العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد تعليمات

 على سنوات ثالث عن التدريس هيئة اعضاء من (%50) عقود

.االقل

:وذلك الدراسية الخطة على التعديالت اجراء امكانية- 3

 ليصبح (المالكية اصول في دراسة ) مساق مسمى بتغير-  

.المالكية اصول في دراسات

 في نصية دراسة )بمسمى االختيارية  للمتطلبات  مساق اضافة- 

.(الفقهية الفروق كتب

 فقة ) ليصبح المالكي الفقة في القضاء فقة) مساق مسمى تعديل- 

.(المالكي الفقة في االثبات وطرق القضاء

 الفقه في العبادات لتصبح المالكي الفقة في 1 العبادات تسمية- 

.(1) المالكي

 الفقه في العبادات لتصبح المالكي الفقة في 2 العبادات تسمية- 

.(2) المالكي

 النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف ،1/11/2018 أقصاه موعد في

.للبرنامج الخاص االعتماد في

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 االسالمية العلوم جامعة 

العالي الدبلومالمالكي الفقةالعالمية

3710/03/2018424

 الفقه) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

 االسالمية العلوم جامعة في (العالي الدبلوم برنامج/الشافعي

  شريطة ، طالبًا (66) قدرها خاصة استيعابية بطاقة  العالمية

: اآلتي

 تاريخ من الثانية السنة ببداية رابع تدريس هيئة عضو تعيين. أ

 ادنى حدًا مشارك استاذ االكاديمية رتبته تكون ان على االعتماد،

.الشافعي الفقه لتخصص مطابق وتخصصه

 من (ج) البند حسب التدريس هيئة أعضاء عقود تصويب. ب

 العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد تعليمات من (6) المادة

 عن التدريس هيئة أعضاء من (%50) عقود مدة تقل ال أن على

 ،1/11/2018 أقصاه موعد في وذلك األقل، على سنوات ثالث

.للبرنامج الخاص باالعتماد النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف

 الفصل لغاية مهلة العالمية االسالمية العلوم جامعة منح: ثانيًا

 بإنتاج الهيئة لتزويد 2018/2019 الجامعي العام من الثاني

 الفقه تخصص في عالميًا مصنفة مجالت في منشور علمي

.الشافعي

 الفقه) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم: ثالثًا

 تاريخ من الثانية السنة بداية في (العالي الدبلوم برنامج/  الشافعي

.للبرنامج الخاص االعتماد على الحصول

 االعتماد على الموافقة.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: رابعًا

الخاص

 االسالمية العلوم جامعة 

العالي الدبلومالشافعي الفقهالعالمية

3710/03/2018425

/ الحاسوب علم) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل

 لحين الجامعية أبوغزالة طالل كلية في (البكالوريوس برنامج

:التالية النواقص استكمال

 مجاالت في تدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين- 1

.التخصص

.للتخصص الالزمة التجهيزات وتشغيل تركيب- 2

 لتعليمات العام اإلطار مع يتفق بما الدراسية الخطط إعداد- 3

 تكنولوجيا  لتخصصات الخاص االعتماد ومعايير

.  البكالوريوس برنامج/المعلومات

 الخاص باالعتماد المتعلقة اإلدارة/  العامة المتطلبات استكمال- 4

 لتعليمات العام اإلطار من (8) المادة في والواردة للتخصص

.والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير

 برنامج/ الحاسوب علم) لتخصص اعتماد بطلبات التقدم: ثانيًا

:التالية بالمسارات (البكالوريوس

(االصطناعي الذكاء/ الحاسوب علم)- 

(البيانات علم/ الحاسوب علم)- 

 االعتماد في البت تأجيل(السيبراني األمن/ الحاسوب علم)- 

الخاص

 أبوغزالة طالل كلية

البكالوريوسالحاسوب علمالجامعية

3710/03/2018426

الواقع/ الحاسوب علم) لتخصص المعرفية المجاالت اقرار "    

البكالوريوس برنامج/ االفتراضي تعميمالمعرفية المجاالت اقرار.(

 الواقع/ الحاسوب علم

البكالوريوساالفتراضي



3710/03/2018427

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في البت تأجيل "  

( البكالوريوس برنامج/الصيدلة ) لحين العربية عمان جامعة في   

اآلتية النواقص استكمال :

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

المعرفية المجاالت لتغطية الصيدلة تخصص في الدكتوراه  

 .للتخصص

المتخصصة الصيدالنية والمراجع الشراء طلبات استكمال .2  

specialized text books for pharmacy 

courses  ال المكتبة في الكتب من المتوفر العدد أن حيث  

في واضح نقص وهناك كافي بشكل التخصص مجاالت يغطي  

المتخصصة والمراجع الكتب  .

لها العطاء إحالة تم التي األساسية األجهزة شراء استكمال .3 ، 

المختبرات في المتوفرة لألجهزة الشراء بقرارات الهيئة وتزويد  

للجامعة اللجنة زيارة وقت أثناء  .

بداية أقصاه موعٍد في أعاله النواقص استكمال الجامعة وعلى  

ذلك وبخالف 2018/2019 الجامعي العام من األول الفصل  

التخصص في جدد طلبة قبول إيقاف سيتم .  

 تثبيت في البت تأجيل

البكالوريوس الصيدلةالعربية عمان جامعة  الخاصة االستيعابية الطاقة

3710/03/2018428

 تاريخ (399/24/2015) رقم الهيئة مجلس قرار إلغاء: أواًل  

:والمتضمن 5/8/2015

 السابقة االستيعابية الطاقة الى العودة للجامعة يمكن: أواًل"

 من الكافي العدد توفر عدم بسبب تخفيضها تم والتي للتخصص

:االتي شريطة التدريس هيئة أعضاء

.التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين- 

.المخالفات إزالة- 

 االستيعابية الطاقة بزيادة الجامعة رغبت حال في: ثانيًا

 بالتقدم لها يسمح أعاله إليه مشار ماهو عن زيادة للتخصص

 رفع ويتم األصول حسب الوقت نفس في جديدة طاقة رفع بطلب

."الهيئة تعليمات في عليها المنصوص األسس حسب لها الطاقة

 قبل من للتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض تم حال في: ثانيًا

 االستيعابية طاقتها الى العودة للجامعة يجوز الهيئة مجلس

 اسس حسب للتخصص  االستيعابية طاقتها رفع او التخصص

 العامة االستيعابية الطاقات ورفع والخاص العام االعتماد

.العالي التعليم لمؤسسات والخاصة

عامعامعامقرار تعديل

3710/03/2018429

" الجودة وضمان األعتماد طلبات لدراسات المالية البدالت تحديد  

الجامعات على لتطبيقها الجودة وضمان لالعتماد معايير ووضع  

في النظر إلعادة اخرى لجلسة عرضه االردن،يؤجل خارج  

عامعامعامالقرار تأجيل". القرار

3710/03/2018430

إدارة) لتخصص االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

لتصبح الزرقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ االعمال  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا (495)  

".للجامعة

 الطاقة رفع على الموافقة

البكالوريوساالعمال إدارةالزرقاء جامعةاالستيعابية

3710/03/2018431

 االعتماد ومعايير تعليمات من (ج فقرة/6) المادة تعديل: أواًل

 تقل ال أن:" مايلي على تنص والتي العليا الدراسات لبرامج العام

 سنوات ثالث عن التدريس هيئة أعضاء من (%50) عقود مدة

 أعضاء من (%50) عقود مدة تقل ال أن: "لتصبح" األقل على

."األقل على سنوات خمس عن التدريس هيئة

 لتعليمات العام اإلطار من (3-ب فقرة/4) المادة تعديل: ثانيًا

 والتي والعلمية اإلنسانية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير

 أعضاء من األقل على% 50 نسبته ما تعيين: "مايلي على تنص

 ما تعيين: "لتصبح" سنتين عن مدتها تقل ال بعقود التدريس هيئة

 تقل ال بعقود التدريس هيئة أعضاء من األقل على% 50 نسبته

."سنوات ثالث عن مدتها

عامعامعامالتعليمات تعديل



3810/10/2018432

 واساليب المناهج) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: أواًل

 استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج/االنجليزية اللغة تدريس

.طالبًا (50) قدرها

 هيئة عضو تعيين لحين تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف: ثانيًا

 العام االعتماد ومعايير لتعليمات العام لالطار مطابق رابع تدريس

.العليا الدراسات لبرامج

 (250/29/2018) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد: ثالثًا

:والمتضمن 25/7/2018 تاريخ

 الفصل لغاية مهلة اليرموك جامعة منح على الموافقة:أواًل" 

 نواقص إلستكمال 2018/2019 الجامعي للعام الثاني الدراسي

 اللغة تدريس وأساليب مناهج) لتخصص الخاص االعتماد

.(الدكتوراه برنامج/ االنجليزية

 تدريس وأساليب مناهج) تخصص في جدد طلبة قبول عدم: ثانيًا

 نواقص استكمال لحين (الدكتوراه برنامج/ االنجليزية اللغة

."  للتخصص الخاص االعتماد

اليرموك جامعةالخاص باالعتماد االستمرار

 تدريس واساليب المناهج

الماجستيراالنجليزية اللغة

3810/10/2018433

" لتخصص الخاص االعتماد لمتابعة لجنة  تشكيل على الموافقة  

( األعمال ادارة) وتخصص ،(الماجستير برنامج/التسويق  

/ األردنية األلمانية الجامعة في (الماجستير برنامج ."

الماجستيرالتسويقاألردنية األلمانية الجامعةلجنة تشكيل

3810/10/2018434

اإلنجليزية اللغة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

استكمال لحين اإلسراء جامعة في (الماجستير برنامج/ وآدابها  

التالية للنواقص الجامعة :

درجة حملة من  األقل على تدريس هيئة عضو تعيين  .1  

بحيث  أدنى، حد مشارك أستاذ برتبة  التخصص في الدكتوراة  

من (6) المادة من (ج) البند  في ورد ما مع عقده مدة تطابق  

ويتوفر العليا، الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات  

حسب (د،ه) البندين في ورد لما وفقًا مطابق علمي انتاج لديه  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات .

في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين .2  

ومعايير لتعليمات مطابق ادنى حدًا مساعد أستاذ برتبة التخصص  

بإنتاج الهيئة تزويد أو أعاله، إليها المشار البنود في االعتماد  

الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات مطابق علمي  

اللغة) تخصص في المعتمدين التدريس هيئة أعضاء ألحد العليا  

البكالوريوس برنامج/ وآدابها اإلنجليزية )."

 االعتماد في البت تأجيل

الماجستيروآدابها اإلنجليزية اللغةاإلسراء جامعةالخاص

3810/10/2018435

  " الدبعي محمد مأمون برئاسة لجنة تشكيل على الموافقة  

/ سر أمين/ سعافنة عمر والسيد األردنية الجامعة/ المحاسبة  

النواقص استكمال طلب دراسة مهمتها تكون االعتماد هيئة/اللجنة  

تاريخ (273/30/2018) رقم الهيئة مجلس قرار في الواردة  

لتخصص الخاص باالعتماد والمتعلقة 2018 /1/8  

( الدكتوراة برنامج/ المحاسبة ) الزرقاء جامعة بين المشترك   

أقصاه موعد في تقريرها اللجنة تقدم أن على ، مرمرة وجامعة  

تصرف مالية مكافأة مقابل وذلك تاريخه، من اعتبارًا أسبوعين  

التعليمات وفق اللجنة، سر وأمين الهيئة خارج من اللجنة ألعضاء  

الهيئة في بها المعمول المالية الدكتوراهالمحاسبةالزرقاء جامعةلجنة تشكيل.



3810/10/2018436

الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل "  

الشرق جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الصيدلة)لتخصص  

اآلتيه للنواقص الجامعة وتحقيق استكمال لحين  األوسط :

التالية واألدوات االجهزة توفير .1 :

- Coating pan (Sugar / Film)- 

- Disintegration machine

- Dissolution machine

- Flash Chromatography System

- Fluid bed drier

- Granulator (Dry)

- Granulator (Wet granulation 

machine with the sieves)

- IR Spectrophotometer FT نظام على يحتوي  

األقل على

- Particle Size Analyzer (e.g. Malvern)

- Polarimeter (Electronic Digital)

- Refractometer

- Tube closing and crimping 

machines for collapsible aluminium 

tubes

- Twin jet ampoule sealer

- Vial capping machine

- Vibratory sieve shaker

 الطاقة رفع في البت تأجيل

البكالوريوسالصيدلةاألوسط الشرق جامعةالخاصة االستيعابية

3810/10/2018437

إدارة) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة "  

في األميركية الجامعة في (البكالوريوس برنامج/ البشرية الموارد  

شريطة طالبًا؛ (136) قدرها خاصة استيعابية بطاقة مأدبا  

اآلتية للنواقص الجامعة استكمال :

الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضوي تعيين .1  

أستاذ برتبة أحدهما البشرية الموارد إدارة في الدقيق تخصصهما  

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية في أدنى حد مشارك  

األولي الخاص االعتماد .

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

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية األقل على سنتين  

للبرنامج الخاص االعتماد .

برنامج/ البشرية الموارد إدارة) تخصص اعتماد متابعة سيتم .3  

األولي الخاص االعتماد من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس  

.للتخصص

إدارة) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم .4  

االولى الدفعة تخريج عند (البكالوريوس برنامج/ البشرية الموارد  

التخصص طلبة من  االعتماد على الموافقة".

البكالوريوسالبشرية الموارد إدارةمأدبا في األميركية الجامعةاألولي الخاص

3810/10/2018438

الصوت انتاج فنون) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة "  

كلية/ لومينوس كلية) في (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج /  

شريطة طالبًا،( 92) مقدارها استعابية بطاقة (متوسطة جامعية  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال :

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم األنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واإلشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقة .

الخاص

( كلية/ لومينوس كلية  

متوسطة جامعية المتوسط الجامعي الدبلومالصوت انتاج فنون(

3810/10/2018439

برنامج/ صيدلة) لــتخصص الخـاص االعتمـاد في البت تأجيل "  

كلية/ العربي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة ،(متوسطة جامعية :

للتخصص االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب - .

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة مع المختبرات  

وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد سنتين لمدة التدريس  

.عملهم

من عدد توفير خالل من وإثرائها وفهرستها المكتبة حوسبة -  

ومعاجم اإلنجليزية باللغة متنوعـــة ومراجع والعناوين الكتب  

ورقية بدورية واالشتراك متخصصة حديثة وموسوعات  

وعمل التخصص، مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة  االعتمـاد في البت تأجيل ".

الخـاص

 كلية/ العربي المجتمع كلية

المتوسط الجامعي الدبلومصيدلة(متوسطة جامعية



3810/10/2018440

مختبرات) لــتخصص الخـاص االعتمـاد في البت تأجيل "  

المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ اسنان  

للنواقص الكلية استكمال شريطة ،(متوسطة جامعية كلية/ العربي  

:اآلتية

حملة من متفرغين التدريس هيئة اعضاء من الالزم العدد تعيين -  

الطلبة من الفعلي العدد لتغطية التخصص في الماجستير درجة .

معايير حسب المختبرات وفني مشرفي من الالزم العدد تعيين -  

للتخصص الخاص االعتماد .

مع لتتناسب بالتخصص المتعلقة والمعدات لألجهزة تحديث -  

الحالي التكنولوجي التطور .

من عدد توفير خالل من وإثرائها وفهرستها المكتبة حوسبة -  

ومعاجم اإلنجليزية باللغة متنوعـــة ومراجع والعناوين الكتب  

ورقية بدورية واالشتراك متخصصة حديثة وموسوعات  

وعمل التخصص، مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة  االعتمـاد في البت تأجيل".

الخـاص

 كلية/ العربي المجتمع كلية

المتوسط الجامعي الدبلوماسنان مختبرات(متوسطة جامعية

3810/10/2018441

طبية مختبرات) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقة " / 

العربي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج / 

شريطة( 101) مقدارها استيعابية بطاقة ،(متوسطة جامعية كلية  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال :

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة مع المختبرات  

وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد سنتين لمدة التدريس  

.عملهم

من عدد توفير خالل من وإثرائها وفهرستها المكتبة حوسبة -  

ومعاجم اإلنجليزية باللغة متنوعـــة ومراجع والعناوين الكتب  

ورقية بدورية واالشتراك متخصصة حديثة وموسوعات  

وعمل التخصص، مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة ."

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعاله للنواقص الكلية استكمال  االعتمـاد على الموافقة.

الخـاص

 كلية/ العربي المجتمع كلية

المتوسط الجامعي الدبلومطبية مختبرات(متوسطة جامعية

3810/10/2018442

التمريض) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقة "  

المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ المشارك  

151) مقدارها استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية كلية/ العربي ) 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبا، :

معايير حسب المختبرات وفني مشرفي من الالزم العدد تعيين -  

للتخصص الخاص االعتماد .

بالتخصص المتعلق المختبر ومعدات اجهزة تحديث - .

من عدد توفير خالل من وإثرائها وفهرستها المكتبة حوسبة -  

ومعاجم اإلنجليزية باللغة متنوعـــة ومراجع والعناوين الكتب  

ورقية بدورية واالشتراك متخصصة حديثة وموسوعات  

وعمل التخصص، مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة . 

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال ." 

 االعتمـاد على الموافقة

الخـاص

 كلية/ العربي المجتمع كلية

المتوسط الجامعي الدبلومالمشارك التمريض(متوسطة جامعية



3810/10/2018443

" السياحة ادارة) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقة  

المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ والضيافة  

108) مقدارها استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية كلية/ العربي ) 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبا،  :

في الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو توفير -  

.البرنامج

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة مع المختبرات  

وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد سنتين لمدة التدريس  

.عملهم

من عدد توفير خالل من وإثرائها وفهرستها المكتبة حوسبة -  

ومعاجم اإلنجليزية باللغة متنوعـــة ومراجع والعناوين الكتب  

ورقية بدورية واالشتراك متخصصة حديثة وموسوعات  

وعمل التخصص، مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة . 

غيار غرفة: التخصص لغايات االتية المستلزمات توفير -  

بالتخصص خاص مستودع توفير للطلبة، .

تواجد اماكن حيث من بالتخصص المتعلق المطبخ تجهيز -  

معايير مع يتوافق وبما توفرها ضرورة مع والعدد المكائن  

والسياحي الفندقي للبرنامج الخاص االعتماد . 

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتمـاد على الموافقة.

الخـاص

 كلية/ العربي المجتمع كلية

المتوسط الجامعي الدبلوموالضيافة السياحة ادارة(متوسطة جامعية

3810/10/2018444

برنامج/ الترجمة) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقة "  

كلية/ العربي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم  

طالبا( 302) مقدارها استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية ، 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة :

على الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو توفير -  

.البرنامج

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة مع المختبرات  

وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد سنتين لمدة التدريس  

.عملهم

درجة حملة من اللغات برنامج على مختبر مشرف تعيين -  

التخصص في البكالوريوس .

ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة متنوعـــة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

الالزمة الصحية التهوية وتوفير تأهيلها وإعادة التخصص، مجال  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة وعمل للطلبة . 

االتية البرامج توفير ضرورة - :

مثل الترجمة برامج -  (Trados) خدمة توفر التي  TM 

Translation memory.

الوثائقية االفالم لترجمة حديثة برامج - .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتمـاد على الموافقة".

الخـاص

 كلية/ العربي المجتمع كلية

المتوسط الجامعي الدبلومالترجمة(متوسطة جامعية

3810/10/2018445

البصر فحص) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل "  

في (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ الطبية النظارات وتجهيز  

( متوسطة جامعية كلية/ العربي المجتمع كلية ) استكمال لحين   

اآلتية للنواقص الكلية :

حملة من متفرغين التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين -  

للطلبة الفعلي العدد لتغطية التخصص في الماجستير درجة .

معايير حسب المختبرات وفني مشرفي من الالزم العدد تعيين -  

للتخصص الخاص االعتماد .

يتناسب بما بالتخصص المتعلقة والتجهيزات االدوات تحديث -  

الحالي التطور مع .

من عدد توفير خالل من وإثراءها وفهرستها المكتبة حوسبة -  

ومعاجم االنجليزية باللغة متنوعة ومراجع والعناوين الكتب  

ورقية بدورية واالشتراك متخصصة حديثة وموسوعات  

وعمل التخصص، مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة ." 

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

 كلية/ العربي المجتمع كلية

(متوسطة جامعية

 وتجهيز البصر فحص

المتوسط الجامعي الدبلومالطبية النظارات



3810/10/2018446

برنامج/ محاسبة) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقة "  

كلية/ العربي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم  

طالبا( 151) مقدارها استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية ، 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة :

ومشرفي المتفرغين التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

هيئة أعضاء عقود من% 50 تكون أن مراعاة مع المختبرات  

وبمباشرة بعقودهم االعتماد هيئة وتزويد سنتين لمدة التدريس  

.عملهم

من والمالية االدارية العلوم برنامج على مختبر مشرف تعيين -  

البرنامج ومشاغل مختبرات كافة في البكالوريوس درجة حملة .

من عدد توفير خالل من وإثرائها وفهرستها المكتبة حوسبة -  

ومعاجم اإلنكليزية باللغة متنوعـــة ومراجع والعناوين الكتب  

ورقية بدورية واالشتراك متخصصة حديثة وموسوعات  

وعمل التخصص، مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة ."

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال ."

 االعتمـاد على الموافقة

الخـاص

 كلية/ العربي المجتمع كلية

المتوسط الجامعي الدبلوممحاسبة(متوسطة جامعية

3810/10/2018447

االعمال ادارة) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقة " / 

العربي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج / 

طالبا( 101) مقدارها استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية كلية ، 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة :

المحسوبة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب -  

للطلبة الفعلي العدد لتغطية .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال ."

 االعتمـاد على الموافقة

الخـاص

 كلية/ العربي المجتمع كلية

المتوسط الجامعي الدبلوماالعمال ادارة(متوسطة جامعية

3810/10/2018448

برنامج/ الشريعة) لــتخصص الخـاص االعتمـاد على الموافقة "  

كلية/ العربي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم  

طالبا( 173) مقدارها استيعابية بطاقة (متوسطة جامعية ، 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة :

والخطة المعرفية المجاالت تسمية على التعديالت بعض اجراء -  

النحو على وذلك التطبيقية البلقاء جامعة من المرسلة الدراسية  

بذلك التطبيقية البلقاء جامعة مخاطبة يتم ان على االتي :

علوم أو الدين اصول) االول المعرفي المجال تسمية اعادة -  

اصول وليس الدين اصول في المجال كون (والحديث القران  

والحديث القران علوم مجال في مساقات اشتمل حبث الحديث .

يسمى واحد مساق في (الزواج فرق الزواج، عقد) مساق دمج -  

( والطالق الزواج موضوعة ويكون (1) شخصية احول فقه .

احكام طرح فيه يتم (2) شخصية احوال فقه مساق اضافة -  

والميراث التركات .

 (3) الى والحفظ والتجويد التالوة مساق تقسيم في النظر -

3) تالوة ،(2) تالوة ،(1) تالوة) منفصلة معتمدة ساعات ).

من عدد توفير خالل من وإثرائها وفهرستها المكتبة حوسبة -  

ومعاجم اإلنكليزية باللغة متنوعـــة ومراجع والعناوين الكتب  

ورقية بدورية واالشتراك متخصصة حديثة وموسوعات  

وعمل التخصص، مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة . 

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

 االعتمـاد على الموافقة

الخـاص

 كلية/ العربي المجتمع كلية

المتوسط الجامعي الدبلومالشريعة(متوسطة جامعية

3810/10/2018449

للطيران العراقة أكاديمية زيارة تقرير ارسال المجلس ارتأى "  

فيه ماجاء على لإلطالع معاليكم الى ."

(مرفق)

عامعامللطيران العراقة أكاديميةزيارة

3810/10/2018450

" العالي التعليم مؤسسات العتماد المالية البدالت تعليمات اقرار  

ويعمل المرفق بالشكل هي كما الهاشمية، االردنية المملكة خارج  

تاريخه من اعتبارًا بها عامعامعامتعليمات اقرار".



3810/10/2018451

الطلبة عدد االستعابية الطاقة التخصص البرنامج الجامعة #  

المجلس قرار  باستثناء قبوله المطلوب

الموافقة عدم 3 70 66 المحاسبة دكتوراة االسالمية العلوم 1  

االستيعابية الطاقة على التجاوز بسبب

3 69 66 تدريس واساليب مناهج دكتوراة االسالمية العلوم 2  

االستيعابية الطاقة على التجاوز بسبب الموافقة عدم

1 64 60 القران وعلوم التفسير ماجستير االسالمية العلوم 3  

18 رقم العالي التعليم مجلس قرار حسب موافقة  

2/8/2018تاريخ

عدم 1 69 66 االعمال ادارة دكتوراة االسالمية العلوم 4  

االستيعابية الطاقة على التجاوز بسبب الموافقة

موافقة 5 71 66 واصوله الفقه ماجستير االسالمية العلوم 5  

2/8/2018تاريخ 18 رقم العالي التعليم مجلس قرار حسب

 (مقبول) تقديره 1 58 88 الحقوق ماجستير االهلية عمان 6

العالي التعليم مجلس صالحيات من

تقديره 1 4 66 الحكومية االدارة ماجستير االهلية عمان 7  

(مقبول) العالي التعليم مجلس صالحيات من 

5 39 66 تدريس واساليب مناهج ماجستير العربية عمان 8  

العالي التعليم مجلس صالحيات من (مقبول) تقديره

تقديره 2 53 60 حاسوب علم ماجستير العربية عمان 9  

(مقبول) العالي التعليم مجلس صالحيات من 

تقديره 1 53 66 الخاصة التربية ماجستير العربية عمان 10  

(مقبول) االستثناءاتالعالي التعليم مجلس صالحيات من 

 العالمية االسالمية العوم

 عمان جامعة/جدارا جامعة/

 عمان جامعة/ األهلية

 العلوم جامعة/  العربية

عامعامالزرقاء جامعة/  التطبيقية

3810/10/2018452

وتمثيلنا الشكوتين هاتين بمتابعة تكليفكم على الموافقة: أواًل "   

األصول حسب بها . 

 (5000) والبالغة المحاماة أتعاب بدل دفع على الموافقة:ثانيًا  

رسوم من عليهما يترتب ما الى اضافة أردني دينار آالف خمسة  

كل عن أردني دينار وخمسمائة ألفان (2500) بواقع أي قانونية،  

.شكوى

تكليف

 القانونية للخدمات جدارا

/ والتحكيم

 ومستشارون محامون

عامعام

3810/10/2018453

 " التعليم مؤسسات اعتماد  بدالت تعليمات  على التعديالت اقرار  

بها ويعمل المرفق بالشكل هي كما ، جودتها وضمان العالي  

تاريخه من اعتبارًا عامعامعاماقرار".

3917/10/218454

رقم السابق الهيئة مجلس قرار على التأكيد "  

على ينص والذي 8/11/2017 تاريخ (477/41/2017)  

 :مايلي

المالية العلوم) لتخصص الخاص باالعتماد البت تأجيل: اواًل  

طالل بن الحسين جامعة في (الماجستير برنامج/ والمصرفية  

وفقًا التدريس هيئة أعضاء من والمعتمد الالزم العدد تعيين لحين  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير لتعليمات .

بالتخصص الخاصة الحديثة الكتب توفير: ثانيًا .

البرنامج في  طالب اي قبول بعدم الجامعة على التأكيد: ثالثًا  

الخاص االعتماد على الحصول لحين اعاله، اليه الُمشار  

العالي التعليم لمجلس التنسيب سيتم ذلك وبخالف للتخصص،  

التخصص ترخيص بإلغاء  مجلس قرار على التأكيد".

الماجستيروالمصرفية المالية العلومطالل بن الحسين جامعةالهيئة

3917/10/2018455

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت تخفيض (1  

( البكالوريوس برنامج/ المحاسبة ) التطبيقية العلوم جامعة في   

طالبًا (612)  لتصبح طالبًا (909) من الخاصة . 

برنامج/ المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار (2  

استيعابية بطاقة  الخاصة التطبيقية العلوم جامعة في (الماجستير  

طالبًا (44) قدرها خاصة . 

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت تخفيض (3  

( البكالوريوس برنامج/والمصرفية المالية اإلدارة ) جامعة في   

طالبًا (309) لتصبح طالبًا (390) من الخاصة التطبيقية العلوم . 

وادارة المالية) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار (4  

الخاصة التطبيقية العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/ المخاطر  

طالٍب (30) قدرها خاصة استيعابية بطاقة . 

ادارة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت تخفيض  (5  

التطبيقية العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال  

طالبًا (465) لتصبح طالبًا (545) من الخاصة .

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت تخفيض (6  

( البكالوريوس برنامج/ التسويق ) التطبيقية العلوم جامعة في   

طالبًا (266) لتصبح طالبًا (346) من الخاصة . 

برنامج/ التسويق) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار (7  

استيعابية بطاقة الخاصة التطبيقية العلوم جامعة في (الماجستير  

طالبًا (44) قدرها خاصة . 

نظم) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت تخفيض  (8  

العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج/االدارية المعلومات  

 الطاقة وتثبيت تخفيض

/  الخاصة االستيعابية

 االعتماد في االستمرار

التطبيقية العلوم جامعةالخاص

 والعلوم االقتصاد) كلية

والماجستير البكالوريوس  (اإلدارية



3917/10/2018456

التمريض) لتخصص  الخاص االعتماد في االستمرار: أواًل " / 

بطاقة الخاصة التطبيقية العلوم جامعة في (البكالوريوس برنامج  

طالبًا (232) قدرها خاصة استيعابية . 

التمريض) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار: ثانيًا / 

بطاقة الخاصة التطبيقية العلوم جامعة في (الماجستير برنامج  

طالبًا (66) قدرها خاصة استيعابية ."

 االعتماد في االستمرار

الخاص

 التطبيقية العلوم جامعة

البكالوريوسالتمريضالخاصة

3917/10/2018457

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت تخفيض "  

( البكالوريوس برنامج/ الداخلي التصميم ) العلوم جامعة في   

طالبًا (407) إلى طالبًا (430) من الخاصة التطبيقية ."

 الطاقة وتثبيت تخفيض

الخاصة االستيعابية

 التطبيقية العلوم جامعة

البكالوريوسالداخلي التصميمالخاصة

3917/10/2018458

 الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة (أواًل

 في (البكالوريوس برنامج/ وآدابها العربية اللغة) لتخصص

 شريطة طالٍب، (200) لتصبح طالبًا (80) من البترا جامعة

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم

 لألستاذ العلمي اإلنتاج شرط تحقيق الجامعة على التأكيد (ثانيًا

 تعليمات من (6) للمادة وفقًا الخطيب موسى أحمد الدكتور

 هنالك يكون بحيث العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير

 علمية مجلة في للنشر مقبواًل أو منشورًا األقل على واحد بحث

: التالية العالمية البيانات قواعد إحدى في عالميًا مصنفة محكمة

 •Science Citation Index (SCI)

 •Science citation Index Expanded 

(SCIE)

 •Thomson Reuters (Formerly ISI) 

 •Scopus

 •ERA

 •EBSCO Abstract

 •EconLit

 (2018/2019) الدراسي العام من الثاني الفصل بداية قبل وذلك

 لتخصص الخاص االعتماد في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف

.(الماجستير برنامج/ وآدابها العربية اللغة)

 وتثبيت رفع على الموافقة 

البكالوريوسوآدابها العربية اللغةالبترا جامعةالخاصة االستيعابية الطاقة

3917/10/2018459

" مجلس قرار من( 2) للبند مستكملة البترا جامعة تعتبر (أواًل  

المتعلق (6/9/2018) تاريخ (343/33/2018) رقم الهيئة  

القرار من األول البند استكمال الجامعة وعلى الدراسية، بالخطة   

درجة حملة من تدريس هيئة عضو بتعيين والمتعلق  أعاله الُمبين  

المعلومات أمن/المعلومات تكنولوجيا) تخصص في الدكتوراه / 

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية (البكالوريوس برنامج  

للتخصص األولي الخاص االعتماد .

امن/المعلومات تكنولوجيا) تخصص اعتماد متابعة سيتم (ثانيًا  

من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج/  المعلومات  

للتخصص األولي الخاص االعتماد  .

لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم (ثالثًا      

( البكالوريوس برنامج/  المعلومات امن/المعلومات تكنولوجيا ) 

الطلبة من دفعة اول تخريج عند البترا جامعة في ." 

البترا جامعةنواقص استكمال

 أمن/المعلومات تكنولوجيا

البكالوريوسالمعلومات

3917/10/2018460

األوسط الشرق أكاديمية زيارة تقرير ارسال المجلس ارتأى "  

فيه ماجاء على لإلطالع معاليكم الى للطيران ."

(مرفق)

زيارة

 األوسط الشرق أكاديمية

عامعامللطيران

3917/10/2018461

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

( البكالوريوس برنامج/ الصيدلة ) من األوسط الشرق جامعة في   

اآلتي شريطة ، طالبًا (313) لتصبح طالبًا (250) :

أقصاه بموعد للمختبرات المطلوبة األجهزة توريد .1  

الطاقة رفع في النظر إعادة سيتم ذلك وبخالف 1/12/2018  

للتخصص الخاصة االستيعابية .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .2 .

للبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

1/12/2018 أقصاه بموعد  الطاقة رفع على الموافقة.

البكالوريوسالصيدلةاألوسط الشرق جامعةالخاصة االستيعابية



3917/10/2018462

 لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة (أواًل

 (44) عند األهلية اربد جامعة في (الماجستير برنامج/ القانون)

.للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا،

/ القانون) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض (ثانيًا 

 طالبًا( 416) من األهلية اربد جامعة في (البكالوريوس برنامج

 الطاقة تثبيت على الموافقة.طالبًا (232) لتصبح

الماجستير القانوناألهلية اربد جامعةالخاصة االستيعابية

3917/10/2018463

أوقات خارج العمل الحكومية الدائرة موظفي على يحظر "  

يفوضه من أو الوزراء رئيس من مسبق إذن دون الرسمي الدوام  

العليا الفئة بموظفي يتعلق فيما الوزير تنسيب على بناًء  ، 

تحت وذلك االخرى، الفئات من للموظفين الوزير من وبتصريح  

لمصلحة عليه حصل مبلغ اي استرداد ذلك في بما المسائلة طائلة  

العمل بذلك يقوم أن الفقرة هذه تطبيق في ويشترط الخزينة،  

العمل ذلك عن الدائرة تحدده الذي الرسمي الدوام أوقات خارج  

لدى االضافي العمل يكون ال وأن ، الرسمية ألعمالها إعاقة  

الدائرة بعمل مصلحة أو عالقة لها التي الجهات  .

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

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

في للعمل الكامل للتفرغ موافقة على يحصل لم ما الخاص  

استقالته تقديم أو الكلية أو الجامعة .

هيئة موظفي من ألي السماح عدم على التأكيد أرجو وعليه  

أو أثناء بالعمل جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد  

الموقرة جامعتكم في الرسمي الدوام أوقات خارج . "

عامعامتعميممجلس قرار على التأكيد

3917/10/2018464

 

المبينة األردنيين غير الطلبة قبول على الموافقة عدم: أواًل " .1  

) رقم كتابكم في أسماؤهم 4/223/ص/خ/رج ) 

كلية في للقبول المعدل شرط من إستثناًء 2/10/2018تاريخ  

.الصيدلة

الطاقة عن زيادة أردنيين غير طلبة قبول على الموافقة عدم: ثانيًا  

تخصصات بعض في (مقبول) بتقدير الخاصة االستيعابية  

المحددة بالنسبة واإللتزام الجامعة، في والماجستير البكالوريوس  

العالي التعليم مجلس قبل من .

الطاقة عن زيادة أردنيين غير طلبة قبول على الموافقة عدم: ثالثًا  

البكالوريوس تخصصات بعض في الخاصة االستيعابية  

مجلس قبل من المحددة بالنسبة واإللتزام الجامعة، في والماجستير  

العالي التعليم ."

2. " في وافدين طلبة بتسجيل الشواغر ملىء على الموافقة عدم  

) لتخصصي الماجستير برنامج األعمال وإدارة المحاسبة ) 

قبل من المحددة بالنسبة واإللتزام مقبول، تقدير على حاصلين  

العالي التعليم مجلس ."

3. " ) الطالب قبول على الموافقة عدم الكعبي علي خميس سعيد ) 

الخاصة االستيعابية الطاقة من إستثناًء الجنسية إماراتي  

بالنسبة واإللتزام ،(الدكتوراه برنامج/ األعمال إدارة)لتخصص  

العالي التعليم مجلس قبل من المحددة االستثناءات".

 عمان جامعة/ جرش جامعة

 عجلون جامعة/  األهلية

 العلوم جامعة/  الوطنية

عامالعالمية االسالمية

 وبكالوريوس ماجستير

ودكتوراه

4024/10/2018465

 برنامج/ الترجمة )لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: أوال

 سابقًا المقرة االستيعابية بالطاقة اليرموك جامعة في (الماجستير

 العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (88)

.للجامعة

 تخصص في التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين: ثانيًا

 على الحاصل التجاوز لتغطية (البكالوريوس برنامج/ الترجمة)

 التجاوز تصويب أو طالبًا، (35) والبالغ االستيعابية الطاقة

 أقصاه موعد في وذلك االستيعابية الطاقة على الحاصل

15/12/2018.

الماجستيرالترجمة اليرموك جامعةالخاص االعتماد استمرارية



4024/10/2018466

 العربية اللغة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: أواًل

 عند االستيعابية الطاقة وتثبيت (البكالوريوس برنامج/وآدابها

.طالبًا (710)

 العربية اللغة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثانيًا

 بكتاب الهيئة تزويد شريطة ،(الماجستير برنامج/وآدابها

.15/11/2018 أقصاه موعٍد في للتخصص الترخيص

 العربية اللغة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثالثًا

 طالبًا،( 54) قدرها استيعابية بطاقة (الدكتوراة برنامج/وآدابها

 التخصص في جدد طلبة قبول باب فتح إعادة على والموافقة

:اآلتي شريطة

 الترخيص بقرار والمبين التخصص بمسمى الجامعة االلتزام- 

 وعدم (وآدابها العربية اللغة) العالي التعليم مجلس عن الصادر

.للتخصص مختلفة مسارات طرح

:كاآلتي لتصبح الدراسية الخطة تصويب- 

 المجاالت إلى االجبارية المجاالت من اآلتية المساقات نقل. 1

 العربي االدب والترجمة، التعريب في ندوة) االختيارية

.(العربية السرديات االستشراقية، والدراسات

 إلى االختيارية المجاالت من اآلتية المساقات من كل نقل. 2

 في بحث حلقة القديم، االدب في بحث حلقة) اإلجبارية المجاالت

(المفسرين عند اللغوي التفكير في بحث حلقة الحديث، االدب

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

.التخصص في

البكالوريوسوآدابها العربية اللغةالهاشمية الجامعةالخاص باالعتماد االستمرار موعد في أعاله المذكورة النواقص كافة استكمال الجامعة وعلى

4024/10/2018467

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت تعديل على الموافقة "  

في (البكالوريوس برنامج/ وآدابها العربية اللغة) لتخصص  

طالٍب (200) لتصبح طالبًا (190) من األهلية اربد جامعة ، 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ."

 وتثبيت تعديل على الموافقة

البكالوريوسوآدابها العربية اللغةاألهلية اربد جامعةاالستيعابية الطاقة

4024/10/2018468

لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار على الموافقة "  

( البكالوريوس برنامج/ الطبية التحاليل ) الزرقاء جامعة في   

طالبًا (289) قدرها والبالغ سابقًا الُمقرة االستيعابية بالطاقة ."

 في االستمرار على الموافقة

البكالوريوسالطبية التحاليلالزرقاء جامعة  الخاص االعتماد

4024/10/2018469

 لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار في البت تاجيل: أواًل

 جامعة في (البكالوريوس برنامج/وآدابها االنجليزية اللغة)

 (3) (الدراسية المهارات) المعرفي المجال زيادة لحين الزرقاء

.(المقالة كتابة) مادة وهي ساعات

 اللغة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: ثانيًا

 بالطاقة الزرقاء جامعة في (الماجستير برنامج/ وآدابها االنجليزية

.طالبًا (66) قدرها والبالغ سابقًا الُمقرة االستيعابية

 اللغة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: ثالثًا

 الزرقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ترجمة- االنجليزية

.طالبًا (200) قدرها والبالغ سابقًا الُمقرة االستيعابية بالطاقة

 االستمرار في البت تاجيل 

البكالوريوسوآدابها االنجليزية اللغةالزرقاء جامعة  الخاص باالعتماد

4024/10/2018470

لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ واإلعالم الصحافة ) الزرقاء جامعة في   

طالبًا (200) قدرها والبالغ سابقًا الُمقرة االستيعابية بالطاقة .

لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: ثانيًا  

( البكالوريوس برنامج/والتلفزيون اإلذاعة ) الزرقاء جامعة في   

طالبًا (158) قدرها والبالغ سابقًا الُمقرة االستيعابية بالطاقة ." 

 االستمرار على الموافقة

الزرقاء جامعة  الخاص باالعتماد

 الصحافة

 اإلذاعة/واإلعالم

البكالوريوسوالتلفزيون

4024/10/2018471

" اللغة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة  

وتثبيت الزرقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/وآدابها العربية  

طالبًا (234) عند الخاصة االستيعابية الطاقة ."

 االستمرار على الموافقة

البكالوريوسوآدابها العربية اللغةالزرقاء جامعة  الخاص باالعتماد



4024/10/2018472

/ الحاسوب علم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: أواًل

 من به الخاصة االستيعابية الطاقة وتخفيض (البكالوريوس برنامج

.طالبًا (369) لتصبح (399)

/ الحاسوب علم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثانيًا

 وقدرها سابقًا المقرة االستيعابية بالطاقة (الماحستير برنامج

.طالبًا (50)

/ البرمجيات هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثالثًا

 من به الخاصة االستيعابية الطاقة وتخفيض (البكالوريوس برنامج

.طالبًا (371) لتصبح (396)

 هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: رابعًا

 سابقًا المقرة االستيعابية بالطاقة (الماجستير برنامج/ البرمجيات

.طالبًا (30) وقدرها

 معلومات نظم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: خامسًا

 االستيعابية الطاقة وتخفيض (البكالوريوس برنامج/ حاسوبية

.طالبًا (134) لتصبح (146) من به الخاصة

 معلومات نظم) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: سادسًا

 االستيعابية الطاقة وتخفيض (البكالوريوس برنامج/ حاسوبية

.طالبًا (179) لتصبح (200) من به الخاصة

 لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار في البت تأجيل: سابعًا

 أعضاء عقود مدة تعديل لحين (البكالوريوس برنامج/الفيزياء)

 (البكالوريوس برنامج/ الفيزياء) تخصص في التدريس هيئة

 أقصاه موعٍد في سنتين، عن تقل ال منها (%50) تصبح بحيث

1/11/2018. 

 باالعتماد االستمرار 

الزرقاء جامعة  الخاص

 وتكنولوجيا العلوم كلية

البكالوريوسالمعلومات

4024/10/2018473

" المحاسبة) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل / 

مرمرة وجامعة الزرقاء جامعة بين المشترك (الدكتوراه برنامج  

(تركيا) إلتزام شريطة طالبًا، (22)قدرها استيعابية بطاقة   

في كامل بدوام (تركيا) مرمرة جامعة من التدريس هيئة اعضاء  

الدراسي الفصل مدار وعلى البرنامج . 

الفصل بداية في للبرنامج االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم: ثانيًا  

" .(2019/2020) الجامعي العام من األول

 االعتماد على الموافقة

الخاص

 وجامعة الزرقاء جامعة

الدكتوراهالمحاسبة(تركيا) مرمرة

4024/10/2018474

هندسة) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة "  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والمعلومات الشبكات أمن  

طالبًا (200) قدرها استيعابية بطاقة للتكنولوجيا سمية االميرة ، 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ."

 االستمرار على الموافقة

الخاص باالعتماد

 سمية االميرة جامعة

للتكنولوجيا

 الشبكات أمن هندسة

البكالوريوسوالمعلومات

4024/10/2018475

تخصص في الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة "  

( الماجستير برنامج/ القانون ) حسب الوطنية عجلون جامعة في   

معيار تحقيق شريطة طالبًا، (44) سابقًا المقرة االستيعابية الطاقة  

المادة حسب المعتمدين التدريس هيئة ألعضاء العلمي اإلنتاج  

في الدراسات، لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات من (6)  

2018/2019 الثاني الدراسي الفصل بداية أقصاه موعد ."

 استمرارية على الموافقة

الماجستير برنامج القانونالوطنية عجلون جامعة  الخاص االعتماد

4024/10/2018476

" بالتقدم السماح على الموافقة بعدم الموقرة جامعتكم الى االعتذار  

استكمال لحين للجامعة العامة االستيعابية الطاقة رفع بطلب  

رقم الهيئة مجلس قرار في الواردة العام االعتماد نواقص  

18/4/2018 تاريخ (140/16/2018) ."

  رفع على الموافقة عدم

عامة طاقة

 االسالمية العلوم جامعة

عامعامالعالمية

4024/10/2018477

العلوم جامعة في الحقوق كلية عن الجودة ضمان شهادة حجب "  

القوة نقاط المتضمن الخبراء لجنة تقرير لكم مرفقًا التطبيقية،  

التحسين ومجاالت المقبولة والمجاالت .

شهادة على للحصول آخر بطلب التقدم يمكنها الجامعة بأن علمًا  

مضي بعد الحقوق لكلية البرنامج مستوى على الجودة ضمان  

الهيئة مجلس قرار صدور تاريخ من سنوات ثالث ."  

عامالحقوق كليةالتطبيقية العلوم جامعةالجودة ضمان شهادة حجب



4024/10/2018478

لكلية الجودة وضمان الخاص االعتماد في االستمرار: أواًل "  

استيعابية بطاقة واألخيرة الخامسة للسنة مؤتة جامعة في الطب  

في ثانيًا البند في المبينة الجوانب وتحسين طالبًا، (1438)قدرها  

فيه المذكورة بالتوصيات واألخذ المرفق التقرير .

والبالغ االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب: ثانيًا  

من الالزم العدد تعيين خالل من وذلك طالبًا، (262) قدره  

التدريس هيئة أعضاء .

وفقًا الجودة ضمان شهادة على للحصول بطلب التقدم: ثالثًا  

بعد وذلك ،2015 لسنة الطب لبرنامج الجودة ضمان لمعايير  

للمتابعة األخيرة السنة إنتهاء .

قبل من اتخاذها المنوي اإلجراءات بخطة الهيئة تزويد: رابعًا  

التعليمي المستشفى لتوفير الجامعة .

للمرحلتين الطبية العلوم في اإليفاد بخطة الهيئة تزويد: خامسًا  

عدد في الحاصل النقص لتغطية وذلك والسريرية األساسية  

التدريس هيئة أعضاء  االعتماد في االستمرار".

عامالطب كليةمؤتة جامعةالجودة وضمان الخاص

4024/10/2018479

التصميم) لــتخصص الخـاص االعتماد على الموافقة "  

كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ االغرافيكي  

استيعابية بطاقة ،(متوسطة جامعية كلية/ االسالمي المجتمع  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبة، (92) مقدارها :

2018) الدراسي للعام التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد - -

هيئة أعضاء عقود مدة من( 50)% نسبة تحقيق مع ،(2019  

األقل على سنتين لمدة التدريس .

المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

في التخصص في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص ومشاغل مختبرات كافة .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقة".

المتوسط الجامعي الدبلومالجرافيكي التصميماالسالمي المجتمع كليةالخـاص

4024/10/2018480

اعمال ادارة) لــتخصص الخـاص االعتماد على الموافقة " / 

االسالمي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج / 

طالبة( 92) مقدارها استيعابية بطاقة ،(متوسطة جامعية كلية ، 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة :

2018) الدراسي للعام التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد - -

هيئة أعضاء عقود مدة من( 50)% نسبة تحقيق مع ،(2019  

األقل على سنتين لمدة التدريس .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقة ".

المتوسط الجامعي الدبلوماعمال ادارةاالسالمي المجتمع كليةالخـاص

4024/10/2018481

برنامج/ محاسبة) لــتخصص الخـاص االعتماد على الموافقة "  

كلية/ االسالمي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم  

طالبة( 143) مقدارها استيعابية بطاقة ،(متوسطة جامعية ، 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة :

2018) الدراسي للعام التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد - -

هيئة أعضاء عقود مدة من( 50)% نسبة تحقيق مع ،(2019  

األقل على سنتين لمدة التدريس .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقة ".

المتوسط الجامعي الدبلوممحاسبةاالسالمي المجتمع كليةالخـاص



4024/10/2018482

الشريعة علوم) لــتخصص الخـاص االعتماد على الموافقة " / 

االسالمي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج / 

طالبة( 106) مقدارها استيعابية بطاقة ،(متوسطة جامعية كلية ، 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة :

2018) الدراسي للعام التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد - -

هيئة أعضاء عقود مدة من( 50)% نسبة تحقيق مع ،(2019  

األقل على سنتين لمدة التدريس .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقة".

المتوسط الجامعي الدبلومالشريعة علوماالسالمي المجتمع كليةالخـاص

4024/10/2018483

اجتماعية خدمة) لــتخصص الخـاص االعتماد على الموافقة " / 

االسالمي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج / 

طالبة( 106) مقدارها استيعابية بطاقة ،(متوسطة جامعية كلية ، 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة :

2018) الدراسي للعام التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد - -

هيئة أعضاء عقود مدة من( 50)% نسبة تحقيق مع ،(2019  

األقل على سنتين لمدة التدريس .

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقة ".

المتوسط الجامعي الدبلوماجتماعية خدمةاالسالمي المجتمع كليةالخـاص

4024/10/2018484

برنامج/ الترجمة) لــتخصص الخـاص االعتماد على الموافقة "  

كلية/ االسالمي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم  

طالبة( 115) مقدارها استيعابية بطاقة ،(متوسطة جامعية ، 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة :

على الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -  

من (أ) الفقرة (1) للبند استنادا المساعدة الطبية المهن برنامج  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير تعليمات من (4) المادة  

للعام المتوسطة الجامعية للكليات والتطبيقية والعلمية االنسانية  

.وتعديالته (2013)

او الماجستير درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين -  

المعرفي المجال لتغطية الترجمة التخصص في البكالوريوس  

.الترجمة

2018) الدراسي للعام التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد - -

هيئة أعضاء عقود مدة من( 50)% نسبة تحقيق مع ،(2019  

األقل على سنتين لمدة التدريس .

المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

في التخصص في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص مختبرات .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

 االعتماد على الموافقة

المتوسط الجامعي الدبلومالترجمةاالسالمي المجتمع كليةالخـاص

4024/10/2018485

التمريض) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل "  

المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ المشارك  

للنواقص الكلية استكمال ؛لحين(متوسطة جامعية كلية/ االسالمي  

:اآلتية

على الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -  

من (أ) الفقرة (1) للبند استنادا المساعدة الطبية المهن برنامج  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير تعليمات من (4) المادة  

للعام المتوسطة الجامعية للكليات والتطبيقية والعلمية االنسانية  

.وتعديالته (2013)

المتفرغين التدريس هيئة اعضاء من الالزم العدد تعيين -  

لتغطية التخصص في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص في التدريس هيئة اعضاء من الالزم العدد .

2018) الدراسي للعام التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد - -

هيئة أعضاء عقود مدة من( 50)% نسبة تحقيق مع ،(2019  

األقل على سنتين لمدة التدريس .

حملة من المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

التخصص في البكالوريوس درجة .

االتية التعليمية واالدوات التجهيزات توفر - : 

البالغين وصحة التمريض أساسيات مختبر

واالدوات الجهاز اسم             

الجروح غيار على للتدرب لعبة

 االعتماد في البت تأجيل

المتوسط الجامعي الدبلومالمشارك التمريضاالسالمي المجتمع كليةالخـاص



4024/10/2018486

المختبرات) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل "  

المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ الطبية  

للنواقص الكلية استكمال لحين ؛(متوسطة جامعية كلية/ االسالمي  

:اآلتية

على الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -  

من (أ) الفقرة (1) للبند استنادا المساعدة الطبية المهن برنامج  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير تعليمات من (4) المادة  

للعام المتوسطة الجامعية للكليات والتطبيقية والعلمية االنسانية  

.وتعديالته (2013)

المتفرغين التدريس هيئة اعضاء من الالزم العدد تعيين -  

لتغطية التخصص في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص في التدريس هيئة اعضاء من الالزم العدد .

2018) الدراسي للعام التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد - -

هيئة أعضاء عقود مدة من( 50)% نسبة تحقيق مع ،(2019  

األقل على سنتين لمدة التدريس .

حملة من المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

التخصص في البكالوريوس درجة .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3)  االعتماد في البت تأجيل  ".

المتوسط الجامعي الدبلوم/الطبية المختبراتاالسالمي المجتمع كليةالخـاص

4024/10/2018487

الصيدلة) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل " / 

االسالمي المجتمع كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج / 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال لحين ، (متوسطة جامعية كلية :

على الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -  

من (أ) الفقرة (1) للبند استنادا المساعدة الطبية المهن برنامج  

للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير تعليمات من (4) المادة  

للعام المتوسطة الجامعية للكليات والتطبيقية والعلمية االنسانية  

.وتعديالته (2013)

2018) الدراسي للعام التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد - -

هيئة أعضاء عقود مدة من( 50)% نسبة تحقيق مع ،(2019  

األقل على سنتين لمدة التدريس .

حملة من المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

التخصص في البكالوريوس درجة .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3)  االعتماد في البت تأجيل  ".

المتوسط الجامعي الدبلومالصيدلةاالسالمي المجتمع كليةالخـاص

4024/10/2018488

القياس) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل "  

الجامعي الدبلوم برنامج/ التوحد الضطرابات والتشخيص  

متوسطة جامعية كلية/ االسالمي المجتمع كلية) فـي (المتوسط )، 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال لحين :

الى باالستناد التدريس هيئة اعضاء من الالزم العدد تعيين -  

الخاص االعتماد ومعايير تعليمات من (4) المادة من (ا) الفقرة  

الجامعية للكليات والتطبيقية والعلمية االنسانية للتخصصات  

وتعديالته (2013) رقم المتوسطة . 

التربية تخصص في البكالوريوس مؤهل يحمل مشرف تعيين -  

واجراءات المقاييس تطبيق على الطلبة لتدريب أدنى حدًا الخاصة  

التوحد واضطرابات االحتياجات ذوي للطلبة والتقييم التشخيص .

اضطرابات ذوي االطفال وتقييم لتشخيص واختبارات مقاييس -  

وبالستيكية خشبية تعليمية مواد تدريب، أدلة التوحد، .

2018) الدراسي للعام التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد - -

هيئة أعضاء عقود مدة من( 50)% نسبة تحقيق مع ،(2019  

األقل على سنتين لمدة التدريس .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) ." 

 االعتماد في البت تأجيل

االسالمي المجتمع كليةالخـاص

 والتشخيص القياس

المتوسط الجامعي الدبلومالتوحد الضطرابات



4111/01/2018489

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ اللوجستية العلوم ) األلمانية الجامعة في   

طالبًا (407) قدرها استيعابية بطاقة األردنية .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل: ثانيًا  

( الماجستير برنامج/ اللوجستية العلوم ) األلمانية الجامعة في   

اآلتية الخاص االعتماد نواقص استكمال لحين األردنية :

وحسب التدريس هيئة ألعضاء العلمي االنتاج شرط توفير .1  

العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد تعليمات .

المقرة االستيعابية الطاقة على الحاص التجاوز تصويب .2  

.للتخصص

الجامعي العام من الثاني الفصل بداية أقصاه موعٍد في وذلك  

 استمرارية على الموافقة ".2018/2019

البكالوريوس اللوجستية العلوماألردنية األلمانية الجامعةالخاص االعتماد

4111/01/2018490

الحقوق) لتخصص سابقًا المقرة االستيعابية الطاقة إعادة: أواًل " / 

قرار إلى استنادًا طالبًا،( 440) والبالغة (البكالوريوس برنامج  

5/8/2015 تاريخ (399/24/2015) رقم الهيئة مجلس  .

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة: ثانيًا  

عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الحقوق) لتخصص  

عدم شريطة طالبًا، (550) لتصبح طالبًا (440) من األهلية  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز ."

البكالوريوس الحقوقاألهلية عمان جامعةاالستيعابية الطاقة إعادة

4111/01/2018491

أمن) لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/ اإللكتروني والفضاء المعلومات  

طالب (101) قدرها استيعابية بطاقة اإلسراء .

والفضاء المعلومات أمن) تخصص اعتماد متابعة سيتم: ثانيًا  

من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج/ اإللكتروني  

للتخصص الخاص األولي االعتماد  .

أمن) لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

عند (البكالوريوس برنامج/ اإللكتروني والفضاء المعلومات  

التخصص طلبة من االولى الدفعة تخريج  االعتماد على الموافقة" .

اإلسراء جامعةاألولي الخاص

 والفضاء المعلومات أمن

البكالوريوس اإللكتروني

4111/01/2018492

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة "  

( الماجستير برنامج/ الرقمية والجرائم المعلومات أمن ) جامعة في   

طالبًا (66) قدرها استيعابية بطاقة للتكنولوجيا سمية األميرة  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ."

 وتثبيت رفع على الموافقة 

الخاصة االستيعابية الطاقة

 سمية األميرة جامعة

للتكنولوجيا

 والجرائم المعلومات أمن

الماجستيرالرقمية

4111/01/2018493

هندسة) لــتخصص الخـاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ الداخلي والتصميم العمارة ) 

بطاقة ،(متوسطة جامعية كلية/ السير وادي تدريب كلية) فـي  

للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبا، (269) مقدارها استيعابية  

:اآلتية

والمختبرات الفيزياء مختبرات على الالزم التحديث اجراء -  

بالتخصص المتعلقة االخرى . 

المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

في التخصص في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص ومشاغل مختبرات كافة .

والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم: ثانيًا   

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال من .

للكلية العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا   االعتماد على الموافقة " 

الخـاص

/ السير وادي تدريب كلية

متوسطة جامعية كلية

 والتصميم العمارة هندسة

المتوسط الجامعي الدبلومالداخلي



4111/01/2018494

تكنولوجيا) لــتخصص الخـاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ االبنية وصيانة انشاء  

( متوسطة جامعية كلية/ السير وادي تدريب كلية ) بطاقة ،  

للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبا، (319) مقدارها استيعابية  

:اآلتية

الفيزياء مختبرات على الالزم التحديث اجراء - .

المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

في التخصص في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص ومشاغل مختبرات كافة .

العامة والسالمة األمن ووسائل اجراءات توفير ضرورة -  

 .المهنية

مجال في محكمة (إلكترونية او ورقية) علمية بمجلة االشتراك -  

الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص . 

والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم: ثانيًا  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال من .

للكلية العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا  االعتماد على الموافقة ".

الخـاص

/ السير وادي تدريب كلية

متوسطة جامعية كلية

 وصيانة انشاء تكنولوجيا

المتوسط الجامعي الدبلوماالبنية

4111/01/2018495

" مساحة) لــتخصص الخـاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ الكميات وحساب الطرق  

( متوسطة جامعية كلية/ السير وادي تدريب كلية ) بطاقة ،  

للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبا، (134) مقدارها استيعابية  

:اآلتية

الفيزياء مختبرات على الالزم التحديث اجراء - .

المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

في التخصص في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص ومشاغل مختبرات كافة .

مجال في محكمة (إلكترونية او ورقية) علمية بمجلة االشتراك -  

الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص . 

والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت سيتم: ثانيًا  

16/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال من .

للكلية العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا  االعتماد على الموافقة " 

الخـاص

/ السير وادي تدريب كلية

متوسطة جامعية كلية

 وحساب الطرق مساحة

المتوسط الجامعي الدبلومالكميات

4111/01/2018496

صيانة) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل "  

المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ والهجينة الكهربائية المركبات ) 

،لحين(متوسطة جامعية كلية/ السير وادي تدريب كلية) فـي  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال :

او الماجستير درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -  

االوتوترونكس هندسة في البكالوريوس .

للمختبرات واضح دليل وجود ضرورة - .

في العامة السالمة ووسائل اجراءات توفير ضرورة -  

 .المختبرات

ومحركات والحراريات والتحكم القياس مختبر وتحديث تزويد -  

الالزمة والمعدات باألجهزة بنزين الداخلي االحتراق . 

الالزمة والمعدات باألجهزة وتزويده للموائع مختبر توفير - .

المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

في التخصص في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص ومشاغل مختبرات كافة .

مجال في محكمة (إلكترونية او ورقية) علمية بمجلة االشتراك -  

الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص .

للكلية العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا   االعتماد في البت تأجيل". 

الخـاص

/ السير وادي تدريب كلية

متوسطة جامعية كلية

 المركبات صيانة

المتوسط الجامعي الدبلوموالهجينة الكهربائية



4111/01/2018497

الطاقة تكنولوجيا) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل "  

تدريب كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ المتجددة  

الكلية استكمال لحين ،(متوسطة جامعية كلية/ السير وادي  

اآلتية للنواقص :

او الماجستير درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -  

الميكانيكية الهندسة في البكالوريوس .

للمختبرات واضح دليل وجود ضرورة - .

في العامة السالمة ووسائل اجراءات توفير ضرورة -  

 .المختبرات

والطاقة والحراريات والتحكم القياس مختبر وتحديث تزويد -  

الالزمة والمعدات باألجهزة المتجددة . 

باألجهزة وتزويده الهيدروليكية واآلالت للموائع مختبر توفير -  

الالزمة والمعدات .

المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

في التخصص في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص ومشاغل مختبرات كافة .

باللغة متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد زيادة -  

واالشتراك متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنكليزية  

مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية  

الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص ." 

 االعتماد في البت تأجيل

الخـاص

/ السير وادي تدريب كلية

المتوسط الجامعي الدبلومالمتجددة الطاقة تكنولوجيامتوسطة جامعية كلية

4111/01/2018498

تكنولوجيا) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل "  

كلية) فـي (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ الصناعي التحكم  

استيعابية بطاقة ،(متوسطة جامعية كلية/ السير وادي تدريب  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة طالبا، (143) مقدارها :

او الماجستير درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -  

الميكاترونكس تخصص في البكالوريوس .

قياسات ومختبر الفيزياء، مختبرات على الالزم التحديث اجراء -  

والحرارة التدفق قياسات ومختبر والمستوى، الضغط  

في العامة السالمة ووسائل اجراءات توفير ضرورة -  

 .المختبرات

المتفرغين والفنيين المشرفين من الالزم العدد تعيين -  

في التخصص في البكالوريوس درجة حملة من المتخصصين  

التخصص ومشاغل مختبرات كافة .

للمختبرات واضح دليل وجود ضرورة - .

مجال في محكمة (إلكترونية او ورقية) علمية بمجلة االشتراك -  

الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص .

للكلية العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا  االعتماد في البت تأجيل   ".

الخـاص

/ السير وادي تدريب كلية

المتوسط الجامعي الدبلومالصناعي التحكم تكنولوجيامتوسطة جامعية كلية

4111/01/2018499

لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت في البت تأجيل: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ الصيدلة ) وعلى العربية، عمان جامعة في   

من شهر أقصاه موعٍد في اآلتية النواقص استكمال الجامعة  

:تاريخه

الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة أعضاء ثالثة تعيين .1  

اآلتية المعرفية المجاالت لتغطية :

الصيدالنية الكيمياء - .

:الصيدالنيات - ( صيدالنية حسابات تجميل، صناعية، صيدلة ).

: الطبية العلوم - ( دقيقة أحياء علم ). 

تسويق الحيوية، التقنية سريرية، صيدلة): متقدمة صيدالنيات -  

نباتية عقاقير تحليل باألعشاب، تداوي صيدالني، ).

وذلك للتخصص الالزمة والمراجع بالكتب الجامعة مكتبة رفد .2  

العام اإلطار من (5) رقم المادة في الواردة البنود حسب  

اإلنسانية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات  

.والعلمية

والتجهيزات باألجهزة الجامعة في الصيدلة كلية تزويد .3  

للتخصص الالزمة .

تبين االعتماد لهيئة تقرير تقديم العربية عمان جامعة على: ثانيًا  

الجامعة في الصيدلة كلية من تخريجهم تم الذين الطلبة عدد فيه  

لتخريجهم اتباعها تم التي اآللية فيه توضح وأن  تثبيت في البت تأجيل ".

البكالوريوسالصيدلةالعربية عمان جامعة االستيعابية الطاقة



4111/01/2018500

 لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: أواًل

 البترا جامعة في (البكالوريوس برنامج/ واإلعالم الصحافة)

 طالبًا (432) من سابقًا المقرة االستيعابية الطاقة وتخفيض

.طالبًا (425) لتصبح

 الصحافة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت: ثانيًا

.طالبًا( 425) عند (البكالوريوس برنامج/ واإلعالم

 لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار على الموافقة: ثالثًا

 بالطاقة البترا جامعة في (الماجستير برنامج/ واإلعالم الصحافة)

 االستمرار على الموافقة." طالبًا (44) قدرها والبالغ المقرة االستيعابية

البكالوريوسواإلعالم الصحافةالبترا جامعةالخاص باالعتماد

4111/01/2018501

نظم) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل "   

في (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ والتدفئة والتبريد التكييف  

استكمال لحين الجامعية، الحصن كلية/ التطبيقية البلقاء جامعة  

التالية النواقص الكلية :

يلي بما والمشاغل المختبرات تزويد ضرورة -1 :

العلمية التجارب إلجراء والمناسب الالزم األثاث توفير • .

التوصيالت أن من والتأكد العامة السالمة وسائل توفير •  

الطلبة على امنه الكهربائية .

المختبرات من المياه مصدر وإزالة المياه تسريب معالجة •  

العامة السالمة على لخطرها .

التدريس هيئة ألعضاء مناسبه مكاتب توفير   -2  .

الحديثة والدوريات والمراجع الكتب من الكافي العدد توفير  -3 .

بلغ حيث العامة االستيعابية للطاقة  الكلية تجاوز عدم: ثانيًا    

الطاقة بان علما طالبا (5548) لديها المسجلين الطلبة عدد  

الدبلوم برامج في طالبا (1080) لديهم المقرة العامة االستيعابية  

البكالوريوس برامج في طالبا (1800)و .

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

/ التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية الحصن كلية

 والتبريد التكييف نظم

المتوسط الجامعي الدبلوموالتدفئة

4111/01/2018502

" االتصاالت) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل:أواًل  

الحصن كلية) في (المتوسط الدبلوم برنامج/ الحاسوب وشبكات  

اآلتية النواقص استكمال لحين ،(التطبيقيه البلقاء جامعة/ الجامعية :

في نظرية معتمدة ساعات (8) بــ  الدراسية الخطة تضمين -1  

الخاص االعتماد معايير حسب" الشبكات" المعرفي المجال  

.للتخصص

على الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو توفير -2  

اإللكترونية الهندسة تكنولوجيا مسار .

باالضافة للتخصص حديثه  ودوريات ومراجع كتب توفير  -3  

المكتبية البيانات قواعد اشتراك تفعيل الى .

فيه يدرس الذي المساق المختبر اسم الرقم

عام استعمال الحاسوب مختبر  .1  

الدارات مختبر•  وااللكترونية الكهربائية الدارات مختبر  .2  

الكهربائية

الكترونية ودارات أجهزة مختبر •

الرقمية االساسيات مختبر •

االتصاالت مبادئ مختبر•  االتصاالت مختبر  .3

الرقمية االتصاالت مختبر •

النقل وسائط مختبر•  والهوائيات النقل وسائط مختبر  .4

مختبر•  والمعلومات الشبكات وامن الشبكات مختبر  .5  

الشبكات اساسيات  

والمعلومات الشبكات امن مختبر •

الشبكات تشغيل نظم مختبر •

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

/ التطبيقية البلقاء جامعة

الجامعية الحصن كلية

 وشبكات االتصاالت

المتوسط الجامعي الدبلومالحاسوب



4111/01/2018503

تكنولوجيا) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل "  

البلقاء جامعة في  المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ الطاقة  

االتية النواقص استكمال لحين الجامعية؛ الحصن كلية/ التطبيقية :

الدكتوراه درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو توفير .1  

الكهربائية الهندسة تكنولوجيا مسار على التخصص في  

.والكهروميكانيكية

توفير مع والمراجع والعناوين الكتب عدد وزيادة تحديث .2  

متخصصة محكمة علمية دورية .  

المكتبية البيانات قواعد اشتراك تفعيل .3 .

التالي النحو على تكون بحيث المختبرات هيكلة اعادة .4 :

فيه يدرس الذي المساق المختبر اسم الرقم

عام استعمال الحاسوب مختبر  .1

الدارات مختبر•  وااللكترونية الكهربائية الدارات مختبر  .2  

الكهربائية

الكترونية ودارات أجهزة مختبر •

وااللكترونية الكهربائية الدارات مختبر تزويد ضرورة -9  

الخاص االعتماد معايير حسب الالزمة والمعدات بالتجهيزات  

.للتخصص

والطاقة المتجددة بالطاقة  المتخصصة المختبرات تفعيل -10  

.الشمسية

ومعالجة المهنية العامة والسالمة األمن وسائل توفير -11  

الفيزياء مختبر في المياه مصدر وإزالة المياه تسرب .

معايير حسب التدريس هيئة ألعضاء مناسبه مكاتب توفير  -12  

 االعتماد في البت تأجيل

الخاص

/ التطبيقية البلقاء جامعة

المتوسط الجامعي الدبلومالطاقة تكنولوجياالجامعية الحصن كلية

4111/01/2018504

المياه هندسة) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل: أواًل "  

البلقاء جامعة في (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ والبيئة  

االتية النواقص استكمال لحين الجامعية؛ الحصن كلية/ التطبيقية :

على الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو توفير .1  

والبيئة والمدنية المعمارية الهندسة تكنولوجيا مسار

بالمساحة متخصص مختبر توفير .2 .

المهنية العامة والسالمة األمن وسائل توفير .3 .

للطلبة تسمح التي والكافية المناسبة واالدوات االجهزة توفير .4  

العلمية التجارب إجراء من .

على لخطرها المختبرات من المياه تسريب معالجة ضرورة .5  

العامة السالمة .

التدريس هيئة ألعضاء مناسبه مكاتب توفير ضرورة .6  .

والدوريات والمراجع الكتب من الكافي العدد توفير ضرورة .7  

البيانات قواعد اشتراك وتفعيل الحديث .

للكلية العامة االستيعابية الطاقة على التجاوز عدم:  ثانيًا  االعتماد في البت تأجيل ".

الخاص

/ التطبيقية البلقاء جامعة

المتوسط الجامعي الدبلوموالبيئة المياه هندسةالجامعية الحصن كلية

4111/01/2018505

في تجاوز عليها التي التخصصات في طالب أي قبول عدم "  

تصويب لحين وذلك طيًا والمرفقه الخاصة االستيعابية الطاقة  

الهيئة وتزويد االستيعابية الطاقات تلك على الحاصلة التجاوزات  

خالل التجاوز ذلك لتصويب الجامعة ستتخذها التي باإلجراءات  

في الطلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف ، تاريخه من اسبوعين  

االعتماد معايير مع تماشيًا وذلك تجاوز عليها التي التخصصات  

وخارج داخل التعليم وسمعة التعليمية العملية جودة وضمان  

الهاشمية األردنية المملكة ."

 في طالب أي قبول عدم

 عليها التي التخصصات

 الطاقة في تجاوز

الخاصة االستيعابية

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

عامعاماألردنية

4111/01/2018506

في تجاوز عليها التي التخصصات في طالب أي قبول عدم "  

تصويب لحين وذلك طيًا والمرفقه الخاصة االستيعابية الطاقة  

الهيئة وتزويد االستيعابية الطاقات تلك على الحاصلة التجاوزات  

خالل التجاوز ذلك لتصويب الجامعة ستتخذها التي باإلجراءات  

في الطلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف ، تاريخه من اسبوعين  

االعتماد معايير مع تماشيًا وذلك تجاوز عليها التي التخصصات  

وخارج داخل التعليم وسمعة التعليمية العملية جودة وضمان  

الهاشمية األردنية المملكة ."

 في طالب أي قبول عدم

 عليها التي التخصصات

 الطاقة في تجاوز

عامعاممؤتة جامعةالخاصة االستيعابية

4111/01/2018507

في تجاوز عليها التي التخصصات في طالب أي قبول عدم "  

تصويب لحين وذلك طيًا والمرفقه الخاصة االستيعابية الطاقة  

الهيئة وتزويد االستيعابية الطاقات تلك على الحاصلة التجاوزات  

خالل التجاوز ذلك لتصويب الجامعة ستتخذها التي باإلجراءات  

في الطلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف ، تاريخه من اسبوعين  

االعتماد معايير مع تماشيًا وذلك تجاوز عليها التي التخصصات  

وخارج داخل التعليم وسمعة التعليمية العملية جودة وضمان  

الهاشمية األردنية المملكة ."

 في طالب أي قبول عدم

 عليها التي التخصصات

 الطاقة في تجاوز

عامعامالهاشمية الجامعةالخاصة االستيعابية



4111/01/2018508

في تجاوز عليها التي التخصصات في طالب أي قبول عدم "  

تصويب لحين وذلك طيًا والمرفقه الخاصة االستيعابية الطاقة  

الهيئة وتزويد االستيعابية الطاقات تلك على الحاصلة التجاوزات  

خالل التجاوز ذلك لتصويب الجامعة ستتخذها التي باإلجراءات  

في الطلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف ، تاريخه من اسبوعين  

االعتماد معايير مع تماشيًا وذلك تجاوز عليها التي التخصصات  

وخارج داخل التعليم وسمعة التعليمية العملية جودة وضمان  

الهاشمية األردنية المملكة ."

 في طالب أي قبول عدم

 عليها التي التخصصات

 الطاقة في تجاوز

عامعامالتطبيقية البلقاء جامعةالخاصة االستيعابية

4111/01/2018509

في تجاوز عليها التي التخصصات في طالب أي قبول عدم "  

تصويب لحين وذلك طيًا والمرفقه الخاصة االستيعابية الطاقة  

الهيئة وتزويد االستيعابية الطاقات تلك على الحاصلة التجاوزات  

خالل التجاوز ذلك لتصويب الجامعة ستتخذها التي باإلجراءات  

في الطلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف ، تاريخه من اسبوعين  

االعتماد معايير مع تماشيًا وذلك تجاوز عليها التي التخصصات  

وخارج داخل التعليم وسمعة التعليمية العملية جودة وضمان  

الهاشمية األردنية المملكة ."

 في طالب أي قبول عدم

 عليها التي التخصصات

 الطاقة في تجاوز

عامعامالبيت آل جامعةالخاصة االستيعابية

4111/01/2018510

اللغة) لتخصصي الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة "  

االنجليزية اللغة وتخصص وآدابهما واالنجليزية الفرنسية  – 

األردنية الزيتونة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الترجمة  

: لتصبح

- ( البكالوريوس برنامج/ الترجمة–  االنجليزية اللغة ) (399) 

.طالبا

- ( البكالوريوس برنامج/ وادابهما واالنجليزية الفرنسية اللغة ) 

.طالبا (256)

اآلتي شريطة      :

الدراسية الخطط على اآلتية التعديالت اجراء: أواًل  :

مع تتطابق بحيث الدراسية الخطة في الرموز تعديل – 1  

المساقات بوصف الموجودة الرموز .

الفرنسية باللغة الخاصة المساقات مسميات بين الفصل – 2  

واضح بشكل االنجليزية باللغة والخاصة .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا ." 

 الطاقة رفع على الموافقة

األردنية الزيتونة جامعةالخاصة االستيعابية

 واالنجليزية الفرنسية اللغة

 اللغة وتخصص وآدابهما

البكالوريوسالترجمة–  االنجليزية

4111/01/2018511

 الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة: أواًل

 جامعة في (البكالوريوس برنامج/  األعمال ادارة) لتخصص

.طالبًا (578) لتصبح طالبًا (462) من األهلية عمان

 لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل: ثانيًا

 هيئة عضو تعيين لحين (الماجستير برنامج/الحكومية اإلدارة)

 العليا، الدراسات لبرامج العام االعتماد معايير حسب ثالث تدريس

. 14/11/2018 أقصاه موعٍد في

 المالية العلوم) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض: ثالثًا

 لتصبح طالبًا( 249) من (البكالوريوس برنامج/ والمصرفية

.طالبًا (192)

 تخصص في التدريس هيئة أعضاء عقود تصحيح: رابعًا

 ليصبح (البكالوريوس برنامج/ اإللكترونية والتجارة االعمال)

. األقل على سنتين لمدة منها% 50

 المعلومات نظم) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: خامسًا

 االستيعابية للطاقة والعودة (البكالوريوس برنامج/ اإلدارية

 البدالت دفع شريطة طالبًا (142) والبالغة للتخصص السابقة

 التخصص في جدد طلبة قبول باب فتح اعادة على المترتبة المالية

.االعتماد هيئة في بها المعمول المالية االنظمة وحسب

 التالية من لكل العمل بموافقة االعتماد هيئة تزويد: سادسًا

:دوائرهم من اسماؤهم

رمان ابو رجب أماني الدكتورة- 

 وتثبيت رفع على الموافقة

البكالوريوساألعمال ادارةاألهلية عمان جامعةاالستيعابية الطاقة

4211/07/2018512

الجيوتقنية الهندسة) لتخصص الخاص باالعتماد البت تأجيل " / 

هيئة عضو توفير لحين األردنية الجامعة في (الماجستير برنامج  

التخصص في استاذ برتبة الدكتوراه درجة حملة من تدريس  

سنوات خمس آخر في الجيوتقنية الهندسة في علمي إنتاج ولديه ."

 باالعتماد البت تأجيل

الماجستيرالجيوتقنية الهندسةاألردنية الجامعةالخاص

4211/07/2018513

متصل كبرنامج الماجستير برنامج اعتماد على الموافقة عدم "  

الدكتوراة برنامج مع ."

اعتماد على الموافقة عدم "  

كبرنامج الماجستير برنامج  

برنامج مع متصل  

عامعاماليرموك جامعة".الدكتوراة



4211/07/2018514

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ الحاسوب علم ) العلوم جامعة في   

اآلتي شريطة طالبًا، (353) لتصبح االردنية والتكنولوجيا : 

كل في (1:20) نسبة لتصبح المختبرات وضع تصويب  -1  

 .مختبر

التدريس هيئة ألعضاء الدكتوراه شهادة بمعادلة الهيئة تزويد  -2  

تاليًا اسماؤهم الواردة :

مارديني غلياس وائل. د - .

بكر بني محمد فاتنه. د -

الصالح ابراهيم محمد. د -

الشبول عبدالكريم محمود. د -

طشطوش محمد يحيى.د -

السميرات عبداهلل محمد.د -

الغني عبد ملك. د -

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

15/2/2019 أقصاه موعٍد .

برنامج/ الحاسوب علم) تخصص في جدد طلبة قبول وقف: ثانيا  

تعيين لحين األردنية والتكنولوجيا العلوم جامعة في (الماجستير  

البرنامج في التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد الجامعة   

االستيعابية الطاقة حساب مرفقًا للطلبة الفعلي العدد لتغطية  

) لتخصص البكالوريوس برنامج/  الحاسوب علم  الطاقة رفع على الموافقة".(

الخاصة االستيعابية

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

البكالوريوسالحاسوب علماالردنية

4211/07/2018515

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة "  

( الماجستير برنامج/ األعمال إدارة ) األهلية عمان جامعة في   

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا (55) لتصبح  

".للجامعة

 وتثبيت رفع على الموافقة 

الماجستيراألعمال إدارةاألهلية عمان جامعةالخاصة االستيعابية الطاقة

4211/07/2018516

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل: أواًل "  

( برنامج/ التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  

لحين وذلك األوسط الشرق جامعة في (الماجستير :

على التدريس هيئة ألعضاء األكاديمية الرتب توزيع إعادة .1  

والبكالوريوس الماجستير برنامجي .

مفصل بشكل التدريس هيئة ألعضاء العلمي اإلنتاج بيان .2  .

التعليم تكنولوجيا) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: ثانيًا / 

الطاقة حسب األوسط الشرق جامعة في (البكالوريوس برنامج  

طالبًا (200) والبالغة سابقًا المقرة االستيعابية .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا  الطاقة رفع في البت تأجيل ".

األوسط الشرق جامعةالخاصة االستيعابية

 المعلومات تكنولوجيا

الماجستيرالتعليم في واالتصاالت

4211/07/2018517

الشرق لجامعة العامة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "  

اآلتي النحو على موزعين طالبًا (5000) عند األوسط :

طالبًا (4059) البكالوريوس لبرامج - .

طالبًا (941) العليا الدراسات لبرامج -  الطاقة تثبيت على الموافقة".

عامعاماألوسط الشرق جامعةالعامة االستيعابية

4211/07/2018518

مبنى استغالل من العربية عمان لجامعة الموافقة من مانع ال "  

والتدريب الماجستير برامج تدريس لغايات خلدا في الجامعة ، 

والخاص العام االعتماد معايير تحقيق شريطة ."

 لجامعة الموافقة من مانع ال

 استغالل من العربية عمان

عامعامالعربية عمان جامعةخلدا في الجامعة مبنى

4211/07/2018519

كما األكاديمية، للبرامج التدريس جودة ضمان معايير اقرار "  

المرفق الشكل في هي عامعامعاممعايير اقرار".

4211/07/2018520

) للمستويين الجامعية الكفاءة امتحان عقد تقرر " والدقيق العام ) 

مابين الواقعة الفترة خالل ( 25/11/2018 - 2/12/2018 ) 

العام من األول الدراسي الفصل على تخرجهم المتوقع للطلبة  

2018/2019 الجامعي عامعامتعميمالجامعية الكفاءة امتحان عقد".

4211/07/2018521

اعتبارًا المعرفي المجال وثيقة منح طلبات استقبال عن التوقف "  

1/12/2018 تاريخ من عامعامعامالمعرفي المجال وثيقة".

4314/11/2018522

في تجاوز عليها التي التخصصات في طالب أي قبول عدم "  

تصويب لحين وذلك طيًا والمرفقه الخاصة االستيعابية الطاقة  

الهيئة وتزويد االستيعابية الطاقات تلك على الحاصلة التجاوزات  

خالل التجاوز ذلك لتصويب الجامعة ستتخذها التي باإلجراءات  

في الطلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف ، تاريخه من اسبوعين  

االعتماد معايير مع تماشيًا وذلك تجاوز عليها التي التخصصات  

وخارج داخل التعليم وسمعة التعليمية العملية جودة وضمان  

الهاشمية األردنية المملكة ."

 في طالب أي قبول عدم

 عليها التي التخصصات

 الطاقة في تجاوز

عامعاماألردنية الجامعةالخاصة االستيعابية



4314/11/2018523

في تجاوز عليها التي التخصصات في طالب أي قبول عدم "  

تصويب لحين وذلك طيًا والمرفقه الخاصة االستيعابية الطاقة  

الهيئة وتزويد االستيعابية الطاقات تلك على الحاصلة التجاوزات  

خالل التجاوز ذلك لتصويب الجامعة ستتخذها التي باإلجراءات  

في الطلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف ، تاريخه من اسبوعين  

االعتماد معايير مع تماشيًا وذلك تجاوز عليها التي التخصصات  

وخارج داخل التعليم وسمعة التعليمية العملية جودة وضمان  

الهاشمية األردنية المملكة ."

 في طالب أي قبول عدم

 عليها التي التخصصات

 الطاقة في تجاوز

عامعاماليرموك جامعةالخاصة االستيعابية

4314/11/2018524

" في القبول إيقاف مبررات لبيان مؤتة جامعة مخاطبة:أواًل  

) لتخصصي الدكتوراة برنامج السياسية العلوم الخاص، القانون ).

الطلبة بأعداد االعتماد هيئة تزويد مؤتة جامعة من الطلب: ثانيًا  

تدريس على القائمين  التدريس هيئة وأعضاء والوافدين األردنيين  

) تخصصي الدكتوراة برنامج/ السياسية والعلوم الخاص، القانون ).

لكل ُتطرح التي الُشعب بأعداد االعتماد هيئة تزويد: ثالثًا  

الحرم داخل البرامج جميع وفي الجامعة تخصصات من تخصص  

وخارجه الجامعي ."

مؤتة جامعةجامعة مخاطبة

 العلوم الخاص، القانون

الدكتوراهالسياسية

4314/11/2018525

" الخاصة اإلستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: أواًل  

العلوم جامعة في (الماجستير برنامج/ التمريض)لتخصص  

اآلتي شريطة طالبًا (120) لتصبح االردنية والتكنولوجيا :

الخاصة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب .1  

يبلغ حيث طالبًا، (90)التجاوز مقدار والبالغ للبرنامج المحسوبة  

طالبًا (210) بالبرنامج الفعلي الطلبة عدد .

العليا الدراسات برامج في الطلبة لعدد األقصى بالحد االلتزام .2  

االعتماد ومعايير لتعليمات وفقا وذلك طالبًا، (60) قدرها والبالغ  

الجديدة العليا الدراسات لبرامج العام .

هيئة أعضاء لجميع الدكتوراة شهادة بمعادلة الهيئة تزويد .3  

دكتوراة شهادة معادلة على حاصل غير هو ممن التدريس  ، 

عام قبل ما الدكتوراة شهادة على حاصل هو من ذلك من ويستثنى  

أجنبية جامعة من 1990 .

برنامج/ التمريض) تخصص في في جدد طلبة قبول عدم: ثانيًا   

الطلبة أعداد على الحاصل التجاوز تصويب لحين (الماجستير  .

التمريض) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار: ثالثًا / 

شريطة طالبًا( 1150) عند طاقته وتثبيت (البكالوريوس برنامج  

واالختيارية اإلجبارية) التخصص متطلبات بنسبة اإللتزام  

المعتمدة الساعات مجموع من األقل على%( 60 )(والمساندة  

حيث التمريض، في البكالوريوس لبرنامج الدراسية الخطة ضمن  

.(%52,9) الحالية النسبة بلغت

العام من األول الدراسي الفصل بداية أقصاه موعد في وذلك  

2019/2020 الجامعي  الطاقة رفع على الموافقة".

الخاصة اإلستيعابية

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

الماجستيرالتمريضاالردنية

4314/11/2018526

" لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل: أواًل  

( الماجستير برنامج/ الرياضيات ) في جدد طلبة قبول وعدم ،  

التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين لحين البرنامج، ، 

على احتسابهم تم القسم في التدريس هيئة أعضاء كافة أن حيث  

البكالوريوس برنامج .

برنامج/ الرياضيات) تخصص في جدد طلبة قبول عدم: ثانيًا  

هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين لحين ،(البكالوريوس  

للطلبة الفعلي العدد لتغطية التدريس .

التدريس هيئة أعضاء لجميع الدكتوراة شهادة بمعادلة التقدم: ثالثًا  

من ويستثنى الدكتوراة، شهادة معادلة على حاصل غير هو ممن  

من 1990 عام قبل ما الدكتوراة شهادة على حاصل هو من ذلك  

أجنبية جامعة .

العام من األول الدراسي الفصل بداية أقصاه موعد في وذلك  

2019/2020 الجامعي  الطاقة رفع في البت تأجيل ".

الخاصة االستيعابية

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

الماجستيرالرياضياتاألردنية



4314/11/2018527

" لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل: أواًل  

( الماجستير برنامج/ الفيزياء ) في جدد طلبة قبول وعدم ،  

التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين لحين البرنامج، ، 

على احتسابهم تم القسم في التدريس هيئة أعضاء كافة أن حيث  

البكالوريوس برنامج .

الفيزياء) لتخصص الخاص االعتماد في االستمرار: ثانيًا   / 

وااللتزام   ،(177) عند طاقته وتثبيت (البكالوريوس برنامج  

البرنامج في الطلبة عدد اليتجاوز بحيث تثبيته تم الذي بالعدد  

.طالبًا (177)

هيئة أعضاء لجميع الدكتوراة شهادة بمعادلة الهيئة تزويد: ثالثًا  

الدكتوراة شهادة معادلة على حاصل غير هو ممن التدريس ، 

عام قبل ما الدكتوراة شهادة على حاصل هو من ذلك من ويستثنى  

أجنبية جامعة من 1990 .

العام من األول الدراسي الفصل بداية أقصاه موعد في وذلك  

2019/2020 الجامعي ."

 الطاقة رفع في البت تأجيل 

الخاصة االستيعابية

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

الماجستيرالفيزياءاألردنية

4314/11/2018528

" الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة: أواًل  

في (البكالوريوس برنامج/ البديلة الطاقة تكنولوجيا) لتخصص  

طالبًا (250) عند األردنية الزيتونة جامعة .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا  وتثبيت رفع على الموافقة ".

البكالوريوسالبديلة الطاقة تكنولوجيااألردنية الزيتونة جامعةالخاصة االستيعابية الطاقة

4314/11/2018529

باستكمال المتعلقة العربية عمان جامعة مذكرة عرض يؤجل "  

رقم الهيئة مجلس قرار في الواردة للنواقص الجامعة  

تثبيت بخصوص 1/11/2018 تاريخ (499/41/2018)  

برنامج/ الصيدلة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة  

البكالوريوسالصيدلةالعربية عمان جامعةيؤجل".(البكالوريوس

4314/11/2018530

" لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة: أواًل  

( برنامج/ التعليم في واالتصاالت المعلومات تكنولوجيا  

لتصبح طالبًا( 44) من األوسط الشرق جامعة في (الماجستير  

.طالبًا (55)

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثانيًا  الطاقة رفع على الموافقة ".

األوسط الشرق جامعةالخاصة االستيعابية

 المعلومات تكنولوجيا

الماجستيرالتعليم في واالتصاالت

4314/11/2018531

/ األعمال إدارة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت

 للتكنولوجيا العقبة جامعة في (البكالوريوس برنامج

 العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالب، (200) عند

 االستيعابية الطاقة تثبيت."للجامعة

البكالوريوساألعمال إدارةللتكنولوجيا العقبة جامعةالخاصة

4314/11/2018532

" تاريخ (476/40/2018) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد  

جامعتكم إلى االعتذار) على ينص والذي 24/10/2018  

الطاقة رفع بطلب بالتقدم السماح على الموافقة بعدم الموقرة  

لحين العالمية، اإلسالمية العلوم لجامعة العامة االستيعابية  

الهيئة مجلس قرار في الواردة العام االعتماد نواقص استكمال  

18/4/2018 تاريخ (140/16/2018) رقم )."

 مجلس قرار على التأكيد

الهيئة

 اإلسالمية العلوم جامعة

عامعامالعالمية

4314/11/2018533

هي كما التربوية، العلوم كلية لبرامج المعرفية المجاالت إقرار "  

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل المرفق بالشكل البكالوريوسالتربوية العلوم كليةتعميمالمعرفية المجاالت إقرار" .

4314/11/2018534

" اإلسالمية المصارف) لتخصص المعرفية بالمجاالت التقيُّد / 

الُمقرة االدارية العلوم كليات في الموطن (البكالوريوس برنامج  

الهيئة مجلس قبل من سابقًا البكالوريوساإلسالمية المصارفاإلدارية العلوم كليةالمعرفية بالمجاالت التقيُّد".

4314/11/2018535

 فورًا، الجامعي الحرم خارج الوافدين الطلبة تدريس وقف

 مدينة في طالل بن الحسين جامعة في الجامعي بالحرم والتحاقهم

 اآلن القائم النحو وعلى التدريس عملية في االستمرار ألّن معان،

 معايير من األدنى الحد يحقق وال التعليمية، العملية يخدم ال

 العالي التعليم سمعة على سلبًا سينعكس مما التعليم جودة ضمان

 الطلبة تدريس وقف."الهاشمية األردنية المملكة في

 الحرم خارج الوافدين

عام عامطالل بن الحسين جامعةالجامعي

4314/11/2018536

" إدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على التأكيد: أواًل  

شريطة األهلية، عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على التأكيد: ثانيًا  

( البكالوريوس برنامج/ اإللكترونية والتجارة األعمال ) جامعة في   

طالب (200) المقرة االستيعابية الطاقة ضمن األهلية، عمان ، 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة  استمرارية على التأكيد".

 البكالوريوساألعمال إدارةاألهلية عمان جامعةالخاص االعتماد



4314/11/2018537

" برنامج/ الصيدلة) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل  

جامعية كلية/ ثروت االميرة كلية) فـي (المتوسط الدبلوم  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال لحين ،(متوسطة :

للعام المختبرات ومشرفي التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

مدة من (50%) نسبة تحقيق مع ،(2019-2018) الدراسي  

األقل على سنتين لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود .

الكلية في االكاديمية االقسام لرؤساء مستقلة مكاتب توفير - . 

الكلية في والتسجيل القبول قسم حوسبة - .

في االتية التعليمية والوسائل واألدوات التجهيزات توفير -  

: المختبرات

ITEM 

Volumetric flask 

Boiling flask 

Filter paper 

Glass rod 

Suppositories mould 

Beakers (Different capacities; up to 

5000 ml)

Brushes

Bunsen burner

Centrifuge Bench Top

Chamber for paper and TLC 

chromatography

 االعتماد في البت تأجيل

الخـاص

 كلية/ ثروت االميرة كلية

المتوسط الدبلومالصيدلةمتوسطة جامعية

4314/11/2018538

" التمريض) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل  

ثروت االميرة كلية) فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/ المشارك / 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال لحين ،(متوسطة جامعية كلية :

في الماجستير درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -  

التمريض تخصص .

للعام المختبرات ومشرفي التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

مدة من (50%) نسبة تحقيق مع ،(2019-2018) الدراسي  

األقل على سنتين لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود .

الكلية في االكاديمية االقسام لرؤساء مستقلة مكاتب توفير - . 

الكلية في والتسجيل القبول قسم حوسبة - .

في االتية التعليمية والوسائل واألدوات التجهيزات توفير -  

: المختبرات

البالغين وصحة التمريض أساسيات مختبر - .

واالدوات الجهاز اسم             

الجلد تحت الحقن+  العضلية الحقن عمل على للتدرب لعبة

الضغط قياس على للتدرب بالستيكية يد

الشرجية الحقن عمل على للتدرب لعبة

الكترونية حرارة ميازين

بول أكياس حامل

للسرير للصعود المريض لمساعدة درجتين من مكون سلم

متحركة مرضى ملفات حمالة

أوكسجين اسطوانة

التبخيرة لعمل جهاز

 االعتماد في البت تأجيل

الخـاص

 كلية/ ثروت االميرة كلية

المتوسط الدبلومالمشارك التمريضمتوسطة جامعية

4314/11/2018539

" االعمال ادارة) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل / 

جامعية كلية/ ثروت االميرة كلية) فـي (المتوسط الدبلوم برنامج  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال لحين ،(متوسطة :

للعام المختبرات ومشرفي التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

مدة من (%50) نسبة تحقيق مع ،(2019-2018) الدراسي  

األقل على سنتين لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود .

او الماجستير درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -  

التخصص في البكالوريوس .

الكلية في االكاديمية االقسام لرؤساء مستقلة مكاتب توفير - . 

الكلية في والتسجيل القبول قسم حوسبة - .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو إلكترونية او ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

في أعـاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

31/12/2018."

 االعتماد في البت تأجيل

الخـاص

 كلية/ ثروت االميرة كلية

المتوسط الدبلوماالعمال ادارةمتوسطة جامعية



4314/11/2018540

" برنامج/ محاسبة) لــتخصص الخـاص االعتماد على الموافقة  

جامعية كلية/ ثروت االميرة كلية) فـي (المتوسط الدبلوم  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال شريطة ،(متوسطة :

للعام المختبرات ومشرفي التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

مدة من (50%) نسبة تحقيق مع ،(2019-2018) الدراسي  

األقل على سنتين لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود .

الكلية في االكاديمية االقسام لرؤساء مستقلة مكاتب توفير - . 

الكلية في والتسجيل القبول قسم حوسبة - .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

من والتأكد للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

31/12/2018 في أعـاله للنواقص الكلية استكمال  االعتماد على الموافقة".

الخـاص

 كلية/ ثروت االميرة كلية

المتوسط الدبلوممحاسبةمتوسطة جامعية

4314/11/2018541

" التصميم) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل  

ثروت االميرة كلية) فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/ الجرافيكي / 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال لحين ،(متوسطة جامعية كلية :

في الماجستير درجة حملة من متفرغ تدريس هيئة عضو تعيين -  

.التخصص

للعام المختبرات ومشرفي التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

مدة من (50%) نسبة تحقيق مع ،(2019-2018) الدراسي  

األقل على سنتين لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود .

وعلى للتخصص الدراسية الخطة على االتية التعديالت اجراء -  

االتي النحو :

مادتي في النظر إلعادة التطبيقية البلقاء جامعة مخاطبة -  

ثالثي والتصميم (2D AutoCAD) االبعاد ثنائي التصميم  

الجديدة الدراسية الخطة في (3D MAX) االبعاد .

الكلية في االكاديمية االقسام لرؤساء مستقلة مكاتب توفير - . 

الكلية في والتسجيل القبول قسم حوسبة - .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

في أعـاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم     

 االعتماد في البت تأجيل".31/12/2018

الخـاص

 كلية/ ثروت االميرة كلية

المتوسط الدبلومالجرافيكي التصميممتوسطة جامعية

4314/11/2018542

" برنامج/ الترجمة) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل  

جامعية كلية/ ثروت االميرة كلية) فـي (المتوسط الدبلوم  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال لحين ،(متوسطة :

على الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -  

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

والعلمية االنسانية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير تعليمات  

وتعديالته (2013) للعام المتوسطة الجامعية للكليات والتطبيقية .

للعام المختبرات ومشرفي التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

مدة من (50%) نسبة تحقيق مع ،(2019-2018) الدراسي  

األقل على سنتين لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود .

الكلية في االكاديمية االقسام لرؤساء مستقلة مكاتب توفير - . 

الكلية في والتسجيل القبول قسم حوسبة - .

احد تهيئة او اللغات مختبر في الحاسوب اجهزة تحديث -  

والمحادثة السمعي االستيعاب لتطبيقات الحاسوب مختبرات  

.والترجمة

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

في أعـاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم     

 االعتماد في البت تأجيل".31/12/2018

الخـاص

 كلية/ ثروت االميرة كلية

المتوسط الدبلومالترجمةمتوسطة جامعية



4314/11/2018543

" المكتبات علم) لــتخصص الخـاص االعتماد في البت تأجيل  

ثروت االميرة كلية) فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/ والمعلومات / 

اآلتية للنواقص الكلية استكمال لحين ،(متوسطة جامعية كلية :

على الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين -  

 (أ) الفقرة (1) للبند استنادا والمكتبات المعلومات ادارة برنامج

الخاص االعتماد ومعايير تعليمات من (4) المادة من  

الجامعية للكليات والتطبيقية والعلمية االنسانية للتخصصات  

وتعديالته (2013) للعام المتوسطة .

درجة حملة من التدريس هيئة اعضاء من الالزم العدد تعيين -  

التخصص في الماجستير .

للعام المختبرات ومشرفي التدريس هيئة أعضاء عقود تجديد -  

مدة من (50%) نسبة تحقيق مع ،(2019-2018) الدراسي  

األقل على سنتين لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود .

الكلية في االكاديمية االقسام لرؤساء مستقلة مكاتب توفير - . 

الكلية في والتسجيل القبول قسم حوسبة - .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم اإلنجليزية باللغة  

في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية بدورية واالشتراك  

وبواقع الخاص االعتماد ومعايير تعليمات حسب التخصص مجال  

مادة لكل عناوين (3) . 

في أعـاله للنواقص الكلية استكمال من التأكد وسيتم  

 االعتماد في البت تأجيل".31/12/2018

الخـاص

 كلية/ ثروت االميرة كلية

المتوسط الدبلوموالمعلومات المكتبات علممتوسطة جامعية

4314/11/2018544

الخاصة والخطوات اإلجراءات من (10) رقم المادة تعديل "  

النحو على لتصبح منها األخيرة الفقرة الجودة ضمان شهادة لنيل  

:اآلتي

سنتين مرور قبل الشهادة لنيل ُأخرى مرة التقدم لها يسمح ال إذ،   

عنها الجودة ضمان شهادة حجب قرار صدور بعد األقل على  

بعد األقل على واحدة سنة مرور وقبل ،(المؤسسة) مستوى على  

مستوى على عنها الجودة ضمان شهادة حجب قرار صدور  

".(البرنامج)

عامعامتعميمالمادة تعديل

4422/11/2018545

 لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل

 بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الكيمياء)

 الدراسية الخطة تصويب شريطة طالبًا، (633) قدرها استيعابية

 الكيمياء المعرفي للمجال الحيوية بالكيمياء متعلقة مساقات بإضافة

. ادنى حدًا ساعات (3) بواقع الحيوية

 لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثانيًا

 بطاقة اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج/ الكيمياء)

 استمرارية على الموافقة .طالبًا (66) قدرها استيعابية

البكالوريوسالكيمياءاليرموك جامعةالخاص االعتماد

4422/11/2018546

 (506/41/2018) رقم السابق المجلس قرار على التأكيد  

: على ينص والذي 1/11/2018 تاريخ

 في تجاوز عليها التي التخصصات في طالب أي قبول عدم" 

 تصويب لحين وذلك طيًا والمرفقه الخاصة االستيعابية الطاقة

 الهيئة وتزويد االستيعابية الطاقات تلك على الحاصلة التجاوزات

 خالل التجاوز ذلك لتصويب الجامعة ستتخذها التي باإلجراءات

 في الطلبة قبول إيقاف سيتم ذلك وبخالف ، تاريخه من اسبوعين

 االعتماد معايير مع تماشيًا وذلك تجاوز عليها التي التخصصات

 وخارج داخل التعليم وسمعة التعليمية العملية جودة وضمان

 مجلس قرار على التأكيد."الهاشمية األردنية المملكة

عامعاممؤتة جامعةالهيئة



4422/11/2018547

المخبرية الطبية العلوم) تخصص في طلبة قبول ايقاف: أواًل " / 

لحين األردنية، والتكنولوجيا العلوم جامعة في (الماجستير برنامج  

من التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد بتعيين الجامعة قيام  

للطلبة الفعلي العدد لتغطية التخصص في الدكتوراه درجة حملة .

العلوم) تخصص ترخيص على الحصول بطلب  التقدم: ثانيا  

قبل من مسارات أربع في (الماجستير برنامج/ المخبرية الطبية  

تبين حيث األصول، حسب العلمي والبحث العالي التعليم مجلس  

اربع ضمن البرنامج في الماجستير درجة تمنح الجامعة أن  

. مسارات

التدريس هيئة أعضاء لجميع الدكتوراه شهادة بمعادلة التقدم: ثالثًا  

ذلك من ويستثنى  دكتوراه، شهادة معادلة على الحاصلين غير   

جامعة من 1991 عام قبل الدكتوراة شهادة على حصل من  

.أجنبية

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: رابعًا  

( البكالوريوس برنامج/ المخبرية الطبية العلوم ) طاقته وتثبيت   

في طلبة قبول بعدم وااللتزام طالبًا (652) عند االستيعابية  

المحسوبة االستيعابية الطاقة على التجاوز تصويب لحين البرنامج  

طالبًا (47) قدره والبالغ .

العام من االول الدراسي الفصل بداية أقصاه موعٍد في وذلك  

2019/2020 الجامعي ."

الماجستيرالمخبرية الطبية العلوموالتكنولوجيا العلوم جامعة طلبة قبول ايقاف 

4422/11/2018548

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل: أواًل "  

( الماجستير برنامج/ التطبيقية الحياتية العلوم ) العلوم جامعة في   

باآلتي الجامعة قيام لحين األردنية، والتكنولوجيا :

حملة من التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين  -1  

حاليًا المتوفر العدد أن حيث التخصص في الدكتوراه درجة  

التقانات) تخصصي في المسجلين الطلبة عدد لتغطية اليكفي  

برنامجي/ التطبيقية الحياتية العلوم الوراثية، والهندسة الحيوية  

والماجستير البكالوريوس ). 

الدراسية الخطة على التالية التعديالت إجراء امكانية -2  

والشامل الرسالة لمساري للتخصص :

ساعات (3) بواقع (المتقدمة الحيوية التقنيات) مادة إضافة •  

والشامل الرسالة لمساري إجبارية معتمدة .

ساعات (3) بواقع (المتقدمة الحيوية المعلوماتية) مادة إضافة •  

والشامل الرسالة لمساري االختيارية المواد قائمة إلى معتمدة

إلى االختيارية المواد قائمة من (المتقدم الخلية علم) مادة نقل •  

الشامل لمسار اإلجبارية المواد قائمة .

قائمة إلى اإلجبارية المواد قائمة من (متقدم مناعة) مادة نقل •  

الرسالة لمسار االختيارية المواد .

الوراثة) و (الجيني التعبير تنظيم)  االختياريتين المادتين دمج •  

لمساري معتمدة ساعات( 3) بواقع واحدة بمادة (الجينية الفوق  

والشامل الرسالة  

بواقع (المتقدمة الدقيقة لألحياء الحيوية التقنيات) مادة إضافة •  

الرسالة لمساري االختيارية المواد قائمة إلى معتمدة ساعات (3)  

 الطاقة رفع في البت تأجيل 

الخاصة االستيعابية

 والتكنولوجيا العلوم جامعة 

الماجستير التطبيقية الحياتية العلوماألردنية

4422/11/2018549

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ وآدابها العربية اللغة ) الجامعة في   

طالبًا (779) عند االستيعابية الطاقة وتثبيت الهاشمية .

15/1/2019 لغاية نهائية مهلة الهاشمية الجامعة منح: ثانيًا  

وآدابها العربية اللغة) تخصص ترخيص بقرار الهيئة لتزويد / 

في جدد طلبة قبول وقف سيتم ذلك وبخالف ،(الماجستير برنامج  

.التخصص

اللغة)لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثالثًا  

54) قدرها استيعابية بطاقة (الدكتوراه برنامج/ وآدابها العربية ) 

التخصص في جدد طلبة قبول باب فتح وإعادة طالبًا  ."

 استمرارية على الموافقة 

البكالوريوس وآدابها العربية اللغةالهاشمية الجامعةالخاص االعتماد

4422/11/2018550

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "  

( ( البكالوريوس برنامج/ الطبيعي العالج اإلسراء جامعة في   

الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا (181) قدرها  استيعابية بطاقة  

للجامعة العامة االستيعابية ."

 الطاقة تثبيت على الموافقة

البكالوريوسالطبيعي العالجاإلسراء جامعة الخاصة االستيعابية



4422/11/2018551

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة .1  

( البكالوريوس برنامج/ المحاسبة ) االستيعابية الطاقة وتخفيض   

طالبًا (760) لتصبح الخاصة .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة .2  

( الماجستير برنامج/ المحاسبة ) سابقًا المقرة االستيعابية بالطاقة   

طالبًا (66) وقدرها .

إدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة .3  

سابقًا المقرة االستيعابية بالطاقة (البكالوريوس برنامج/  االعمال  

طالبًا (495) وقدرها .

إدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة .4  

سابقًا المقرة االستيعابية بالطاقة (الماجستير برنامج/ االعمال  

طالبًا (66) وقدرها .

علوم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة .5  

االستيعابية بالطاقة (البكالوريوس برنامج/  ومصرفية مالية  

طالبًا (289) وقدرها سابقًا المقرة .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة .6  

( البكالوريوس برنامج/ االقتصاد ) سابقًا المقرة االستيعابية بالطاقة   

طالبًا (161) وقدرها .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة .7  

( البكالوريوس برنامج/ التسويق ) سابقًا المقرة االستيعابية بالطاقة   

طالبًا (180) وقدرها .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة .8  

( الماجستير برنامج/ التسويق ) سابقًا المقرة االستيعابية بالطاقة   

 استمرارية على الموافقة

الزرقاء جامعةالخاص االعتماد

 والعلوم االقتصاد كلية

البكالوريوساالدارية

4422/11/2018552

اللغة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة "  

االستيعابية بالطاقة (البكالوريوس برنامج/ وآدابها االنجليزية  

طالبًا (583) قدرها والبالغ سابقًا المقرة ."

 استمرارية على الموافقة

البكالوريوس وآدابها االنجليزية اللغةالزرقاء جامعةالخاص االعتماد

4422/11/2018553

تاريخ (499/41/2018) رقم الهيئة مجلس قرار على التأكيد "  

العربية عمان جامعة من والطلب 1/11/2018

كاآلتي وهي القرار في الواردة النواقص استكمال :

الدكتوراه درجة حملة من تدريس هيئة أعضاء ثالثة تعيين .1  

اآلتية المعرفية المجاالت لتغطية :

الصيدالنية الكيمياء - .

:الصيدالنيات - ( صيدالنية حسابات تجميل، صناعية، صيدلة ).

: الطبية العلوم - ( دقيقة أحياء علم ). 

تسويق الحيوية، التقنية سريرية، صيدلة): متقدمة صيدالنيات -  

نباتية عقاقير تحليل باألعشاب، تداوي صيدالني، ).

وذلك للتخصص الالزمة والمراجع بالكتب الجامعة مكتبة رفد .2  

العام اإلطار من (5) رقم المادة في الواردة البنود حسب  

اإلنسانية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات  

.والعلمية

باألجهزة الجامعة في الصيدلة كلية تزويد استكمال .3  

للتخصص الالزمة والتجهيزات ." 

العام من الثاني الدراسي الفصل بداية أقصاه موعٍد في وذلك  

 مجلس قرار على التأكيد.(2018/2019) الجامعي

البكالوريوس الصيدلةالعربية عمان جامعةالهيئة

4422/11/2018554

الصيدلة ) لتـخصص الخـاص االعتـمـــاد في البت تأجيل "  / 

الجــامعية الزرقـــاء)  كليـــــــة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنـامـج  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال لحين ( التطبيقية البلقاء جامعة / :

في البكالوريوس درجة حملة من متفرغ مشرف توفير .1  

االعتماد معايير حسب التخصصية المختبرات في التخصص  

.الخاص

الخاصة االستيعابية الطاقة على الحاصل التجاوز تصويب .2  

تدريس هيئة عضو بتوفير طالبًا ( 35 ) قدره والبالغ المحسوبة  

لتغطية السريرية الصيدلة في الماجستير درجة حملة من متفرغ  

للطلبة الفعلي العدد .

والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء .3  

بدورية واإلشتراك المتخصصة الحديثة والموسوعات والمعاجم  

التخصص مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية  

الخاص االعتماد معايير حسب .

بالنقص المختبرات وتزويد المطلوبة األجهزة توريد استكمال .4  

وبموجب المعايير حسب والمعدات والتجهيزات األدوات من  

األصول حسب للكلية توريدها سيتم التي الشراء طلبية  االعتـمـــاد في البت تأجيل.

الخـاص

 الزرقـــاء ) كليـــــــة

 البلقاء جامعة/  الجــامعية

 المتوسط الدبـلوم الصيدلة( التطبيقية



4422/11/2018555

التمريض ) لتـخصص الخـاص االعتمـاد في البت تأجيل "  

كليـة فـي ( المتوسط الدبـلوم برنامـج/  المشارك

( التطبيقية البلقاء جامعة/  الجامعية الزرقـاء ) استكمال لحين   

اآلتية للنواقص الكلية :

في البكالوريوس درجة حملة من متفرغ مشرف توفير .1  

االعتماد معايير حسب التخصصية المختبرات في التخصص  

.الخاص

والمراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء .2  

بدورية واإلشتراك المتخصصة الحديثة والموسوعات والمعاجم  

التخصص مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية  

الخاص االعتماد معايير حسب .

بالنقص المختبرات وتزويد المطلوبة األجهزة توريد استكمال .3  

وبموجب المعايير حسب والمعدات والتجهيزات األدوات من  

األصول حسب للكلية توريدها سيتم التي الشراء طلبية  االعتـمـــاد في البت تأجيل.

الخـاص

 الزرقـــاء ) كليـــــــة

 البلقاء جامعة/  الجــامعية

 المتوسط الدبـلوم المشارك التمريض ( التطبيقية

4422/11/2018556

 تاريخ (477/40/2018)  رقم المجلس قرار على التأكيد

:والمتضمن (24/10/2018)

 العلوم جامعة في الحقوق كلية عن الجودة ضمان شهادة حجب" 

."التطبيقية

 شهادة على للحصول آخر بطلب التقدم يمكنها الجامعة بأن علمًا

 سنة مضي بعد الحقوق لكلية البرنامج مستوى على الجودة ضمان

 مجلس قرار على التأكيد.الهيئة مجلس قرار صدور تاريخ من

 عامالحقوق كليةالتطبيقية العلوم جامعةالهيئة

4529/11/2018557

" لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل  

( البكالوريوس برنامج/ السياسية العلوم ) األردنية الجامعة في   

طالبًا (321) عند االستيعابية الطاقة وتثبيت .

العلوم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة:ثانيًا  

الطاقة وتثبيت األردنية الجامعة في (الماجستير برنامج/ السياسية  

طالبًا (66) عند االستيعابية .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثالثا   

( الدكتوراه برنامج/ السياسية العلوم ) بطاقة األردنية الجامعة في   

طالبًا (33) قدرها استيعابية .

السياسية العلوم) تخصص في جدد طلبة قبول باب فتح: رابعًا / 

االردنية الجامعة في (الدكتوراه برنامج . 

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: خامسًا  

( الماجستير برنامج/ االنسانية والتنمية االنسان حقوق ) في   

طالبًا (88) عند االستيعابية الطاقة وتثبيت األردنية الجامعة ، 

بان الهيئة،علمًا موافقة بعد اال التخصص في طلبة قبول وعدم   

 .(%60) األردنيين  غير التدريس هيئة أعضاء نسبة

و القيادة) لتخصص الخاص االعتماد في  البت تأجيل: سادسًا  

األردنية الجامعة في (الماجستير برنامج/  العالمية التحديات  

الدراسات لبرامج  تدريس هيئة أعضاء أربعة توفر لعدم وذلك  

المنفصلة العليا .

التنمية) لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل: سابعًا  

لعدم وذلك األردنية الجامعة في (الماجستير برنامج/ المستدامة  

العليا الدراسات لبرامج  تدريس هيئة أعضاء أربعة توفر  

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد

 كلية/ األردنية الجامعة

 عبداهلل بن الحسين األمير

 السياسية العلومالدولية للدراسات الثاني

/ الماجستير/ اليكالوريوس

الدكتوراه

4529/11/2018558

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/الفيزياء )  (469) قدرها استيعابية بطاقة 

.طالبًا

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثانيًا  

( البكالوريوس برنامج/الطبية الفيزياء ) قدرها استيعابية بطاقة   

.طالبًا (381)

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثالثًا  

( الماجستير برنامج/الفيزياء )  (66) قدرها استيعابية بطاقة 

 ".طالبًا

 استمرارية على الموافقة

البكالوريوسالفيزياءاليرموك جامعةالخاص االعتماد

4529/11/2018559

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ الرياضيات ) قدرها استيعابية بطاقة   

.طالبًا (573)

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثانيًا  

( الماجستير برنامج/ الرياضيات )  (50) قدرها استيعابية بطاقة 

 استمرارية على الموافقة ".طالبًا

والماجستير البكالوريوس الرياضياتاليرموك جامعةالخاص االعتماد

4529/11/2018560

إدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل "  

األلمانية الجامعة في (الماجستير برنامج/ التسويق/األعمال  

مع التدريس هيئة أعضاء بقوائم الهيئة تزويد لحين األردنية  

وكلية االعمال ادارة/ العليا الدراسات لكلية الدراسية األعباء  

واللوجستية االدارية العلوم ."

 استمرارية في البت تأجيل

الماجستيرالتسويق/األعمال إدارةاألردنية األلمانية الجامعةالخاص االعتماد



4529/11/2018561

من الثاني الدراسي الفصل بداية لغاية مهلة اإلسراء جامعة منح "  

تدريس هيئة عضو تعيين لحين 2018/2019 الجامعي العام  

برنامج/ الكيمياء) تخصص في أدنى حدًا مشارك استاذ برتبة  

 ".(البكالوريوس

البكالوريوسالكيمياء اإلسراء جامعة مهلة منح

4529/11/2018562

المالية العلوم ) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: أواًل "  

وتخفيض جرش جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والمصرفية  

لتصبح طالبًا (203) من للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة  

الكتب من الالزم بالعدد المكتبة تزويد شريطة طالبًا، (200)  

قواعد اشتراك وتفعيل بالتخصص المتعلقة الحديثة والدوريات  

المكتبية البيانات .

العامة اإلدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: ثانيًا  / 

المقرة االستيعابية بالطاقة جرش جامعة في (البكالوريوس برنامج  

اآلتية استكمال شريطة طالبًا، (130) قدرها والبالغ سابقًا :

للتخصص الدراسية الخطة على التالية التعديالت اجراء • :

منهما لكل معتمدة ساعات (3) بواقع إجباريتين مادتين إضافة -  

) المعرفي للمجال اإلستثمار إدارة )

قائمة من (والعطاءات الحكومية اللوازم إدارة) مادة نقل -  

اإلجبارية التخصص قائمة الى االختيارية التخصص .

والدوريات والمراجع الكتب من الالزم بالعدد المكتبة تزويد -  

البيانات قواعد اشتراك وتفعيل بالتخصص المتعلقة الحديثة  

.المكتبية

إدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: ثالثًا  

وبالطاقة األهلية جرش جامعة في (البكالوريوس برنامج/األعمال  

شريطة طالبًا (256) قدرها والبالغ سابقًا المقرة االستيعابية  

التالية للنواقص الجامعة استكمال :

للتخصص الدراسية الخطة على التالية التعديالت إجراء .1 :

من (العمل اخالقيات) ومادة (المستشفيات ادارة) مادة نقل •  

 استمرارية على الموافقة

البكالوريوس والمصرفية المالية العلوم جرش جامعةالخاص االعتماد

4529/11/2018563

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ صف معلم ) بالطاقة الزرقاء جامعة في   

طالبًا (353) وقدرها سابقًا المقرة االستيعابية .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثانيًا  

( البكالوريوس برنامج/ أطفال رياض ) بالطاقة الزرقاء جامعة في   

طالبًا (200) وقدرها سابقًا المقرة االستيعابية .

علم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثالثًا  

الزرقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والمعلومات المكتبات  

طالبًا (275) وقدرها سابقًا المقرة االستيعابية بالطاقة  استمرارية على الموافقة".

 البكالوريوسصف معلمالزرقاء جامعة الخاص االعتماد

4529/11/2018564

الفيزياء) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة " / 

االستيعابية بالطاقة الزرقاء جامعة في (البكالوريوس برنامج  

طالبًا (136) قدرها والبالغ سابقًا المقرة ."

 استمرارية على الموافقة

 البكالوريوسالفيزياءالزرقاء جامعة الخاص االعتماد

4529/11/2018565

هندسة) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "  

بطاقة العربية عمان جامعة في (البكالوريوس برنامج/  العمارة  

طالبًا (178) قدرها استيعابية ."

 الطاقة تثبيت على الموافقة

 البكالوريوس العمارة هندسة العربية عمان جامعةاالستيعابية

4529/11/2018566

االنجليزية اللغة ) لتخصص المعرفية المجاالت إقرار "  

المرفق بالشكل هي كما ،(البكالوريوس برنامج/ واللغويات  

تاريخه من اعتبارًا بها ويعمل  تعميمالمعرفية المجاالت إقرار".

 االنجليزية اللغة 

 البكالوريوسواللغويات

4612/05/2018567

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/واللغويات االنجليزية اللغة ) بطاقة   

طالبًا (647) قدرها استيعابية .

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: ثانيًا  

( الماجستير برنامج/التطبيقية اللغويات ) االستيعابية الطاقة ورفع   

الطاقة على الحاصل التجاوز وتصويب طالبًا (88) إلى  

للتخصص االستيعابية ."

 استمرارية على الموافقة

الخاص االعتماد

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

 البكالوريوسواللغويات االنجليزية اللغةاألردنية

4612/05/2018568

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة: أواًل "  

الشرق جامعة في (البكالوريوس برنامج/  التسويق) لتخصص  

طالبًا (219) لتصبح طالبًا (175) من األوسط، .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم:  ثانيًا  وتثبيت رفع على الموافقة ".

 البكالوريوس التسويقاألوسط الشرق جامعةالخاصة االستيعابية الطاقة

4612/05/2018569

الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة: أواًل "  

جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األعمال إدارة) لتخصص  

طالبًا (351 ) لتصبح طالبًا (281) من األوسط، الشرق .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم:  ثانيًا  وتثبيت رفع على الموافقة ".

 البكالوريوساألعمال إدارةاألوسط الشرق جامعةالخاصة االستيعابية الطاقة



4612/05/2018570

كلية أمنـــــــــــــاء مجلس رئيس تنسيب على الموافقـــة  "  

جديدًا عميدًا حامد صبحي شيرين الدكتورة بتعيين ثروت األميرة  

ثالث ولمدة ( متوسطة جامعية كلية/  ثروت األميرة ) لكلية  

بالعقد الهيئة تزويد شريطة ،( 1/2/2019 ) من اعتبارًا سنوات  

األصول حسب موقع  عميد تعيين".

 كلية/  ثروت األميرة 

 عام عاممتوسطة جامعية

4612/05/2018571

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل "  

( ( البكالوريوس برنامج/  الصيدلة لحين اليرموك جامعة في   

مايلي تحقيق :

برنامج/  الصيدلة)  لتخصص  االستيعابية الطاقة تحديد .1  

عدم مع طالبًا( 877) عند اليرموك جامعة في ( البكالوريوس  

الحاصل التجاوز تصويب لحين التخصص في جدد طلبة قبول  

طالبًا (230) والبالغ االستيعابية الطاقة على . 

اآلتية والمعدات األجهزة توفير .2 :

- Air sampling pump

- Conical strainers

- Tube closing and crimping 

machines for collapsible aluminium 

tubes

- Twin jet ampoule sealer

- Vial capping machine

ساير الدكتور) لــ الدكتوراة شهادة بمعادلة الهيئة تزويد .3  

عماوي حنين الدكتورة العزام،  استمرارية في البت تأجيل".(

البكالوريوسالصيدلة اليرموك جامعةالخاص االعتماد

4612/05/2018572

تخصص في  الخاص االعتماد  استمرارية على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/  تطبيقية وفنون تصميم ) جامعة في   

للجامعة ويمكن ،(785) قدرها خاصة استيعابية بطاقة اليرموك  

الحاسوبية البرامج بتطوير يتعلق فيما اللجنة بمقترحات األخذ  

الداخلي والتصميم الجرافيكي التصميم لمسارات . 

تخصص في  الخاص االعتماد  استمرارية  على الموافقة: ثانيًا  

( البكالوريوس برنامج/  تشكيلية فنون ) بطاقة اليرموك جامعة في   

طالبًا (260) قدرها خاصة استيعابية . 

تخصص في  الخاص االعتماد  استمرارية على الموافقة: ثالثًا  

( الماجستير برنامج/  تشكيلية فنون ) بطاقة اليرموك جامعة في   

طالبًا (66) قدرها خاصة استيعابية . 

تخصص في  الخاص االعتماد  استمرارية على الموافقة: رابعًا  

( البكالوريوس برنامج/  الدراما ) حسب اليرموك جامعة في   

طالبًا (336) والبالغة سابقًا المقرة االستيعابية الطاقة . 

تخصص في  الخاص االعتماد  استمرارية على الموافقة: خامسًا  

( البكالوريوس برنامج/  الموسيقى ) بطاقة اليرموك جامعة في   

طالبًا (443) قدرها خاصة استيعابية . 

تخصص في  الخاص االعتماد  استمرارية على الموافقة: سادسًا  

( الماجستير برنامج/  الموسيقى ) بطاقة اليرموك جامعة في   

طالبًا (88) قدرها خاصة استيعابية . 

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: سابعًا   استمرارية على الموافقة".

 الماجستير/ البكالوريوسالفنون كليةاليرموك جامعة  الخاص االعتماد

4612/05/2018573

 علم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل: أواًل

 استكمال لحين اليرموك، جامعة في (الماجستير برنامج/النفس

:اآلتية النواقص

 الطاقة  على الحاصل طالبًا (17) البالغ التجاوز تصويب- 

. طالبًا (60) وقدرها الخاصة االستيعابية

 هيئة ألعضاء عالميًا المصنف العلمي اإلنتاج معيار تحقيق- 

 ومعايير تعليمات من (6) المادة حسب المعتمدين التدريس

. الدراسات لبرامج العام االعتماد

 برنامج/  النفس علم) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: ثانيًا

:اآلتية النواقص استكمال لحين اليرموك جامعة في ( الدكتوراة

 الطاقة  على الحاصل طالبًا (64) البالغ التجاوز تصويب- 

. طالبًا (60) وقدرها الخاصة االستيعابية

 هيئة ألعضاء عالميًا المصنف العلمي اإلنتاج معيار تحقيق- 

.المعتمدين التدريس

 لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل: ثالثًا

 جامعة في (والدكتوراة الماجستير برنامجي/والتقويم القياس)

:اآلتية النواقص استكمال لحين اليرموك

 الطاقة  على الحاصل طالب (3) البالغ التجاوز تصويب- 

. طالبًا (60) وقدرها الخاصة االستيعابية

 هيئة ألعضاء عالميًا المصنف العلمي اإلنتاج معيار تحقيق- 

.15/6/2019 أقصاه موعد في المعتمدين التدريس

 استمرارية في البت وتأجيل االستيعابية الطاقة تخفيض: رابعًا

 استمرارية في البت تأجيل

الدكتوراه/الماجستير النفس علم قسم اليرموك جامعةالخاص االعتماد



4612/05/2018574

 لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل

 بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الصحافة)

.طالبًا (321) قدرها استيعابية

 لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل: ثانيًا

 توفير لحين اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج/ اإلعالم)

 حسب التخصص في التدريس هيئة ألعضاء العلمي اإلنتاج

 الصادرة العليا الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات

.االعتماد هيئة عن

 لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل: ثالثًا

 اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/ والتلفزيون اإلذاعة)

 درجة حملة من التدريس هيئة أعضاء أربعة تعيين لحين وذلك

 العام اإلطار حسب وذلك أدنى، حدًا التخصص في الدكتوراه

 العلمية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات

.االعتماد هيئة عن الصادرة واإلنسانية

 اإلذاعة) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف: رابعًا

.اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/والتلفزيون

 موعٍد في أعاله الواردة النواقص استكمال اليرموك جامعة وعلى

 .(2019/2018) الدراسي العام من الثاني الفصل بداية أقصاه

 استمرارية على الموافقة

 الماجستير/البكالوريوس اإلعالم كلية اليرموك جامعةالخاص االعتماد

4612/05/2018575

" اإلدارة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة  

عند االستيعابية الطاقة وتثبيت (الماجستير برنامج/ الهندسية  

".طالبًا (50)

 استمرارية على الموافقة

الماجستيرالهندسية اإلدارة األردنية األلمانية الجامعةالخاص االعتماد

4612/05/2018576

" لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة: أواًل  

( الماجستير برنامج/ الحكومية اإلدارة ) األهلية عمان جامعة في   

طالبًا (66) سابقًا الُمقرة االستيعابية الطاقة ضمن .

ُأستاذ برتبة البرنامج في رابع تدريس هيئة عضو توفير: ثانيًا  

التخصص اعتماد من الثانية السنة بداية عند مشارك .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا .

بتاريخ للبرنامج الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

 استمرارية على الموافقة".1/2/2019

الماجستيرالحكومية اإلدارة األهلية عمان جامعةالخاص االعتماد

4612/05/2018577

" الخاصة االستيعابية الطاقة تجاوز على للجامعة الموافقة عدم  

الطاقة على لها المسموح واالستثناء تخصص لكل الُمقرة  

هيئة ومجلس العالي التعليم مجلس قراري الواردفي االستيعابية  

) جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسلت اعتماد طّيًا والمرفق )."

 على للجامعة الموافقة عدم

 االستيعابية الطاقة تجاوز

 الطلبة/  الُمقرة الخاصة

 عام عاماألهلية عمان جامعةالقطريين

4712/12/2018578

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل "  

( الماجستير برنامج/ الكيمياء ) والتكنولوجيا العلوم جامعة في   

باآلتي الجامعة قيام لحين األردنية، :

حملة من التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين  -1  

المتوفر العدد أن حيث للبرنامجين التخصص في الدكتوراه درجة  

تخصص في المسجلين الطلبة عدد لتغطية يكفي ال حاليًا  

( الماجستير و البكالوريوس برنامجي/ الكيمياء ) قسم استحداث أو   

لتغطية الجامعية والمتطلبات الكلية متطلبات بتدريس معني  

الجامعة لطلبة الكيمياء مادة تدريس .

التدريس هيئة أعضاء لجميع الدكتوراه شهادة بمعادلة التقدم  -2  

من ويستثنى  دكتوراه، شهادة معادلة على حاصل غير هو ممن  

من 1990 عام قبل ما الدكتوراة شهادة على حاصل هو من ذلك  

أجنبية جامعة .

العام من األول الدراسي الفصل بداية أقصاه موعٍد في وذلك  

2019/2020 الجامعي  ."

( االستيعابية الطاقة حساب جدول مرفق  الطاقة رفع في البت تأجيل.(

الخاصة االستيعابية

 والتكنولوجيا العلوم جامعة

الماجستير الكيمياءاألردنية

4712/12/2018579

التي والتخصصات بالبرامج الهيئة تزويد الجامعة من الطلب "  

مجلس على عرضها ليتم لها، االستيعابية الطاقة برفع ترغب  

المناسب القرار واتخاذ الهيئة  الهيئة تزويد".

 اإلسالمية العلوم جامعة

 عام عامالعالمية

4712/12/2018580

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "  

( البكالوريوس برنامج/ المتعددة والوسائط التحريك ) جامعة في   

االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (200) عند البترا  

للجامعة العامة ."

 الطاقة تثبيت على الموافقة

 البترا جامعة  الخاصة االستيعابية

 والوسائط التحريك

 البكالوريوسالمتعددة

4712/12/2018581

الثاني الدراسي الفصل لبداية مهلة األوسط الشرق جامعة منح "  

في تدريس هيئة عضو لتعيين 2018/2019 الجامعي العام من  

حسب ،(البكالوريوس برنامج/ المدنية الهندسة) تخصص  

الهندسية للتخصصات الخاص االعتماد ومعايير تعليمات  البكالوريوس المدنية الهندسةاألوسط الشرق جامعة مهلة منح" .



4712/12/2018582

التقنية الزرقـاء كلية أمناء مجلس رئيس تنسيب على الموافقة "  

لــ عميدًا رمضان حسين علي وليد الدكتور بتعيين المتوسطة  ( 

تقنية متوسطة جامعية كلية/  المتوسطة التقنية الزرقاء كلية  ) 

مرة للتجديد قابلة سنوات ثالث ولمدة 14/2/2018 من اعتبارًا  

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

رقم المعدلة المتوسطة الجامعية للكليات العام االعتماد ومعايير  

حسب موقع بالعقد تزويدنا شريطة ،( 2013) لسنة (2)  

القرار هذا تاريخ من اسبوعين أقصاها مدة في األصول ."

 أمناء مجلس رئيس تنسيب 

كلية

 التقنية الزرقاء كلية

 جامعية كلية/  المتوسطة

 عام عامتقنية متوسطة

4712/12/2018583

االستيعابية الطاقة وتثبيت الخاص االعتماد على الموافقة "  

كلية في (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ المحاسبة) لتخصص  

طالبًا (119) قدرها خاصة استيعابية بطاقة الجامعية معان ، 

للكلية العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة ."

 االعتماد على الموافقة 

 الطاقة وتثبيت الخاص

المتوسط الجامعي الدبلومالمحاسبةالجامعية معان كليةاالستيعابية

4712/12/2018584

" المعدات) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

في (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/ الكهربائية والتركيبات  

طالبًا (84) قدرها خاصة استيعابية بطاقة الجامعية معان كلية ، 

اآلتي شريطة :

الالزمة الهندسية المختبرات وتجهيزات مباني تقييم إعادة -  

 .للتخصص

وتثبيت الهندسية المختبرات تجهيز استكمال من التأكد سيتم: ثانيًا  

أقصاه موعٍد في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة  

15/7/2019

للكلية العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا  االعتماد على الموافقة ".

الجامعية معان كليةالخاص

 والتركيبات المعدات

المتوسط الجامعي الدبلومالكهربائية

4712/12/2018585

" اإلنتاج) لتخصص الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل  

الشوبك كلية في (المتوسط الجامعي الدبلوم برنامج/النباتي  

قدرها خاصة استيعابية بطاقة التطبيقية البلقاء جامعة/ الجامعية  

اآلتي شريطة طالبًا، (77) :

 (6) المادة حسب اآلتية للمختبرات المطلوبة المساحة تحقيق -

الخاص االعتماد ومعايير لتعليمات العام اإلطار من (أ) فقرة  

الجامعية للكليات والتطبيقية والعلمية اإلنسانية للتخصصات  

:المتوسطة

( التربة مختبر النباتي، اإلنتاج النبات،مختبر وقاية مختبر ) حيث   

المطلوبة والمساحة (2م24) مختبر لكل الموجودة المساحة  

البرنامج في الكلي الطلبة عدد بأن علمًا ،(2م40 )المعايير حسب  

فقط طالبًا (17) .

الطاقة وتثبيت أعاله للنقص الكلية استكمال من التأكد سيتم: ثانيًا  

15/3/2019 أقصاه موعد في للتخصص الخاصة االستيعابية

للكلية العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: ثالثًا ."

 االعتماد على الموافقة

الخاص

/ الجامعية الشوبك كلية

المتوسط الجامعي الدبلومالنباتي اإلنتاجالتطبيقية البلقاء جامعة

4819/12/2018586

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "   

( ( الماجستير برنامج/  الخاصة التربية عند اليرموك جامعة في   

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالب، (100)  

".للجامعة

 الطاقة تثبيت على الموافقة

 الماجستير الخاصة التربيةاليرموك جامعةالخاصة االستيعابية

4819/12/2018587

العلوم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية .1  

وتخفيض اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/الحياتية  

طالب (400) عند وتثبيتها االستيعابية الطاقة .

العلوم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية .2  

الطاقة وتثبيت اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج/الحياتية  

طالبًا (66) عند االستيعابية .

التقنيات) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار .3  

الطاقة وتثبيت اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج/الحيوية  

طالبًا (33) عند االستيعابية .

اآلتي شريطة وذلك :

أدنى حدًا ساعات (3) باضافة الدراسية الخطة تصويب .1  

الحيوية الكيمياء المعرفي للمجال .

يحمل ال لمن التدريس هيئة أعضاء شهادة بمعادلة تزويدنا .2  

1990 قبل ما خريجي ذلك من ويستثنى المعادلة .

اآلتي ومراعاة المختبرات وضع تصويب .3 :

التدريسية للمختبرات عامة صيانة - .

لها الالزمة بالمعدات المختبرات إثراء - .

القديمة االجهزة تحديث - .

الجانب لتدريس العليا الدراسات طلبة لمختبرات وتوسعة زيادة -  

العليا الدراسات لمساقات العملي .

العامة السالمة متطلبات مراعاة - .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم .4 .

البكالوريوسالحياتية العلوماليرموك جامعةالخاص االعتماد استمرارية



4819/12/2018588

" االرض علوم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: أواًل  

استيعابية بطاقة اليرموك جامعة في (البكالوريوس برنامج/والبيئة  

االرض علوم مختبرات وضع تصويب شريطة طالبًا، (472)  

اآلتي تراعي بحيث والبيئة :

مجسمات عدسة،20: مرات 10 تكبير عينية عدسة) توفير -  

للمعادن التركيبية للبنية مجسمات والطيات، والصدوع للطبقات  

العامة الجيولوجيا لمختبر (الرئيسية

تفريغ جهاز مختبر، لكل/  ألبخرة خزائن موازين،) توفير -  

الميكروسكوبية الشرائح تحضير لورشة (هواء .

وتطويرها المختبرات تحديث - .

المختبرات في العامة السالمة مراعاة - .

أقصاه بموعد للتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت وسيتم  

15/6/2019.

االرض علوم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: ثانيًا  

الطاقة وتثبيت اليرموك جامعة في (الماجستير برنامج/والبيئة  

طالبًا (33)عند االستيعابية .

برنامج/بيئية علوم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: ثالثًا  

عند االستيعابية الطاقة وتثبيت اليرموك جامعة في (الماجستير  

.طالبًا (33)

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم: رابعًا ."

البكالوريوسوالبيئة االرض علوماليرموك جامعةالخاص االعتماد استمرارية

4819/12/2018589

اللغات) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية على الموافقة "  

استيعابية بطاقة مؤتة جامعة في (البكالوريوس برنامج/ األوروبية  

اآلتي شريطة طالبًا، (360) قدرها خاصة :

ليث للدكتور الدكتوراه شهادة بمعادلة االعتماد هيئة تزويد -1  

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة قبل من إبراهيم خالد  .

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم -2 . 

في للتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تثبيت في النظر وسيتم  

الدراسي العام من الثاني الفصل بداية أقصاه موعد  

(2018/2019)."

البكالوريوساألوروبية اللغاتمؤتة جامعةالخاص االعتماد استمرارية

4819/12/2018590

العالقات) لتخصص االستيعابية الطاقة تثبيت على الموافقة "  

عند (البكالوريوس برنامج/االستراتيجية والدراسات الدولية  

العامة االستيعابية الطاقة تجاوز عدم شريطة طالبًا، (421)  

للجامعة

 الطاقة تثبيت على الموافقة

 الهاشمية الجامعةاالستيعابية

 الدولية العالقات

البكالوريوساالستراتيجية والدراسات

4819/12/2018591

" الهندسة)  لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: أواًل  

األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  الكهربائية  

طالبًا (140) سابقًا المقرة االستيعابية الطاقة حسب .

المدنية الهندسة)  لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  / 

691) لتصبح األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس برنامج ) 

.طالبًا

الطبية الهندسة)  لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: ثالثًا  / 

الطاقة حسب األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس برنامج  

طالبًا (250) سابقًا المقرة االستيعابية .

االتصاالت هندسة)  لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض: رابعًا  

األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس برنامج/  واإللكترونيات  

طالبًا (178) لتصبح .

هندسة)  لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض: خامسًا  

األهلية عمان جامعة في ( الماجستير برنامج/  االتصاالت  

طالبًا (33) لتصبح .

الحاسوب هندسة)  لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض: سادسًا  

99) لتصبح األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس برنامج / ) 

.طالبًا

برنامج/  الحقوق)  لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: سابعًا  

االستيعابية الطاقة حسب األهلية عمان جامعة في ( البكالوريوس  

طالبًا (550) سابقًا المقرة .

برنامج/  الحقوق)  لتخصص الخاص االعتماد استمرارية: ثامنًا  

االستيعابية الطاقة حسب األهلية عمان جامعة في ( الماجستير األهلية عمان جامعةالخاص االعتماد استمرارية 

 كلية

 الصيدلة،الحقوق،الهنسة،)

والماجستير البكالوريوس(المعلومات تكنولوجيا

4819/12/2018592

" إدارة) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع في البت تأجيل  

األهلية عمان جامعة بين المشترك (الماجستير برنامج/ األعمال  

الجامعة تحقيق لحين  أدنبرة، / Heriot Watt وجامعة  

عبيد حميد أسعد. د) التدريس هيئة لعضوي العلمي اإلنتاج شرط  

البند( 6) المادة حسب وذلك ،(القواسمة عبداهلل رشا. ود العلي،  

( د هـ، ) الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات من   

".العليا

 الطاقة رفع في البت تأجيل

الخاصة االستيعابية

 عمان جامعة بين المشترك

 Heriot وجامعة األهلية

Watt / الماجستيراألعمال إدارةأدنبرة



4819/12/2018593

" تربية) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: أواًل  

203) لتصبح اإلسراء جامعة في (البكالوريوس برنامج/ الطفل ) 

.طالبًا

رياض) لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة تخفيض: ثانيًا  

44) لتصبح اإلسراء جامعة في (الماجستير برنامج/ األطفال ) 

.طالبًا

في الدكتوراة درجة حملة من تدريس هيئة عضو تعيين: ثالثًا  

الدقيق تخصصه (البكالوريوس برنامج/ الطفل تربية) تخصص  

الفصل بداية أقصاه موعٍد في وذلك الطفل، تربية مجال في  

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

البكالوريوس الطفل تربيةاإلسراء جامعةالخاصة

4819/12/2018594

" المدنية الهندسة) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية (اواًل  

/ المقرة الخاصة االستيعابية وبالطاقة ( البكالوريوس برنامج  

الجامعة استكمال  شريطة جرش جامعة في  طالبا (450)سابقا  

التالية للنواقص :

حيث من العام االعتماد ومعايير شروط تحقيق -  :

الخطة مراجعة مثل الكلية بها تعمل التي االلية توثيق  -  ، 

االجتماعات محاضر في والقرارات النقاش توثيق ومراعاة  

التدريسية القاعات يخص فيما التحتية للبنية مناسبة تهيئة  -  

( العرض وسائل التهوية، المقاعد، ) االبنية تجهيز وضرورة   

( المكتبة المثال، سبيل على ) مع تتناسب مصاعد من يلزم بما   

االستخدام وطبيعة الطلبة اعداد .

التدريسية والهيئة للطلبة الُمقدمة العامة الخدمات تحسين -  

واالدارية

لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل ( ثانيًا  

( ( البكالوريوس برنامج/ العمارة هندسة جرش جامعة في  ، 

التالية للنواقص الجامعة استكمال شريطة :

هيئة ألعضاء التدريسي العبء على الحاصل التجاوز تصويب -  

.التدريس

فني مشرف تعيين و الليزر و للمجسمات مشغل توفير -  

المجال بهذا متخصص  .

في المختبرات لمشرفي العملي العبء في التجاوز تصويب -  

. (2) الحالي عددهم و القسم

العمارة هندسة قسم لرئاسة اإلدارية لألعمال القسم رئيس تفريغ - جرش جامعةالخاص االعتماد استمرارية 

 وهندسة المدنية الهندسة

 وهندسة العمارة

 البكالوريوسوالتمريض االتصاالت

4819/12/2018595

" التحتية البنية لتطوير الوطنية االستراتيجية الخطة إقرار  

وتعزيز العالي التعليم مؤسسات في التكنولوجية واألجهزة  

التعليم لتحسين المصدر مفتوحة التعليمية المصادر استخدام  

بالشكل هي كما ،(2025-2019) العلمية واألبحاث والتعّلم  

".المرفق

 االستراتيجية الخطة إقرار

 البنية لتطوير الوطنية

 واألجهزة التحتية

 عام عام عامالتكنولوجية

4819/12/2018596

" برنامج/ الصيدلة)لتخصص الخاص االعتماد في البت تأجيل  

قبول وعدم ، الجامعية معان كلية في (المتوسط الجامعي الدبلوم  

اآلتي اآلتية النواقص استكمال لحين جدد، طلبة :

المعرفية المجاالت لتغطية تدريس هيئة أعضاء ثالثة توفير -1  

الماجستير درجة يحمل أحدهم يكون أن على التخصص في االتية :

- المساندة الطبية العلوم : (Anatomy, physiology, 

pathophysiology, microbiology, first 

aids)

الطبية العقاقير -  

الصيدالنيات -

- الصيدالني الكيميائي التحليل

2- الصيدلة لتخصص العملية والمساقات يتناسب مختبر توفير  

له مختبر مشرف وتعيين التالية، التجهيزات على ويحتوي :

Quantity (minimum)  ITEM

5 Water bath/ يوجد ال

10 Boiling flask/ يوجد ال

10 Thermometer/ يوجد ال

1 Autoclave/ يوجد ال

50 Beakers (different capacities ,up 

to 5000 ml) / يوجد ال

10 Bunsen burner/ يوجد ال

10 Chamber for paper and TLC 

chromatography / يوجد ال

 االعتماد في البت تأجيل

المتوسط الجامعي الدبلومالصيدلةالجامعية معان كلية  الخاص



4819/12/2018597

" فنون ) تخصص في جــــــــــــدد طـلبة قبول إيقــــــــــاف  

كليـة فـي (المتوسط الدبلوم برنامـج/ والديكور الداخلي التصميم  

( متوسطة جامعية كلية/  العربي المجتمع ) استكمال لحين ،   

اآلتية للنواقص الكلية :

من المتفرغين التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين -  

العدد لتغطية التخصص في والبكالوريوس الماجستير درجة حملة  

عقود من% 50الــــــــ نسبة تكون أن ومراعاة ، للطلبة الفعلي  

لسنتين التخصص في التدريسية الهيئة أعضاء .

في البكالوريوس درجة حملة من متفرغ مختبر مشرف تعيين -  

.التخصص

أوسع حيز إلى نقله أو النجارة أعمال مشغل توسعة على العمل -  

بها يتوفر وال صغيرة مساحته الحالي المشغل أن حيث ، مساحة  

ماكينات خطورة من الطالب وحماية والسالمة األمان عوامل  

يوجـــــــد وال ، الحريق إطفاء وسائل يتوفر وال ، النجارة  

الجديد المكان في توفيرها على والعمل ، أولية إسعافات .

حجم مع يتناسب بما الحاسوب أجهـــــــــــــزة تطوير -  

وكذلك ، التطبيقية الفنون برنامج في المستخدمة البرمجيات  

ماكس دي والثري كاألوتوكاد برامج ) مجموعة تحديث  

إصدارات أحدث إلى ( والريفيت .

بكافة التطبيقية الفنون لبرنامج مستقل مختبر توفير على العمل -  

باقي عن منفصل الكلية في المطروحـــــة تخصصاته  

يخدم وأجهزته المتوفر الحالي المختبر أن حيث ، التخصصات  

هذه تتحمل ان الصعب ومن ، الكلية في التخصصات جميع  

 طـلبة قبول إيقــــــــــاف

تخصص في جــــــــــــدد

 الداخلي التصميم فنون 

والديكور

/  العربي المجتمع ) كليـة

المتوسط الدبلوم( متوسطة جامعية كلية

4819/12/2018598

" الجرافيكي التصميم ) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف  / 

كلية/  العربي المجتمع)      كليـة فـي (المتوسط الدبلوم برنامـج  

اآلتية للنواقص الكلية استكمال لحين ، ( متوسطة جامعية :

من المتفرغين التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين -  

للطلبة الفعلي العدد لتغطية التخصص في الماجستير درجة حملة  

الهيئة أعضاء عقود من% 50الــــــــ نسبة تكون أن ومراعاة ،  

لسنتين التخصص في التدريسية .

في البكالوريوس درجة حملة من متفرغ مختبر مشرف تعيين -  

.التخصص

البرمجيات حجم مع يتناسب بما الحاسوب أجهزة تطوير -  

مجموعة تحديث وكذلك ، التطبيقية الفنون برنامج في المستخدمة  

(Adobe) إصدار أحدث إلى .

بكافة التطبيقية الفنون لبرنامج مستقل مختبر توفير على العمل -  

التخصصات باقي عن منفصل الكلية في المطروحة تخصصاته  ، 

جميع يخدم وأجهزته المتوفر الحالي المختبر أن حيث  

الحواسيب هذه تتحمل ان الصعب ومن ، الكلية في التخصصات  

واحد آن في جميعها للتخصصات عليها البرمجيات حجم .

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

Scanner  ).

شراء ضرورة -  (Digital SLR Camera) وتجهيز 

إضاءات: من األساسية بالمعدات الضوئي التصوير مختبر ، 

للكاميرا حامل التجاري، للتصوير صندوق للتصوير، خلفيات ، 

متحركة وإضاءات . 

 طـلبة قبول إيقــــــــــاف

تخصص في جــــــــــــدد

/  العربي المجتمع )  كليـة

المتوسط الدبلوم برنامـجالجرافيكي التصميم ( متوسطة جامعية كلية

4819/12/2018599

" إنشاء تكنولوجيا ) لتخصص الخــاص االعتمــاد في البت تأجيل  

المجتمع)  كليـة فـي ( المتوسط الدبلوم برنامـج/  المباني وصيانة  

للنواقص الكلية استكمال لحين ، ( متوسطة جامعية كلية/  العربي  

:اآلتية

من المتفرغين التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين -  

للطلبة الفعلي العدد لتغطية التخصص في الماجستير درجة حملة  

الهيئة أعضاء عقود من% 50الــــــــ نسبة تكون أن ومراعاة ،  

لسنتين التخصص في التدريسية .

في البكالوريوس درجة حملة من متفرغ مختبر مشرف تعيين -  

.التخصص

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم واإلنكليزية العربية باللغة  

( سنوات خمس آلخر اإلصدار حديثة ) بدورية واإلشتراك   

التخصص مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية ورقية  ، 

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة وعمل تأهيلها وإعادة . 

الخطة في النظر إلعادة التطبيقية البلقاء جامعة مخاطبة -  

تغيير ) لتشمل قبلهم من حديثًا المعتمدة للتخصص الدراسية  

صيانة لتصبح ومشغلها المنشآت تأهيل وإعادة صيانة مادة مسمى  

التأهيل إعادة عن الحديث الصعب من حيث ، ومشغلها المنشآت  

أساليب مادة إضافة) و ( فقط الصيانه عن الحديث ولكن للمباني  

الخطة الى اإلنشاء وآالت  ).  

المتعلقة أعاله للنواقص الكلية استكمال من التأكــــد وسيتم  

17/2/2019 أقصاه موعد في بالتخصص ."

 االعتمــاد في البت تأجيل

الخــاص

/  العربي المجتمع ) كليـة

متوسطة جامعية كلية

 وصيانة إنشاء تكنولوجيا 

المتوسط الدبلومالمباني

4819/12/2018600

" األردنية الزيتونة جامعة في التمريض كلية منح في االستمرار  

الجامعة تقوم أن على الفضي، المستوى/ الجودة ضمان شهادة  

الخبراء لجنة تقرير في الواردة التحسين مجاالت على بالعمل  

القادمة المتابعة سنوات خالل المرفق، ."

 شهادة منح في االستمرار

 عام التمريض كليةاألردنية الزيتونة جامعةالجودة ضمان



4819/12/2018601

" لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة رفع على الموافقة  

( البكالوريوس برنامج/ وأصوله فقه/ إسالمية وشريعة دراسات ) 

عدم شريطة طالبا، (250) لتصبح التطبيقية العلوم جامعة في  

للجامعة العامة االستيعابية الطاقة تجاوز ."

 الطاقة رفع على الموافقة

التطبيقية العلوم جامعةالخاصة االستيعابية

 وشريعة دراسات

البكالوريوسوأصوله فقه/ إسالمية

4819/12/2018602

" الطرق مساحة) لــتخصص الخـاص االعتمـاد في البت تأجيل  

المجتمع كلية)  فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/  الكميات وحساب  

للنواقص الكلية استكمال لحين ، ( متوسطة جامعية كلية/  العربي  

: اآلتية

من المتفرغين التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين -  

للطلبة الفعلي العدد لتغطية التخصص في الماجستير درجة حملة  

الـ نسبة تكون أن ومراعاة الخطة، في المعرفية والمجاالت  

التخصص في التدريسية الهيئة أعضاء عقود من% 50ـــــــ  

.لسنتين

مختبري عن الطرق هندسة مختبر فصل -  (GIS) ومختبر 

بعد االستشعار .

جهاز توفير -  (GPS) التعليمية وللعملية للطلبة خدمة .

في البكالوريوس درجة حملة من متفرغ مختبر مشرف تعيين -  

.التخصص

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم واإلنكليزية العربية باللغة  

( سنوات خمس آلخر اإلصدار حديثة ) ورقية بدورية واإلشتراك   

وإعادة التخصص، مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة وعمل تأهيلها . 

المتعلقة أعاله للنواقص الكـليـــــة استكمال من التأكـــــــد وسيتم  

17/2/2019 أقصاه موعد في بالتخصص ."

 االعتمـاد في البت تأجيل

الخـاص

العربي المجتمع كلية )  / 

متوسطة جامعية كلية  )

 وحساب الطرق مساحة

المتوسط الدبلومالكميات

4819/12/2018603

" والتصميم العمارة هندسة) تخصص في جدد طلبة قبول إيقاف  

المجتمع) كليـــــــــــــة فـي (المتوسط الدبلوم برنامج/ الداخلي  

للنواقص الكلية استكمال لحين ،(متوسطة جامعية كلية/  العربي  

:اآلتية

من المتفرغين التدريس هيئة أعضاء من الالزم العدد تعيين -  

للطلبة الفعلي العدد لتغطية التخصص في الماجستير درجة حملة  

نسبة تكون أن ومراعاة الخطة، في المعرفية والمجاالت  

التخصص في التدريسية الهيئة أعضاء عقود من% 50الــــــــ  

.لسنتين

في البكالوريوس درجة حملة من متفرغ مختبر مشرف تعيين -  

.التخصص

مشغل عن منفصل الهندسية للنماذج هندسي مشغل تجهير -  

النجارة اعمال .

متنوعة ومراجع والعناوين الكتب من عدد بتوفير المكتبة إثراء -  

متخصصة حديثة وموسوعات ومعاجم واإلنكليزية العربية باللغة  

( سنوات خمس آلخر اإلصدار حديثة ) ورقية بدورية واإلشتراك ،  

وإعادة التخصص، مجال في محكمة علمية مجلة أو وإلكترونية  

الرفوف على للكتب المناسبة الفهرسة وعمل تأهيلها . 

المتعلقة أعاله للنواقص الكـليـــــة استكمال من التأكـــــــد وسيتم  

17/2/2019 أقصاه موعد في بالتخصص ."

جدد طلبة قبول إيقاف

 المجتمع) كليـــــــــــــة

 جامعية كلية/  العربي

متوسطة

 والتصميم العمارة هندسة

المتوسط الدبلوم الداخلي

4819/12/2018604

الشريدة عارف محمد الدكتور األستاذ اللجنة لرئيس يصرف .1  

أردني دينار (650) .       

الخطيب عبدالرحمن رامي األستاذ اللجنة لعضو يصرف .2  

أردني دينار (600) .

ديتار (60) النوافلة علي الدكتور اللجنة سر ألمين يصرف .3  

                          .أردني

 عام عام عام مكافئة صرف

4819/12/2018605

عبدالكريم ماجد الدكتور األستاذ اللجنة لرئيس يصرف  .1  

أردني دينار (180) أبوجابر .       

الطويسي عيسى أحمد الدكتور األستاذ اللجنة لعضو يصرف .2  

أردني دينار (180) .

 (180)  الناطور محمد ميادة الدكتورة اللجنة لعضو يصرف .3

أردني دينار .

 (180)  الشوارب أكرم أسيل الدكتورة اللجنة لعضو يصرف .4

أردني دينار .

دينار (60) يوسف نورا السيدة اللجنة سر ألمين يصرف .5  

  .أردني

 عام عام عام مكافئة صرف



4819/12/2018606

الجابر عودة احمد الدكتور األستاذ اللجنة لعضو يصرف .  

أردني دينار (300) .       

غرايبة محمد خالد الدكتور األستاذ اللجنة لعضو يصرف .2  

أردني دينار (300) .       

حمور أبو سالم زائر الدكتور األستاذ اللجنة لعضو يصرف .3  

أردني دينار (300) .       

 (300) الزبون عقلة محمد الدكتور اللجنة لعضو يصرف .5

أردني دينار .       

كلوب عبدالرحيم محمد الدكتور اللجنة سر ألمين يصرف .6  

أردني دينار (60) .       

 عام عام عام مكافئة صرف

4819/12/2018607

االستيعابية الطاقة رفع في الممنوحة الزيادة نسبة تعديل "  

أن شريطة% 50 الى% 25 من البكالوريوس لبرامج الخاصة  

تعيين يتم وأن الوافدين الطلبة من (%25)الزيادة نسبة تكون  

نسبة لتغطية التدريس هيئة أعضاء من الفعلي الالزم العدد  

".الزيادة

 الزيادة نسبة تعديل

 الطاقة رفع في الممنوحة

 البكالوريوس عام تعميماالستيعابية

4927/12/2018608

الطاقة رفع بخصوص القادم، لالسبوع فيها النظر يؤجل "  

لتخصص الخاصة االستيعابية ( البكالوريوس برنامج/ الطب )."

 لالسبوع فيها النظر يؤجل

 البكالوريوس الطب اليرموك جامعةالقادم

4927/12/2018609

في طالب أي قبول بعدم السابق المجلس قرار على التأكيد "  

الخاصة االستيعابية الطاقة في تجاوز عليها التي التخصصات  مؤتة جامعةالمجلس قرار على التأكيد".

 والعلوم/الخاص القانون

الدكتوراهالسياسية

4927/12/2018610

الخاصة اإلستيعابية الطاقة وتثبيت استمرارية على الموافقة "  

البلقاء جامعة في (الماجستير برنامج/المحاسبة) لتخصص  

عدم شريطة طالبًا، (88) عند الجامعية عمان كلية/التطبيقية  

للجامعة العامة اإلستيعابية الطاقة تجاوز ."

 استمرارية على الموافقة 

 اإلستيعابية الطاقة وتثبيت

الخاصة

 البلقاء جامعة 

 عمان كلية/التطبيقية

الماجستيرالمحاسبةالجامعية

4927/12/2018611

لتخصص الخاصة االستيعابية الطاقة وتثبيت رفع على الموافقة "  

( الماجستير برنامج/ األعمال إدارة ) عمان جامعة بين المشترك   

لتصبح طالبًا (33) من أدنبرة/ وات هيريوت وجامعة األهلية  

".طالبًا (41)

 وتثبيت رفع على الموافقة

الخاصة االستيعابية الطاقة

 األهلية عمان جامعة

/ وات هيريوت وجامعة

الماجستيراألعمال إدارةأدنبرة

4927/12/2018612

 لتخصص الخاص االعتماد استمرارية في البت تأجيل (اواًل

 للنواقص الجامعة استكمال لحين (البكالوريوس برنامج/كيمياء)

:التالية

 وضرورة اآللي التحليل مختير في المتوفرة األجهزة صيانة- 

 .HPLC)) جهاز توفير

 مثل السالمة وسائل وتوفير العامة السالمة معايير تطبيق- 

 شفاطات، ، االولية االسعافات صندوق في ضرورية  ادوية)

 المياه تسريب وتصليح ، والجسم بالوجه خاص مياه ودش

.(العلوم كلية في الموجودة

 ليتطابق الكيمياء بتخصص الخاصة المساقات وصف إعادة-   

.بالخطة المدرجة المواد مع

 العملي الجزء الى يشير بحيث العضوية المركبات تشخيص-  

 المركبات فصل ،طرق االلي التحليل طرق المادة، مقرر من

 الى الفلزية العضوية الكيمياء مساق وصف واضافة ، الكيميائية

.الخطة مساقات وصف

 لكل المعرفية المجاالت ضمن الدراسية المواد بتدريس التقيد- 

.تدريس هيئة عضو

.الفيزيائية للكيمياء مختبر مشرف  تعيين ضرورة-  

 العلوم) لتخصص الخاص االعتماد استمرارية ( ثانيًا

 الخاصة االستيعابية وبالطاقة ( البكالوريوس برنامج/الحياتية

 استكمال شريطة جرش جامعة في  طالبا (113)سابقا المقرة

:التالية للنواقص الجامعة

 و الحيوية الكيمياء مجال لتغطية مختبرات فني) 2 (عدد تعيين- 

 استمرارية في البت تأجيل 

جرش جامعةالخاص االعتماد

 علم وكلية العلوم كلية

 وتكنولوجيا الحاسوب

 البكالوريوسالمعلومات

4927/12/2018613

" والرتب التدريس هيئة وأعضاء الطالب بعدد الهيئة تزويد  

الجامعي للعام الموقرة جامعتكم في تخصص كل في األكاديمية  

2018/2019."

 األدنى الحد في النظر إعادة

  التدريس هيئة أعضاء لعدد

 عام عاماألهلية اربد جامعةالتخصصات بعض في

4927/12/2018614

الفصل بداية أقصاه بموعٍد مهلة الوطنية عجلون جامعة منح "  

لتعيين ( 2018/2019 ) الجامعي العام من الثاني الدراسي  

إدارة) تخصص في مشارك أستاذ برتية تدريس هيئة عضو  

اإلنتاج لمعيار محققًا يكون أن على ،(الماجستير برنامج/ األعمال  

هيئة أعضاء عقود من (%50) نسبة الجامعة تحقق وأن العلمي،  

من (6) المادة حسب األقل على سنوات ثالث لمدة التدريس  

وبخالف العليا، الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير تعليمات  

التخصص في جدد طلبة قبول إيقاف سيتم ذلك الماجستيراألعمال إدارة الوطنية عجلون جامعة مهلة منح".



4927/12/2018615

إدارية معلومات نظم) لتخصص الخاص االعتماد  استمرارية "  

الطاقة حسب الوطنية عجلون جامعة في (البكالوريوس برنامج /  

الجامعة تحقق أن شريطة طالبًا، (250) سابقًا الُمقرة اإلستيعابية  

على سنتين لمدة التدريس هيئة أعضاء عقود من (%50) نسبة  

الخاص االعتماد ومعايير تعليمات من (4) المادة حسب األقل  

والعلمية اإلنسانية للتخصصات البكالوريوس إدارية معلومات نظم الوطنية عجلون جامعةالخاص االعتماد  استمرارية".

4927/12/2018616

لتخصص األولي الخاص االعتماد على الموافقة: أواًل "  

( البكالوريوس برنامج/ البصري والتواصل التصميم ) وعلى ،  

اآلتية النواقص استكمال الجامعة : 

العلمي والبحث العالي التعليم وزارة من بكتاب الهيئة تزويد .1  

الجرافيكي التصميم تخصص بتجميد .

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

على الحصول تاريخ من الثالثة السنة بداية األقل على سنتين  

للبرنامج الخاص االعتماد .

تخصصه الدكتوراة حملة من رابع تدريس هيئة عضو تعيين .3  

تاريخ من الثالثة بداية في الجرافيكي التصميم مجال في الدقيق  

الخاص االعتماد على الحصول .

والتواصل التصميم) تخصص اعتماد متابعة سيتم:  ثانيًا  

من الثانية السنة بداية مع (البكالوريوس برنامج/ البصري  

للتخصص األولي الخاص االعتماد  .

لتخصص النهائي الخاص االعتماد في النظر سيتم: ثالثًا  

( البكالوريوس برنامج/ البصري والتواصل التصميم ) تخريج عند   

التخصص طلبة من االولى الدفعة  االعتماد على الموافقة".

مأدبا في األمريكية الجامعةاألولي الخاص

 والتواصل التصميم

البكالوريوسالبصري

4927/12/2018617

الجامعية للكليات الخاص االعتماد بطلبات للتقدم مهلة منح "  

الجامعي العام من الثاني الدراسي الفصل بداية الى المتوسطة  

 عام عام كليات تعميم مهلة منح".2018/2019

4927/12/2018618

 برنامج/االدارة) تخصص في جدد طلبة قبول ايقاف: أواًل

 التدريس هيئة اعضاء من االدنى الحد توفر لعدم (الماجستير

 الدراسات لبرامج العام االعتماد ومعايير للتعليمات المطابقين

.العليا

 الموارد) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثانيًا

 من االستيعابية الطاقة وتخفيض (البكالوريوس برنامج/البشرية

 هيئة عضوي تعيين شريطة طالبًا، (145) لتصبح (200)

 تاريخ من الثالثة السنة بداية 24/1/2021 تاريخ قبل تدريس

.االعتماد

 الموارد) لتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: ثالثًا

.طالبًا( 88) قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج/البشرية

 التمويل) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض: رابعًا

 لتصبح طالبًا( 185) من (البكالوريوس برنامج/والمصارف

.طالبًا (160)

 برنامج/التمويل) لتخصص االستيعابية الطاقة تخفيض: خامسًا

 بإنتاج تزويدنا شريطة طالبًا،(44) لـ( 66) من (الماجستير

 قحطان الدكتور لالستاذ عالميًا مصنفة بمجالت منشور علمي

.السامرائي

 ادارة) للتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: سادسًا

( 224) قدرها استيعابية بطاقة (البكالوريوس برنامج/االعمال

.طالبًا

 ادارة) للتخصص الخاص باالعتماد االستمرار: سابعًا

 الماجستير/  البكالوريوس اإلدارية العلوم كليةالعربية عمان جامعةجدد طلبة قبول ايقاف .طالبًا( 66) قدرها استيعابية بطاقة (الماجستير برنامج/االعمال


