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  تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا
( من قانون هيئة 7ك( من المادة ) صادرة باالستناد إلى الفقرتين )أ، 0202( لسنة 4رقم )

 وتعديالته 0227( لسنة 02اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )
 

 
 (0المادة )

"، ويعمل بها اعتبارًا  0202( لسنة 4العام لبرامج الدراسات العليا رقم ) تسمى هذه التعليمات " تعليمات ومعايير االعتماد
 صدارها.تاريخ إمن 

 

 تعريفات: (0المادة )
دل القرينة على غير تكون للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه ما لم ي

 ذلك:
 مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.  المجلس:
 لجنة الدراسات العليا في القسم والكلية التي تقدم برامج دراسات عليا باإلضافة إلى البكالوريوس. اللجنة: 

 الدراسات الجامعية التي تؤدي إلى نيل درجة الدبلوم العالي أو الدرجة الجامعية الثانية )الماجستير( أو الدراسات العليا:
 الدرجة الجامعية الثالثة )الدكتوراه(.

المؤسسة الجامعية التي تقدم الدراسات العليا إضافة إلى برامج مجلس كلية الدراسات العليا في  مجلس الكلية: 
 بكالوريوس/ أو مجلس الكلية في المؤسسة الجامعية التي تقدم دراسات عليا فقط.ال

 .بة المحدد من قبل المجلسالطاقة االستيعابية: الحد األقصى لعدد الطل
 

 (3المادة )
العليا يشكل لها  ينشأ في كل جامعة تقدم برامج الدراسات العليا إضافة إلى برامج البكالوريوس كلية أو عمادة للدراسات 

 مجلس يرأسه العميد ويضم في عضويته:
 نائب أو نواب عميد الدراسات العليا. .أ

 من ينوب عنهم.عمداء الكليات المعنية التي تقدم برامج دراسات عليا أو  .ب
ة بتنسيب من عميد كلية يالجامعالمؤسسة  اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص من خارج الجامعة يعينهم رئيس .ج

 الدراسات العليا.
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 ( هيئة التدريس في برامج الدراسات العليا:4المادة )
 
أ(  " يكون الحد األدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس المتفررغين فري كرل تخصرر تطرحره المؤسسرة الجامعيرة أربعرة أعضراء **

تروفير ثثثرة أعضراء مرنهم علرى األقرل عنرد تقرديم  لرب هيئة تدريس مرن حملرة درجرة الردكتوراه فري التخصرر، علرى أن يرتم 
( منهم %02االعتماد، وفي جميع األحوال يجب أن ال تقل مدة عقود )االعتماد، والباقي في بداية السنة الثانية من تاريخ 

على األقل عن ثثث سنوات، على أن يتم تقديم تقرير عن البحث العلمي الذي أنجز في القسم األكاديمي المنوي ترو ين 
 البرنامج فيه في مجال التخصر.

 
ب(  تكررون الرتررب األكاديميررة ألعضرراء هيئررة الترردريس فرري كررل تخصررر مررن تخصصررات الدراسررات العليررا ونسرربتهم فرري أي 

 تخصر كما يلي: 
 حداً أدنى( . %00األساتذة ) - 
 (  % 70 -2األساتذة المشاركون ) -
 حداً أعلى(. %00األساتذة المساعدون ) - 
 

من رتبة أستاذ لغايات التدريس واإلشراف على الرسائل الجامعية وحساب  يشترط العتماد عضو هيئة التدريس -0***ج(  
خر خمس سنوات ما ال يقل عن بحثين منشورين أو مقبرولين أالطاقة االستيعابية لبرامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه في 

 للنشر في مجثت علمية محكمة. 
ذ مشررارل لغايررات الترردريس واإلشررراف علررى الرسررائل الجامعيررة يشررترط العتمرراد عضررو هيئررة الترردريس مررن رتبررة أسررتا -0   

خررر خمررس سررنوات مررا ال يقررل عررن ثثثررة بحرروث أ وحسرراب الطاقررة االسررتيعابية لبرررامج الدراسررات العليررا، أن يترروافر لديرره فرري
 منشورة أو مقبولة للنشر في مجثت علمية محكمة.

عد لغايرررات التررردريس واإلشرررراف علرررى الرسرررائل الجامعيرررة يشررترط العتمررراد عضرررو هيئرررة التررردريس مرررن رتبرررة أسررتاذ مسرررا -3  
خر ثثث سنوات ما ال يقل عن بحثين منشورين أو أوحساب الطاقة االستيعابية لبرامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه في 

 مقبولين للنشر في مجثت علمية محكمة". 

  2212( )سعع   4ا)ايريععا ل عع  تةت ععاد ا)اععاا )ععلاما ا) لا ععا  الد( مععم معاةععا  مععا الد ر ا)ج(ععع  تع(  مععو عايري ععا  اماععا   ا*
 شرتط ر ةضو هريئع  ا)تع ل   ا)ع ب ـيععـ  ععو ا)سعناي ون  رعون ـععنع  و عتا  اة عي ر ا)تع ل   اغعاماد متجعقعا  مع   ال ع(عي 

األخيررة مرن إنتاجره العلمري المحك رم فري مجرال تخصصره فري السرنوات الخمرس  وأن ال يكون قد توقف (    12ةو ت
 تجديد عقده. تعيينه أو من تاريخ

  . 
 

 .0/3/0200( تاريخ 000/6/0200( بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )4تم تعديل البند )د( من المادة )*
وقرار  32/3/0200( تاريخ : 034/02/0200( بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ) 4تم تعديل البند )أ( من المادة )**

 .00/0/0200( تاريخ 303/02/0200مجلس الهيئة رقم )
 .03/4/0200: ( تاريخ067/00/0200الهيئة رقم ) قرار مجلس (بموجب 4ل البند )ج( من المادة )تم تعدي***
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 (: الطاقة االستيعابية0المادة )
فري كافرة بررامج الدراسرات العليرا ) الردبلوم العرالي يكون الحد األقصى للطاقة االستيعابية لعردد الطلبرة المسرجلين  أ(   

  الباً في كل تخصر لكافة البرامج والشعب في التخصر الواحد. 002والماجستير والدكتوراه ( 
( مرررن حملرررة درجرررة الررردكتوراه المتفررررغين لتغطيرررة العمرررل اإلضرررافي للمتفررررغين وعمرررل غيرررر %02ب( تضررراف نسررربة ) 

 المتفرغين.
مررن  مجمرروض أعضرراء هيئررة الترردريس  %02يجررب أال تقررل نسرربة أعضرراء هيئررة الترردريس األردنيررين المتفرررغين عررن  (ج

 المتفرغين. 
( لبررامج الردكتوراه و الماجسرتير 0100)د(: يجب أال تزيد نسربة عردد الطلبرة إلرى عردد أعضراء هيئرة التردريس عرن )**

 ( لبرنامج الدبلوم العالي.  0102وعن )
الطلبرة المسرجلين فري بررامج الدراسرات العليرا فري الجامعرة  لبرة منتلمرين فري الدراسرة  بمرا فري  ذلرك  هر(  يعرد جميرع

الطلبة المسجلون في بررامج الدراسرات الخاصرة والطلبرة المؤجلرون لدراسرتهم أو المنقطعرون عنهرا باسرتثناء الطلبرة 
 .المسجلين لصفر ساعة معتمدة لغايات االمتحان الشامل

 

 (: الخطط الدراسية ومنح الدرجة العلمية: 6المادة )
 الدكتوراه: -أوالً 

 ( ساعة معتمدة حداً أدنى موزعة على النحو التالي:04تكون متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه ) .0
 ( ساعة معتمدة مواد إجبارية .00) -
 ساعة معتمدة مواد اختيارية . (00) -
 ساعة معتمدة لرسالة الدكتوراه . (03) -
 .الدراسية وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة وضعيجب  -
تزيرد  يجوز عند القبول أن تحدد مواد اسرتدراكية للطالرب مرن مسرتوب البكرالوريوس و/أو الماجسرتير علرى أال -

وال تحسررب  ،وال ترردخل عثمررات هررذه المررواد ضررمن المعرردل التراكمرري للطالررب ،عررن تسررع سرراعات معتمرردة
 ضمن الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الدكتوراه.
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 الماجستير:  -ثانياً 
أدنرى وتروزض هرذه المتطلبرات وفقراً لمسراري  ( ساعة معتمدة حداً 33. تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير )0

 برنامج الماجستير )الشامل والرسالة( على النحو التالي: 
 ر بالمسار الشامل:برنامج الماجستي  (أ

 أدنى. ساعة معتمدة مواد إجبارية حداً  04 -
 أقصى. ساعات معتمدة مواد اختيارية حداً   9 -

 برنامج الماجستير بمسار الرسالة: (ب
 أدنى ساعة معتمدة مواد إجبارية حداً  00 -
 أقصى. ساعات معتمدة مواد اختيارية حداً   9 -
 ساعات معتمدة لرسالة الماجستير. 9 -

  

 
 32/3/0200( المروافرق: 034/02/0200( بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )0البند )د( من المادة ) تم تعديل**

 
 

 يجب وضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة الدراسية. .0
 ،يجوز عند القبول أن تحدد مواد استدراكية للطالب من مستوب البكالوريوس على أال تزيد عن تسع ساعات معتمدة .3

وال تردخل عثمرات هرذه المرواد فري المعردل التراكمرري للطالرب وال تحسرب ضرمن السراعات المعتمردة المطلوبرة لنيررل 
 درجة الماجستير.

 

 الدبلوم العالي: - ثالثاً 
 ( ساعة معتمدة حدا أدنى موزعة على النحو التالي:04تكون متطلبات الحصول على درجة الدبلوم العالي ) .0

 . ىدنأ إجبارية حداً ساعة معتمدة مواد    00 -
 أقصى. ساعات معتمدة مواد  اختيارية حداً   9 -

 يجب وضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة الدراسية. .0
 

 االمتحان واإلشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها: (7المادة )
الردكتوراه واألبحراث  ومناقشرتها  واإلشرراف علرى رسرائلوتصرليحها تقتصر عملية إعرداد امتحانرات الكفراءة المعرفيرة  .0

 ن يكون قد سبق له اإلشراف  على رسائل الماجستير.أعلى من هم في رتبة أستاذ أو أستاذ مشارل و 
 

واإلشراف على رسائل الماجستير ومناقشتها على أعضاء وتصليحها تقتصر عملية إعداد اختبارات االمتحان الشامل  .0
ديميرة ال تقرل عرن رتبرة أسرتاذ مشرارل، ويجروز للسرتاذ المسراعد أن يشررف هيئة التدريس الذين يحملون درجرات أكا

شر له أو قبرل للنشرر بحثران علرى األقرل فري مجرال تخصصره على رسالة الماجستير أو يناقشها شريطة أن يكون قد ن  
سرالة في مجثت علمية محكمة ومعترف بها بعد حصروله علرى درجرة الردكتوراه، وأن ال يكرون البحثران مسرتلين مرن ر 

 الماجستير أو الدكتوراه.
 

فرري المؤسسررة الجامعيررة، كمررا  يشررترط أن يكررون المشرررف الرررئيس علررى الرسررائل الجامعيررة عضررو هيئررة ترردريس متفرغرراً  .3
ويجرروز بررنفس الشررروط االسررتعانة بأعضرراء الهيئررة التدريسررية مررن خررارج القسررم أو الجامعررة، ويجرروز بقرررار مررن مجلررس 
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أو المجالس المختصة في القسم  وبتوصية من مجلس الكلية أن يستمر عضو هيئة العمداء بناًء على تنسيب اللجنة 
 شراف على رسالة الطالب أو المشاركة بها في جامعته األم.التدريس الحاصل على إجازة تفرغ علمي في اإل

 

اردة فري يجب أن تضم لجنة مناقشة الرسرائل عضرواً علرى األقرل مرن خرارج الجامعرة، ممرن تنطبرق علريهم الشرروط الرو  .4
 . (0،0الفقرتين )

 

الحد األقصى لعدد الرسائل الجامعية )الماجستير أو الدكتوراه( التي يشرف عليها عضو هيئة التدريس فري نن واحرد  .0
 يكون حسب الرتبة األكاديمية: ست رسائل للستاذ واألستاذ المشارل وثثث رسائل للستاذ المساعد.

 

 :  احتساب المواد الدراسية لطلبة الدراسات العليا (3المادة )
 أ( ال تحسب المواد االستدراكية لطالب الدراسات العليا في معدله التراكمي.

ال تحسب لطالب الدراسات العليا أي مرادة كران قرد درسرها أو درس مرا يعادلهرا وحصرل بموجرب ذلرك علرى شرهادة أو  (ب
 درجة علمية أخرب.

 دة كان قد درسها الطالب من مستوب برنامج أقل في برنامج أعلى.ج( ال يجوز احتساب أي ما
 

 :( القبول في برامج الدراسات العليا9المادة )
 التزام المؤسسة الجامعية بأسس القبول المعلنة من قبل مجلس التعليم العالي.   (أ
 يجب اعتماد التخصر المرخر قبل قبول أي  الب فيه. (ب
 المعتمردة اعتمراداً  عثن في بداية كل فصل دراسي يتم فيه قبرول الطلبرة عرن التخصصراتج(  تلتزم المؤسسة الجامعية باإل    

 اعتمدت بها. خاصاً وبمسمياتها الدقيقة التي
 

 (02المادة )
لتردريس، والخطرط ( من هذه التعليمات يبت المجلس في متطلب أعضراء هيئرة ا7،  6،  4على الرغم مما ورد في المواد )

 ذات الصبغة العملية )التطبيقية( أو ذات الصبغة الخاصة.في التخصصات الدراسية 
 

 ةـام عامـأحك
 (00المادة )

ما على كل  0202( لسنة 0تطبق تعليمات ومعايير االعتماد العام للجامعات العاملة في المملكة األردنية الهاشمية رقم ) 
 .التعليماتلم يرد عليه نر في هذه 

 
 (00المادة )

فررري المؤسسرررة الجامعيرررة إذا كررران عليهرررا تخصرررر  يرررتم النلرررر فررري  لرررب رفرررع الطاقرررة االسرررتيعابية العامرررة أو الخاصرررة أليال  
 .مخالفات أو غرامات للهيئة لحين إزالة تلك المخالفة أو دفع الغرامات

 
 (03المادة )

 في أية أمور أخرب لم يرد بها نر في هذه التعليمات. الهيئة يبت مجلس 
  (04المادة )
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 .00/0/0202( تاريخ  40/6/0202صدرت هذه التعليمات والمعايير بموجب قرار مجلس هيئة االعتماد رقم )
 

 (00المادة ) 
 تلغي هذه التعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها. 
 


