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 معايير االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانية والعلمية تعليمات و اإلطار العام ل

باالستناد إلى رة الصاد 0202( لسنة 5رقم )العاملة في المملكة األردنية الهاشمية والكليات الجامعية للجامعات 
 0227( لسنة 02)( من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم 7الفقرتين )أ،ك( من المادة )

 وتعديالته
 

 (: 0المادة )
والكلياات نسااني  والعلميا  للمامعاات معايير االعتماد الخاص للتخصصاات اإتعليمات و االطار العام لالتعليمات "تسمى هذه 
 صدارها.إويعمل بها اعتبارًا من تاريخ  "0212لسن  ( 5رقم )العامل  في المملك  األردني  الهاشمي  المامعي  

  
 مخرجات التعلم للخطة الدراسية/ البرنامجأهداف  (:0المادة )

  .يمب أن يكون لكل تخصص أهداف / مخرمات تعلم واضح  ومعلنه
 

 الخطة الدراسية(: 3المادة )
 فيالدراسي  لنيل درم  البكالوريوس  أ( يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخط 

 موزع  على النحو اآلتي:( ساع  معتمدة      تخصص )   ( ) 
 

 الساعات المعتمدة 
 ( ساع  معتمدة حسب قرار مملس التعليم العالي.72) متطلبات الجامعة
 ( على األقل من ممموع الساعات المعتمدة%51) متطلبات الكلية

 اإمباري  :متطلبات التخصص
 االختياري  والمساندةو 

 . من ممموع الساعات المعتمدة ( على األقل06%)

 أعلى. ( ساعات معتمدة حداً 0) )إن ومدت( مواد حرة
 

 :مما يخص األهداف أعاله ب( توزع مواد الخط  الدراسي  لتغطي المماالت المعرفي  اآلتي 
مماالت، ويحدد الحد ( 7) إلى( 4)من تحدد المماالت األساسي  لكل تخصص  :( المماالت النظري  األساسي 1

 .ممالاألدنى من الساعات المعتمدة لكل 

 .القسم مناسبا   يهيرتأت المحددة أعاله وذلك حسب ما يجوز إضافة أي مجال معرفي آخر غير المجاال -

 
كلي  أو من هي مواد داعم  لتخصص الطالب تطرح من قبل تخصصات أو برامج أخرى في ال ( المماالت المساندة:0

 الساعات المعتمدة لكل منها. دحد، ويذات عالق كليات أخرى 
 ( المواد العملي  )إن ومدت(:3
 .تحدد ساعاته حسب التخصص ومد( إن)  ( التدريب العملي4

 تحدد ساعاته حسب التخصص. مشروع التخرج )إن ومد(: ( 5   
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 أعضاء الهيئة التدريسية والكوادر المساعدة (:4المادة )
 التدريسيةأ( أعضاء الهيئة 

  العدد المطلوب: -
 أعضاء الهيئ  التدريسي  -أ *
توفير عضو هيئ  تدريس واحد على األقل لكل ممال من مماالت التخصص األساسي ، ويموز في حاالت خاص                        

متفرغين من ( أعضاء 4ويمب أال يقل عدد أعضاء هيئ  التدريس عن )أن يراعى التداخل بين ممالين على األكثر 
حمل  الدكتوراه في ممال التخصص أحدهم برتب  أستاذ مشارك حدًا أدنى على أن يتم توفير عضوين منهم على 

 األقل عند تقديم طلب االعتماد والباقي في بداي  السن  الثالث  من تاريخ  االعتماد.
 

 نسبة الطلبة إلى أعضاء هيئة التدريس: - 
 ( على األكثر.1335التخصصات اإنساني : ) -  

 على األكثر.( 1305التخصصات العلمي :  ) -
 

 :اآلتية احتساب الطاقة االستيعابية للتخصص تراعى األمور ألغراض  -ب
 .حمل  درم  الدكتوراه المتفرغين  -

 .الدكتوراه المتفرغينن حمل  درم  ( م%02) نبنسب  ال تزيد عو المتفرغين  المامستيرحمل  درم   -

( من حمل  درم  الدكتوراه المتفرغين لتغطي  العمل اإضافي للمتفرغين وعمال غيار %02نسب  )تضاف  -
 المتفرغين.

البكااالوريوس إلااى الاادكتوراه فااي بعاا  التخصصااات تسلساال شااهادات عضااو هيئاا  التاادريس ماان  ضاارورة -
 .والترابط في بع  التخصصات التداخلما أمكن مع األخذ باالعتبار  بحيث تكون في نفس التخصص

يعد الطلب  المسملين فاي المامعا  منتظماين فاي الدراسا  بماا فاي ذلاك الطلبا  المساملين فاي  -**
 الدارس  الخاص  والطلب  المؤملين أو المنقطعين عنها.

 :األسبوعيللعبء التدريسي  األقصىالحد  -ج

 :هيئ  تدريس ومحاضرون متفرغون أعضاء -
 لألستاذ.ساعات  9 -
 ساع  لألستاذ المشارك أو المساعد. 10 -
 .واألستاذ الممارسالمساعد  ساع  للمدرس 15 -

 .(يعمل فيها متفرغاً أقصى ) على أن يكون ذلك بموافق  المه  التي  ساعات حداً  6 ينمحاضرون غير متفرغ  -
 الكوادر الفنية المساعدة:( د    

 مشرفو المختبرات: )إن وجدت( .0

 
 32/3/0200المــــوافـــق:   ( 034/02/0200( بموجب  قرار مجلس الهيئة رقم )4البند) أ(  من المادة ) من(  0الفقرة ) *تم تعديل

 03/02/0200( تاريخ 737رقم ) بموجب قرار مجلس هيئة االعتماد (4فقرة إلى البند )ب( من المادة )ال ** تم إضافة 
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حمل  درم  البكالوريوس في التخصص على األقل بحيث ال  العدد الالزم من مشرفي المختبرات منيعين 
( وال يتماوز العبء التدريسي 1302) نتزيد نسب  الطلب  إليهم في المختبر الواحد أثناء التدريس ع

 .ساع  عملي  أسبوعياً  11للمشرف عن 
 : )إن وجدت(فنيو المختبرات .0

 من حمل  درم  البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط. ني واحد على األقل لكل قسمف يعين
 
  الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات (:5المادة )

 تلتزم المامع  بتوفير اآلتي:
 أ( الكتب:

 على األقل من كل عنوان. ة من مواد الخط  الدراسي  وبواقع نسختينمختلف  على األقل لكل ماد خمس  عناوينتوفير  -

 عنوانًا على األقل من الكتب المتقدم  في مماالت التخصص المختلف . ينتوفير خمس -

 .في التخصص عنوان   322يمب أال يقل ممموع العناوين عن وفي مميع األحوال  -

 خاص راعى في اختيار الكتب والمرامع والدوريات توفير عدد مناسب باللغات األمنبي  الضروري  للتخصص و ي   -
 .اإنمليزي التخصصات التي تدرس باللغ  

 .لتغطي  كاف  المماالت المعرفي  للتخصص حديث  وذلك آلخر سنتين بإصدارات من العناوين %12توفير  -
 

 ب( الدوريات:
وفي مميع  .األقلويكون ذلك لخمس سنوات سابق  على  لكترونيبنوعيها الورقي واإ لكل تخصص اتتوفير دوري

 . ( من ممموع الدوريات المطلوب  للتخصص بصورة ورقي %52يتومب على المامع  توفير ما ال يقل عن ) الحاالت
 

 ج( المعاجم والموسوعات والمصادر األخرى:
 يمب توفير العدد الكافي من المعامم والموسوعات والمرامع الالزم   للتخصص. 

 
 )إن وجدت( المختبرات والمشاغل (:7المادة )

 المختبرات:أ( 
 تشمل مختبراً  أن. على طالباً  (02)لطاق  القصوى في كل حص  ، وا 0م62يكون الحد األدنى لمساح  كل مختبر 

ساع   11ن ال يتماوز العبء التدريسي لمشرف المختبر عن أ( و  األقلعلى  اً حديث اً بعشرين حاسوب ) ممهزاً للحاسوب 
  أدنى .على درم  البكالوريوس في التخصص كحد  ن يكون حاصالً أو  أسبوعياً عملي  

 .(حسب التخصص)تحدد أسماء المختبرات والتمهيزات الالزم  لكل منها 
 
 

 )إن وجدت( ب( المشاغل:
طالبًا حدا  15للطالب. وتكون السع  القصوى للمشغل  0م4على األقل وبمعدل 0م62تكون مساح  المشغل الواحد 

 أقصى.
 .(حسب التخصصالمشاغل والتمهيزات الالزم  لكل منها  أسماء) تحدد 
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 :المرافق الخاصةج( 
 توفير مرافق تدريبي  للتخصصات ذات الطبيع  التطبيقي .

 (حسب التخصص )تحدد أسماء المرافق الخاص  الالزم  لكل منها
 

  التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية (:7المادة )
 حسب التخصص(: (يمب توفير التمهيزات واألدوات والوسائل التعليمي  التالي   

 أمهزة عر  وأمهزة مساندة للتدريس إلكتروني  وتقليدي . -

 ما يكفي من مواد )الكتروني  وغيرها( متعلق  بالتخصص. -
 .الضرورة() عند  SPSSأو   SASاإحصائي  المناسب  مثل و  التعليمي  عدد من البرامجتوفير  -

 مهاز حاسوب لكل عضو هيئ  تدريس. -
 

مهاز تلفزيون وفيديو و آالت تصوير وثائق، و طابعات، و مهاز عر  بيانات، و )أمثل : مهاز عر  شفافيات، 
 نماذج تعليمي  ...الخ(.و خرائط، و للغايات التعليمي ، 

 
 اإلدارة /المتطلبات العامة  (:8المادة )

 على مستوى القسم أو التخصص:    
 سنوات في ممال التدريس. 3رئيس قسم في ممال التخصص بخبرة ال تقل عن  -1
  .مكتب خاص برئيس القسم وسكرتيرة متفرغ  لشؤون القسم  -0

 هيئ  التدريسي .الدم  أعضاء خالتمهيزات الالزم  ل -3

 األكاديمي .للمامع  يحتوي على كاف  المعلومات  موقع الكتروني للقسم على الشبك  الداخلي  -4

 .آلي  لمرامع  الخطط الدراسي  للبرامج دورياً ومود  -5

محاضاار ملسااات مملااس القساام واللمااان األكاديمياا  و  والخااريمين واإرشااادأرشاايف متكاماال للمااواد الدراسااي  والطلباا   -6
 المختلف .

 وأعضاء هيئ  التدريس فيه. اإداريتوفير آل  تصوير في كل قسم أكاديمي لخدم  العمل  -7

 .(تقليدي  أو الكتروني )   في الكلي كافي إعالني توفير لوحات  -1

 وضع وصف للمساقات بحيث يعتمد مبدأي الشمولي  والوضوح : ) تحديد الهدف والمادة المطلوب  (. -9

 نشرات ورقي  والكتروني  الزم  للتعريف بالتخصص وأهدافه والخط  الدراسي  ومخرمات التعليم ونحوه .ومود  -12

 لهذا الوصف وتوفير بنوده .وضع آلي  لمراقب  تنفيذ المدرسين  -11

 ثائقي  (.و توفير غرف  فيديو ) لعر  األفالم ال -10
 

   (: الطلبة9المادة )
 ضرورة تحديد أساليب تقييم الطلب . -

 استخدام وسائل مختلف  لتقييم أداء الطلب  مثل:  -
 (.الخ...  المقال و االمتحانات )نوعي  االمتحانات: االختيار المتعدد،  -1
 مشاريع التخرج.  -0
 تقارير التدريب الميداني. -3
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 بحوث الطلب  وتقاريرهم. -4
 

 أحكام عامة

 (02المادة )
إذا كااان عليهااا مخالفااات أو غرامااات  المامعاا فااي تخصااص  يااتم النظاار فااي طلااب رفااع الطاقاا  االسااتيعابي  الخاصاا  أليال 

 .الغراماتدفع للهيئ  لحين إزال  تلك المخالف  أو 
 

  (00المادة )
 .معاييرأي  أمور أخرى لم يرد بها نص في هذه الفي الهيئ  يبت مملس 

 
 (00المادة )

 تلغي هذه التعليمات أي  نصوص أو قرارات سابق  تتعار  معها
 

 (03المادة )
 .11/0/0212( تاريخ  30/5/0212بمومب قرار مملس هيئ  االعتماد رقم )التعليمات صدرت هذه 


