أسس استحداث البرامج املستضافة واملشتركة الصادرة استنادا إلى أحكام املادة
(/6أ) البند ( )2والبند ( )11من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ()17
لسنة  2018وتعديالته
ً
اوال:

مع مراعاااة مااا ورد إلي ا اااار العااام الس ا ا ا ااتحااداث البرامج اس اااديييااة الص ا ا ا ااادرة عن م لس التعليم العااالي
وتعلييات البرامج املسا ا ا ااتضا ا ا ااافة الصا ا ا ااادرة عن م لس يعة اعتياد م سا ا ا اسا ا ا ااات التعليم العالي تعتيد
اسسس التالية كشرط لليو افقة على البرامج املستضافة:

ا
 -1عقد اتفاقية بين م س اسااة التعليم العالي االردنية املوان فبرا البرنامج املسااتضاااس وامل س اسااة املسااتضااافة
بحيث تتضين االتفاقية الدوراس اديمي واملالي واالداري والتزامات ل من الطرفين.
 -2أ .أن تكون امل س ا ا اسا ا ااة املسا ا ااتضا ا ااافة من ان امعات العاملية ا ا ااين أو ( )500جامعة عاملية إلي واحدة من
التصنيفات اآلتية:
(Academic Ranking of World Universities (ARWU

1.

Times Higher Education World University Rankings

2.

QS World University Rankings

3.

ب .يسا اات ال من البند (أ) أعال البرامج التقنية وان امعات والكليات ان امعية التقنية ذات الطبيعة انخاصا ااة
وذات السيعة العاملية.
 -3أن يكون البرنامج املستضاس ذا قيية أ ادييية مضافة.
 -4تينح الشهادة من ان امعة املستضافة وتخضع لشروط معادلة الشهادات اسجنبية.
 -5تنفذ انخطة الدراسية للبرنامج املستضاس من قبل اعضاء يعة التدريس إلي ان امعة املستضافة بنسبة ال
تقل عن (.)%70
 -6تكون لغة التدريس للبرنامج املستضاس هي لغة ان امعة املستضافة.

ا
 -7يتم تنفيذ البرنامج املستضاس إلي موقع م سسة التعليم العالي االردنية املوان فبرا البرنامج.
 -8تعتبر مو افقة امل لس على البرنامج الغية إذا لم يتم اعتياد التخصا ا ا اان مو ا ا ا ااو البرنامج املسا ا ا ااتض ا ا ا اااس
ً
ً
اعتيادا خاصا خال سنة من تاريخ املو افقة عليه.
 -9يعفى الطلبة امللتحقون بالبرامج املس ا ااتض ا ااافة من ش ا اارط ا قامة إلي البلد اسم لا امعة ال ي تينح الش ا ااهادة
لغايات معادلترا إلي وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
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ً
ثانيا:

أسس استحداث البرامج املستضافة واملشتركة الصادرة استنادا إلى أحكام املادة
(/6أ) البند ( )2والبند ( )11من قانون التعليم العالي والبحث العلمي رقم ()17
لسنة  2018وتعديالته
مع مراعاااة مااا ورد إلي ا اااار العااام الس ا ا ا ااتحااداث البرامج اس اااديييااة الص ا ا ا ااادرة عن م لس التعليم العااالي
وتعلييات البرامج املش ااتركة الص ااادرة عن م لس يعة اعتياد م س اس ااات التعليم العالي تعتيد اسس ااس
التالية كشرط لليو افقة على البرامج املشتركة:
-1عقد اتفاقية بين ارإلي البرنامج تتضين الدوراس اديمي واملالي واالداري والتزامات ل من الطرفين .
-2أ .إلي حا كون البرنامج مش ا ااترد مع إحدت م س ا اس ا ااات التعليم العالي غير اسردنية ي أن تكون امل س ا اس ا ااة
مصنفة ين أو ( )500جامعة عاملية إلي واحدة من التصنيفات اآلتية:
(Academic Ranking of World Universities (ARWU

1.

Times Higher Education World University Rankings

2.

QS World University Rankings

3.

ب .يسا اات ال من البند (أ) أعال البرامج التقنية وان امعات والكليات ان امعية التقنية ذات الطبيعة انخاصا ااة
وذات السيعة العاملية.
 -3أن يكون البرنامج املشترد ذا قيية أ ادييية مضافة.
 -4تينح الشهادة من ان امعة املوان فبرا البرنامج على أن تحيل ختم جييع أاراس البرنامج.
ً
 -5إذا ان البرنامج مشا ا ا ااترد مع جامعة غير أردنية يشا ا ا ااترط أن يكون معتيدا من جهات االعتياد إلي دولة تل
ان امعة.
 -6يطبق على البرنامج املشا ا ا ااترد اسا ا ا ااس القبو املعتيدة من م لس التعليم العالي مع مراعاة أسا ا ا ااس ومعايير
استحداث التخصصات اس ادييية.
-7تطبق افة تعلييات م لس التعليم العالي والقرارات الص ا ا ااادرة منه ومن يعة اعتياد م سا ا ا اس ا ا ااات التعليم
العالي على افة امل سسات غير اسردنية املشاركة إلي تنفيذ البرنامج املشترد.
-8يتم تنفيذ البرنامج املشا ااترد إلي املوقع/املو اقع امليددة إلي االتفاقية وعلى ان ينفذ البرنامج من قبل أعضا اااء
ً
يعة تدريس يي لون جييع امل س اسااات املشاااركة إلي البرنامج ووفقا نخطة دراسااية مشااتركة تو ااع لهذا البرنامج
تتم املو افقة علبرا من قبل يعة اعتياد م سسات التعليم العالي إلي امليلكة.
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