
 

Accreditation Department, AQACHEI/May, 2018   Page 1 
 

، وذلك واملهنية التطبيقيةللتخصصات التقنية و  مج البكالوريوسبرنا أسس اعتماد أعضاء هيئة التدريس في

 
ً
  2007( لسنة 20( من البند )أ( من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )7املادة ) ألحكام  استنادا

 .9/5/2018تاريخ (    164/19/2018 ) رقمبموجب  قرار مجلس الهيئة  وتعديالته،

 (:1املادة )

وألغر   تخصص،  لكل  الخاص  االعتماد  شروط  مراعاة  الطاقات  امع  احتساب  للتخصصض  التقنية    اتاالستيعابية 

 من الطلبة وفق معيار أعضاء هيئة التدريس يجب األخذ بما يلي:  واملهنية التطبيقيةو 

 

:
ً
الدكتوراه التي يحملها مع املاجستير او  يحتسب عضو هيئة التدريس الذي يطابق تخصصه في وثيقة معادلة شهادة    أوال

   أي من مجاالت املعرفة األساسية للتخصص واملحددة في معايير االعتماد الخاص. 

:
ً
عن    ثانيا يزيد  ال  ما  يحتسب  أن  أعضا   )%(25يجوز  التدريسمجموع  هيئة  التخصص  ء  شهاداتهمو   في  في    املعادلة 

 :تية ممن تنطبق عليهم األسس اال املهنيةو  التطبيقيةو التقنية  التخصصات

 من مواد   , دبلوم عالي, ماجستير, دكتوراه(بكالوريوس) مراحل الدراسة الجامعية  س في  أن يكون قد در   .1
ً
عددا

 س فيه.در  الذي سي   معتمدة  ساعة )12(ال تقل عن  املطلوب* املجال املعرفي

 أو أكثر من مجاال أن يكون موضوع رسالة املاجستير او الدكتوراه التي   .2
ً
ت املعرفة التي يحملها قد غطى واحدا

 عتماد الخاص للتخصص التقني أو التطبيقي أو املنهيحددتها معايير اال 

 الشروط اآلتية: احد وأن يحقق

محكمة   .أ علمية  مجالت  في  نشر  قد  يكون  املعرفي   عامليا  مصنفهأن  املجال  في  األقل  على  بحثين  ومتخصصة 

 في أحدهما. املطلوب وان يكون  
ً
 رئيسا

ً
يشترط ان تكون االبحاث غير مستله من رسائل الدبلوم العالي او   باحثا

 . املاجستير او الدكتوراه

على األقل في املجال املعرفي املطلوب وان  بحثين  أن يكون قد نشر في مجالت علمية محكمة ومتخصصة أو  .ب

 في أحدهما. يشترط ان تكون االبحاث غير
ً
 رئيسا

ً
مستله من رسائل الدبلوم العالي او املاجستير او   يكون باحثا

 . الدكتوراه

أن يكون قد ألف كتابين محكمين في املجال املعرفي املطلوب ويعامل الكتاب املحكم كبحث واحد.  يشترط  أو  .ج

 . ان تكون الكتب غير مستله من رسائل الدبلوم العالي او املاجستير او الدكتوراه

  ذوي سمات( تم تحكيمهما من قبل اساتذة  و معماريين )لوحات، أفالم، مجعملين فنيين أو ان يكون قد قدم  أ . د

االختصاص والخبرة في إحدى الجامعات الرسمية، شريطة أن يرفق وصف موجز لهذه االعمال يوضح فكرة 

   . ومضمون وتقنيات العمل الفني املقدم

 املنهي   التقني أو  والفني أ  التطبيقي أو  ل العملمجاال تقل عن خمسة سنوات في    عمليهأن يكون لديه خبرة  أو  .ه

 للتخصص املعني. و املعماري أ

 (:2املادة )

 .ان يكون املجال املعرفي املطلوب من ضمن املجاالت املعرفية التي حددتها معايير االعتماد الخاص للتخصص

 (:3املادة )

املتقدم مجالين معرفييني   للتخصص  على األكثر  منح  الخاص  املعرفية حسب معايير االعتماد  أو   اتمن املجاالت   التقنية 

 .املعنية   أو املهنية التطبيقية

 (:4املادة )
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 املجلة العلمية املحكمة : املجالت األردنية املدعومة من صندوق دعم البحث العلمي األردني .أ

  

 ب. املجلة العلمية املحكمة املصنفه عامليا: أن تكون مفهرسة في احد قواعد البيانات العامليه 

• Science Citation Index (SCI) 

• Science citation Index Expanded (SCIE) 

• Thomson Reuters (Formerly ISI) 

• Scopus 

• ERA 

• EBSCO Abstract 

• EconLit 

 (:5املادة )

 ه األسس املذكورة أعاله.في أي موضوع لم تغط وضمان جودتها تعليم العالياعتماد مؤسسات اليبت مجلس هيئة 

 (:6املادة )

 .تلغي هذه األسس أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها

 (:7املادة )

 . من قبل هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها من تاريخ إقرارها ذا األسسيعمل به

 

 

 


