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 العلميه العلوم االساسيه االنسانيه وقسم العلوم االساسيهلقسم اإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد 

واملعدلة بموجب قرار مجلس  2010( لسنة 5رقم )العاملة في اململكة األردنية الهاشمية والكليات الجامعية للجامعات 

( من قانون 7( من املادة )س الفقرتين )أ،باالستناد إلى رة دالصا ( و4/19/2017( تاريخ )2017/14/166الهيئة رقم )

 وتعديالته 2007( لسنة 20هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )

 (:  1المادة )
االنسمممممانيه وقسمممممم العلممممموم ه يالعلممممموم االساسممممماإلطمممممار العمممممام لتعليممممممات ومعمممممايير االعتمممممماد لقسمممممم  تسمممممه  همممممات التعليممممممات  

واملعدلمممة  2010( لسمممنة 5امعمممات والكليمممات الجامعيمممة العاملمممة فمممي اململكمممة األردنيمممة الهاشممممية رقمممم )للجالعلميمممه  االساسممميه

( مممممن سو الصممممادرة باالسممممتناد إلممممى الفقممممرتين )أ، ( 4/19/2017( تمممماريخ )2017/14/166)بموجممممب قممممرار مجلممممس الهيئممممة رقممممم 

 وتعديالته 2007ة ( لسن20( من قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )7املادة )

 (:2املادة )

أدنمات مما لمم تمدق القرينمة عرمى  يمر  يكمون للكلممات والعرمارات اةتيمة ايومما وردت فمي همات التعليممات املعمانل امل صصمة لهما

 ذلك .

 وضمان جودتها العالي الهيئمممممة : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم

  .املجلمممس : مجلس الهيئة

 .سالرئيمممممس : رئيس املجل

 جامعيه  التعليم العالي : املؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات مؤسسات

  الجامعمممممة : مؤسسة رسمية أو خاصة للتعليم العالي تمنح درجة جامعية.

 كليه داخل الجامعه الكليه:

 يرهمما( التممي تمممنح درجممة الركممالوريوس و/أو  و)كليممة جامعيممة، أكاديميممة، معهممد أ الكليممة الجامعيممة : مؤسسممة تعلمميم عممالي

وااممد مممن اقمموق املعرممممة أو مممن اقلممين مممن اقمموق الت صمممر  دراسممات عليمما فممي ت صممر أو أخصممر ممممن ت صصممات اقممل

 .املتداخلة

 الطاقة االستيعابية الخاصه: الحد األقص   لعدد الطلرة املحدد للت صر من قرل املجلس.

 يه وقسم العلوم االساسيه العلميهاالنسان هيالعلوم االساسقسم القسم: 

  (:3املادة )

 ه االنسانيه: معني بتدريس متطلرات الجامعه االجراريه واالختياريه  يالعلوم االساسقسم 

 او بعضهامتطلرات الكليه قسم العلوم االساسيه العلميه: معني بتدريس 

 ومتطلرات الكليه  جامعهمعني بتدريس متطلرات ال  :قسم العلوم االساسيه االنسانيه والعلميه

 (:4املادة )
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الحصموق عرمى شمريطة قسم العلوم االساسميه االنسمانيه و/ او قسمم العلموم االساسميه العلميمه يجوز للجامعة إنشاء  .أ 

 موامقة مجلس التعليم العالي إلنشاء القسم.

قممممة مجلممممس التعلمممميم الحصمممموق عرممممى مواميجممموز للجامعممممة إنشمممماء قسممممم العلمممموم االساسمممميه االنسممممانيه والعلميمممه شممممريطة  .ب 

 العالي إلنشاء القسم.

 (:5املادة )

 .اي كلية  تراها الجامعه العلوم االساسيه العلميه فيقسم  والعلوم االساسيه االنسانيه قسم توطين 

 القسمأهداف  (:4املادة ) 

 .ةالتها وأهدامها واضحرسالة وأهداف و م رجات تعلم متوقعة تتوامق مع رؤية الكلية ورس للقسميكون 

 (5املادة )

أ( يكون لكل قسم مجلس يسه  )مجلس القسم( يتألف من رئيس القسم أو القائم بأعماله وجميع أعضاء الهيئة 

 التدريسية ميه.

( جلسات في الفصل  6، عرى أن ال تقل عن ) -وعند الحاجة-ب( تكون اجتماعات مجلس القسم دورية ومنتظمة 

 جتماعات وتوثيقها في القسم بشكل رسهي.الدراس ي الوااد، ويتم تدوين محاضر اال 

 عدد الساعات(: 6املادة )

 موزعة عرى النحو اةتل: العلوم االساسيه االنسانيه لقسم عدد الساعات املعتمدة .أ 

 

 الساعات املعتمدة 

( ساعة معتمدة أو اسب قرارات مجلس التعليم 27-21) متطلرات الجامعة

 العالي.

 

 لعلوم االساسيه العلميه موزعة عرى النحو اةتل:عدد الساعات املعتمدة لقسم ا .ب 

 

 الساعات املعتمدة 

 %( عرى األقل من مجموع ساعات  الخطه الدراسيه15) متطلرات الكلية

 املساقات التي يقدمها القسم أرقاما خاصة بالقسم.جميع أن تأخا  .ج 

  (: أعضاء الهيئة التدريسية7املادة )

في و االجراريه  متطلرات الجامعة مواد من مادت دراسيهألقل لكل تومير عضو هيئة تدريس وااد عرى ا .أ 

  .مجاق الت صر

االختياريه  وفي مجاق متطلرات الجامعة تومير عضو هيئة تدريس وااد عرى األقل لكل مجاق من   .ب 

 الت صر. 

 تومير عضو هيئة تدريس وااد عرى األقل لكل مجاق من  متطلرات الكليه  وفي مجاق الت صر.  .ج 

ممن يحملون   من املة درجة  الدختورات  % عرى األقل من أعضاء هيئة التدريس75ن ما نسبته تعيي .د 

  القسم.% في 50الجنسية األردنية في الجامعه عرى أن ال تقل عن 

بعقود التقل من املة درجة  الدختورات   % عرى األقل من أعضاء هيئة التدريس50تعيين ما نسبته   .ه 

 مدتها عن سنتين 
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 قص   للعبء التدريي ي األسرويي ألعضاء هيئة التدريس واملحاضرون املتفر ون:الحد األ .و 

 9 .ساعات لألستاذ 

 12 .ساعة لألستاذ املشارك أو األستاذ املساعد 

 15 .ساعة للمدرس املساعد واألستاذ املمارس 

  أقص   ) عرى أن يكون ذلك  6محاضرون  ير متفر ين 
ً
ساعات ادا

(.بموامقة الجهة التي يعمل ميه
ً
 ا متفر ا

 :يمكن أن يتقدم عضو هيئة التدريس في القسم بطلب الترقية، اسب اةتل .ز 

إذا تومر في الجامعة قسم لت صر عضو هيئة التدريس املوطن في القسم مانه يتقدم بطلب  .1

 الترقية للقسم املعني بت صصه.

إذا لم يتومر في الجامعة قسم لت صر عضو هيئة التدريس املوطن في القسم مانه يتم تشكيل  .2

 لجنة في مجاق ت صصه لدراسة طلب الترقية لعضو هيئة التدريس اسب األصوق.

  (: الطلبه8املادة )

  خحد اقص  (1:35) عنال تزيد   للمواد االنسانيه نسرة عدد الطلرة الى عدد أعضاء هيئة التدريس .أ 

 ( خحد اقص  1:25)   نسرة عدد الطلرة الى عدد أعضاء هيئة التدريس للمواد العلميه  ال تزيد عن .ب 

 الطاقة االستيعابية (:9املادة )

 أل راض ااتساب الطاقة االستيعابية للت صر ترايى األمور اةتية: .1

 املة درجة الدختورات املتفر ين . .أ 

من املة درجة  للت صصات العلميه %(40) يد عرىاملة درجة املاجستير املتفر ين وبنسرة ال تز  .ب 

 الدختورات املتفر ين

%( للت صصات االنسانيه من املة 50املة درجة املاجستير املتفر ين وبنسرة ال تزيد عرى ) .ج 

 درجة الدختورات املتفر ين

%( من املة درجة الدختورات املتفر ين لتغطية العمل اإلضافي للمتفر ين 20تضاف نسرة ) .د 

 ير املتفر ين. وعمل  

ضرورة تسلسل شهادات عضو هيئة التدريس من الركالوريوس إلى الدختورات بحيث تكون في  .ه 

 نفس الت صر ما أمكن مع األخا باالعترار التداخل والترابط في بعض الت صصات.

 ومق املعادلة اةتية:للقسم  أعضاء الهيئة التدريسية العدد الالزم من  يتم اساب  .و 

 

 سانيه:الت صصات االن

 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الالزم =

* العدد الفعلي ]في الكليه  الدراسية طمجموع ساعات الخط متوسط/   ساعات التي يدرسها القسمالمجموع [

 (.35/  بة السنه االولىللط

 

 التخصصات العلميه:

 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الالزم =

* العدد الفعلي ]توسط مجموع ساعات الخطط الدراسية  في الكليهمجموع الساعات التي يدرسها القسم  / م[

 (.25بة السنه االولى / للط
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يتم اساب الطاقه االستيعابيه للقسم مع بداية كل مصل دراس ي وعند انتهاء الجامعه من تسجيل طلرة  .2

 السنه االولى.

 الكوادر  املساعدة (:10املادة )

 )مشرمو امل تبرات: )إن وجدت 

الالزم من مشرفي امل تبرات من املة درجة الركالوريوس في الت صر عرى األقل بحيث ال تزيد  يعين العدد

ساعة  18( وال يزيد العبء اإلشرافي للمشرف عرى 1:20نسرة الطلرة إليهم في امل تبر الوااد أثناء التدريس عن )

.
ً
 عملية أسروعيا

 )منيو امل تبرات: )إن وجدت 

 أدنمممم  ي صممممر منممممي وااممممد عرممممى األقممممل لك
ً
امممممة امل تبممممرات فممممي القسممممم الوااممممد مممممن املممممة الممممدبلوم املتوسممممط اممممدا

 أدن .
ً
 وي صر مني وااد عرى األقل لكل مشغل من املة الدبلوم املتوسط ادا

 املختبرات واملشاغل )إن وجدت( (:11املادة )

 أ( امل تبرات:

 . ²(م60يكون الحد األدن  ملسااة كل م تبر ) (1

 عرى األقل .  يجب أن يجهز م تبر الحاسوب (2
ً
 اديوا

ً
 بعشرين ااسوبا

. 20الطاقة القصوى لكل م تبر ) (3
ً
 ( طالرا

شرافي وأن ال يزيد عرئه اإل   دنأصر خحد أن يكون املشرف ااصال عرى درجة الركالوريوس في الت  (4

. 18عرى )
ً
 ( ساعة عملية أسروعيا

  .يستجهيز امل تبرات باملعدات واألجهزة الالزمة وتجهيزها قرل بدء التدر  (5

 ب( املشا ل: )إن وجدت(

 15للطالب، وتكون السعة القصوى للمشغل ) ²م4عرى األقل وبمعدق ²م60تكون مسااة املشغل الوااد 
ً
( طالرا

 أقص  .
ً
 ادا

 التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية  (:12املادة )

  يجب تومير التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية التالية  

 أجهزة مساندة للتدريس )إلكترونية وتقليدية(.أجهزة عرض و  (1

 ما يكفل من مواد )إلكترونية و يرها( متعلقة بالت صر. (2

 اإلدارة /املتطلبات العامة  (:13املادة )

 مكتب خاص برئيس القسم وسكرتيرة متفر ة لشؤون القسم  (1

 التجهيزات الالزمة لخدمة أعضاء الهيئة التدريسية. (2

الشركة الداخلية للجامعة يحتوي عرمى كاممة املعلوممات لكترونل للقسم عرى موقع إ (3

 األكاديمية.

أرشمممممممميف متكامممممممممل للمممممممممواد الدراسممممممممية والطلرممممممممة ومحاضممممممممر جلسممممممممات مجلممممممممس القسممممممممم  (4

 واللجان األكاديمية امل تلفة.

تمممممممومير يلمممممممة تصممممممموير فمممممممي كمممممممل قسمممممممم أكممممممماديهي لخدممممممممة العممممممممل اإلداري وأعضممممممماء هيئمممممممة  (5

وااممدت لكممل قسمممين اذا كممان هنالممك واممدة  ، ويجمموز تممومير بممما يعممادق يلممة التممدريس ميممه

 تصوير مرخزي في الكلية .

 )تقليدية أو إلكترونية(. قسمتومير لواات إعالنية كامية في ال (6
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 وض (7
ً
هداف واملادة الدراسية املطلوبة وطرق التقييم واملراجع لأل  ع وصف للمساقات بحيث تتضمن تحديدا

 واساليب التدريس وامل رجات املتوقعة.

 

 مةأحكام عا

 

 (12املادة )

 جلس في أية أمور أخرى لم يرد هها نر في هات التعليمات.امليبت 

 (13املادة )

 تلغي هات التعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها.

 (14املادة )

 .4/19/2017( تاريخ 2017/14/166رقم )جلس املبموجب قرار  املعدلة صدرت هات التعليمات

 (15)ملاده ا

 املجلس ههات التعليمات من تاريخ اقرارها من  ليعم    

 

 


