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 التعليم المفتوح / الدراسات العليااالعتماد العام ومعايير تعليمات 

 ( 7 ( من المادة )سأ،) الفقرتين إلىصادرة باالستناد  2015لسنة ( 16 رقم )

  وتعديالته 2007( لسنة 20ماد مؤسسات التعليم العالي رقم )من قانون هيئة اعت

 ( 1المادة )

( 16رقام ) المفتاوحالتعلايم الدراساات العلياا   بارام  االعتماد العاام لر ومعايي"تعليمات  التعليمات تسمى هذه 

  .2015لسنة 

   (2المادة )

المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة  آلتية حيثما وردت في هذه التعليماتيكون للكلمات والعبارات ا 

 على غير ذلك:
 

 ة.: المملكة األردنية الهاشمي              المملكة

ألحكام قانون التعليم العالي والبحث العلمي النافذ في المملكة  ا  مجلس التعليم العالي المشكل وفقمجلس التعليم العالي : 

 األردنية الهاشمية.

 : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.                الهيئة

 : مجلس الهيئة.             المجلس

التعليم العالي التي تعتمد نظام التعليم المفتوح كنمط تعليمي وتمنح درجة البكالوريوس و/أو مؤسسة :            المؤسسة

 .الدراسات العليا

من فرع لتلك  تواجد أكثر ، وال يجوزخارج حدود المملكة يفرع المؤسسة التي يقع مقرها الرئيس :                الفرع

 .المؤسسة في المملكة

من  توابعهاالتعليمية ومختبرات الحاسوب والمختبرات التدريسية و كز مؤهل مجهز بالقاعات: مر    المركز التعليمي

 ./ المؤسسةلفرعلمدير ا إداريا  أجهزة ومواد مساندة ويتبع  

يتم بعضه عندما يكون المدرس والطالب في مكانين و/أو زمانين مختلفين ويشمل تعليمي نظام التعليم المفتوح     : 

رة، وحضور محاضرات تقليدية، وتلقي مواد تعلم إلكترونية، وتصفح مواقع توزيع كتب مقر

إلكترونية عن طريق الشبكة المحلية والعالمية، وإجراء حوارات تفاعليه ما بين الطالب والمشرف 

 .األكاديمي عبر نمط تعليمي إلكتروني متطور

 .البكالوريوس ج دراسات عليا باإلضافة إلىالعليا في القسم والكلية التي تقدم برام : لجنة الدراسات اللجنة

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

 الدكتوراه.) أو )الدرجة  الجامعية الثالثة

تقدم الدراسات العليا إضافة إلى برامج  تي: مجلس كلية الدراسات العليا في المؤسسة الجامعية ال مجلس الكلية

 .الجامعية التي تقدم دراسات عليا فقط البكالوريوس/ أو مجلس الكلية في المؤسسة

عضو هيئة التدريس من حملة درجة الدكتوراه في التخصص وتنحصر مهامه في التدريس  هو :  المنسق األكاديمي

 ليمية.للمواد التع والتنسيق مع المشرفين األكاديميين

 .لتخصصا الماجستير على األقل فيالدكتوراه أو هو عضو هيئة التدريس من حملة درجة :   المشرف األكاديمي

 ،وأقراص مدمجة ‘حقيبة تعليمية :مثل ،وتتضمن المواد التعليمية األساسية:هي المقرر الدراسي       المادة التعليمية

تعليمات ومواد مساعدة تبين مواعيد اللقاءات و ،بيتيهظائف وو ،لكتروني لمحتوى المقررموقع إو

 ....الخبيتيهالوظائف التسليم اعيد مو االمتحانات وأو الدراسية المباشرة 

 هو عدد الساعات المعتمدة لكل مادة تعليمية. : وزن المادة التعليمية

رف األكاديمي لمناقشة محتويات الصفية التي تعقد بين طلبة المادة والمش المحاضرات يه :ةالمباشر ةالصفي اتاللقاء

  .لقاعة التدريسيةا وحدات المقرر في المادة التعليمية داخل المختبر أو

 :االفتراضيةاللقاءات 

عن بعد عبر  والمشرف األكاديمي يتم عقدهااإللكترونية المتزامنة بين طلبة المادة  هي اللقاءاتمتزامنة: ال  -أ      

  (e- Learning platform). باستخدام نمط  تعليم متطوراالتصال بطريقة مبرمجة  شبكات

متزامنة: هي اللقاءات الفردية اإللكترونية غير المتزامنة ما بين الطالب والمشرف األكاديمي يتم عقدها عن الغير  -ب    

 بعد عن طريق االتصال اإللكتروني.
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 (3المادة )

يتم بعضه عندما ( بالنظام التعليمي الذي Open Learningتوح )ألغراض تطبيق هذه المعايير يعرف التعليم المف      

 ،وحضور محاضرات تقليدية ،شمل توزيع كتب مقررةويمختلفين  ينو/أو زمان ينيكون المدرس والطالب في مكان

ه ما وإجراء حوارات تفاعلي ،كترونية عن طريق الشبكة المحلية والعالميةوتصفح مواقع إل ،لكترونيةوتلقي مواد تعلم إ

 :تية عليهالمعايير اآلبحيث تطبق  كتروني متطورإلبين الطالب والمشرف األكاديمي عبر نمط تعليمي 

%( من عدد الساعات 67عن )على شكل محاضرات المباشرة والمبرمجة الصفية ال تقل النسبة المئوية للقاءات  .1

 .األكاديميوبحضور المشرف المعتمدة المقررة للمادة 

المعتمدة  %( من مجموع الساعات25المتزامنة ما ال يقل عن )الفتراضية ا تغطي اللقاءات .2

 المبرمجة أسبوعيا .

 %( من مجموع الساعات المعتمدة المبرمجة50ما ال يزيد على )غير المتزامنة االفتراضية تغطي اللقاءات  .3

 أسبوعيا .

يمضيها الطالب في دراسة المادة ات التي لمتابعة عدد الساع آليةوبرمجيات  افر لدى المؤسسة نظام إلكترونيأن يتو .4

 .( من هذه المادة3، 2 ) دالتعليمية وفق ما هو محدد في البنو

 

 ( 4المادة )

شريطة الحصول المسبق على  المفتوحالتعليم دراسات عليا وفق اسلوب تنشئ برامج  أن يمؤسسة تعليم عال ألييجوز   

مراكز  تنشئ أنللمؤسسة التي يوجد مقرها الرئيسي في المملكة  ترخيص بذلك من مجلس التعليم العالي، كما يجوز

  متعددة في مراكز المحافظات داخل المملكة.تعليمية 

 

 (5المادة )

معلنة وواضحة وموصوفة بشكل دقيق يتم مراجعتها بشكل  وأهدافن ايكون لها رؤية ورسالة محددت أنمؤسسة العلى   

 بفعالية. األهدافتقدم ما يثبت قدرتها على تحقيق تلك  أنالمؤسسة دوري من قبل مجالسها المتخصصة، وعلى 

 

 (6المادة )

 ما يلي:من مراكزها أو مركز  هالكل فرع من فروعمؤسسة أو للفر ايتو أنيجب      

 .واإلداريةالتقنية والتعليمية مستلزمات البنى التحتية يتسع لكافة  محدد موقع - أ

ونظام إدارة تعلم ومختبرات حاسوبية مزودة بخطوط إنترنت سريعة  ،ومختبرات تعليمية ،عات تدريسيةقا  - ب

متصلة مع الشبكة العالمية تكون قادرة على تأمين التفاعل ما بين الطالب والمشرف وشبكة محلية  LMSالكتروني 

الرئيسي للمؤسسة/ الفرع، إضافة إلى توفير مدير إداري للمركز  األكاديمي والربط مع خادمات الفرع أو المقر

 ومواد تعليمية وتجهيزات إدارية لخدمة الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
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 (7المادة )

في  هو منصوص عليهكما  وإدارية أكاديميةبنية تنظيمية العاملة في المملكة مؤسسة لفي افر ايتو أنيجب    -1

  النافذ. األردنيةقانون الجامعات 

 أكاديمية وإدارية تشمل حدا  وتنظيمية بنى في المملكة  العامل األردنيةغير لمؤسسة لفرع افر ايجب أن يتو  -2

 أدنى ما يلي:

للفرع، يكون مسؤوال  عن إدارة شؤون المؤسسة ويعاونه نواب ومساعدون على أن  أو رئيسا   ا  مدير -أ 

 يكون من بينهم نائب للشؤون التقنية.

 .مجلس الفرع  -ب 

 .للفرع مجالس األقسام األكاديمية -ج 

 .في الفرع األقسام األكاديميةرؤساء  -د 

 هـ  عمادة أو دائرة أو وحدة مسؤولة عن الدراسات العليا في الفرع.

 

 (8المادة )

 مدير الفرع أو الرئيسوفنية ومالية خاصة بها تتبع  وأكاديمية إداريةالفرع بنية تنظيمية  يكون للمؤسسة/  - أ

 المالك.عن  مستقلة تماما  تكون مباشرة و

أن يعمل في أي وظيفة إدارية أو أكاديمية أي شخص ذي منفعة مالية مباشرة   أوالمساهم  أوحظر على المالك ي -ب

 في المؤسسة/الفرع.

 

 (9المادة )

 أو رئيسمدير ( برئاسة الفرع مجلس يسمى )مجلسالعامل في المملكة  األردنيةغير لفرع المؤسسة يكون  - أ

  :عضوية كل منو الفرع

 .واب المديرن -1

 .ؤساء األقسامعمداء الكليات و/أو ر -2

 مدراء المراكز في المحافظات المختلفة.  -3

 عميد أو مدير أو رئيس وحدة الدراسات العليا في الفرع -4

 

 تية:المسؤوليات والصالحيات اآلالفرع يتولى مجلس    - ب

كليات واألقسام والبرامج والتخصصات بإنشاء ال المختصالجامعة أو مجلس الكلية مجلس  إلىلتوصية ا -1

 .إلغائهايمية ودمجها في غيرها أو األكاد
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وترقيتهم  ن أعضاء هيئة التدريس في الفرعتعييبالمختص الجامعة أو مجلس الكلية مجلس التوصية إلى  -2

ن أخرى وانتدابهم وإعارتهم ومنحهم إجازات التفرغ العلمي واإلجازات بدو إلىوتثبيتهم ونقلهم من فئة 

 تقاالتهم وإنهاء خدماتهم.راتب وقبول اس

واتخاذ القرارات تقييم أعمال هيئة التدريس وأنشطتهم األكاديمية وأساليب تدريسهم وبحوثهم العلمية  -3

 المناسبة بشأنها.

أعضاء هيئة التدريس والمحاضرين المتفرغين  إيفادبالمختص الجامعة أو مجلس الكلية مجلس التوصية إلى  -4

 ارتبطواأو ممن  فرعساعدي البحث أو التدريس( والفنيين العاملين في المجال األكاديمي  في الوالمعيدين )م

تتعلق  أخرىللعمل معه في بعثات ومهمات علمية ودورات تدريبية وتحديد مدة إيفادهم وأي أمور 

 بالموفدين.

في البرامج   سنويا   قبولهمالذين يمكن بأعداد الطلبة المختص الجامعة أو مجلس الكلية مجلس التوصية إلى  -5

 والرسوم الدراسية لكل منها بما ينسجم مع التشريعات النافذة في المملكة.، فرعوالتخصصات المختلفة لل

 .ومناقشتها وإصدار قراراته بشأنها الدراسة المقدمة من مجالس األقسام دراسة مشروعات خطط  -6

 .رعالفم مستوى األداء األكاديمي والتحصيل العلمي في تقي -7

 مية والفخرية والشهادات.منح الدرجات العلبالمجلس المختص التوصية إلى  -8

 إنشاء كراسي األستاذية.بالمختص الجامعة أو مجلس الكلية مجلس التوصية إلى  -9

 األردني. مجلس التعليم العاليوفق األسس التي يقرها  لفرعوضع تعليمات القبول في ا-10

 .الفرعأحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األكاديمي في  وضع التعليمات المناسبة لتنفيذ -11

يدخل في  مما الالتنفيذي للفرع الرئيس عليه النظر في أي موضوع يتعلق بالعمل األكاديمي يعرضه  -12

  أو أي تشريع آخر. هذه التعليماتا في صالحيات أي جهة من الجهات المنصوص عليه

 

 (10المادة )

 المهام والصالحيات اآلتية:لمؤسسة العاملة في المملكة في ايتولى مجلس الكلية 

 .المجلس المختصورفعها إلى  / أقسام الفرعالنظر في الخطط الدراسية في أقسام الكلية .1

 اقتراح أي شروط إضافية لقبول الطلبة في األقسام. .2

 والتنسيق بين األقسام المختلفة فيها. / الفرعاإلشراف على تنظيم الدراسة في الكلية .3

 النظر في مشاريع رسائل الماجستير والدكتوراة وتحديد مشرفين للطلبة ورفعها إلى المجلس المختص. .4

 واإلشراف عليها. / الفرعتنظيم إجراءات االمتحانات في الكلية .5

 نتائج االمتحانات في نهاية كل فصل دراسي.ب التوصية .6

 بمنح الدرجات العلمية والشهادات.المجلس المختص  إلىالتنسيب  .7

أو من يقوم  وتشجيعه بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي / الفرعاإلشراف على تنظيم البحث العلمي في الكلية .8

 .بأعمالها
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وغيرهم من القائمين بأعمال  / الفرعالتوصية في جميع األمور المتعلقة بأعضاء هيئة التدريس في الكلية .9

وإيفاد ومنح اإلجازات الدراسية وقبول االستقالة وإعارة  وندب التدريس فيها من تعيين وترقية وتثبيت ونقل

 بموجب األنظمة والتعليمات. إليهوغير ذلك من المهام المناطة 

 ./ الفرعإعداد مشروع الموازنة السنوية للكلية  .10

 ./ الفرعتشكيل اللجان المختلفة المتعلقة بعمل الكلية  .11

 ./ الفرعالنظر في المسائل التي يحيلها إليه عميد الكلية  .12

 

 (11المادة )

من حملة درجة الدكتوراه أردني الجنسية يكون  أنعلى من فروعها فرع كل ل مديرا  رئيس المؤسسة يعين  -أ 

 تنسجم مع التشريعات النافذة في المملكة.ويكون التعيين لمدة أستاذ  برتبةو

قسم التعليمية رئيس يكون مسؤوال  عن إدارة شؤون ال الفرع في يعين لكل قسم أكاديمي من أقسام الكلية -ب 

األخرى ذات العالقة  المؤسسةيتولى تنفيذ قرارات مجلس القسم ومجالس ووأمور البحث العلمي فيه  ،داريةواإل

بالقسم، وتوزيع المواد الدراسية المطروحة لكل فصل دراسي على أعضاء هيئة التدريس حسب تخصصاتهم، 

في نهاية كل عام  / مدير الفرعإلى عميد الكلية وهو المسؤول عن حسن سير التدريس في القسم ويقدم تقريرا  

 دراسي عن أداء القسم وأنشطته المختلفة.

بناء على تنسيب من  المؤسسةيشترط أن يكون رئيس القسم قد شغل رتبة األستاذية ويتم تعيينه بقرار من رئيس  -ج 

 مدة سنة قابلة للتجديد.عميد الكلية/ مدير الفرع ل

تعيين أحد أعضاء هيئة  مدير الفرعبناء  على تنسيب من  المؤسسةمن رئيس  يجوز في حاالت خاصة وبقرار -د 

من مجموع  (%50) على أن ال تزيد نسبتهم عن بالنيابة لقسمل ا  التدريس من الرتب األكاديمية األخرى رئيس

  .العامل في المملكة الفرع /العاملة في المملكة رؤساء األقسام في المؤسسة

ء على تعيينه بناأن يكون من حملة درجة الدكتوراه ويكون  لكل مركز تعليمي على مديرا  ة يعين رئيس المؤسس -هـ

 الذي يتبع له ذلك المركز لمدة سنتين قابلة للتجديد.تنسيب من مدير الفرع 

 

 (12المادة )

دريسية جميع أعضاء الهيئة التو يتألف من رئيس القسم أو ما يماثله يكون لكل قسم مجلس يسمى )مجلس القسم( (1

 تولى مجلس القسم المهام والصالحيات اآلتية:ويمن المتفرغين فيه العاملين 

 اقتراح الخطط  الدراسية للقسم واقتراح تطويرها وأساليب تطبيقها.   -أ 

 مفردات مواد الخطة الدراسية للقسم وأهدافها وأساليب التدريس والتقويم وتعديلها أو تطويرها. اقتراح -ب 

ات منح الدرجات العلمية في راسية على الفصول الدراسية المختلفة بما ينسجم مع تعليمتوزيع مواد الخطة الد -ج 

 ة وإعداد الخطط االسترشادية للطلبة.المؤسس

 اعتماد الكتب المقررة والمصادر والمراجع المناسبة لكل مادة من مواد الخطة الدراسية. -د 
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ووضع  المتزامنة االفتراضية لمباشرة واللقاءاتالصفية الكل من اللقاءات  األسبوعيالجدول الدراسي وضع هـ 

على أن ال تزيد نسبة غياب الطالب في أي من تلك  لقاءاتالتلك لضبط دوام الطلبة في الترتيبات الالزمة 

 .من مجموع اللقاءات المقررة (%20) ناللقاءات ع

لطلبة القسم وحل مشكالتهم وضع الترتيبات التي تضمن حسن اإلشراف واإلرشاد األكاديمي والتوجيه العلمي  -و 

 الدراسية.

لإلشراف على االمتحانات في القسم، بما فيها امتحانات الكفاءة المعرفية واالمتحان وضع الترتيبات الالزمة  -ز 

 الشامل.

وخطط ومشاريع الطلبة تشكيل لجنة للدراسات العليا للنظر في جميع األمور الخاصة ببرامج الدراسات العليا  -ح 

 ءة المعرفية واالمتحان الشامل ورفعها الى الى المجلس المختص.وامتحانات الكفا

النظر في مشاريع البحث العلمي المقدمة من أعضاء هيئة التدريس وتقديم التوصيات الالزمة بخصوصها إلى  -ط 

 اللجان المختصة.

دمة واإلعارة إبداء الرأي في الترقيات وطلبات التعيين والنظر في اإلجازات والتثبيت والترقية وإنهاء الخ -ي 

في القسم مع مراعاة عدم اشتراك عضو هيئة  واإليفاد وأية أمور أخرى تتعلق بأعضاء هيئة التدريس

 التدريس في التصويت على الترقية أو التعيين برتبة أعلى من رتبته.

 .الخطة الدراسية في القسم موادف يوصت -ك 

 ./ الفرعمجلس الكلية مناقشة نتائج امتحانات الطلبة وقوائم الخريجين ورفعها إلى -ل 

 اقتراح تخصصات دراسية جديدة في القسم.  -م 

 أية أمور أخرى يعرضها رئيس القسم. -ن 

 

 .هالقسم في حالة غيابمهام رئيس مجلس  / مدير الفرع أو من ينيبهعميد الكليةيتولى  (2

احد، ويتم ( جلسات في الفصل الدراسي الو4تكون اجتماعات مجلس القسم دورية ومنتظمة، على أال تقل عن ) (3

 .عات وتوثيقها في القسم بشكل رسميتدوين محاضر االجتما

 

 (13المادة )

تكون مركزية وفنية  إداريةوحدات  الفرع التي يقع مركزها الرئيسي في المملكة/ مؤسسةاليتوفر في  أنيجب    

 تشمل ما يلي: أنعلى  أهدافها،مسؤوليتها تنفيذ برامج المؤسسة وتحقيق 

 .لكترونيا  إاد التعليمية والم إعدادمتخصصة وبرمجيات  أجهزةتشتمل على  كفؤة إنتاجوحدة  .1

 وحدة الحاسوب واالتصاالت تكون مسؤولة عن بنية االتصاالت والمعلومات. .2

 وحدة القبول والتسجيل. .3

 .الماليةاإلدارية ووحدة الشؤون  .4

 والموظفين اإلداريين.والطلبة وحدة تأهيل وتطوير مهارات أعضاء هيئة التدريس المتفرغين وغير المتفرغين  .5



 

Page 7 of 21 

 وحدة الشؤون الطالبية.  .6

 لمتابعة شؤون المراكز. إداريةوحدة  .7

 وحدة ضمان الجودة. .8

 .وتوزيعها ومتابعتها وحدة حفظ مستلزمات المواد التعليمية .9

 (.Help Deskالفنية )وحدة المساعدة  .10

 

 (14المادة )

وإجراء الدراسات  ،شاركة في إعداد المادة التعليميةوالم ،واإلشراف عليها االمتحاناتمهام المنسق: إعداد - أ

ومتابعة كل ما يخص المادة التعليمية وضمان  ،األكاديميينوتقييم عمل المشرفين  ،اإلحصائية على نتائج الطلبة

 ويتبع أكاديميا  رئيس القسم ذات العالقة وإداريا  مدير الفرع المعين فيه. ،جودتها

 عن إدارة اللقاءات الصفية المباشرة واللقاءات االفتراضية. مهام المشرف:  يكون مسؤوال    - ب

 

 (15المادة )

 المفتوحفي التعليم والتأهيل خبرة الهيئة تدريس متخصصين لديهم  أعضاءتوفير العدد الكافي من مؤسسة بالتلتزم  

 ة:رحه المؤسسة وضمن المعايير اآلتيوذلك في كل تخصص تط ،الكوادر المساعدة إلى إضافة

ك بمعدل منسق في التخصص وذلرتبة استاذ   من من حملة الدكتوراه أكثر أولمادة تعليمية  أكاديميوفير منسق ت (1

ال يزيد أعلى  لغايات احتساب الطاقة االستيعابية العامة أو الخاصة أقصى حدا   ينأكاديمي ينمشرف (4واحد لكل )

 /البرنامج( ساعة معتمدة في التخصص12) عن حديشرف عليها المشرف الواالتي عدد ساعات المواد التعليمية 

 إذا كان من داخل الفرع. لغايات الطاقة االستيعابية ويجوز احتساب المنسق

لتغطية اللقاءات رتبة استاذ أو استاذ مشارك من من حملة الدكتوراه  األكاديميينتوفير العدد الكافي من المشرفين  (2

رتبة بمن حملة الدكتوراه االستعانة بمشرفين أكاديميين غير متفرغين يجوز للمؤسسة كما واالفتراضية. المباشرة 

 االفتراضية. واللقاءاتالمباشرة لتغطية اللقاءات الصفية استاذ أو استاذ مشارك 

 ألغراض احتساب الطاقة االستيعابية للتخصص تراعى األمور اآلتية: (3

 .(1:30)في الفرع  األكاديمييننسبة الطلبة إلى المشرفين  -

المتفرغين لتغطية العمل رتبة استاذ أو استاذ مشارك ( من حملة درجة الدكتوراه  10%اف نسبة ) تض -

 اإلضافي للمتفرغين وعمل غير المتفرغين.

ن في المؤسسة التعليمية أو الفرع إعداد المواد الدراسية ومتطلباتها بصورة ويتولى أعضاء هيئة التدريس المتفرغ (4

 وطبيعة التعليم المفتوح. مالئمة ومتكاملة بما يتناسب
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 يشترط في عضو هيئة التدريس الذي تجاوز سن السبعين ما يلي: غايات احتساب الطاقة االستيعابيةل (5

 أن يكون برتبة أستاذ.  -

فم 12تقل عن ) أن يكون قد عمل في التدريس الجامعي مدة ال  - ( سنة، وأال يكون قد توقفف إنتاجفه العلمفي المحك 

 لسنوات الخمسة األخيرة من تعيينه أو تاريخ تجديد عقده.في مجال تخصصه في ا

%( من مجموع أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في 10على أال تتجاوز نسبة األساتذة المعينين وفقا  لهذه الفقرة على )

جامعة مبررات ، ويمكن تجاوز هذه النسبة بقرار من مجلس الهيئة لكل حالة تقدم الالدراسات العلياكل برنامج من برامج 

 ومسوغات بشأنها.

 

 (16المادة )

يشكل لها مجلس  للدراسات العلياأو وحدة برامج الدراسات العليا كلية أو عمادة  ينشأ في كل جامعة تقدم

 :يرأسه العميد ويضم في عضويته

 .العليا . نائب أو نواب عميد الدراسات أ

 .عنهم ليا أو من ينوب. عمداء الكليات المعنية التي تقدم برامج دراسات ع ب

الجامعية بتنسيب من عميد  . اثنين من ذوي الخبرة واالختصاص من خارج الجامعة يعينهم رئيس المؤسسة ج

 .كلية الدراسات العليا

 

 :العليا ( هيئة التدريس في برامج الدراسات17المادة )

رحه المؤسسة الجامعية ثالثة كل تخصص تط أ( يكون الحد األدنى لعدد أعضاء هيئة التدريس المتفرغين في

، التخصص برتبة أستاذ وأستاذ مشارك واستاذ مساعد أعضاء هيئة تدريس من حملة درجة الدكتوراه في

. يجب أن ال يتم تعيين عضوين في السنة األولى من استحداث البرنامج ويتم تعيين البقية في السنة الثانيةبحيث 

العلمي الذي  ثالث سنوات، على أن يتم تقديم تقرير عن البحث%( منهم على األقل عن 50مدة عقود ) تقل

 .التخصص أنجز في القسم األكاديمي المنوي توطين البرنامج فيه في مجال

الدراسات العليا ونسبتهم في  ب( تكون الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس في كل تخصص من تخصصات

  :أي تخصص كما يلي

  أدنىحدا   )%50األساتذة )  -

 % )50 -25األساتذة المشاركون )  -

 حدا  أعلى )%25  (األساتذة المساعدون -

واإلشراف على  لغايات التدريس أو أستاذ مشارك يشترط العتماد عضو هيئة التدريس من رتبة أستاذ -1ج(  

أخر خمس أن يتوافر لديه في  الرسائل الجامعية وحساب الطاقة االستيعابية لبرامج الدراسات العليا،

  .أيا  مما يليسنوات 
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 ما ال يقل عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجالت علمية  محكمة . -

 كتابان محكمان لغايات الترقية أو التدريس الجامعي. -

بحث منشور أو مقبول للنشر في مجلة علمية محكمة والبحث اآلخر منشور في وقائع مؤتمر      -
 علمي عالمي محكم. 

 

 

رتبة أستاذ مساعد لغايات التدريس واإلشراف على الرسائل  يشترط العتماد عضو هيئة التدريس من  -2     

لبرامج الدراسات العليا، أن يتوافر لديه في أخر ثالث سنوات ما ال   االستيعابية الجامعية وحساب الطاقة

 .عن بحثين منشورين أو مقبولين للنشر في مجالت علمية محكمة يقل

 

 االستيعابية (: الطاقة18مادة )ال

المسجلين في كافة برامج الدراسات العليا ) الدبلوم العالي  أ( يكون الحد األقصى للطاقة االستيعابية لعدد الطلبة

 تخصص لكافة البرامج.طالبا  في كل  ( 140( ) والماجستير والدكتوراه

 غطية العمل اإلضافي للمتفرغين وعمل غيرمن حملة درجة الدكتوراه المتفرغين لت (%10) تضاف نسبة  ب(

 .المتفرغين

 االلتزام بما يلي: ( ج

% منهم خريجين 25التنويع في مصادر شهادات الدكتوراه ألعضاء الهيئة التدريسية على ان يكون ما نسبته  -1

 دول اجنبية ناطقة باللغة اإلنجليزية.

دريس ممن يحملون الجنسية األردنية وفي حال وجود هيئة الت أعضاء%( على األقل من 75تعيين ما نسبته ) -2

  أكثر من برنامج في التخصص يتم احتساب نفس النسبة ألعضاء الهيئة في جميع البرامج لنفس التخصص.

( لبرامج الدكتوراه و الماجستير 1:20عدد أعضاء هيئة التدريس عن ) يجب أال تزيد نسبة عدد الطلبة إلى  د(

  .لدبلوم العاليا ( لبرنامج1:30وعن )

الجامعة طلبة منتظمين في الدراسة بما في ذلك  هـ( يعد جميع الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا في

الخاصة والطلبة المؤجلون لدراستهم أو المنقطعون عنها باستثناء الطلبة  الطلبة المسجلون في برامج الدراسات

  .ان الشاملساعة معتمدة لغايات االمتح المسجلين لصفر
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  :(: الخطط الدراسية ومنح الدرجة العلمية19المادة )

 :الدكتوراه -أوالا 

 :ساعة معتمدة حدا  أدنى موزعة على النحو التالي (54تكون متطلبات الحصول على درجة الدكتوراه )-1

 .إجباريةساعة معتمدة مواد   (21)

 .اختياريةساعة معتمدة مواد   (15) 

 .الدكتوراهمعتمدة لرسالة ساعة   (18) 

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

تزيد  القبول أن تحدد مواد استدراكية للطالب من مستوى البكالوريوس و/أو الماجستير على أال يجوز عند -

وال تحسب ضمن  ، وال تدخل عالمات هذه المواد ضمن المعدل التراكمي للطالب،عن تسع ساعات معتمدة

 .الساعات المعتمدة المطلوبة لنيل درجة الدكتوراه

  :الماجستير -ياا ثان

أدنى وتوزع هذه المتطلبات وفقا   ( ساعة معتمدة حدا  33تكون متطلبات الحصول على درجة الماجستير )  -1

  :النحو التالي لشامل والرسالة( علىلمساري برنامج الماجستير )ا

 :( برنام  الماجستير بالمسار الشامل أ

 .إجبارية حدا  أدنى ساعة معتمدة مواد 24  -

 .ساعات معتمدة مواد اختيارية حدا  أقصى 9 -

 :الماجستير بمسار الرسالة برنام  ( ب

 ساعة معتمدة مواد إجبارية حدا  أدنى  15 -

 .تيارية حدا  أقصىمعتمدة مواد اخ ساعات 9  -

 .ساعات معتمدة لرسالة الماجستير 9  -

 .الدراسية يجب وضع وصف واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة -2

البكالوريوس على أال تزيد عن تسع ساعات  يجوز عند القبول أن تحدد مواد استدراكية للطالب من مستوى -3

راكمي للطالب وال تحسب ضمن الساعات المعتمدة المعدل الت معتمدة، وال تدخل عالمات هذه المواد في

 .الماجستير المطلوبة لنيل درجة

 :الدبلوم العالي -ثالثاا 

( ساعة معتمدة حدا أدنى موزعة على النحو 24العالي ) تكون متطلبات الحصول على درجة الدبلوم -1

 :التالي

  .إجبارية حدا  أدنى معتمدة موادساعة  15   -

 .مواد اختيارية حدا  أقصىساعات معتمدة    9  -

 .واضح لمفردات المواد التي تتضمنها الخطة الدراسية يجب وضع وصف -2
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 (20المادة )

 :ما يليوتصميم المواد الدراسية  إعدادعند  فراتوييجب أن   

عرض يضمن  بأسلوبتطبيقات منوعة  إلى باإلضافةصيلية التف األساسيةتتضمن المادة التعليمية المعلومات  أن .1

 قيق التفاعل المباشر ما بين الطالب والمادة التعليمية.تح

بما يضمن التفاعل ما بين الطالب ومصادر لكل مادة تعليمية مساعدة لدعم العملية التعليمية  يتم توفير مواد أن .2

اد داعمة، وتحتوي على ملهذه المواد مواقع الكترونية  :ومثال ذلك ،ومنوعة متعددةالتعليم من خالل وسائط 

 .وغيرها مشاريع ومراجعوظائف بيتية، وو

سمح له بمراجعة واختبار يو ،ل في صميم المادة التعليميةستحث الطالب للدخوي شكلتصاغ المادة التعليمية ب .3

 معرفته المكتسبة وفهمه للمادة التعليمية على فترات منتظمة.

 

 (21المادة )

كما  ،الكترونيا  المادة التعليمية المعدة تقديم كترونية التي تضمن ة التحتية االلنيفرع توفير البال أويجب على المؤسسة    

% من مجموع ساعات الخطة الدراسية 50في أي تخصص عن  لكترونيا  إال تقل نسبة المواد التعليمية المعدة أيجب 

 .نيلكترواإلالتعليمي ما يمكن تقديمه للطالب من خدمات متكاملة عبر النمط  لوتكون مدعمة بكاإلجبارية 

 

 (:22المادة )

 ،أكاديمي إشرافيتم ذلك في موعد واحد تحت  أنتعقد االمتحانات النهائية كتابة على  أنأو الفرع على المؤسسة  

الفرع  أوتطور المؤسسة  أن( في عقد غير ذلك من االمتحانات على e-Examsويجوز استخدام الوسائل االلكترونية )

 .األكاديميةاالمتحانات من الناحية تلك  أهليةيضمن  ا  لكترونيإ ا  نظام

 

 (:23المادة )

 .أسبوعا   (16)من فصلين دراسيين مدة كل منهما أو الفرع في المؤسسة تتكون السنة الدراسية   -أ 

 أسابيع. (8)ال تقل مدته عن أعلى  الدراسات العليالطلبة في يفي الفصل الصدراسية طرح مواد يجوز   -ب 

الدبلوم العالي في  أو الدكتوراة أو الماجستيرات المعتمدة الالزمة لمنح درجة من عدد الساع األدنىيكون الحد   -ج 

 لمعمول به في مؤسسات التعليم العالي التقليدي.لنظيره وا األدنىللحد على األقل  أي تخصص مساويا  

على األقل  للحصول على الدرجة العلمية مساويا   يكون الحد األدنى للمدة الزمنية التي يقضيها الطالب مسجال   -د 

الدكتوراة لمرحلة  سنة (8) عليم العالي التقليدي وال يزيد علىللحد األدنى المعمول به في مؤسسات الت

  .سنوات لمرحلة الدبلوم العالي وأربعوالماجستير 

وسنة واحدة على  ،الماجستير أو الدبلوم العاليلمرحلة لمدة سنتين على األكثر  يؤجل دراسته أنيحق للطالب  -هـ

وال تحسب مدة التأجيل من ضمن الحد األعلى للمدة الزمنية التي يقضيها الطالب  ، الدكتوراةلمرحلة األكثر 
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وال يجوز تأجيل دراسة الطالب الجديد إال بعد مضي فصل دراسي على  ،للحصول على الدرجة العلمية مسجال  

 .أو الفرع التحاقه بالمؤسسة

 .لطبيعة التخصص وفقا   أخرى أجنبيةأي لغة اللغة العربية و/أو لفرع أو اكون لغة التدريس في المؤسسة ت -و

 ةساعات معتمد (3)يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة التي يمكن أن يسجلها الطالب في الفصل الواحد  -ز

  .ساعة معتمدة (12)وال تزيد على 

إلى مؤسسة أخرى خارج المملكة  أوداخل مفتوح يسمح بانتقال الطلبة من مؤسسة تتبع النظام التقليدي أو ال -ح

 تتبع نظام التعليم المفتوح وفقا  للشروط اآلتية:داخل المملكة 

من قبل وزارة التعليم العالي إن كانت خارج المملكة بها  ا  معترف الطالب أن تكون المؤسسة المنتقل منها .1

 .إن كانت داخل المملكة هيئة االعتمادومعتمدة من قبل 

عن  أخرىالطالب من مؤسسة  إليهاال تزيد نسبة الساعات المعتمدة التي تعادلها المؤسسة المنقول أيشترط  .2

 الفرع. أومن مجموع متطلبات الحصول على الدرجة العلمية في تلك المؤسسة  (50%)

ل أخرى إذا قمؤسسة  إلىال تحتسب المواد التي اجتازها الطالب في المؤسسة التي يرغب باالنتقال منها  .3

  .أو ما يعادلها (%70)معدله فيها عن 

 

 (:24المادة )

 :تيةالمختلفة وفق المعايير اآللتنفيذ البرامج والنشاطات  ةالمالئمالمباني والمرافق توفير بمؤسسة التلتزم     

 : المساحة البنائية للمؤسسة و أو الفرع -أ 

 .بنائيةال المساحاتلكل طالب مسجل في المؤسسة/الفرع من مجمل  ²( م7.5)يخصص  (1

 .(  من المساحة األرضية الكلية للحرم الجامعي%75) لىعالطوابق األرضية  اتمساحمجموع زيد يال  (2

 :قاعات تدريس -ب 

ال تقل مساحة القاعة الواحدة عن و ،لكل طالب ²م (1.5)تكون المساحة اإلجمالية لقاعات التدريس بمعدل   .1

 .موع طلبة المؤسسة/الفرع في وقت واحدمن مج (%25)على أن تستوعب قاعات التدريس  ²م (40)

 . ( طالبا  25على )شعبة اللقاءات الصفية المباشرة ال يزيد عدد الطلبة في   .2

 ،بوسائل التدريس المرئية المتطورةالمستخدمة ألغراض اللقاءات الصفية المباشرة التدريس قاعات تجهز   .3

ونقاط اتصال مع الشبكة  (Data Show Projector والوسائل السمعية والبصرية وجهاز عرض بيانات )

 .وجهاز حاسوب متطور ،ةالمحلية والعالمي

لكتروني الحديثة وسائل االتصال اإلكافة االفتراضية ب المستخدمة ألغراض اللقاءاتز قاعات التدريس يتجه  .4

  األكاديمي وبين الطلبة أنفسهم. المشرف والطلبة بين تفاعل الالتي تضمن 

ألغراض  في كل كلية ليقوم بالتأكد من صالحية القاعاتع مشرفا  لقاعات التدريس تخصص المؤسسة/الفر  .5

 .وفير المستلزمات الخاصة بالتدريسالتدريس من نظافة وإضاءة وتهوية وغيرها من الخدمات وت
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  :مكاتب أعضاء هيئة التدريس والموظفين اإلداريين -ج 

ال يزيد عدد أعضاء هيئة على أ اري في المكاتب المشتركة،إدلكل عضو هيئة تدريس او  ²م( 7.5)تخصص            

مع ضرورة ل لعميد الكلية وآخر لرئيس القسم اثنين، ويجب توفير مكتب مستق لىالتدريس في المكتب الواحد ع

 .فرعس الكليات واألقسام في نفس اللامجلتوفير قاعات اجتماعات 

 

  المكتبة: -د 

 .²م( 500)ال تقل مساحة المكتبة عن  .1

 مقعد. (100)اعد عن قيقل عدد الم ال .2

بنوعيها الورقي ( عشرة عناوين 10قتناء وتنمية مجموعات من مختلف مصادر المعلومات وذلك بمعدل )ا .3

 حدا  أدنى.تطرحها التخصصات المختلفة في الجامعة مادة لكل لكتروني أو اإل

وتوفير هذه  للمؤسسةالدوريات الجارية في كل تخصص مرخص توفير دوريات لكل مجال معرفي من  .4

 ،ومصغرات فلمية ،وإلكترونية ،ورقية)( سنوات سابقة على األقل وبأشكال مختلفة 5األعداد لمدة )

أن توفر للطالب  مؤسسةوفي حالة االشتراك اإللكتروني يتوجب على ال وغيرها(، ،وأقراص مدمجة

( صفحة مطبوعة 150) دنىأ إمكانية الحصول على نسخ ورقية عن األبحاث التي يحتاجون إليها وبحد

 لكل طالب. في الفصل الواحد مجانا  

توفير المراجع األساسية الالزمة للبحث والدراسة كالمعاجــم اللغوية )القواميس(، ودوائر المعارف  .5

 ، واألطالس، واألدلة والكتب الثانوية(Bibliographies) ومعاجم التراجم والسير ،)الموسوعات(

 .نجليزيةبية واألباللغتين العر وغيرها

أحدث ما تطبقه وفق  تقديم الخدمات المعلوماتية المختلفةبشكل يضمن  هاتنظيمعمال المكتبة وأحوسبة  .6

 المكتبات الجامعية من أنظمة وقواعد ومعايير دولية.

وذلك الستخدامها كفهارس آلية من قبل  ،تخصيص أجهزة حاسوب شخصية أو مطارف )شاشات( حديثة .7

 طالب. (300)لكل قل وطابعتين على األوبواقع مطراف واحد ن الطلبة والباحثي

طالب، على أال تقل نسبة  (600تعيين عدد من الموظفين في المكتبة بواقع موظف واحد لكل ) .8

 من مجموع موظفي المكتبة. (%50)المتخصصين في علم المكتبات أو تكنولوجيا المعلومات عن 

ألثاث الالزم لجلوس الطلبة من كراس وطاوالت وخزائن ورفوف أن تكون قاعات المكتبة مكيفة ومؤثثة با .9

 .وغيرها ومكاتب للعاملين فيها
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  وحدة القبول والتسجيل: -هـ

ات كافية الستيعاب موظفي القبول والتسجيل، وما يتطلبه عمل الدائرة من مستودعات ساحتخصيص م (1

أعاله ألعضاء هيئة ( ومعتمد في الفقرة )وتكون مساحات المكاتب كما هو  للملفات والوثائق وغيرها،

م( 5)التدريس والموظفين اإلداريين، بحيث يخصص ما مقداره 
2
 طالب. 100لكل  

 

، ويجب أن تشتمل الدائرة علفى عدد كاف من الموظفينيتولى إدارة القبول والتسجيل مدير متفرغ، يساعده  (2

 الوحدات التنظيمية اآلتية:

 .شعبة القبول 

 .شعبة التسجيل 

 .شعبة الوثائق 

طلب ) ج والوثائق والسجالت الالزمة لعمل الشعب المذكورة أعاله، ومنها:النماذالدائرة  يجب أن توفر (3

سجل والشهادات، وسجل عالمات الطالب، وبطاقة االنسحاب واإلضافة، وااللتحاق، بطاقة التسجيل، 

 في ملف خاص به.وتحتفظ بالوثائق األصلية أو بصور مصدقة عنها لكل طالب ( الخريجين

 ( طالب.600بة لكل مسجل أو كاتب تسجيل على )ليجب أال يزيد عدد الط (4

يجب حوسبة أعمال الدائرة المتعلقة بالقبول والتسجيل، وتوفير األجهزة والتجهيزات الالزمة لذلك، بما في  (5

 ذلك شاشة طرفية لكل مسجل على األقل.

بنماذج عن التواقيع المعتمدة لألشخاص المخولين يئة والهتزويد وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  (6

ماذج ، وباألختام الرسمية ونجامعةبالتوقيع على الوثائق والشهادات وجميع األوراق الصادرة عن ال

 .الشهادات التي تمنحها الجامعة

 المركز الصحي:  -و 

 أنعلى  ،الطوارئ الشائعةعالجات حاالت و بأجهزةوحدة صحية مناسبة مزودة بتوفير الفرع  /تلتزم المؤسسة

 ممرضة للعمل في تلك الوحدة.ممرض أو و أوطبيبةيتم تعيين طبيب 
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 لمرافق العامة والخاصة:ا - ز

 تية وبالمواصفات المبينة ازاء كل منها:تلتزم المؤسسة بتوفير المرافق اآل     

 المواصفات المرفق الرقم

المختبرات الالزمة  1

 للتخصصات التي تدرس في

 المؤسسة/ الفرع

م( 60)مساحة كل مختبر ال تقل عن 
2
وال يزيد عدد الطلبة في  

ويتم تزويد المختبرات باألجهزة  ا  طالب( 20)المختبر الواحد على 

 واألدوات الالزمة للتدريس وفق المناهج المقررة.

 بمواصفات مناسبة. األقلعدد واحد على  مقصف للطلبة 2

م(30)للطالبات مساحة كل منهما  واحد للطالب وآخر مصليات 3
2
 .األقلعلى  

م( 50)بمساحة ال تقل عن  األقلعدد واحد على  قاعة نشاطات 4
2

 . 

 طالبا  على األقل.50بمعدل مقعد واحد لكل  أماكن لجلوس الطلبة  5

توفير الشروط الصحية في كل مبنى يخدم العاملين والطلبة من  دورات المياه  6

 الجنسين.

مشارب ماء توزع بشكل يخدم الطلبة والعاملين في مواقع تجمعهم  ارب الصحيةالمش 7

 المختلفة.

توفير العدد المناسب من المواقف المخصصة للسيارات أعضاء  مواقف السيارات 8

 هيئة التدريس والموظفين واإلداريين والطلبة.

عة يجب أن تشتمل أبنية المؤسسة على وسائل تخزين المياه بس المياه 9

م( 100)
3
 على األقل. 

 وإنتاجوحدة إعداد وتصميم  10

 المواد التعليمية

مزودة باألجهزة والبرمجيات المتطورة  األقلعدد واحد على 

 للتصميم واإلنتاج.

 

 

 :(25المادة )

إصدار النشرات التي تصف بدقة المتطلبات والمعايير والخطط المبينة أدناه وذلك بعلى المؤسسة االلتزام 

 :وتزود مجلس االعتماد بنسخة منها إلقرارها لكترونيةرتها الورقية واإلبصو

 االلتحاق بها. وإجراءاتالتي تطرحها  األكاديميةمتطلبات البرامج  .1

ورد  ،والتحويل ،والتأجيل ،واالنسحاب ،والفصل ،واإلنذارات ،واالمتحانات ،واالنتقال ،والرسوم ،القبول أسس .2

 لدراسة.بنود متعلقة با وأية ،الرسوم

 الخطط الدراسية الكاملة لجميع التخصصات التي تطرحها. .3

 متطلبات منح الدرجات والشهادات العلمية. .4
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 (26المادة )

 اعتماد مؤسسات التعليم العالي:هيئة ية لمجلس تلتزم المؤسسة بتقديم الوثائق اآلت  

ات وأماكن عقدها والمنهجية المتبعة لضمان اآلليات واإلجراءات التي تتبعها في تقييم طلبتها بما في ذلك االمتحان .1

 سريتها ومصداقيتها.

 مين استمرار اتصال الطلبة بالمشرفين األكاديميين وأعضاء هيئة التدريس والتفاعل معهمأاإلجراءات المتبعة لت .2

 .لكترونيا  إ وكيفية متابعتها والتأكد من حسن تطبيقها ومراقبتها

 

 (27المادة )

 دات ووسائط االتصال والشبكات:األجهزة والمع - أوال  

 :يةتاآل األجهزة والمعدات ووسائط االتصال والشبكاتعلى المؤسسة توفير  -أ 

حواسيب خدمات بمواصفات متطورة وحديثة بما يضمن تقديم الخدمة الالزمة للتعليم المفتوح بكفاءة عالية  .1

 وعلى مدار أيام األسبوع كاملة. ساعة يوميا   24وباستمرارية على مدى 

تشتمل على شبكة ألياف ضوئية  (LANداخل الحرم الجامعي )البنية التحتية الالزمة لبناء شبكة اتصاالت   .2

 ومحوالت وموزعات اتصال وتوابعها لربط جميع مرافق الخدمات الجامعية للتعليم المفتوح.

 لكترونية.مع شبكات المعلومات الخارجية وخاصة الشبكة اإلحواسيب المؤسسة/الفرع ربط  .3

 قدرة عالية. اتذحديثة لكترونية بكة إش .4

وذلك بمعدل  ،والعالمية حواسيب شخصية حديثة ومتطورة ذات كفاءة عالية مرتبطة بالشبكة المحلية أجهزة .5

 .طالبا   25عضو هيئة تدريس وجهاز واحد لكل  جهاز واحد لكل

 إيصالبحيث ينتج عنها ة ذات كفاءة عالي لكترونيةالمواد التعليمية اإل إعدادخادمات وبرمجيات  أجهزة .6

 .قياسيةفي فترة زمنية المعلومات إلى الطالب 

وبرمجيات  أجهزة إلى باإلضافةالمعلومات للطلبة  إيصالتضمن ( Backup)وبرمجيات احتياطية  أجهزة .7

 من المعلومات بشكل عام واالمتحانات بشكل خاص.لغايات حفظ سرية وأ

 تخزن فيهما مواد تعلم وبيانات متماثلة. ن متباعدين جغرافيا  مجموعتان متماثلتان من الخادمات في مكاني .8

 

االستعانة بمزودي خدمات خارجيين شريطة إثبات أن المواصفات الفنية للتجهيزات  /الفرعيجوز للمؤسسة  -ب 

 .من هذه المادةتتوافق مع المعايير الخاصة بالخدمة المعنية الواردة في البند )أ( 
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                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    البرمجيات: –ثانياَ 

 ما يلي: أدنى على المؤسسة توفير البرمجيات الالزمة بحيث تشمل حدا  

عاب كافة المواد التعليمية يلى استعالعملية التعليمية بحيث تكون قادرة  إلدارةبرمجيات متطورة وفعالة  -أ 

في  لكترونيا  إوتدوين ذلك متابعة ساعات عمل كل طالب  توفير إمكانية إلى ةباإلضافومواقعها االلكترونية 

 .ملفات الطلبة

 المؤسسة. إدارةبرمجيات  -ب 

 .اإلنتاجبرمجيات وحدة  -ج 

 ،وقواعد البيانات ،اإلحصائيةوالبرامج  ،والبرامج العلمية ،برمجيات دعم المواد التعليمية مثل المترجمات -د 

 وغيرها.

 

 :المختبرات –ثالثاَ 

 على المؤسسة توفير ما يلي: 

 مختبرات عملية وفق ما تتطلبه طبيعة التخصصات المختلفة التي تطرحها المؤسسة. -أ 

 أدنى: يتم تجهيز كل مختبر بما يلي حدا  و ،طالب 500مختبرات حاسوب بمعدل مختبر واحد لكل  -ب 

 جهاز حاسوب شخصي حديث وفعال. عشرون .1

 وضوح عاليين.على األقل ذات قدرة نقاء و ثالث طابعات .2

 جهاز ماسح ضوئي. .3

 (.Data Show Projector جهاز عرض بيانات ) .4

على أن تكون مجهزة بوسائل تجميع بيانات سمعية وبصرية تشمل حدا  وحدة إنتاج الوسائل السمعية والبصرية -ج 

 - CD) ناسخات أقراص كمبيوتر مدمجةوأشرطة سمعية، وأشرطة مرئية، وكاميرا رقمية، مسجل، )أدنى: 

Writer) ،وسائط متعددة وغيرهاووسائل برمجيات، وماسحات ضوئية، و). 

 

 لكتروني وواجهة تخاطب الكترونية:إموقع  –رابعاَ 

( قادرة Onlineلكترونية بحيث تشمل واجهة آنية )إلكتروني وواجهة تخاطب توفر المؤسسة بيئة متكاملة للموقع اإل  

 أدنى ويتم من خالل هذه الواجهة ما يلي: لغتين العربية واالنجليزية حدا  تشمل ال أنعلى التعامل بعدة لغات دولية على 

لكترونية بحيث يخصص موقع لكل قسم أكاديمي يحتوي بيانات مبوبة حول بنية القسم األكاديمي التفرع إلى مواقع إ -أ 

ة في السنوات وأسماء أعضاء هيئة التدريس وتخصصاتهم العلمية والدرجات العلمية التي يمنحها وأعداد الطلب

الدراسية المختلفة والمتطلبات والمناهج والواجبات والمراجع والمحاكيات االلكترونية ومواقع المواد التعليمية 

 .وطرق التعامل مع محتوياتها لكترونيةاإل

وطلبة  كافة العاملين في المؤسسة من أكاديميين وإداريين( يجمع Forumلكتروني للمؤسسة )تهيئة منتدى إ -ب 

 ين وغيرهم بهدف التواصل والتراسل فيما بينهم.وخريج
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  السجالت والملفات: - خامساا 

 تلتزم المؤسسة بتوفير ما يلي:     

لرسوم والواردات والمصروفات املفات وبطاقات وجلود وصوالت )سجالت وملفات الدائرة المالية وتضم:  -أ 

 .(واللوازم

ين فيها وتضم عقودهم وشهاداتهم العلمية وغير ذلك من سجالت وملفات شؤون العاملين الخاصة بتعيين العامل -ب 

 الوثائق الالزمة.

 .الفرع /ةمؤسسوتضم ملفات لحفظ المعامالت الخاصة بإدارة ال الفرع /ةسجالت وملفات إدارة المؤسس -ج 

 وأرقام، أكاديميين وإداريينمن  الفرع المؤسسة/كافة العاملين في دليل أسماء )أدلة ومطويات مطبوعة تشمل  -د 

 المؤسسة/ ، وغيرها من المنشورات التي تصدرهامؤسسة، والكتاب السنوي، ودليل الطالب، ودليل الهواتفهم

 .الفرع

 

 (:28المادة )

( 200) على ( في كل مركز تعليمي يزيد عدد طالبهVideo_ Conferencingتوفير قاعة مجهزة ألغراض ) -أ

 طالب.

 والمعدات بشكل دوري وعند اللزوم. واألجهزةرامج المختلفة تلتزم المؤسسة بتحديث نظم المعلومات والب -ب

 

 (29المادة )

درجة عالية من ضمان جودة المكان وإدارة العملية التعليمية والهيكل التنظيمي اإلداري بتوفير تلتزم المؤسسة     

ات واضحة لمتابعة ومراقبة واألكاديمي والعملية اإلدارية والمالية وأنظمة القبول والتسجيل وذلك من خالل وجود آلي

حد محاور االعتماد أاألداء األكاديمي واإلداري تضمن وجود تقارير دورية تساعد متخذي القرار ويكون التحقق من ذلك 

 .الفرع /العام لتلك المؤسسة

 

 (30المادة )

 .خرىمحافظة أفي  ا  واحد ا  تح فرعتفت أنمحافظات المملكة يجوز لها  إحدىعند وجود المؤسسة في   -أ 

م(500)ال تقل مساحة المركز عن على أيجوز للمؤسسة فتح مركز تعليمي واحد في أي من محافظات المملكة   -ب 
2

 . 

 .البط (400)عن التعليمي مركز الال يتجاوز عدد الطلبة في   -ج 

قة تقوم بفتحه ووفق المعايير ذات العالتعليمي في كل مركز  أدنى تلتزم المؤسسة بتوفير ما يلي حدا   أنيجب  -د 

 الموصوفة أعاله:

 .فنيو مختبرات حاسوب(وسكرتاريا، و)مدير إداري،  متكامل لمتابعة شؤون المركز إداريطاقم  .1

 :وبما بتناسب وعدد الطلبة في المركز أعاله( 26تية بالمواصفات المبينة في المادة )اآلتوفير المرافق  .2
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 .قاعات تدريس 

  ناإلدارييهيئة التدريس والموظفين  أعضاءمكاتب. 

 .البرمجيات 

 ات حاسوب.مختبر 

  أخرىمختبرات تعليمية متخصصة. 

 المواد التعليمية وإعدادوتصميم  إعدادما عدا وحدة  المرافق العامة والخاصة. 

 لكتروني.القدرة على التعامل مع برمجيات التفاعل اإل .3

 .الفرع /تابعة للمؤسسةالقدرة على الوصول إلى مصادر التعلم في المكتبة االلكترونية و/أو التقليدية ال .4

توفير التجهيزات والمستلزمات اإلدارية البشرية والمادية التي تضمن جودة العملية التعليمية التي يقدمها  .5

 .التعليمي المركز
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 أحكام عامة

 

 (:31المادة )

تطرحه اعتمادا  خاصا  قبل  على المؤسسة أو الفرع المعتمدة اعتمادا عاما أن تتقدم بطلب العتماد أي تخصص -أ 

 قبول طلبة في ذلك التخصص.

ال يجوز للمؤسسة أو الفرع في أي حال من األحوال إنشاء أي برامج أكاديمية تؤدي إلى منح درجات علمية   -ب 

 دون الحصول على ترخيص مسبق من مجلس التعليم العالي.

تخصصات المعتمدة اعتمادا  خاصا  فقط تلتزم المؤسسة أو الفرع باإلعالن في بداية كل فصل دراسي عن ال -ج 

 وبمسمياتها الدقيقة التي رخصت بها.

 ال يجوز قبول أي طالب في أي تخصص غير مرخص، وغير معتمد.  -د 

 

 (:32المادة )

تعد المؤسسة أو الفرع مجموعة من األنظمة والتعليمات الداخليفة الالزمفة لتنظفيم العمفل األكفاديمي واإلداري فيهفا، ثفم    

إلى مجلس التعليم العالي إلقرارها، وتزود هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي بنسخة ورقية وإلكترونية عنها بعد ترفعها 

 إقرارها.

 

 (:33المادة )

علفى المؤسسفة مراعفاة حقففوق الملكيفة الفكريفة، وإعففداد السياسفات العامفة والخاصفة ونشففرها، وحقفوق الطبفع والنشففر،   

 ن االعتبار القوانين والتشريعات المحلية النافذة.وحقوق االستخدام، آخذة بعي

 

 (34المادة )

وما عليها من مرافق لألغراض األكاديمية والعلمية والنشاطات والخدمات الطالبية في  مؤسسةتخصص أرض ال ( أ

 .مؤسسةال

 تلتزم المؤسسة بأسس قبول الطلبة التي يقرها مجلس التعليم العالي لكل عام دراسي. ( ب
 

 (35المادة )

مهارات على أعضاء الهيئة التدريسية  ريبلتد – التعليم العالي يوافق عليها مجلس –مستقبلية  خططا   المؤسسة ضعت

 التعليم المفتوح.

 

 (36المادة )

في الفرع إذا كان عليه مخالفات أو تخصص  النظر في طلب رفع الطاقة االستيعابية العامة والخاصة ألي يتمال 

 .ة تلك المخالفة أو دفع الغراماتغرامات للهيئة لحين إزال
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 (37المادة )

 لمؤسسات التعليم العالي التي تقدم برامج التعليم المفتوحالمعايير ألغراض االعتماد العام التعليمات وتعتمد هذه 

 تعليمات أو قرارات سارية المفعول في هذا المجال. ةيألباإلضافة 

 

 (38المادة )

 يرد ذكرها في هذه التعليمات. لم أمور أيةفي الهيئة يبت مجلس 

 

 (39المادة )

  تلغي هذه التعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها.

 

 (39المادة )

 .11/2/2015 تاريخ    (64/4/2015) إلعتماد رقمصدرت هذه التعليمات بموجب قرار مجلس هيئة ا

 

 

 


