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مجلس الهيئة قرار  واملعدلة بموجب  2010( لسنة 4رقم ) تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا

( من قانون هيئة 7( من املادة )سصادرة باالستناد إلى الفقرتين )أ، ( وال15/3/2017تاريخ )) 119/10/2017)  رقم

 وتعديالته 2007( لسنة 20اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )

واملعدلة بموجب   2010( لسنة4تسمى هذه التعليمات " تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا رقم )

 "(15/3/2017تاريخ )) 119/10/2017)  رقممجلس الهيئة  رار ق

 :2الماده 
 

املخصصوووة لهوووا مد ووواه موووا لوووم تووود  ال رينوووة ع ووو   يووور يكوووول للكلموووات والعاوووارات ااتيوووة ييهموووا وردت توووع هوووذه التعليموووات املعوووا   

 ذلك:

 .وضمال جودتهااملجلس: مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالع 

 تي تطرح بر امج الدراسات العليا: الجامعه الالجامعه

 اللجنة: لجنة الدراسات العليا تع ال سم والكلية التي ت دم  برامج دراسات عليا .

كليوووة الدراسوووات العليوووا توووع الجامعوووة  التوووي ت ووودم الدراسوووات العليوووا  ضوووا ة  لووو  بووورامج الاكوووالوريو  مو مجلوووس الكليوووة: مجلوووس 

 مجلس الكلية تع الجامعة التي ت دم برامج الدراسات العليا   ط.

 .املحدد من املجلس البر امجتع الطاقة االستيعابية: الحد األقص ى لعدد الطلاة 

يووة التووي تووؤدن  لوو   يووب درجووة الوودبلوم العووالع مو الدرجووة الجامعيووة الها يووة )املاجسووتير( مو الدراسووات الجامع الدراسات العليا:

 الدرجة الجامعية الهالهة ) الدكتوراه او ما يعادلها(.

 الدكتوراه تع التخصص الذن تطريه الجامعه و البر امج: الدبلوم العالع, املاجستير 

 .املاجستير و الدكتوراه()الدبلوم العالع,  البرامج التخصص: مجموعه من

 دراسات العليا متصب مع بر امج الاكالوريو  لنفس التخصص.الالبر امج املتصب: بر امج 

 دراسات العليا  ير متصب مع  بر امج الاكالوريو  لنفس التخصص.الالبر امج املنفصب: بر امج 

 هيئوة تودريس كوادر يل تع الجامعه سوواء كوالياملعين من يملة درجة الدكتوراه هيئة التدريس: اعضاء هيئة التدريس اعضاء

 .او تفرغ علمي او ع د

 :3املاده 

 يجب مل يكول لكب تخصص رسالة ومهداف ومخرجات تعليم متوقعه تتوائم مع رؤية الكلية ورسالتها ومهدا ها 

 :4املاده 

العليا بحيث يشكب لها مجلس يرمسه ينشأ تع كب جامعه ت دم برامج الدراسات العليا كلية مو عمادة للدراسات 

 العميد ويضم تع عضويته:

 م(  ائب مو  واب عميد الدراسات العليا.

 ب( عمداء الكليات املعنية التي ت دم برامج دراسات عليا مو من ينوب عنهم.
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كلية ج( اثنيل من ذون الخبرة واالختصاص من خارج الجامعة يعينهم رئيس املؤسسة الجامعية بتنسيب من عميد 

 الدراسات العليا.

 املجلة العلمية: 5املاده 

املجلووة العلميوووة املح موووة : مل تصووودر عوون مؤسسوووه علميوووه او  املجوووصت األرد يوووة املدعومووة مووون  وووندو  دعوووم الاحوووث  .م 

 العلمي األرد   وتنطاق عليها الشروط االتيه:

 مل يكول لها هيئة تحرير ورئيس تحرير  .1

 .مل يكول لها هيئة استشاريه .2

 يكول مض ى ع     دارها ثصث سنواتمل  .3

 ال يكول هنالك استمرارية تع   دار هذه املجلة. .4

  
 ب. املجلة العلمية املح مة املصنفه عامليا: مل تكول مفهرسة تع ايد قواعد الايا ات العامليه 

 

 Science Citation Index (SCI) 

 Science citation Index Expanded (SCIE) 

 Thomson Reuters (Formerly ISI) 

 Scopus 

 ERA 

 EBSCO Abstract 

 EconLit 

  

 : اعضاء هيئة التدريس 6املاده 

% موون معضوواء هيئووة التوودريس خريتووع جامعووات ليووة التوودريس  يهووا الليووة اال جلي يووة 25مل يكوول مووا  سوو ته  .م 

 ***ويجوز تع ياالت خا ة اعتماد ليات اخرى ويسب التخصص. 

موووون معضوووواء هيئووووة التوووودريس  مموووون يحملووووول الجنسووووية األرد يووووة تووووع % ع وووو  األقووووب 75مووووا  سوووو ته ال يكووووول  .ب 

 *.****التخصص الوايد

 سوونوات وثووصث املاجسووتير لبر ووامج سوونتيل عوون التوودريس هيئووة معضوواء  موون%( 50) ع ووود موودة ت ووب ال مل "  .ج 

 ******".الدكتوراه لبر امج

يشووطرط العتموواد عضووو هيئووة التوودريس موون رتاووة مسووتاذ او مسووتاذ مشووارش ليايووات التوودريس وا  ووراف ع وو   .د 

مل يتوووا ر لديووه تووع  خوور  ،املاجسووتير او الوودكتوراه الرسووائب الجامعيووة ويسوواب الطاقووة االسووتيعابية لبوورامج 

 مما ي ع :
ٌ
 خمس سنوات  ميا
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مجووصت علميووة  مح مووة ع وو  ال ع تووتخصصووه   تووع  مووا ال ي ووب عوون بحهوويل منشووورين مو م اوووليل للنشوور -

 يكول ايد الاحهيل منشورا او م اوال للنشر تع مجلة مصنفة عامليا.

 كتابال مح مال تع مجا  التخصص. -

 كتاب مح م تع مجا  التخصص و بحها منشورا او م اوال للنشر تع مجلة مصنفة عامليا -

يشووطرط العتموواد عضووو هيئووة التوودريس موون رتاووة مسووتاذ مسوواعد ليايووات التوودريس وا  ووراف ع وو  الرسووائب  .ه 

مل يتووووووا ر لديوووووه توووووع  خووووور ثوووووصث  ،املاجسوووووتير او الووووودكتوراهالجامعيووووة ويسووووواب الطاقوووووة االسوووووتيعابية لبووووورامج 

يكووول ايوود  ع وو  المجووصت علميووة مح مووة تووع  سوونوات مووا ال ي ووب عوون بحهوويل منشووورين مو م اوووليل للنشوور

 الاحهيل منشورا او م اوال للنشر تع مجلة مصنفة عامليا.

تخصوووص الوووذن لال يكوووول البر وووامج وا اتوووع بووورامج الدراسوووات العليووو  يشوووطرط العتمووواد عضوووو هيئوووة التووودريس .و 

 يصب منه ع    هادة الدراسات العليا معتمدين من هيئة مؤسسات التعليم العالع وضمال جودتها.

 

 :7املاده  

 يشطرط تع عضو هيئوة التدريس الذن بلوغ سون الساعيل مل يكول برتاة مستاذ(  6-د)املاده  مع مراعاة ما ورد تع 

 : البرامج املنفصله8املاده 

 اعصه  6املاده  ما ورد تع  مع مراعاة 

التوووي  الووودكتوراهبر وووامج املاجسوووتير او مووون الحووود األد ووو  لعووودد معضووواء هيئوووة التووودريس املتفووور يل توووع كوووب ال يكووول  .م 

تووو ير  يجوووز . و املطلووب مربعووة معضواء هيئووة توودريس مون يملووة درجووة الودكتوراه تووع التخصووص الجامعووهتطريوه 

ثصثووة معضوواء موون هيئووة التوودريس ع وو  األقووب عنوود ت ووديم بلووب االعتموواد ميوودهم برتاووة مسووتاذ، والاووا ع تووع بدايووة 

 السنة الها ية من تاريخ االعتماد.

ب.مل يكووووول الحوووود األد وووو  لعوووودد معضوووواء هيئووووة التوووودريس املتفوووور يل تووووع بر ووووامج الوووودبلوم العووووالع مربعووووة اعضوووواء هيئووووة   

تدريس من يملة درجة الدكتوراه تع التخصص املطلوب،ويجووز توو ير ثصثوة اعضواء مون هيئوة التودريس ع و  األقوب 

لاوووووا ع توووووع بدايوووووة السووووونةالها ية مووووون تووووواريخ عنووووود ت وووووديم بلوووووب االعتمووووواد ايووووودهم برتاوووووة اسوووووتاذ مشوووووارش كحووووود  مد ووووو  وا

 االعتماد.

 جو. تكول الرتب االكاديمية العضاء هيئة التدريس تع بر امج الدبلوم العالع كما ي ع:

 % يد مد  (.25استاذ مشارش ) -

 ******%(.75-0االساتذة املساعدول ) -

 ي ع:بر امج املاجستير كما تكول الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس تع  . د

 مد  ( .25األساتذة ) -
ً
 % يدا

 %( 75 -0األساتذة المشاركون ) -
 مع  (.25األساتذة املساعدول ) -

ً
 % يدا
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 تكول الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس تع بر امج  الدكتوراه كما ي ع:  هو.

 مد  50األساتذة ) -                            
ً
 .%( يدا

 مع   50ة املشاركول ) األساتذ -                      
ً
 %( يدا

 البرامج املتصله: 9املاده 

يجوز اعتماد برامج الدراسات العليا كبرامج متصلة مع بر امج الاكوالوريو  ليايوات اعصه ,  (6) املادةما ورد تع  مع مراعاة  

 االعتماد الخاص ويساب الطاقة االستيعابية الخا ة  ريطه اات  :

 ( سنوات ع   األقب. 7) ترخيصهمل يكول  لبر امج الدراسات العليا بر امج بكالوريو  مماثب وقد مض ى ع    .م 

مل يكوووووووول الحوووووووود األد ووووووو  لعوووووووودد معضووووووواء هيئووووووووة التوووووووودريس مووووووون يملووووووووة درجوووووووة الوووووووودكتوراه املتفووووووور يل تووووووووع بر ووووووووامج   .ب 

( اعضووووواء هيئوووووة تووووودريس توووووع التخصوووووص توووووع بر وووووامج 2و ) ( معضووووواء هيئوووووة تووووودريس توووووع التخصوووووص4الاكوووووالوريو  )

 . املاجستير ع   

مل يتو ر تع بر امج الاكالوريو  املماثب كا ة الرتب األكاديمية ألعضاء هيئة التدريس املنصووص عليهوا توع  -1

 عند اعتماد بر امج الدراسات العليا. تعليمات االعتماد الخاص لبر امج الاكالوريو 

تع بر وامج املاجسوتير  ( معضاء هيئة تدريس تع التخصص4) ة ألعضاء هيئة التدريستكول الرتب األكاديمي -2

 كما ي ع:

 مد  % 25)األساتذة  -
ً
   (يدا

 (% 75-0األساتذة املشاركول ) -

 مع  (.25األساتذة املساعدول ) -
ً
 % يدا

مل يكووول الحوود األد وو  لعوودد معضوواء هيئووة التوودريس املتفوور يل موون يملووة درجووة الوودكتوراه تووع بر ووامتع  -3" 

( معضاء هيئة تدريس ع   مل يكول اثنيل منهم برتاة اسوتاذ مشوارش كحود 6الاكالوريو  والدبلوم العالع )

 .مد  

يملة درجة الدكتوراه تع التخصص مل يكول الحد األد   لعدد معضاء هيئة التدريس املتفر يل من  -جو 

وتكووووول الرتووووب األكاديميووووة ألعضوووواء  ( معضوووواء هيئووووة توووودريس8لبوووورامج الاكووووالوريو  واملاجسووووتير والوووودكتوراه )

 هيئة التدريس تع بر امج  الدكتوراه كما ي ع: 

 مد  .50األساتذة ) -
ً
                                                                 %( يدا

 مع   50األساتذة املشاركول )  -
ً
 .%( يدا

 الطاقة االستيعابية :10املاده      

 اوال:
 *بالاا 40الدكتوراه امج  بر  يكول الحد األقص ى للطاقة االستيعابية لعدد الطلاة املسجليل تع .أ 

 120 للتخصصات اال سا يه املاجستير  امج بر  يكول الحد األقص ى للطاقة االستيعابية لعدد الطلاة املسجليل تع .ب 

 بالب
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املاجسووووتير للتخصصووووات العلميووووه  امج وووويكووووول الحوووود األقصوووو ى للطاقووووة االسووووتيعابية لعوووودد الطلاووووة املسووووجليل تووووع بر  .ج 

 بالب 75والتطاي يه 

بر ووامج دبلوووم الدراسووات  كووب تخصووص موون يكووول الحوود األقصوو ى للطاقووة االسووتيعابية لعوودد الطلاووة املسووجليل تووع   .د 

 **بالاا 120 العليا

%( مووووون يملووووووة درجووووووة الوووووودكتوراه املتفووووور يل لتيطيووووووة العمووووووب االضووووواتع للمتفوووووور يل وعمووووووب  يوووووور 10ثا يوووووا: تضوووووواف  سوووووواة )

 املتفر يل

 الطلبه: 11املاده 

 مال تزيد  ساة عدد الطلاة ال  عدد معضاء هيئة التدريس عن: ال .م 

 لبر امج الدكتوراه (1:5) -

 /التخصصات اال سا يه لبر امج املاجستير  (1:20) -

 العلميه والتطاي يهلبر امج املاجستير /التخصصات  (1:15) -

 لبر امج الدبلوم العالع. (1:20) -

يعد جميع الطلاة املسجلول تع برامج الدراسات العليا تع الجامعة بلاة منتظمول تع الدراسة  بما تع  ذلك الطلاة  .ب 

باستثناء الطلاة املسجليل  املن طعول عنها املسجلول تع برامج الدراسات الخا ة والطلاة املؤجلول لدراستهم مو 

 ساعة معتمدة ليايات االمتحال الشامب.لصفر 

 /برنامج الدكتوراه الخطط الدراسيه: 12املاده 

 مد   موزعة ع   النحو التالع:54تكول متطلاات الحصو  ع   درجة الدكتوراه ) .م 
ً
 ( ساعة معتمدة يدا

 ( ساعة معتمدة مواد  جاارية .21)

 ساعة معتمدة مواد اختيارية .( 15)

 ( ساعة معتمدة لرسالة الدكتوراه .18)

 يجب وضع و ف واضح ملفردات املواد التي تتضمنها الخطة الدراسية. .ب 

يجوووز عنوود ال اووو  مل تحوودد مووواد اسووتدراكية للطالووب موون مسووتوى الاكووالوريو  و/مو املاجسووتير ع وو  مال تزيوود عوون  .ج 

هووذه املووواد ضوومن املعوود  الطراكمووي للطالووب، وال تحسووب ضوومن السوواعات  تسووع سوواعات معتموودة، وال توودخب عصمووات

 املعتمدة املطلوبة لنيب درجة الدكتوراه.

 /برنامج املاجستير الخطط الدراسيه  13املادة     

 ملسارن 33تكول متطلاات الحصو  ع   درجة املاجستير ) .م 
ً
 مد   وتوزع هذه املتطلاات    و  ا

ً
( ساعة معتمدة يدا

 بر امج املاجستير )الشامب والرسالة( ع   النحو التالع: 

 بر امج املاجستير باملسار الشامب:

 مد  . )24(
ً
 ساعة معتمدة مواد  جاارية يدا

 مقص ى. )9) 
ً
 ساعات معتمدة مواد اختيارية يدا

 بر امج املاجستير بمسار الرسالة:

 مد  15) 
ً
 ( ساعة معتمدة مواد  جاارية يدا

 مقص ى.9) 
ً
 ( ساعات معتمدة مواد اختيارية يدا
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 ( ساعات معتمدة لرسالة املاجستير.9) 

 يجب وضع و ف واضح ملفردات املواد التي تتضمنها الخطة الدراسية. .م 

ز عنوود ال اووو  مل تحوودد مووواد اسووتدراكية للطالووب موون مسووتوى الاكووالوريو  ع وو  مال تزيوود عوون تسووع     سوواعات يجووو   .ب 

 معتمدة، وال تدخب عصمات هذه املواد تع املعد  الطراكمي للطالب وال تحسب ضمن الساعات املعتمدة املطلوبة لنيب

 درجة املاجستير.

 /برنامج الدبلوم العالي الخطط الدراسيه  :14  املاده

 مد   موزعة ع   النحو التالع:24تكول متطلاات الحصو  ع   درجة الدبلوم العالع ) .م 
ً
 ( ساعة معتمدة يدا

 مد  . ( 15)
ً
 ساعة معتمدة مواد  جاارية يدا

 مقص ى.9)
ً
 ( ساعات معتمدة مواد اختيارية يدا

 يجب وضع و ف واضح ملفردات املواد التي تتضمنها الخطة.  .ب 

 االمتحان واإلشراف على الرسائل الجامعية ومناقشتها 15:املاده 

ت تصور عمليوة  عووداد امتحا وات ال فواءة املعر يووة وتاوحيحها وا  وراف ع وو  رسوائب الودكتوراه ومناقشووتها ع و  مون هووم  .م 

اسوتاذ مشوارش  تع رتاة مستاذ مو مستاذ مشارش من مصش الجامعه. ويجوز االستعا ه بعضو هيئة تدريس وبرتاة استاذ او 

 من خارج الجامعه كمشرف مشارش ع   رسائب الدكتوراه

ب. ت تصر عملية  عداد اختاارات االمتحال الشامب وتاحيحها وا  راف ع   رسائب املاجستير ومناقشتها ع   معضاء   

ويجووووز لاسوووتاذ هيئوووة التووودريس الوووذين يحملوووول درجوووات مكاديميوووة ال ت وووب عووون رتاوووة مسوووتاذ مشوووارش مووون موووصش الجامعوووه.  

شوور لووه مو قاووب للنشوور بحهووال ع وو  األقووب تووع 
ر
املسوواعد مل يشوورف ع وو  رسووالة املاجسووتير مو يناقشووها   ووريطة مل يكووول قوود  

مجا  تخصصه تع مجصت علمية مح مة ومصنفة بعد يصووله ع و  درجوة الودكتوراه منشوور ايودهما او م اوو  للنشور 

 تع مجلة مصنفة عامليا.******

 ع   األقب من خارج الجامعة بشرط ال يكول برتاة مل تضم لجنة م .ب 
ً
ناقشة الرسائب الدكتوراه او املاجستير عضوا

 استاذ او استاذ مشارش

مع مراعاة موا ورد توع الف ورتيل )ا، ب( يكوول الحود األقصو ى لعودد الرسوائب الجامعيوة التوي يشورف عليهوا عضوو هيئوة   .ج 

ائب لاسوووتاذ واربوووع رسوووائب لاسوووتاذ املشوووارش ورسوووالتيل لاسوووتاذ التووودريس توووع  ل وايووود يسوووب الرتاوووة األكاديميوووة سووو  رسووو

 املساعد .

 احتساب املواد الدراسية لطلبة الدراسات العليا :16املاده 

 ال تحسب املواد االستدراكية لطالب الدراسات العليا تع معدله الطراكمي. .م 

يعادلها ويصب بموجب ذلوك ع و   وهادة مو درجوة ال تحسب لطالب الدراسات العليا من مادة كال قد درسها مو در  ما  .ب 

 علمية مخرى.
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ال يجوووووز ايتسوووواب من مووووادة كووووال قوووود درسووووها الطالووووب موووون مسووووتوى بر ووووامج مقووووب تووووع بر ووووامج مع وووو  ويجووووب مل تكووووول املووووواد   .ج 

 االستدراكية تع السنة األول .

 من البر امج.يجب ع    بالب الدراسات العليا   نهاء املواد االستدراكية تع السنة األول   -د

 القبول في برامج الدراسات العليا :17املاده 

 الط ام املؤسسة الجامعية بأسس ال او  املعلنة من قاب مجلس التعليم العالع. .م 

 يجب اعتماد التخصص املرخص قاب قاو  من بالب  يه. .ب 

 تلط م املؤسسة الجامعية با عصل تع بداية كب  صب دراس ي يتم  يه قاو  الطلاة عن  .ج 
ً
التخصصات املعتمدة اعتمادا

 وبمسمياتها الدقي ة التي اعتمدت بها.
ً
 خا ا

 احكام عامه
 

 18:املاده 

 للا   يها  ص تع هذه التعليمات عليهاتحا  ال  مجلس الهيئه الحاالت التي لم يرد 

 

 19:املاده 

صووادره موون مجلووس ال الدراسووات العليووا تعليمووات ومعووايير االعتموواد العووام لبوورامجموون  تلغووع هووذه التعليمووات ان قوورارات سوواب ه

 الهيئه

  20:املاده

  2017/2018هذه التعليمات بداية الفصب الدراس ي االو  من العام الجامعع ب يعمب

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 2/8/2017( تاريخ 298/28/2017رقم ) الهيئةتم تعديل هذا البند بموجب قرار مجلس 

 (  من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا لتصبح كاآلتي :10البند )أ( من املادة ) *

. (40يكون الحد االقص ى للطاقة االستيعابية لعدد الطلبة املسجلين في برنامج الدكتوراه )
ً
 طالبا

 (  من تعليمات ومعايير االعتماد العام لبرامج الدراسات العليا لتصبح كاآلتي :10تعديل البند )د( من املادة ) **

." 100يكون الحد االقص ى للطاقة االستيعابية لعدد الطلبة املسجلين في كل تخصص من برنامج دبلوم الدراسات العليا ) 
ً
 ( طالبا

 (25/7/2018( تاريخ)264/29/2018مجلس رقم)*** تم التعديل بقرار 

% من أعضاء هيئة التدريس خريجي جامعات لغة التدريس فيها اللغة االنجليزية ويجوز في حاالت خاصة اعتماد 25( " أن يكون ما نسبته 6" تعديل البند أ من املادة ) 

 لغات اخرى وحسب التخصص." 

 3/10/2018( تاريخ 431/37/2018تم تعديل البند بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ) ****

 ثالث سنوات لبرنامج املاجستير وخمس سنوات لبرنامج الدكتوراه .%( من أعضاء هيئة التدريس عن 50/فقرة ج( "أن ال تقل مدة عقود )6تعديل املادة )

 10/4/2019تاريخ  (244/15/2019قرار مجلس رقم ) (6املادة-)ب تم تعديل البند *****

%( على األقل على مستوى 75% إلى 50تعديل نسبة أعضاء هيئة التدريس ممن يحملون الجنسية األردنية في الجامعات األردنية والكليات الجامعية من ) 

 .التخصص 



Accreditation Department, AQACHEI/March, 2017/Z. AlAnber Page 8 
 

 (5/8/2020بتاريخ ) (229/27/2020****** القرار رقم )

 14/10/2020تاريخ  439/37/2020م ******* القرار رق

 


