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 العممية معايير االعتماد الخاص لمتخصصات اإلنسانية وتعميمات و اإلطار العام ل

والمعدلة  2010( لسنة 5رقم )العاممة في المممكة األردنية الهاشمية والكميات الجامعية لمجامعات 
 (2019/6/87)و قرار مجمس الهيئة رقم( 7/4/2013( تاريخ )219بموجب قرار مجمس الهيئة رقم )

( من قانون هيئة اعتماد 7( من المادة )سالفقرتين )أ،باالستناد إلى رة الصاد و(  2019/2/7)تاريخ 
 وتعديالته 2007( لسنة 20مؤسسات التعميم العالي رقم )

 

 (:  1المادة )

تسػػ هذهػػلتذليتات  ػػطاذ للعػػطلذلياػػطـذيتات  ػػطاذم اػػط  لذللتت ػػط ذليسػػطةذيتتسللػػطاذلل سػػط   ذمليات  ػػ ذ
ذا يػػػػ ملي ُذذ(2010 ذ(ذيسػػػػ  ذ5كت ػػػػطاذليجط ا ػػػػ ذلياط تػػػػ ذألػػػػةذلي  تكػػػػ ذل)ل   ػػػػ ذلي ط ػػػػ   ذل ػػػػـذ يتجط اػػػػطاذملي

قرررررار مجمررررس الهيئررررة  و (7/4/2013(ذتػػػػطل  ذ 219/14/2013ب مجػػػػاذ ػػػػلللذ جتػػػػ ذلي   ػػػػ ذل ػػػػـذ 
 ". (2019/2/7تاريخ ) (2019/6/87)رقم

 البرنامج/ مخرجات التعمم لمخطة الدراسيةأهداف  (:2المادة )ذ

طيت طذأفذ كػػػمفذيكػػػؿذتسلػػػةذلسػػػطي ذمأهػػػ لؼذمذ سلجػػػطاذتاتػػػـذ تم اػػػ ذتتملألػػػؽذ ػػػ ذلؤ ػػػ ذليكت ػػػ ذملسػػػذ جػػػا
ذليملضح .مأه لأل طذ

 الخطة الدراسية(: 3المادة )
 كمفذليح ذل)  هذيا  ذليسطتطاذلي ات  ةذيتسع ذلي للس  ذي  ؿذ لج ذليبكطيمل م ذمألقًطذي اط  لذ (ذأ

ذلتت ط ذليتسلةذذ مزت ذتتهذلي حمذلآلتة:
ذ

ذليسطتطاذلي ات  ةذ
ذسطت ذ ات  ةذأمذحساذ للللاذ جت ذليتات ـذلياطية.ذ(21-27 ذ تعتبطاذليجط ا 

ذ%(ذتتهذل) ؿذ فذ ج معذليسطتطاذلي ات  ة15 ذ تعتبطاذليكت  
للجبطل  ذذ: تعتبطاذليتسلة
ذمللست طل  ذملي سط  ة

ذ. %(ذتتهذل) ؿذ فذ ج معذليسطتطاذلي ات  ة60 

ذ(ذسطتطاذ ات  ةذح ًلذأتته.ذ6 ذمج ا( مل ذحلةذ إفذ
ذ
ذ
ذ
ذ
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ذا(ذتمزعذ مل ذليتسلةذألةذليسع ذلي للس  ذيتغعةذلي جطلاذلي الأل  ذلآلت  :
،ذم ح  ذليح ذ جطلا(ذ4تح  ذلي جطلاذل)سطس  ذيكؿذتسلةذبح ذأ  هذ ذ:ل)سطس  لي جطلاذ -1

 تضػ   ذلي ػمل ذليا ت ػ ذذي اػط  لذلتت ػط ذليتسلػةذمألقػطًذل)  هذ فذليسطتطاذلي ات ػ ةذيكػؿذ جػطؿذ
ذآسػػػلم جػػػمزذيت ؤسسػػ ذليتات   ػػػ ذإضػػطأل ذ جػػػطؿذ الألػػةذذفذمجػػ (.إفذمجػػ ا(ذم  ػػلمعذليتسػػػل ذ إ 

%(ذذ ػػفذ تعتبػػػطاذليتسلػػػةذ ػػػفذ ج ػػػمعذليسػػػطتطاذ60يت جػػطلاذل)سطسػػػ  ذ ػػػ ذ للتػػػطةذ سػػػب ذ 
ذلي ات  ةذيتتسلة

طاذأمذبػػػلل  ذلي جػػطلاذلي سػػػط  ة:ذ هػػػةذ ػػػمل ذ لت ػػ ذيتسلػػػةذليعطيػػػاذتعػػػل ذ ػػفذ بػػػؿذتسللػػػ -2
ذ.حساذليتسلةذطسطتطت تح  ذمذللاذلياال  (ذذليكت طاذل)سلىت  ذأمذ فذأسلىذألةذليك

ذحساذليتسلة.ذطسطتطت  جطلاذليت ل اذليا تةذ ذإفذمج ا(ذمذتح  ذ -3
 جاذأفذتتحقؽذليجط ا ذ فذلست فطءذلي  طه ذملي قلللاذي تعتبطاذليتلس ةذلي   ةذمليؾذألةذلي  فذذ(جػ

ذسلىذسطل ذليجط ا .ت طذليحلمؿذتتهذتلس ةذ فذج طاذألسليتةذتستمجاذ  ط
ذ

  :أعضاء الهيئة التدريسية (:4المادة )
ذتتهذل) ؿذيكؿذ جطؿذ فذ جطلاذليتسلةذل)سطس  ،ذم جمزذألةذت .ذأ ذت ل  ذملح  مأل لذتضمذه   

حطلاذسطل ذأفذ للتهذليت لسؿذب فذ جطي فذتتهذل)كثلذم جاذألذ قؿذت  ذأتضطءذه   ذليت ل  ذ
(ذأتضطءذ تفلغ فذ فذح ت ذلي كتمللتذألةذ جطؿذليتسلةذأح هـذبلتب ذأستطلذ  طلؾذكحٍ ذأ  هذ4 تفذ

تتهذأفذ تـذتمأل لذتضم فذ   ـذتتهذل) ؿذت  ذتق  ـذعتاذللتت ط ذمليبط ةذألةذب ل  ذليس  ذليثطيث ذ فذ
 تطل  ذذللتت ط .

 (2018يس  ذذ18جط اطاذل ـذ فذ ط مفذلي(ذ22لي ط ةذ  ذحساذهمذتضمذه   ذليت ل  ذألةذليجط ا  .ذا
ذستطلل) -
ذلي  طلؾذل)ستطل -
ذلي سطت ذذل)ستطل -
ذلي  ل  -
ذلي  ل ذلي سطت ذ -
 ذلي  طل ذل)ستطل -
ذ ذ ف ذجػ. ذألة ذتكمف ذبح ث ذلي كتمللت ذإيه ذليبكطيمل م  ذ ف ذليت ل   ذه    ذتضم ذ  ط لا ذتستسؿ ضلملة

 طا.ليتسلةذ طذأ كفذ  ذل)سلذبطلتتبطلذليت لسؿذمليتللبعذألةذباضذليتسلل
 ليت م  ذألةذ لط لذ  ط لاذلي كتمللةذ)تضطءذلي    ذليت ل س  ذ.ذ .ذ 

ذ ذهػ. ذ سبت  ذ ط ذه80تا  ف ذأتضطء ذ ف ذل) ؿ ذتته ذ% ذليت ل   ذألةذ    ذل)ل     ذليج س   ذ ح تمف   ف
%ذألةذليتسلةذليملح ذمألةذحطؿذمجم ذأكثلذ فذبل ط  ذألةذ75لي ؤسس ذليتات    ذتتهذأفذلذتقؿذتفذ

 *** ف ذلي سب ذ)تضطءذلي    ذألةذج   ذليبلل  ذي ف ذليتسلة.ليتسلةذ تـذلحتسطاذ
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ذذس ملاذثالثتفذلتقؿذ  ت طذ%ذتتهذل) ؿذ فذأتضطءذه   ذليت ل  ذباقم ذ50تا  فذ طذ سبت ذذم.

ذ:ملي حطضل فذلي تفلغ فت ل  ذليتضطءذه   ذل) لهذيتااءذليت ل سةذل)سبمتةذ)ذليح  كمفذز.
 

ذسطتطاذيألستطل.ذ9 .1
ذألستطلذلي  طلؾذأمذلي سطت .سطت ذيذ12 .2
 سطت ذيت  ل ذلي سطت ذمل)ستطلذلي  طل .ذ15 .3
سطتطاذح ًلذأ لهذ ذتتهذأفذ كمفذليؾذب ملألق ذليج  ذليتةذ ا ؿذذ6 حطضلمفذغ لذ تفلغ فذ .4

 أل  طذ تفلغًط(.
من قانون الجامعات ( البند )د( 21ة )) حسب المادذتضمذه   ذليت ل  ذليليذبتغذسفذليسبا فذتط ط:حػ.ذ
 .(2018لسنة  18رقم 

ه  ػػ ذذليسػػبا فذتط ػػطذمتتػػهذليػػلغـذ ػػفذليػػؾذ سػػت لذتضػػمذتػػفذسػػفذتضػػمذه  ػػ ذليتػػ ل  ذ ز ػػ ذأفلذ جػػمزذ
ذل قػطًذ كمفذذأفح فذبتمغ ذسفذليسط س ذمليسبا فذ ل ع ذذإيهستطل  ذألةذليا ؿذليت ل  ذليليذ  غؿذلتب ذل)

ذذ.كط     )ت طي ذلأي  طلس ذذلح طًذ
 

 :(: الطمبه5المادة )
ذ سب ذت  ذليعتب ذليهذت  ذأتضطءذه   ذليت ل  : .أذ

 (ذتتهذل)كثل.1:35ليتسللطاذلل سط   :ذ  .1
 (ذتتهذل)كثل1:25ليتسللطاذليات   :ذذ  .2

 اتبلذليعتب ذلي سجتمفذألةذليجط ا ذ  تظ  فذألةذلي للس ذب طذألةذليؾذليعتب ذلي سجتمفذألةذ .اذ
 لي للس ذليسطل ذمليعتب ذلي ؤجتمفذأمذلي  قعامفذت  ط.

 
 :الطاقة االستيعابية (:6مادة )ال

ذ)غللضذلحتسطاذليعط  ذللست اطب  ذيتتسلةذتللتهذل) ملذلآلت  :
 ح ت ذ لج ذلي كتمللتذلي تفلغ ف. .ذأ

 لي حطضلذلي تفلغذ فذح ت ذ لج ذلي كتمللت .ذا
ذ ذتته جػ. ذتز   ذل ذب سب  ذلي تفلغ ف ذلي طجست ل ذ لج  ذلي تفلغ ف،ذ20ح ت  ذلي كتمللت ذ لج  ذح ت  ذ ف )%
%(ذ فذح ت ذ لج ذلي كتمللةذلي تفلغ فذيتسللطاذليكت طاذليلح  ذ ذ طذيـذ  ةذ25ب ذلتز  ذتفذ مب س

 تتهذسالؽذليؾذألةذ اط  لذللتت ط ذليسطةذيتتسلة(.
ذ  .ذ  ذ سب  ذلي تفلغ ف%20-%10تضطؼ ذلي كتمللت ذ لج  ذح ت  ذ ف ذليت ل  ذذ( ذه    ذأتضطء ذت   إيه

 ل ع ذلفذ كمفذي   ـذتاءذت ل سةذألاتةذألةذذ تفلغ فألةذيت تفلغ فذمت ؿذغ لذليللضطيتغع  ذليا ؿذ
 ****ذ.ليتسلة
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 ذ سب ذلي تفلغ فذ فذح ت ذ لج ذلي طجست لذألةذكؿذتسلةذإيهذت  ذأتضطءذح ت ذهػ.ذلذ جمزذأفذتز 
ذلي تفلغ فذتفذ  %(ذ فذح ت ذ10%(ذألةذليتسللطاذلل سط   ،ذمب سب ذلذتز  ذتفذ 5 لج ذلي كتمللت

ذ لج ذلي كتمللتذلي تفلغ فذيتتسللطاذليات   .*****
 )مؿذ لةذ.ذم. عبؽذليب  ذ هػ(ذتتهذليتسللطاذلي ستح ث ذملي ات  ة

 )إن وجدت(: والمشاغل ( مشرفو وفنيو المختبرات7المادة )

ذ فذ  لألةذلي ستبللاذبح ثذلذتز  ذ سب ذليعتب ذإي  ـذألةذلي ستبلذليملح ذأث طءذليت ل  ذ .1  ا فذليا  ذليالـز
(ذسطت ذت ت  ذأسبمت ًط،ذتتهذأفذ كمفذحطلػاًلذ18(،ذملذ تجطمزذليااءذلل للألةذيت  لؼذ 1:ذ20تتهذ 

 تتهذ لج ذليبكطيمل م ذألةذليتسلةذذح َلذأ  ه.
 سلػػةذأل ػػةذملحػػ ذتتػػهذل) ػػؿذيكطألػػ ذلي ستبػػللاذألػػةذليقسػػـذليملحػػ ذ ػػفذح تػػ ذليػػ بتمـذلي تمسػػعذحػػ ًلذأ  ػػهذ .2

 م سلةذأل ةذملح ذتتهذل) ؿذيكؿذ  غؿذ فذح ت ذلي بتمـذلي تمسعذح ًلذأ  ه.
ذ

  :الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات (:8المادة )
ذليجط ا ذبتمأل لذلآلتة:تتت ذـز

 أ( الكتب:
تمأل لذس س ذت طم فذ ستتف ذتتهذل) ؿذيكؿذ ط ةذ فذ ػمل ذليسعػ ذلي للسػ  ذمبمل ػ ذ سػست فذتتػهذل) ػؿذذ-

  فذكؿذت ملف.
 تمأل لذس س فذت مل ًطذتتهذل) ؿذ فذليكتاذلي تق   ذألةذ جطلاذليتسلةذلي ستتف .ذ-
ذ(ذت ملفذألةذليتسلة.ذ300ا طم فذتفذ ألةذج   ذل)حملؿذ جاذألذ قؿذ ج معذليذ-
 للتهذألةذلست طلذليكتاذملي للج ذملي مل طاذتمأل لذت  ذ  طساذبطيتغػطاذل)ج ب ػ ذليضػلمل  ذيتتسلػةذذ-

ذمسطل ذليتسللطاذليتةذت ل ذبطيتغ ذلل جت ز  .
ذ%(ذ ػػػفذليا ػػػطم فذبتلػػػ لللاذح  ثػػػ ذمليػػػؾذآلسػػػلذسػػػ ت فذيتغع ػػػ ذكطألػػػ ذلي جػػػطلاذلي الأل ػػػ 10تػػػمأل لذ ذ-

 يتتسلة.
ذ

 ب( الدوريات:
ذذ.لليكتلم ةذم كمفذليؾذيس  ذس ملاذسطبق ذتتهذل) ؿذمم/أتمأل لذ مل طاذيكؿذتسلةذمل ةذذ

ذ
كطي اطجػػػػػػػـذليتغم ػػػػػ ذ،ذ ذمل ػػػػػةذم/أمذلليكتلم ػػػػػةذ(ذتػػػػػمأل لذلي للجػػػػػ ذل)سطسػػػػػ  ذليالز ػػػػػ ذيتبحػػػػػثذملي للسػػػػػ ػجػػػػػ

 ،ذمل)عػػطي ،ذمليببت مغللأل ػػطاذ..ليػػ ذبػػطيتغت فذلي مسػػمتطا،ذم اػػطجـذليتػػللجـذمليسػػ ل،ذمل) يػػ ذمليكتػػاذليثط م ػػ
ذمل)ج ب  . ليالب  ذ

ذ
 المختبرات والمشاغل )إن وجدت( (:9المادة )
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 أ( المختبرات:
 (ذعطيبًط.20بعط  ذ لمىذيكؿذ ستبلذ ذ2ـذ(60 كمفذليح ذل)  هذي سطح ذكؿذ ستبلذ  .1
(ذج ػطزذ20ب ػطذلذ قػؿذتػفذ ذتمأل لذ ػطذلذ قػؿذتػفذ ستبػلذحطسػماذملحػ ذ ػتـذتج  ػزتذذبحملسػ اذح  ثػ  .2

ذذ.حطسما
 تح  ذأس طءذلي ستبللاذمليتج  زلاذليالز  ذيكؿذ   طذحساذ اط  لذلتت ط ذليتسلة. .3
ذتج  ػػػزذلي ستبػػػللاذل)سطسػػػ  ذبطي اػػػ لاذمل)ج ػػػزةذليالز ػػػ ذمتج  زهػػػطذ بػػػؿذبػػػ ءذليتػػػ ل  ذأل  ػػػطذمتج  ػػػز .4

 ة. ستبللاذليتسلةذ بؿذب ل  ذليس  ذليثط   ذ فذتطل  ذلتت ط ذليتسل
ذ

 ب( المشاغل: 
يتعطيػا،ذمتكػمفذليسػا ذليقلػمىذيت  ػغؿذذ2ـذ4ذتتػهذل) ػؿذمب اػ ؿذذ2ـذ60ذتكمفذ سطح ذلي  غؿذليملح ذ

ذ.(ذعطيبًطذح ًلذأ له. ذتح  ذأس طءذلي  طغؿذمليتج  زلاذليالز  ذيكؿذ   طذحساذليتسلة(15 
ذ
 ( المرافق الخاصة:رج

ذحساذليتسلة(. تح  ذأس طءذلي للألؽذليسطل ذليالز  ذيكؿذ   طذذ
 

 :قاعات التدريس (:10المادة )
ذ جاذأفذ تمأللذألةذ طتطاذليت ل  ذلي لمعذلآلت  :

 (ذألبا فذ تلًلذ لباًط.2ـ40ليح ذل)  هذي سطح ذ طت ذليت ل  ذأمذ طت ذلي  ط   ذ  .1
(،ذتتػهذأفذلذ تجػطمزذتػ  ذ2ـ1,5ليح ذل)  هذيت سطح ذلي سلل ذيكؿذعطياذألةذ طتطاذليتػ ل  ذ ذذ .2

(ذعطيبػػػػًطذمألػػػػةذليتسللػػػػطاذللاذ40ألػػػػةذليقطتػػػػطاذليت ل سػػػػ  ذيتتسللػػػػطاذللاذليلػػػػبغ ذليات  ػػػػ ذ ذليعتبػػػػ 
 (ذعطيبًط.60ليِلبغ ذلل سط   ذ 

عطيػػاذكحػػػ ذ (100 جػػمزذيغط ػػطاذتػػ ل  ذ تعتبػػػطاذليجط اػػ ذمحسػػاذعب ات ػػػطذتػػمأل لذ طتػػطاذبسػػػا ذ  .3
ذأ له،ذ ل ع ذتج  زهطذبط)ثطثذمل)ج زةذلي  طسب .

 ات واألدوات والوسائل التعميمية (: التجهيز 11المادة )
ذحساذليتسلة(: ( جاذتمأل لذليتج  زلاذمل) ملاذمليمسط ؿذليتات    ذليتطي  ذذ
 أج زةذتلضذمأج زةذ سط  ةذيتت ل  ذ إيكتلم   ذمتقت    (. .1
ذ طذ كفةذ فذ مل ذ إيكتلم   ذمغ لهط(ذ تاتق ذبطيتسلة. .2
 سب ذيتتسلة.تمأل لذت  ذ فذليبلل  ذليتات    ذمللحلط   ذلي  ط .3
ذ.ألةذليتسلةذج طزذحطسماذذح  ثذيكؿذتضمذه   ذت ل   .4
ذ
ذ
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 المتطمبات العامة  (:12المادة )
ذتتهذ ستمىذليقسـذأمذليتسلة:

ذس ملاذألةذ جطؿذليت ل  .ذ3ل   ذ سـذألةذ جطؿذليتسلةذبسبلةذلذتقؿذتفذ .1
  كتاذسطةذبل   ذليقسـذمسكلت لةذ تفلغ ذي ؤمفذليقسـذ .2
ذ ذأتضطءذلي    ذليت ل س  .ليتج  زلاذليالز  ذيس   .3
 يكتلم ةذيتقسـذتتهذلي بك ذلي لست  ذيتجط ا ذ حتميذتتهذكطأل ذلي اتم طاذل)كط     . م  ذإ .4
 مجم ذآي  ذي للجا ذليسععذلي للس  ذيتبلل  ذ مل ًط. .5
أل  ؼذ تكط ؿذيت مل ذلي للس  ذمليعتب ذمللل ط ذمليسل ج فذم حطضلذجتسطاذ جت ذليقسـذمليتجطفذ .6

   ذلي ستتف .ل)كط   
،ذم جمزذذتمأل لذآي ذتلم لذألةذكؿذ سـذأكط   ةذيس   ذليا ؿذلل لليذمأتضطءذه   ذليت ل  ذأل   .7

ذملح تذيكؿذ س  فذلللذكطفذه طيؾذمح ةذتلم لذ لكزيذألةذليكت  ذ.ذتمأل لذب طذ اط ؿذآي 
 تمأل لذيمحطاذإتال   ذكطأل  ذألةذليكت  ذ تقت    ذأمذإيكتلم   (. .8
ه لؼذملي ط ةذلي للس  ذلي عتمب ذمعلؽذليتق  ـذيألذح ثذتتض فذتح   لًذ ذملؼذيت سط طاذبمض .9

ذملي للج ذملسطي اذليت ل  ذملي سلجطاذلي تم ا .
لي للس  ذم سلجطاذذمجم ذ  للاذمل   ذمليكتلم   ذلز  ذيتتال ؼذبطيتسلةذمأه لأل ذمليسع  .10

 ليتات ـذم حمت
ذ

 
 تقييم الطمبة  آليات(: 13المادة )

ذ ستتف ذيتق  ـذأ لءذليعتب ذ ثؿ:ذذمأسطي ا ذبطستس لـذمسط ؿذ تـذتق  ـذليعتب
ذلل تحط طاذبط ملت طذ.ذ-
ذلي  طل  ذب طذأل  طذ  لمعذليتسل .ذذ-
ذتقطل لذليت ل اذلي   ل ة.ذ-ذ
ذبحمثذليعتب ذمتقطل لهـ.ذ-
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 أحكام عامة
 
 

 (14المادة )
باػ ذ ػلملذسػ ت فذ ػفذتلس لػ ذ ػتـذليت سػ اذذإللذيـذ ات  ذليتسلةذلتت ط ًلذسطلًطذميـذ بػ أذليتػ ل  ذأل ػ 

ذليهذ جت ذليتات ـذلياطيةذبتيغط  .ذ
 

  (15المادة )
لألػ ذليعط ػ ذللسػت اطب  ذليسطلػ ذ)يذتسلػةذألػةذلي ؤسسػ ذأمذذللتت ط ذليسػطةذلذ تـذلي ظلذألةذعتا

غلل ػطا،ذمألػةذحػطؿذليتات    ذإللذكطفذتت  طذ سطيفطاذأمذغلل طاذيت    ذيحػ فذإزليػ ذتتػؾذلي سطيفػ ذأمذ ألػ ذلي
ذتتهذل) ؿذ فذتطل  ذإزليت طذ.ذملح ذتكلللذتتؾذلي سطيفطاذل  ظلذب لتذليعتبطاذإلذبا ذأللؿذ للسة

 (16المادة )
ذ باذ جت ذلي    ذألةذأ  ذأ ملذأسلىذيـذ ل ذب طذ ةذألةذهلتذليتات  طا.

 .(422/51/4152 جت ذل ـذ لي لللذب مجاذ***ذتـذتا  ؿذليب  ذ

 .(334/34/4141جت ذل ـذ لي  لللذب مجاذيب  ذتـذتا  ؿذلذ****

ذ(42/2/4152*****ذتـذتا  ؿذليب  ذب مجاذ لللذلي جت ذل ـذ 
 

 
 
ذ

 
 
 


