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إلاطار العام لخعليماث ومعايير الاعخماد الخاص للخخصصاث الخطبيقيت والخقنيت/ البكالىريىس رقم 

ُ 0202 ( لسنت4)
م
و قرار ( 2/5/0202( جاريخ )663/02/0202عذلت بمىجب قرار مجلس الهيئت رقم )وال

من الادة  (س( والصادرة بمىجب الفقرجين )أ، 4/6/0205( جاريخ )62/02/0205مجلس الهيئت رقم )

 وحعذيالجه 0224( لسنت 02( من قاهىن هيئت اعخماد مؤسساث الخعليم العالي رقم )4)

 (:  1المادة )

اإلطار العاـ لتعميمات كمعايير االعتماد الخاص لمتخصصات التطبيقية كالتقنية/  تسمى ىذه التعميمات "
( تاريخ 396/24/2015الييئة رقـ )عدلة بمكجب قرار مجمس كالم   2010( لسنة 7البكالكريكس رقـ )

كيعمؿ بيا اعتباران مف  "( 7/3/2018( تاريخ )94/10/2018( ك قرار مجمس الييئة رقـ )5/8/2015)
 .تاريخ إصدارىا

 (:2المادة )
أدنػػاه مػػا لػػـ تػػدؿ  يكػػكف لمكممػػات كالعبػػارات ايتيػػة دي مػػا كردت عػػم ىػػذه التعميمػػات المعػػانم المخصصػػة ليػػا 

 غير ذلؾ .القرينة عمى 

 كضماف جكدتيا العالم : ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ الهيئـــــة

  .: مجمس الييئة المجمـــس

 .: رئيس المجمس الرئيـــــس

 جامعيو.  : المؤسسات التم تتكلى التعميـ العالم سكاء كانت جامعات أك كميات التعميم العالي مؤسسات

  .: مؤسسة رسمية أك خاصة لمتعميـ العالم تمنح درجة البكالكريكس الكمية الجامعية، الجامعـــــة

 : الدد األقصى لعدد الطمبة المددد لمتخصص مف قبؿ المجمس.الطاقة االستيعابية الخاصه
مكاد داعمة لتخصص الطالب تطرح مف قبؿ تخصصات أك برامج أخرل عم الكمية أك المجاالت المساندة : 

 العالقة.مف الكميات األخرل ذات 
 : القسـ األكاديمم الذم ي طرح عيو التخصص.القسم

 



 (: أهداف البرنامج/ مخرجات التعمم لمخطة الدراسية:3المادة )
يجب أف يككف لكؿ تخصص رسالة كأىداؼ ك مخرجات تعمـ متكقعة كاضدة كمعمنة  تتكاعؽ مع رؤيػة الكميػة 

 كرسالتيا كأىداعو
 (: الخطة الدراسية:4المادة )

الدػػػد األدنػػػى لعػػػدد السػػػاعات المعتمػػػدة لمخطػػػة الدراسػػػية لنيػػػؿ درجػػػة البكػػػالكريكس كعقػػػان لمعػػػايير يكػػػكف  ( أ
 *االعتماد الخاص لمتخصص مكزعة عمى الندك ايتم:

 
 تكزع مكاد التخصص عم الخطة الدراسية لتغطم المجاالت المعرعية ايتية:  ( ب
( مجػػاالت، كيدػػدد الدػػد 4تدػػدد المجػػاالت األساسػػية لكػػؿ تخصػػص بدػػد أدنػػى ) :المجػػاالت األساسػػية .1

 .األدنى مف الساعات المعتمدة لكؿ مجاؿ كعقان لمعايير اعتماد التخصص متضمنة المكاد العممية
المجاالت المساندة: )ىم مػكاد داعمػة لتخصػص الطالػب تطػرح مػف قبػؿ تخصصػات أك بػرامج أخػرل  .2

 رل ذات عالقة(، تددد الساعات المعتمدة لكؿ منيا.عم الكمية أك مف كميات أخ
يكػػػكف التػػػدريب العممػػػم لمطمبػػػة عػػػم قطاعػػػات االعمػػػاؿ  ذات العالقػػػة بكاقػػػع  ال ػػػة أ ػػػير عمػػػى األقػػػؿ  .3

 .مف قبؿ القسـ كبساعات معتمدة ال تقؿ عف ست ساعات، عمى أف يتضمف إ راؼ أكاديمم متكامؿ
ث ال تقؿ عف  الث ساعات كال تزيد عف ست ساعات م ركع التخرج: تددد ساعاتو دسب التخصص بدي 

 معتمدة كأف يككف مقترنا بم ركع تطبيقم.

 الساعات المعتمدة 
( سػاعة معتمػدة أك دسػب قػرارات 27( سػاعة معتمػدة إلػى )21مف ) متطمبات الجامعة

 مجمس التعميـ العالم.
 %( عمى األقؿ مف مجمكع الساعات المعتمدة15) الكميةمتطمبات 

 :متطمبػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػات التخصػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػص
اإلجباريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة كاالختياريػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػة 

 كالمساندة

%( عمػػى األقػػؿ مػػف مجمػػكع السػػاعات المعتمػػدة عمػػى أف تػػكزع 60)
 كالتالم:
 %( 50-%40) الجانب النظرم - أ
 .%(60-%50)الجانب التطبيقم )العممم(  - ب

 ( ساعات معتمدة ددان أعمى. 6) مكاد درة )إف كجدت(



  

 (: أعضاء الهيئة التدريسية5المادة )

تكعير عضك ىيئة تدريس كادد عمى األقؿ لكؿ مجاؿ مف مجاالت التخصص األساسية،  .أ 
 .كيجكز عم داالت خاصة أف يراعى التداخؿ بيف مجاليف عمى األك ر

( أعضاء متفرغيف مف دممة الدكتكراه عم 3 يقؿ عدد أعضاء ىيئة التدريس عف )يجب أال  .ب 
مجاؿ التخصص أددىـ برتبة أستاذ م ارؾ كدٍد أدنى عمى أف يتـ تكعير عضكيف منيـ 
 عمى األقؿ عند تقديـ طمب االعتماد كالباقم عم بداية السنة ال ال ة مف تاريخ  االعتماد

٪ مف أعضاء الييئة التدريسية عم التخصص ممف  20كف.  ريطة اف يكالخاص ) االكلم(
 لدييـ الخبرات التطبيقية أك العممية ال تقؿ عف  الث سنكات.

التنكيع عم مصادر  يادات الدكتكراة ألعضاء الييئة التدريسية مع ضركرة تسمسؿ  يادات  .ج 
أمكف  عضك ىيئة التدريس مف البكالكريكس إلى الدكتكراه بديث تككف عم نفس التخصص ما

 مع األخذ باالعتبار التداخؿ كالترابط عم بعض التخصصات.
% عمى األقؿ مف أعضاء ىيئة التدريس  ممف يدممكف الجنسية األردنية 80تعييف ما نسبتو  .د 

عم التخصص الكادد كعم داؿ كجكد أك ر مف  %75عم المؤسسة عمى أف ال تقؿ عف 
عم جميع البرامج  التدريسيو برنامج عم التخصص يتـ ادتساب نفس النسبة ألعضاء الييئة

 لنفس التخصص.
  الث% عمى األقؿ مف أعضاء ىيئة التدريس بعقكد التقؿ مدتيا عف 50تعييف ما نسبتو  .ق 

  سنكات
 ء ىيئة التدريس كالمداضركف المتفرغكف:الدد األقصى لمعبء التدريسم األسبكعم ألعضا .ك 

 9 .ساعات معتمده لألستاذ 
 12 .ساعة معتمده لألستاذ الم ارؾ أك األستاذ المساعد 
 15 .ساعة معتمده لممدرس المساعد كاألستاذ الممارس 
 6  ساعات معتمده لممداضر غير المتفرغ ) عمى أف يككف ذلؾ بمكاعقة الجية التم يعمؿ

 عييا متفرغان(.
 
 
 
 



  (: الطمبه6المادة )
( لمتخصصات اإلنسانية 1:25) ال  تزيد نسبة عدد الطمبة الى عدد أعضاء ىيئة التدريس عف أف .أ 

 ( لمتخصصات العممية1:20ك )
يعتبر الطمبة المسجمكف عم الجامعة منتظميف عم الدراسة بما عم ذلؾ الطمبة المسجمكف عم   .ب 

 المنقطعكف عنيا.الدراسة الخاصة كالطمبة المؤجمكف أك 
 الطاقة االستيعابية (:7المادة )

 ألغراض ادتساب الطاقة االستيعابية لمتخصص تراعى األمكر ايتية:
 دممة درجة الدكتكراه المتفرغيف.  .1
 أف ال يزيد عدد دممة الماجستير المتفرغيف عمى عدد دممة الدكتكراه المتفرغيف. .2
ف مجمػػػكع دممػػػة الػػػدكتكراة كالماجسػػػتير %( مػػػ50ممارسػػػكف متفرغػػػكف كبنسػػػبة ال تزيػػػد عػػػف ) .3

المتفػػػرغيف  ػػػريطة أف يكػػػكف لػػػدييـ درجػػػة البكػػػالكريكس كدػػػد أدنػػػى كخبػػػرة عػػػم مجػػػاؿ عمػػػؿ مينػػػم 
 ( سنكات. 10لمتخصص ال تقؿ عف )

إلػػى عػػدد أعضػػاء ىيئػػة  ( مػػف دممػػة درجػػة الػػدكتكراه المتفػػرغيف%20-%10تضػػاؼ نسػػبة ) .4
 ػػريطة اف يكػػكف لػػدييـ عػػبء  كعمػػؿ غيػػر المتفػػرغيفعم لممتفػػرغيف اإلضػػاالتػػدريس لتغطيػػة العمػػؿ 

 .تدريسم ععمم عم التخصص

     (: الكوادر  المساعدة8المادة )

 م رعك المختبرات: )إف كجدت( .أ 
يعيف العدد الالـز مف م رعم المختبرات مف دممة درجة البكالكريكس عم التخصص عمى األقؿ بديث ال 

( كال يزيد العبء اإل راعم لمم رؼ 1:20الكادد أ ناء التدريس عف )تزيد نسبة الطمبة إلييـ عم المختبر 
 ساعة عممية أسبكعيان. 18عمى 

 عنيك المختبرات: )إف كجدت( .ب 
يخصػػص عنػػم كادػػد عمػػى األقػػؿ لكاعػػة المختبػػرات عػػم القسػػـ الكادػػد مػػف دممػػة الػػدبمكـ المتكسػػط دػػدان أدنػػى 

 الدبمكـ المتكسط ددان أدنى.كيخصص عنم كادد عمى األقؿ لكؿ م غؿ مف دممة 
 

 

 



  

 

  (: الكتب والدوريات والمعاجم والموسوعات9المادة )

 تمتـز الجامعة بتكعير ايتم:

 أ( الكتب:

تكعير خمسة عناكيف مختمفة عمى األقؿ لكؿ مادة مف مكاد الخطة الدراسية كبكاقع  .1
 نسختيف عمى األقؿ مف كؿ عنكاف.

 الكتب المتقدمة عم مجاالت التخصص المختمفة.تكعير خمسيف عنكانان عمى األقؿ مف  .2
 ( عنكاف عم التخصص. 300عم جميع األدكاؿ يجب أال يقؿ مجمكع العناكيف عف ) .3
يراعى عم اختيار الكتب كالمراجع كالدكريات تكعير عدد مناسب بالمغات األجنبية  .4

 الضركرية لمتخصص كخاصة التخصصات التم تدرس بالمغة اإلنجميزية.
( مف العناكيف بإصدارات ددي ة كذلؾ يخر سنتيف لتغطية كاعة المجاالت %10تكعير ) .5

 المعرعية لمتخصص.
 ب( الدكريات:

ذلػػؾ لخمػػس سػػنكات سػػابقة عمػػى  اإللكتركنػػم كيكػػكف كأ ك/ تػػكعير دكريػػات لكػػؿ تخصػػص بنكعييػػا الػػكرقم 
  .األقؿ

(، كدكائػػػػػر المعػػػػػارؼ كيػػػػػة )القػػػػػكاميسة كالمعاجػػػػػػػـ المغج( تػػػػػكعير المراجػػػػػع األساسػػػػػية الالزمػػػػػة لمبدػػػػػث كالدراسػػػػػ
)المكسػػكعات(، كمعػػاجـ التػػراجـ كالسػػير، كاألدلػػة كالكتػػب ال انكيػػة، كاألطػػالس، كالببميكغراعيػػات ..الػػخ بػػالمغتيف 

 %(.80كاألجنبية ، عمى أف ال تقؿ نسبة الكرقم منيا عف ) العربية 

 المادة )11(: القاعات التدريسية والمختبرات والمشاغل )إن وجدت(

 ية سالقاعات التدري ( أ
( طالبان عم قاعة تدريس 40( طالبان عم قاعة تدريس المكاد العممية ك)30ال يزيد عدد الطمبة عف ) -

 المكاد اإلنسانية.

. 2( ـ40ال تقؿ مسادة القاعة عف ) -  

 



: ب( المختبرات  

 . 2( ـ60يككف الدد األدنى لمسادة كؿ مختبر ) .1
 داسكبان ددي ان عمى األقؿ . بع ريفيجب أف يجيز مختبر الداسكب   .2
 ( طالبان. 20الطاقة القصكل لكؿ مختبر ) .3
أف يككف الم رؼ داصال عمى درجة البكالكريكس عم التخصص كدد أدنم كأف ال يزيد  .4

 ( ساعة عممية أسبكعيان. 18عبئو اإل راعم عمى )
 ص.تددد أسماء المختبرات كالتجييزات الالزمة لكؿ منيا دسب معايير اعتماد التخص .5
تجييز المختبرات األساسية بالمعدات كاألجيزة الالزمة كتجييزىا قبؿ بدء التدريس عييا  .6

 كتجييز مختبرات التخصص قبؿ بداية السنة ال انية مف تاريخ اعتماد التخصص.
 : )إف كجدت(كالمراسـ ب( الم اغؿ

السعة القصكل لمم غؿ  لمطالب، كتككف 2ـ4عمى األقؿ كبمعدؿ 2ـ60الكادد  /المرسـتككف مسادة الم غؿ
 ( طالبان ددان أقصى.15)

 كالتجييزات الالزمة لكؿ منيا دسب التخصص(. /المراسـ ) تددد أسماء الم اغؿ
 ج( المراعؽ الخاصة:

 تكعير مراعؽ تدريبية لمتخصصات ذات الطبيعة التطبيقية.
 التخصص( )تددد أسماء المراعؽ الخاصة الالزمة لكؿ منيا دسب

(: التجهيزات واألدوات والوسائل التعميمية 9المادة )  

 دسب التخصص(: (يجب تكعير التجييزات كاألدكات كالكسائؿ التعميمية التالية  
 أجيزة عرض كأجيزة مساندة لمتدريس )إلكتركنية كتقميدية(. .أ 
 ما يكفم مف مكاد )إلكتركنية كغيرىا( متعمقة بالتخصص. .ب 
 ية كاإلدصائية المناسبة لمتخصص.تكعير عدد مف البرامج التعميم .ج 
 جياز داسكب  دديث لكؿ عضك ىيئة تدريس. .د 

(: المتطمبات العامة 11المادة )  

 عمى مستكل القسـ أك التخصص:
 سنكات عم مجاؿ التدريس. 3رئيس قسـ عم مجاؿ التخصص بخبرة ال تقؿ عف  .أ 
 مكتب خاص برئيس القسـ كسكرتيرة متفرغة ل ؤكف القسـ  .ب 



  

 مة لخدمة أعضاء الييئة التدريسية.التجييزات الالز  .ج 
مكقع إلكتركنم لمقسـ عمى ال بكة الداخمية لمجامعة يدتكم عمى كاعة المعمكمات  .د 

 األكاديمية.
 كجكد آلية لمراجعة الخطط الدراسية لمبرامج دكريان. .ق 
أر يؼ متكامؿ لممكاد الدراسية كالطمبة كاإلر اد كالخريجيف كمداضر جمسات  .ك 

 األكاديمية المختمفة.مجمس القسـ كالمجاف 
تكعير آلة تصكير عم كؿ قسـ أكاديمم لخدمة العمؿ اإلدارم كأعضاء ىيئة  .ز 

التدريس عيو ، كيجكز تكعير بما يعادؿ آلة كادده لكؿ قسميف اذا كاف ىنالؾ كددة 
 تصكير مركزم عم الكمية .

 تكعير لكدات إعالنية كاعية عم الكمية )تقميدية أك إلكتركنية(. .ح 
مساقات بديث تتضمف تدديدان لألىداؼ كالمادة الدراسية المطمكبة كضع كصؼ لم .ط 

 كطرؽ التقييـ كالمراجع كاساليب التدريس كالمخرجات المتكقعة.
كجكد ن رات كرقية كالكتركنية الزمة لمتعريؼ بالتخصص كأىداعو كالخطة  .م 

 الدراسية كمخرجات التعميـ كندكه.

(: اليات تقييم الطمبة 12المادة )  

 يتـ تقييـ الطمبة باستخداـ كسائؿ كاساليب مختمفة لتقييـ أداء الطمبة م ؿ: 
 االمتدانات بانكاعيا . .أ 
 الم اريع بما  عييا م ركع التخرج.  .ب 
 تقارير التدريب الميدانم. .ج 
 بدكث الطمبة كتقاريرىـ. .د 

 
 

 أحكام عامة

(13المادة )  

إذا لـ يعتمد التخصص اعتمادان خاصان كلـ يبدأ التدريس عيو بعد مركر سنتيف مف ترخيصو يتـ التنسيب 
 الى مجمس التعميـ العالم بإلغائو. 



( 14المادة )  

ال يتـ النظر عم طمب االعتماد الخاص أك رعع الطاقة االستيعابية الخاصة ألم تخصص عم مؤسسات 
التعميـ العالم إذا كاف عمييا مخالفات أك غرامات لمييئة لديف إزالة تمؾ المخالفة أك دعع الغرامات، كعم 
 داؿ تكرار تمؾ المخالفات الينظر بيذه الطمبات إال بعد عصؿ دراسم كادد عمى األقؿ مف تاريخ إزالتيا .

(15المادة )  

 يبت مجمس الييئة عم أية أمكر أخرل لـ يرد بيا نص عم ىذه التعميمات.
(16المادة )  

 تمغم ىذه التعميمات أية نصكص أك قرارات سابقة تتعارض معيا.
 

(17المادة )  

( ورلك بتعذيل وسبت المكون التقىي )الجاوب العملي التطبيقي( مه متطلباث 3تعذيل الفقرة )أ( مه المادة ) *

السىتيه %( لبروامج دبلوم 30-%35%( كحذ أدوى بذالً مه )05التخصص للتخصصاث التطبيقيت لتصبح )

 (7/3/2018( تاريخ )94/10/2018بمكجب قرار مجمس ىيئة االعتماد رقـ ) وبروامج دبلوم الثالث سىواث
 
 


