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 برهامج البكالىريىس/للخخصصاث الهنذسيتإلاطار العام لخعليماث ومعايير الاعخماد الخاص 

قرار مجلس الهيئت رقم  والصادرة بمىجب للجامعاث والكلياث الجامعيت العاملت في اململكت ألاردهيت الهاشميت

( من قاهىن هيئت 2ن املادة )( مسالصادرة باالسدناد إلى الفقرجين )أ،( و  22/6/2012( جاريخ )202/22/2012)

 وحعذيالجه 2002( لسنت 20اعخماد مؤسساث الخعليم العالي رقم )

 

 
 (:  1المادة )

برنامج  /لمتخصصات اليندسيةاإلطار العاـ لتعميمات ومعايير االعتماد الخاص  تسمى ىذه التعميمات "
والصادرة بموجب قرار   " نية الياشميةلمجامعات والكميات الجامعية العاممة في المممكة األردالبكالوريوس 

تاريخ  (202/25/2018رقـ ) تياجودو اعتماد مؤسسات التعميـ العالي وضماف  ىيئةمجمس 
(27/6/2018) 
 

 (:2المادة )

أدنػػاه مػػا لػػـ تػػدؿ  يكػػوف لمكممػػات والعبػػارات ايتيػػة دي مػػا وردت فػػي ىػػذه التعميمػػات المعػػاني المخصصػػة ليػػا
 القرينة عمى غير ذلؾ .

 وضماف جودتيا العالي : ىيئة اعتماد مؤسسات التعميـ هيئـــــةال

  .: مجمس الييئة المجمـــس

 .: رئيس المجمس الرئيـــــس

 .جامعيو  : المؤسسات التي تتولى التعميـ العالي سواء كانت جامعات أو كميات التعميم العالي مؤسسات

 لتخصصات اليندسيةاددى إبكالوريوس في تمنح درجة ال: مؤسسة  الكمية الجامعية، الجامعـــــة

 : الدد األقصى لعدد الطمبة المددد لمتخصص مف قبؿ المجمس.الطاقة االستيعابية الخاصه
مواد داعمة لتخصص الطالب تطرح مف قبؿ تخصصات أو برامج أخرى في الكمية المجاالت المساندة : 

 أو مف الكميات األخرى ذات العالقة.
 يمي الذي ُيطرح فيو التخصص.القسـ األكاد :القسم

 : التخصص الرئيسي ويندرج تدتو المسارات الفرعية.العائمة الرئيسية
 : ىو التخصص الفرعي والمنب ؽ عف العائمة الرئيسية.المسار الفرعي
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 البرنامجأهداف  (:3المادة )

التيا متوقعػػة تتوافػػؽ مػػ  رؤيػػة الكميػػة ورسػػ ومخرجػػات تعمػػـأف يكػػوف لكػػؿ تخصػػص رسػػالة وأىػػداؼ  .أ 
 .وأىدافيا واضدة

عممية تقويـ مسػتمرة ولفتػرات زمنيػة مبرمجػة تبػيف بػدف األىػداؼ مبنيػة وفػؽ  التخصصأف يتوفر في  .ب 
 .ادتياجات التخصص

 الخطة الدراسية(: 4المادة )
( ساعة 160)يكوف الدد األدنى لعدد الساعات المعتمدة لمخطة الدراسية لنيؿ درجة البكالوريوس 

 تخصص لم االعتماد الخاصعايير وفقًا لممعتمدة، 
 (: تخصصات برنامج الهندسة:5المادة )

 توزع تخصصات برنامج اليندسة عمى سب  عائالت رئيسية كايتي: . أ
 اليندسة المدنية .1
 اليندسة الميكانيكية .2
 اليندسة الكيميائية .3
 اليندسة الكيربائية  .4
 اليندسة الصناعية .5
 اليندسة الجيولوجية  .6
 ىندسة التعديف .7

  أعضاء الهيئة التدريسية (:6)المادة 
 :عمى الندو ايتيو ىيئة تدريس لممجاالت المعرفية كافة  أعضاءتوفير : والأ 

 : (Major) العائالت الرئيسية .1
توفير عضو ىيئة تدريس وادد عمى األقؿ مف دممة درجة الدكتوراة لكؿ مجاؿ معرفي    .أ 

بيف مجاليف عمى ويجوز في داالت خاصة مراعاة التداخؿ  مف مجاالت التخصص
عند تقديـ طمب  األقؿ، عمى أف يتـ توفير عضويف منيـ عمى في التخصص االك ر

 االعتماد.
لتغطية مواد  هالدكتوراعضاء ىيئة التدريس مف دممة درجة أيتـ تعييف العدد الالـز مف  .ب 

 وفقا لتزايد عدد الطمبة كما ىو مبيف في المعادلة الدسابية ايتية: التخصص
مواد عدد ساعات ×)))عدد الطمبة({= لمعائمو الرئيسيو عضاء ىيئة التدريس أـز مف العدد الال

 }/عدد ساعات الخطة الدراسية((/نسبة طالب:استاذ المقرةالعائمة الرئيسية
 

 (:Minorالمسارات الفرعية ) .2
المجاالت  ىيئة التدريس مف دممة درجة الدكتوراة لتغطية أعضاء يتـ تعييف العدد الالـز مف . أ
 المسار الفرعي كما ىو مبيف في المعادلة الدسابية ايتية: لمعرفية فيا
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عدد ساعات المسار ×)))عدد الطمبة({العدد الالـز مف أعضاء ىيئة التدريس لممسار الفرعي= 
 }الفرعي/عدد ساعات الخطة الدراسية(( /نسبة طالب:استاذ المقرة

 
دريس وادد مف دممة درجة الدكتوراه بداية أف ال يقؿ عدد أعضاء ىيئة التدريس عف عضو ىيئة ت . ب

السنة ال ال ة مف تاريخ الدصوؿ عمى االعتماد الخاص. وفي جمي  الداالت يجب أف ال يقؿ عدد 
( أعضاء 4أعضاء ىيئة التدريس بداية السنة ال ال ة مف تاريخ الدصوؿ عمى االعتماد الخاص عف )

ئالت الرئيسية والمسار الفرعي اددىـ برتبة استاذ متفرغيف مف دممة درجة الدكتوراه في مجاالت العا
 مشارؾ عمى مستوى التخصص الوادد.

 التنوي  في مصادر شيادات الدكتوراة ألعضاء الييئة التدريسية . ثانيا:
ممف يدمموف الجنسية األردنية في مى األقؿ مف أعضاء ىيئة التدريس % ع80تعييف ما نسبتو  ثالثا:

في التخصص الوادد وفي داؿ وجود أك ر مف برنامج في التخصص  %75عف عمى أف ال تقؿ  الجامعو
 يتـ ادتساب نفس النسبة ألعضاء الييئة في جمي  البرامج لنفس التخصص.

 سنوات  الث% عمى األقؿ مف أعضاء ىيئة التدريس بعقود التقؿ مدتيا عف 50تعييف ما نسبتو  رابعا:
 عمى مستوى التخصص

دات عضو ىيئة التدريس مف البكالوريوس إلى الدكتوراه بديث تكوف في نفس ضرورة تسمسؿ شياخامسا: 
 التخصص ما أمكف م  األخذ باالعتبار التداخؿ والترابط في بعض التخصصات.

 الدد األقصى لمعبء التدريسي األسبوعي ألعضاء ىيئة التدريس والمداضروف المتفرغوف: سادسا:
 9 لألستاذ. معتمده ساعات 
 12 المساعد. األستاذ لألستاذ المشارؾ أو دهمعتم ساعة 
 15 لممدرس المساعد واألستاذ الممارس. معتمده ساعة 
 6 عمى أف يكوف ذلؾ بموافقة  لممداضر غير المتفرغ معتمده ساعات (

 الجية التي يعمؿ فييا متفرغًا(.
  (: الطمبه7)المادة 
 .(1:25) يس عفنسبة عدد الطمبة الى عدد أعضاء ىيئة التدر  ال تزيد أف .أ 
في المسجموف في الجامعة منتظميف في الدراسة بما في ذلؾ الطمبة المسجموف  يعتبر الطمبة .ب 

 الخاصة والطمبة المؤجموف أو المنقطعوف عنيا. الدراسة
 ـ ما يمي:يالبرنامج اف يق عمى .ج 

أداء الطالب. -1  
تقديـ النصح لمطالب فيما يتعمؽ بالمنيج وفرص العمؿ. -2  
كوف ىناؾ برنامج لتقييـ تقدـ الطالب لغرض تدقيؽ نجاح مخرجات ي أفيجب  -3

ستفادة التامة مف البرنامج.وذلؾ لمساعدتيـ لال  البرنامج  
أف يتوفر في البرنامج ما يمي: -4  

لطالب مف معاىد أو جامعات اسياسات واضدة فيما يتعمؽ في قبوؿ انتقاؿ  . أ
  .أخرى
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 ف متطمبات البرنامج.طرؽ واضدة لضماف أف جمي  الطمبة يدققو ب. 
 الطاقة االستيعابية (:8المادة )

 ألغراض ادتساب الطاقة االستيعابية لمتخصص تراعى األمور ايتية:
 دممة درجة الدكتوراه المتفرغيف . .أ 
 .%( مف دممة درجة الدكتوراه المتفرغيف20دممة درجة الماجستير المتفرغيف وبنسبة ال تزيد عمى) .ب 
%( مف دممة درجة الدكتوراه المتفرغيف إلى عدد أعضاء ىيئة التدريس 20-%10تضاؼ نسبة ) .ج 

لتغطية العمؿ اإلضافي لممتفرغيف وعمؿ غير المتفرغيف شريطة اف يكوف لدييـ عبء تدريسي فعمي 
  .في التخصص

ضاء دممة ػ ال يجوز أف تزيد نسبة المتفرغيف مف دممة درجة الماجستير في كؿ تخصص إلى عدد أعد
%( مف دممة 10%( في التخصصات اإلنسانية، وبنسبة ال تزيد عف )5درجة الدكتوراه المتفرغيف عف )

 درجة الدكتوراه المتفرغيف لمتخصصات العممية.
 .يطبؽ البند )ىػ( عمى التخصصات المستدد ة والمعتمدة ألوؿ مرة .ىػ

 (: المختبرات والمشاغل 9المادة )
يجب عمى الجامعة توفير مختبرات مجيزة بكافة التطبيقات والبرمجيات الددي ة والالزمة  :أ( المختبرات

 لمتخصص يكوف عددىا مناسبًا لعدد الطمبة في كؿ تخصص، عمى أف تتدقؽ الشروط ايتية:
 . 2( ـ60يكوف الدد األدنى لمسادة كؿ مختبر ) .1
 األقؿ .يجب أف يجيز مختبر الداسوب  بعشريف داسوبًا ددي ًا عمى  .2
 ( طالبًا. 20الطاقة القصوى لكؿ مختبر ) .3
توفير عمى اف يتـ الخاص  عند تقديـ طمب االعتمادتوفير مختبريف كدد ادنى  .4

لمتخصص في بداية السنو  المجاالت المعرفيو تجييز باقي المختبرات الوارده في و 
 :االتي لدصوؿ عمى االعتماد الخاص شريطةال ال و مف تاريخ ا

وادد عمى االقؿ لكؿ مجاؿ معرفي مف المجاالت المعرفيو  توفير مختبر . أ
 لمعائمو الرئيسو 

توفير مختبر وادد عمى االقؿ لكؿ مجاؿ معرفي مف المجاالت المعرفيو  . ب
 ممسار الفرعي.ل

 ب( المشاغؿ: 
لمطالب، وتكوف السعة  2ـ 4عمى األقؿ وبمعدؿ 2ـ 60تكوف مسادة المشغؿ الوادد 

 ددًا أقصى. ( طالباً 15القصوى لممشغؿ )
 ) تددد أسماء المشاغؿ والتجييزات الالزمة لكؿ منيا دسب التخصص(.

 ج( المرافؽ الخاصة:
 توفير مرافؽ تدريبية لمتخصصات ذات الطبيعة التطبيقية.

 )تددد أسماء المرافؽ الخاصة الالزمة لكؿ منيا دسب التخصص(.
 

 (: التجهيزات واألدوات والوسائل التعميمية 11المادة )
 دسب التخصص(: (يجب توفير التجييزات واألدوات والوسائؿ التعميمية التالية  
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o .)أجيزة عرض وأجيزة مساندة لمتدريس )إلكترونية وتقميدية 
o .ما يكفي مف مواد )إلكترونية وغيرىا( متعمقة بالتخصص 
o .توفير عدد مف البرامج التعميمية واإلدصائية المناسبة لمتخصص 
o عضو ىيئة تدريس. جياز داسوب  دديث لكؿ 

 الكوادر  المساعدة (:11المادة )
  :مشرفو المختبرات 

بديث  كدٍد أدنىيعيف العدد الالـز مف مشرفي المختبرات مف دممة درجة البكالوريوس في التخصص 
( وال يزيد العبء اإلشرافي 1:20ال تزيد نسبة الطمبة إلييـ في المختبر الوادد أ ناء التدريس عف )

 ساعة عممية أسبوعيًا. 18 لممشرؼ عمى
  :فنيو المختبرات 

يخصػػص فنػػي وادػػد عمػػى األقػػؿ لكافػػة المختبػػرات فػػي القسػػـ الوادػػد مػػف دممػػة الػػدبموـ المتوسػػط دػػدًا 
 أدنى ويخصص فني وادد عمى األقؿ لكؿ مشغؿ مف دممة الدبموـ المتوسط ددًا أدنى.

  المكتبه (:12المادة )
 تمتـز الجامعة بتوفير ايتي:

 :الكتبأ( 
o  توفير خمسة عناويف مختمفة عمى األقؿ لكؿ مادة مف مواد الخطة الدراسية وبواق  نسختيف عمى

 األقؿ مف كؿ عنواف.
o .توفير خمسيف عنوانًا عمى األقؿ مف الكتب المتقدمة في مجاالت التخصص المختمفة 
o ( عنواف 300في جمي  األدواؿ يجب أال يقؿ مجموع العناويف عف ) خصص.في الت ورقي 
o  يراعى في اختيار الكتب والمراج  والدوريات توفير عدد مناسب بالمغات األجنبية الضرورية

 لمتخصص وخاصة التخصصات التي تدرس بالمغة اإلنجميزية.
o ( مف العناويف بإصدارات ددي ة وذلؾ يخر سنتيف لتغطية كافة المجاالت 10توفير )%

 المعرفية لمتخصص.
 :الدورياتب( 

وادده عمى االقؿ لكؿ مجاؿ معرفي مف المجاالت المعرفيو  لكتروني(ا  و أ)ورقي  وتوفير دوري 
 وذلؾ ألخر خمس سنوات. لمعائمو الرئيسو والمسار الفرعي

 
الالزمة لمبدث والدراسة كالمعاجػػـ المغوية )القواميس(، )ورقي أو إلكتروني(  توفير المراجع األساسيةج( 

جـ التراجـ والسير، واألدلة والكتب ال انوية، واألطالس، والببميوغرافيات ودوائر المعارؼ )الموسوعات(، ومعا
 .واألجنبية  ..الخ بالمغتيف العربية 

 المتطمبات العامة  (:13المادة )
 عمى مستوى القسـ أو التخصص:

 سنوات في مجاؿ التدريس. 3رئيس قسـ في مجاؿ التخصص بخبرة ال تقؿ عف   .1
 رتيرة متفرغة لشؤوف القسـ مكتب خاص برئيس القسـ وسك  .2
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 التجييزات الالزمة لخدمة أعضاء الييئة التدريسية.  .3
 لكتروني لمقسـ عمى الشبكة الداخمية لمجامعة يدتوي عمى كافة المعمومات األكاديمية.موق  إ  .4
 وجود آلية لمراجعة الخطط الدراسية لمبرامج دوريًا.  .5
د والخريجيف ومداضر جمسات مجمس القسـ والمجاف أرشيؼ متكامؿ لممواد الدراسية والطمبة واإلرشا  .6

 األكاديمية المختمفة.
، ويجوز  توفير آلة تصوير في كؿ قسـ أكاديمي لخدمة العمؿ اإلداري وأعضاء ىيئة التدريس فيو  .7

 وادده لكؿ قسميف اذا كاف ىنالؾ وددة تصوير مركزي في الكمية . توفير بما يعادؿ آلة
 ة في الكمية )تقميدية أو إلكترونية(.توفير لودات إعالنية كافي  .8

 أحكام عامة
 (14المادة )

إذا لـ يعتمد التخصص اعتمادًا خاصًا ولـ يبدأ التدريس فيو بعد مرور سنتيف مف ترخيصو يتـ التنسيب 
 الى مجمس التعميـ العالي بإلغائو. 

 
  (15المادة )

يعابية الخاصة ألي تخصص في المؤسسة رف  الطاقة االستأو  االعتماد الخاص ال يتـ النظر في طمب
التعميمية إذا كاف عمييا مخالفات أو غرامات لمييئة لديف إزالة تمؾ المخالفة أو دف  الغرامات، وفي داؿ 

 عمى األقؿ مف تاريخ إزالتيا . وادد تكرار تمؾ المخالفات الينظر بيذه الطمبات إال بعد فصؿ دراسي
 (16المادة )

 أية أمور أخرى لـ يرد بيا نص في ىذه التعميمات. يبت مجمس الييئة في
 

 (17المادة )
 تمغي ىذه التعميمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معيا.

 
 (18المادة )

 .(27/6/2018تاريخ )( 202/25/2018)بموجب قرار مجمس الييئة رقـ  المعدلة صدرت ىذه التعميمات
 

 (19المادة )
 المجمسيخ اقرارىا مف بيذه التعميمات مف تار  يعمؿ

 
 


