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  تعليمات بدالت اعتماد وضمان جودة مؤسسات التعليم العالي خارج المملكة االردنية الهاشمية
     

 (1المادة )

ردنية اال كةالمملسات التعليم العالي خارج تسمى هذه التعليمات " تعليمات بدالت اعتماد وضمان جودة مؤس

تعليم عتماد مؤسسات ال( من قانون الهيئة استناداً الى الفقره )م( من قانون ا7الهاشمية الصادرة بموجب المادة )

 )28/7/2021( بتاريخ )28/2021وتعديالته في جلسة رقم ) 2007( لسنة 20العالي وضمان جودتها  رقم )

 .(578/28/2021القرار رقم )

 (2المادة )

 ر ذلك:على غي للكلمات والعبارات اآلتية حيثما وردت المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينةيكون 

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها الهيئه:

 رئيس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جوتها الرئيس:

ة االردني لمملكةلي تمنح درجة علمية واكاديمية خارج امؤسسات التعليم العالي الخارجية: أي مؤسسة تعليم عا

 الهاشمية.

 مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها. المجلس:

ن قبل معتمدة مالي الالطاقة االستيعابية: الحد األقصى لعدد الطلبة المحدد للمؤسسة من قبل مؤسسات التعليم الع

 بلد المنشأ.

 البرامج،ولتخصصات التي تستوفيها الهيئة لقاء االعتماد العام للمؤسسة، واالعتماد الخاص لالمبالغ  البدالت:

 وضمان الجودة المؤسسية والبرامجية.

 ( 3المادة )

ا يكي او ماألمر تستوفي الهيئة من مؤسسات التعليم العالي الخارجية البدالت المالية اآلتية بالدوالر -

 يعادلها )بالدينار االردني(: 

 ( عشرين آالف دوالر أمريكي او ما يعادلها.20000بدل االعتماد العام ألول مرة: ) -1

 تخصص. ( عشرة آالف دوالر أمريكي او ما يعادلها عن كل10000بدل االعتماد الخاص ألول مرة: ) -2

 ات.( عشرة آالف دوالر أمريكي او يعادلها كل خمس سنو10000بدل متابعة االعتماد العام: ) -3

نوات عن كل ( ستة آالف دوالر أمريكي او ما يعادلها كل أربع س6000االعتماد الخاص: )بدل متابعة  -4

 تخصص.

بدل الحصول على شهادة ضمان الجودة على مستوى الجامعة او الكلية الجامعية او كلية المجتمع  -5

 ( عشرين االف دوالر أمريكي او ما يعادلها.20000المتوسط  )
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شرة ع( 10000جودة على مستوى الكلية او البرنامج او القسم )بدل الحصول على شهادة ضمان ال -6

 دوالر امريكي او يعادلها.

والر د( عشرين آالف 20000بدل االعتماد للمستشفى التعليمي ألغراض تدريب طلبة كليات الطب ) -7

 أمريكي او ما يعادلها.

 ة كليات الطببدل المتابعة كل خمس سنوات العتماد المستشفى التعليمي ألغراض تدريب طلب -8

 ( دوالر أمريكي او ما يعادلها سنوياً.10000)

 (4المادة )

 بدالت االنتقال والسفر واالقامة على الجهة طالبة االعتماد او ضمان الجودة. -

 (5المادة )

 :تستوفي الهيئة مقابل اصدار الوثائق اآلتية البدالت المذكورة إزاء كل منها -

 .فقط او يعادلها ( دوالر50للجامعة)بدل إصدار وثيقة إثبات اعتماد عام  -1

 ( دوالر فقط او يعادلها.50بدل إصدار وثيقة إثبات اعتماد تخصص في الجامعة ) -2

 .فقط او يعادلها ( دوالر50بدل إصدار وثيقة إثبات ضمان جودة مؤسسية للجامعة) -3

 ( دوالر فقط او ما يعادلها .50بدل إصدار وثيقة إثبات ضمان جودة برامجية ) -4

 (6) المادة

 من بداية كل سنة مالية./1/1تستحق البدالت في  -أ

ً لالنظمة والتعليمات النافذة  -ب يعة حسب طبويحق للمجلس تعديل هذه التعليمات من وقت إلى آخر وفقا

 العمل.

ضمان والخاص يحدد المجلس المكافآت التي تدفع للجان المكلفة بتنفيذ أعمال لجان االعتماد العام و -ت

 الجودة ومتابعتها بموجب أسس تصدر لهذه الغاية بموجب قرار من مجلس الهيئة. 

 (7المادة )

 يبت مجلس الهيئة في أية أمور لم يرد بها نص في هذه التعليمات. -

 (8المادة )

 تعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها.تلغي هذه ال -


