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 اعتماد البرامج املشتركةتعليمات 

 (:1) املادة

 (305/14/2021الصادرة بموجب قرار مجلس الهيئة رقم ) (تعليمات اعتماد البرامج املشتركة)  تسمى هذه التعليمات

 إلى( 14/4/2021بتاريخ )
ً
 وتعديالته. 2007( لسنة 20( من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها رقم )7الفقرتين )أ،س( من املادة ) استنادا

 (:2) املادة

 :ذلك غير على القرينة تّدل لم ما أدناه لها املخصصة املعاني التعليمات هذه في وردت حيثما اآلتية للكلمات يكون 

 .جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة الهيئـــــة:

 . الهيئة مجلس املجلـــس:

 .املجلس رئيس الرئيـــــس:

 .متوسطة جامعية كلية أو  جامعية كلية  أو جامعات كانت سواء الرسمية أو الخاصةالعالي  التعليم مؤسسات التعليمّية: املؤسسة

 .املجلس من للمؤسسة التعليمية املحدد الطلبة لعدد األقص ى الحد العامة: االستيعابية الطاقة

 .املجلس من للتخصص املحدد الطلبة لعدد األقص ى الحد الخاصة: االستيعابية الطاقة

 .هو البرنامج الذي تشترك في تنفيذه أكثر من مؤسسة تعليمّية، ويؤدي إلى الحصول على درجة أكاديمية البرنامج املشترك:

 املشتركة(: شروط اعتماد البرامج 3املادة )

  يشترط للموافقة على اعتماد البرنامج املشترك
ً
 خاصا

ً
 :اعتمادا

 بها من  التعليمية أْن تكون املؤسسة .أ
ً
 . مجلس التعليم العاليغير األردنية معترفا

 موافقة مجلس التعليم العالي على البرنامج املشترك. .ب

 البرنامج املشترك. لتنفيذموافقة مجلس التعليم العالي على االتفاقية املبرمة بين املؤسسات التعليمية املشتركة  .ج

 الخاصة(: الطاقة االستيعابية 4املادة )

 الخاصة لكّل برنامج مشترك وفق التعليمات املعمول بها في الهيئة. يحدد املجلس الطاقة االستيعابية .أ

 املحددة من املجلس.بالطاقة االستيعابية العامة  املشتركة في تنفيذ البرنامج املشترك التعليمية األردنية تلتزم املؤسسات .ب

سسسسسسسسسسسنويا ببسسسسسسسسسسسماء الطلبة  التعليمية األردنية الحاصسسسسسسسسسسلة على ترخيص البرنامج املشسسسسسسسسسسترك من مجلس التعليم العالي بتزويد الهيئة  اتتلتزم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس .ج

 .املسجلين في البرنامج املشترك
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 ( أعضاء هيئة التدريس5) :املادة

 املشسستركة في البرنامج املشسسترك بتوفير العدد الالنم من أعهسساء هيئة التدربس برتب أكاديمية محددة وفق تعليمات الهيئة  سسريطة التعليمية تلتزم املؤسسسسسسات

 . الهيئة بما يثبت تواجدهم في اململكة أثناء الفصل الدراس يد ، وتزوي%(50-%25ملؤسسة غير األردنية بين )اأن تتراوح نسبة أعهاء هيئة التدربس 

 ( ترخيص البرامج املشتركة6) :املادة

الصسسسادرة عن املجلس  ةامج املشسسستركبكافة القرارات املتعلقة بالبر  من مجلس التعليم العالي التعليمية الحاصسسسلة على ترخيص البرنامج املشسسسترك اتتلتزم املؤسسسسسسسس

 ومجلس التعليم العالي.

 ( البدالت املالية7) :املادة

 التعليمية الحاصسسسسسسسسسسسلة على ترخيص البرنامج املشسسسسسسسسسسسترك من مجلس التعليم العالي بدفة البدالت املالية املترتبة على اعتماد البرنامج املشسسسسسسسسسسسترك اتتلتزم املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس

 ومتابعته وفق تعليمات الهيئة النافذة.

 ( 8) :املادة

( تحقيق جمية  سسسسسسروط اعتماد البرامج املؤسسسسسسسسسسسسسسة التعليمية االردنيةغير األردنية )الحاصسسسسسسلة على ترخيص لتنفيذ برنامج مشسسسسسسترك مة  التعليمية على املؤسسسسسسسسسسسسسسة

إلقامة ، وتتحمل تلك املؤسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسة كافة النفقات املالية املتعلقة بالسسسسسسسسسسفر وافي تنفيذ البرنامج خارج اململكة عند رغبتها اململكة األردنية الها سسسسسسسسسميةاملعمول بها في 

 %( من أعهاء هيئة التدربس األردنيين في تنفيذ هذا البرنامج.50 -%25، على أن يساهم )الالنمةوبدالت االعتماد ات ت اللجان والتب ير آفاومك

 ( 9) :املادة

 بما يلي: ، عند التقدم بطلب اعتماد البرنامج املشترك،تلتزم املؤسسة التعليمية

القرارات والتشسسسسسسسسسسسسربعات وفق تطبيق التعلم اإللكتروني الكامل عن بعد بنوعيه املتزامن وغير املتزامن ومكوناته ونماذجه على نحو فاعل في املسسسسسسسسسسسسساقات  .1

 .النافذة

 .ةالقرارات والتشربعات النافذوفق تطبيق التعلم املدمج بشكلية الوجاهي واإللكتروني عن بعد ومكوناته ونماذجه في املساقات  .2

 (10املادة :)

رنامج، إال أنه يمكن للطرف اآلخر التعديل بالتي تشترك بال املؤسسات التعليمية األردنيةيعتمد البرنامج املشترك الخطط الدراسية نفسها املتبعة واملعتمدة في 

 ( ساعة وذلك لبرامج البكالوريوس فقط.33يزيد عن ) ال على الخطة الدراسية بما

 (11املادة: )

مج املشسسترك من حيا التخصسسصسسات  وفر  على الطلبة املقبولين في البرنا التي تشسسترك بالبرنامجاملؤسسسسسسات التعليمية األردنية تطبق أسسسس القبول املعمول بها في 

 الثانوية العامة والحد األدنى للمعدل.

 (12املادة: )

 وجمية القرارات هيئة المجلس التعليم العالي ومجلس  والطلبة املقبولين فيه للقرارات الصادرة عناملشترك يخهة البرنامج 
ً
تكون ملزمة  ،التي تصدر الحقا

 .رنامجبالتي تشترك بال للمؤسسة التعليمية
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 (13املادة: )

 .مؤسسة تعليميةبحيا تكون  هادة مشتركة وتحمل  عار  كل  املؤسسات التعليمية املشتركة بالبرنامج املشتركتصدر الشهادة من 

 عامة أحكام

 

 (:14املادة )

صسسادرة  مالية غرامات عقوبات أو عليها كان إذا تعليمية مؤسسسسسسة ألي الخاصسسة أو العامة االسسستيعابية الطاقة  أو رفة الخاص االعتماد طلب في النظر يتم ال 

 .إنالتها تاريخ من األقل على واحد دراس ي مرور فصل  بعد إال الطلبات بهذه ينظر ال املخالفات تلك تكرار حال وفي عن املجلس،

  (:15املادة ) 

 .التعليمات هذه في نص عليها يرد أخرى لم أمور  أّية في املجلس يبت

 (:16املادة )

 .معها تتعارض املجلس من صادرة سابقة قرارات أو نصوص أّية التعليمات هذه تلغي

 (:17املادة ) 

 وبعمل بها من تاريخ اقرارها.  (14/4/2021) بتاريخ (305/14/2021) رقم  جلسامل قرار بموجب املعدلة التعليمات هذه صدرت

                    


