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 الخاصةللكليات الجامعية  تعليمات االعتماد العام

 :(1املادة )

ُ
 
ُل3رقمُ)ُ(الخاصةُللكلياتُالجامعيةُتعليماتُاالعتمادُالعام)ُهذهُالتعليماتُسمىت 2018ُسنةُ)( صادرةُبموجبُقرارُمجلسُال(

ُإلىُالفقرتينُ)أ،ُس(ُمنُاملادةُ)14/4/2021ُ(ُتاريخ307/14/2021ُ)ُرقمُالهيئة
ً
(ُمنُقانونُهيئةُاعتمادُمؤسسات7ُاستنادا

ُ.،ُويعملُبهاُاعتبارُمنُتاريخُإقرارهاوتعديالته2007ُ(ُلسنة20ُالتعليمُالعاليُوضمانُجودتهاُرقمُ)

 :(2املادة )

ُُيكوُن ُذلك:القرينةُعلىُغيرُُلللكلماتُوالعباراتُاآلتيةُحيثماُوردتُفيُهذهُالتعليماتُاملعانيُاملخصصةُلهاُأدناهُماُلمُتد 

ُ.هيئةُاعتمادُمؤسساتُالتعليمُالعاليُوضمانُجودتهاُمجلسُ:الهيئة مجلـس

ُالجامعيةؤسساملُ:الخاصة الجامعية الكليـة ُ)ُة ُمعهدأكاديميةكليةُجامعية، ُُالتيُ(، ُاملتوسطُاتدرجتمنح ُالبكالوريوس/الدبلوم

ُاملاجستيرُحدُو/أوُ
ً
ُ.أيُجامعةُإطاروالُتندرجُتحتُعلىُأُا

ُ)ُالخاصةُمجلسُأمناءُالكليةُالجامعيةُمجلس األمناء: عين 
 
ُ.(وفقُأحكامُهذهُالتعليماتُامل

ُ.الخاصةُةُاملالكةُللكليةُالجامعيةداريةُللجمعيةُأوُاملؤسسمجلسُإدارةُالشركةُأوُهيئةُمديريهاُأوُالهيئةُاُلُ:الهيئة

ُ.الخاصةُالجامعيةُعميدُالكليةُالعميـد:

ُ.الخاصةُالحدُاألقص ىُلعددُالطلبةُاملحددُللكليةُالجامعيةُالطاقة االستيعابية العامة:

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

  :(3املادة )
ً
 في تعليمات الترخيصلواردة للمواد القانونية اوفقا

ُ:بماُيلي،ُتلتزمُالكلياتُالجامعيةُالخاصةُغراضُاالعتمادُالعامأُل

مجلسسُالتعلسيمُقبسلُمسنُالخاصسةُالكليسةُالجامعيسةُُتزويدُمجلسسُالهيئسةُبقسرارُمجلسسُالتعلسيمُالعساليُاملتشسمنُإنشساء .أ

ُالعالي.

 داريُلدارةُالكلية.كاديميُواُلاأللُاالستقالالهيئةُبنظامُيشمنُُهاُوبينمُالعالقةُبينيتنظ .ب

داريسةُواملاليسةُوالفنيسةُكاديميسةُواُلواضحةُومعلنةُوهيكلُتنظيمسيُنسا مُألجهزتهساُاألُوقيمُُهدافأرسالةُُورؤيةُُوتوفيرُ .ج

 للعميد.هذهُالداراتُوتتبعُ

ُي:يالخاصةُبحيثُتشتملُعلىُماُيلُالجامعيةُالداريةُللكليةُوالبنيةُالتنظيميةُُتوفير .د

ُونوابهُومساعديه.ُاملعهد/االكاديمية/(ُعميدُالكلية1

ُ(ُرؤساءُاألقسامُاألكاديمية.2

ُ.(ُمديرُوحدةُاالعتمادُوضمانُالجودة3

ُ.(ُمديرُاملكتبة4

 .(ُمديرُالقبولُوالتسجيل5

ُ.دقيقُالداخليداريةُوالتوالخدماتيةُوالرقابةُاملاليةُواُل(ُمديريُاملراكزُوالوحداتُوالدوائرُالداريةُواملالية6ُ

وعقسسسسسسدُاالمتحانسسسسسساتُومسسسسسسنحُالسسسسسسدرجاتُالعلميسسسسسسةُُوتنظيمهسسسسسسا،ُالبسسسسسسراماُواملنسسسسسسادرُوالخطسسسسسسطُالدراسسسسسسسيةُوالبحثيسسسسسسةُتأسسسسسسس س .ه

ُ.حسبُاألصوُلُوالشهادات

 ُ.النافذُمعُقانونُالجامعاتُاألردنيةيتوافقُعدادُاألنظمةُوالتعليماتُالالزمةُبماُإ .و

 (:4املادة )

بقسسرارُمسسنُمجلسسسُالتعلسسيمُالعسساليُبنسساًءُعلسسىُتنسسس بُمسسنُمجلسسسُاألمنسساءُومجلسسسُالكليسسةُإنشسساءُالخاصسسةُيجسسوزُللكليسسةُالجامعيسسةُ .أ

ُمراكزُللتعليمُوالتدريبُواالستشاراتُواألبحاث.
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فتحُفروعُومراكزُتابعسةُلهساُداخسلُاململكسةُوخارجهساُبقسرارُمسنُمجلسسُالتعلسيمُالعساليُبنساًءُعلسىُالخاصةُيجوزُللكليةُالجامعيةُ .ب

ُأنظمتهاُوتعليماتهاُعلىُفروعها.الخاصةُمجلسُاألمناءُبحيثُتطبقُالكليةُالجامعيةُتنس بُ

 :(5املادة )

ُ:وفقُأحكامُالتشريعاتُالنافذةُوتحددُمهامهاُتاليةاملجالسُالُالخاصةُالجامعيةُتشكلُفيُالكليةُأ(

ُمجلسُاألمناء.(1ُ

ُمجلسُالكلية.(2ُ

ُ.مجالسُاألقسام(3ُ

ُُة.نافذالقوانينُواألنظمةُالُوفقالخاصةُُفيُالكليةُالجامعيةُيجوزُإنشاءُمجالسُأخرُى(ُب

  :(6) ادةامل

ُيُ ُ .أ
 
ُش
 
ُ:وفقُاآلتيوذلكُُ،ملدةُأربعُسنواتُقابلةُللتجديدُالهيئةُمجلسبقرارُمنُالخاصةُُالجامعيةُأمناءُالكليةلُمجلسُك

ُ،ُوذلكُبتنس بُمنُالهيئة.األمناءُرئ سُمجلس .1

 .العميد .2

ُ.خارجُالكليةُالجامعيةُالخاصةنُمممنُيحمالنُرتبةُاألستاذيةُيختارهماُمجلسُالهيئةُاكاديميانُنُعشوانُاثنا .3

عشسسوُواحسسدُفقسسطُمسسسنُقطاعسساتُالنتسساجُاملختلفسسسةُوالتخصصسساتُذاتُالعالقسسةُمسسسنُغيسسرُالعسساملينُفسسسيُالكليسسة،ُوتنسسسبُبسسسهُ .4

 (.ُاملؤسسةُاملالكةُللكليةُ)أوُهيئةُاملديرينُأوُمجلسُإدارةُالشركة

ُالُيجوزُالجمعُُبينُعشويةُوُ،مجلسُالهيئةوُأعشويةُمجلسُالتعليمُالعاليُُوأمناءُمجلسُاأُلالُيجوزُالجمعُبينُعشويةُُ .ب

ُالكليةأمجلسُ ُوالليةُجامعيةُمتوسطةجامعيةُأوُكوُكليةُأيُجامعةُأمناءُأوعشويةُمجلسُالخاصةُُالجامعيةُمناء ،ُ

ُفيُمجلسُأمنائهاُنأالخاصةُُالجامعيةيجوزُلعشوُالهيئةُالتدريسيةُأوُاملو فُالعاملُفيُالكليةُ
ً
 .يكونُعشوا

ُوتقبلُاستقاالتهمالخاصةُمنُهذهُاملادةُيعينُرئ سُوأعشاءُمجلسُأمناءُالكليةُالجامعيةُالفقرةُ)أ(ُمعُمراعاةُأحكامُُ .ج

ُع ،بناًءُعلىُتنس بُالهيئةُمجلسُالهيئةويعفونُمنُمناصبهمُبقرارُمنُ شوُوإذُشغرُمنصبُرئ سُمجلسُاالمناءُأوُأيُّ

 عينُبديلُلهُبالطريقةُنفسها.يُ ُ،فيهُأليُسببُمنُاألسباب

ُفيُحالُتغيبُالعشوُعنُحشورُثالثةُاجتماعاتُمتتاليةُأوُخمسةُاجتماعاتُ .د
ً
ُالعشويةُفيُمجلسُاألمناءُحكما تنتهي

ُمتفرقةُدونُعذٍرُيقبلهُرئ سُمجلسُاألمناء.

وتخصصُُ(ىُذلكإلدعتُالحاجةُُكلماوُُ)قلُاألُعلىُكلُشهرُحدةُوامناءُاجتماعاتهُفيُحرمُالكليةُمرةُيعقدُمجلسُاأُل .ه

ُمكان ُالكلية
ً
ُملجلسُاأُلُا

ً
ُُومناسبا ُاُلُالجهازمناء ُله ُداريُاملساند ُويتمُتدوينُموعقدُاجتماعاتهمُ،عمالهمأملزاولة حاضرُ،

ُبمقتض ىُُدُ حدمكافأةُيُ ُوأعشائهمناءُوتوثيقهاُبشكلُرسميُوتصرفُلرئ سُمجلسُاأُلُمناءمجلسُاأُلاجتماعاتُ مقدارها

 تعليماتُتصدرهاُالهيئة.

 :(7املادة )

ُاملادة ُفي ُاملهامُوالصالحياتُاملنصوصُعليها ُمجلسُاألمناء ُاأُلُمنُقانونُالجامعاتُ(10)ُيتولى ُالكلمُالنافذردنية ُاستبدال اتُمع

ُ:تيةاآل

ُالرئ س:ُالعميد. -

ُاملجلس:ُمجلسُالتعليمُالعالي. -

ُ.نوابُالرئ س:ُنوابُالعميدُ -

ُالعمداء:ُرؤساءُاألقسام.ُُ -
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 :(8املادة )

ُيكونُلكلُكليةُجامعيةُخاصةُعميد .أ
ً
ُمتفرغُا

ً
عينُمنُقبلُمجلسُالهيئةُبناًءُعلىُتنس بُمنُقبلُمجلسُاألمناءُُا دةُمللدارتهاُي 

هيئةُتدريس،ُعلىُُأربعُسنواتُقابلةُللتجديدُملرةُواحدةُبشرطُأْنُيكونُأردنيُالجنسيةُويشغلُرتبةُاألستاذيةُبوصفهُعشو

ُالشروطُملنُيعينُعم ُمنُهذه ٍ
ُأي  ُيجوزُملجلسُالهيئةُاستثناء ُوفيُحاالتُمبررة ُالهيئة، ُفي

ً
ُأوُمساهما

ً
ُيكونُشريكا

 
ُأال

ً
يدا

 .للكلية

 :تيةالحاالتُاآلُيفُالعميدتنتهيُخدمةُ .ب

 انتهاءُمدةُتعي نهُأوُقبولُاستقالتهُمنُمجلسُالهيئة. -1

سببُمنُمجلسُاألمناء.اعفاؤهُمنُمنصبهُب -2  قرارُمنُمجلسُالهيئةُبناًءُعلىُتنس بُم 

ُ .ج مارس  ُفيُالهيئةُالتدريسيةُباعتبارهُهالعميدُصالحياتُي 
ً
ُ.صةالخاُفيُالكليةُالجامعيةُكاديميةاألسامُقاألُألحدويتبعُُعشوا

ُلهعمستمرُفيُيُالخاصةُةُفيُالكليةُالجامعيةالسنُالقانونيةُاملحددةُالنتهاءُخدماتُأعشاءُالهيئةُالتدريسيُالعميدإذاُبلغُ .د

ُلىُانتهاءُمدةُتعي نهُاملنصوصُعليهاُفيُالفقرةُ)أ(ُمنُهذهُاملادة.إ

يختارُالعميدُأحدُنوابهُللقيامُبأعمالهُوممارسةُصالحياتهُعندُغيابه،ُوفيُحالُشغورُمنصبُالعميدُيكلفُرئ سُمجلسُ .ه

لىُاةُليقومُبأعمالُالعميدُوممارسةُكافةُصالحياتهُوملدةُالُتزيدُعنُأربعةُأشهرُاألمناءُأحدُأعشاءُهيئةُالتدريسُفيُالكلي

ُويتخذُمجلسُ ُأشهر، ُمنُأربعة ُبدونُعميدُألكثر ُالخاصة ُالجامعية ُالكلية ُأنُتستمر ُوالُيجوز ُللكلية، حينُتعيينُعميد

 الهيئةُالقرارُاملناسبُفيُحالُمرورُتلكُاملدةُالزمنية.

فيُقانونُمجلسُاألمناءُعنُإدارةُشؤونُالكليةُالجامعيةُالخاصة،ُويمارسُالصالحياتُاملنصوصُعليهاُُالعميدُمسؤولُأمام .و

ُمعُاستبدالُالكلماتُاآلتية:الجامعاتُالنافذُ

ُ.الرئ س:ُالعميدُ-

ُ.الخاصةُالجامعة:ُالكليةُالجامعيةُ-

ُمجلسُالعمداء:ُمجلسُالكلية.ُ-

 :(9املادة )

ُمجلسُيسمىُمجلسُالكليةُبرئاسةُالعميدُوعشويةُكلُمن:صةُخاكليةُجامعيةُُيكونُلكل .أ

 .نوابُالعميد .1

 مساعديُالعميد. .2

 .كاديميةُفيُالكليةاألُقسامرؤساءُاأل .3

 .عشاءُالهيئةُالتدريسيةُفيُالقسمُمطلعُكلُعامُدراس يأُينتخبهكاديميُأممثلُعنُكلُقسمُ .4

 فيُالكلية.ُداريةكاديميةُواُلمنُمديريُالوحداتُاألُنيناث .5

 منُاملجتمعُاملحلي.ُنيناث .6

س بُمنُبناًءُعلىُتنُمناء(ُمنُالفقرةُ)أ(ُمنُهذهُاملادةُبقرارُمنُمجلسُاأُل1عشاءُاملجلسُاملذكورينُفيُالبندُ)أنُييتمُتعي .ب

 .العميد

عميدُهذهُاملادةُبقرارُمنُالُمنُالفقرةُ)أ(ُمن(6ُوُ)(5ُ)(ُو3)وُُ(2ودُ)املذكورينُفيُالبنُالكليةُمجلسعشاءُأنُييتمُتعي .ج

ُقابلةُللتجديدُملرةُواحدة.ُواحدةُملدةُسنة

ُكتابة(ُجلساتُفيُالفصلُالدراس يُالواحد،ُويتم4ُتقلُعنُ)ُأالبشرطُُُدوريةُومنتظمة،ُالكليةتكونُاجتماعاتُمجلسُ .د

ُمحاضرُاالجتماعاتُوتوثيقهاُ
ً
ُ.رسميا

ُُاملهامالخاصةُُالجامعيةُيمارسُمجلسُالكلية .ه منُقانونُالجامعاتُمعُُب(/16فيُاملادةُ)ُوالصالحياتُاملنصوصُعليها

ُ:تيةاستبدالُالكلماتُاآل

ُمجلسُالعمداء:ُمجلسُالكلية.ُ-

ُ.قسامالكليات:ُاألُُ-

ُ.الخاصةُالجامعة:ُالكليةُالجامعيةُ-
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 :(10املادة )

عشسسسسسسسساءُأوجميسسسسسسسسعُُ،القسسسسسسسسسممجلسسسسسسسسسُيسسسسسسسسسمىُ)مجلسسسسسسسسسُالقسسسسسسسسسم(ُيتسسسسسسسسألفُمسسسسسسسسنُرئسسسسسسسس سُُقسسسسسسسسسامُالكليسسسسسسسسةأمسسسسسسسسنُُيكسسسسسسسسونُلكسسسسسسسسلُقسسسسسسسسسم .أ

 الهيئةُالتدريسيةُفيه.

 .بأعمالهوُالقائمُأمجلسُالقسمُفيُحالةُغيابُرئ سُالقسمُُهن بُ وُمنُيأيترأسُالعميدُ .ب

ُأُبشسسسسسسسرطتكسسسسسسسونُاجتماعسسسسسسساتُمجلسسسسسسسسُالقسسسسسسسسمُدوريسسسسسسسسةُومنتظمسسسسسسسةُ .ج
 
(ُجلسسسسسسسسساتُفسسسسسسسيُالفصسسسسسسسلُالدراسسسسسسسس يُالواحسسسسسسسسد،6ُتقسسسسسسسلُعسسسسسسسنُ)ُال

ُفيُالقسمُُمحاضرُاالجتماعاتُوتوثيقهاُكتابةويتمُ
ً
ُ.ُرسميا

داءُالعسسسسسسساملينُفيسسسسسسسهُأوتقيسسسسسسسيمُُ،البحسسسسسسسثُالعملسسسسسسسيُعزيسسسسسسسزوتُ،رئسسسسسسس سُالقسسسسسسسسمُمسسسسسسسسؤولُعسسسسسسسنُإدارةُالقسسسسسسسسمُوسسسسسسسسيرُالتسسسسسسسدريسُفيسسسسسسسه .د

ُشريعاتُالنافذة.تحكامُالأالُيتعارضُمعُبماُ

مسسسسسسسعُُنيسسسسسسسةردج(ُمسسسسسسسنُقسسسسسسسانونُالجامعسسسسسسساتُاأُلُ/19فسسسسسسسيُاملسسسسسسسادةُ)املنصسسسسسسسوصُعليهسسسسسسساُُوالصسسسسسسسالحياتُُهسسسسسسسامامليمسسسسسسسارسُمجلسسسسسسسسُالقسسسسسسسسمُ .ه

ُ:اآلتيةُاستبدالُالكلمات

 .الكلية:ُالقسمُ-

ُ.القسممجلسُُ:مجلسُالعمداءُ-

 :(11املادة )

ُ.دريستبخصوصُسنُعشوُهيئةُالُقانونُالجامعاتُفيُبماُوردالخاصةُتلتزمُالكليةُالجامعيةُ

 :(12املادة )

كمسساُُفسسيُالكليسسةُالعلميسسةُوالنشسساطاتُوالخسسدماتُالطالبيسسةُولألغسسراضُاألكاديميسسةُُاألرضُواملرافسسقُالالزمسسةُالخاصسسةُُتسسوفرُالكليسسةُالجامعيسسة

ُ.وردتُفيُتعليماتُاالعتمادُالعامُوقراراتُمجلسُالهيئة

 :(13املادة )

ُبأسسُقبولُالطلبةُالتيُيقرهاُمجلسُالتعليمُالعاليُبدايةُكلُعامُدراس ي.الخاصةُةُيالجامعالكليةُتلتزمُ

 :(14املادة )

صسسادرةُعسسنُ ماليسسة غرامسسات عقوبسساتُأوإذاُكسسانُعليهسساُالخاصسسةُُلكليسسةُالجامعيسسةلالعامسسةُاالسسستيعابيةُالُيسستمُالنظسسرُفسسيُطلسسبُرفسسعُالطاقسسةُ

 .إزالتها تاريخ من األقل على واحد دراس ي مرورُفصلُ بعد إال الطلبات بهذه الُينظر املخالفات تلك تكرار حال وفي مجلسُالهيئة،

 :(15املادة )

ُ.مناءُويصادقُعليهاُمجلسُالتعليمُالعالييقرهاُمجلسُاأُلُ،خاصةُبهاُموازنةُمستقلةالخاصةُالجامعيةُللكليةُ

  (:16) ةاملاد

ُيُ  تسسسودعُفيسسسهُمخصصسسساتُلحسسسدُالبنسسسوملُفسسسيُاململكسسسةُأخسسساصُمسسسستقلُعسسسنُحسسساباتُالهيئسسسةُفسسسيُبنكسسسيُحسسسسابُالخاصسسسةُللكليسسسةُالجامعيسسسةُُفسستح 

ُُاملاليةالكليةُ
ً
ُ.العميدمنُويتمُاالنفاقُبقرارُُ،ملوازنتهاُالتشغيليةُالسنويةُوفقا

 :(17) املادة

ُ.للجامعاتُُالعامُاالعتمادُ(ُمنُتعليمات5ُ،6ُ،7ُ،8ُ،9ُ،10ُ،11ُ،12ُ،13)ُ:تيةهذهُالتعليماتُمعُاملوادُاآلُأتقُر
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 :(18املادة )

ُنصُفيُهذهُالتعليمات.عليهاُةُأمورُلمُيردُيُ فيُأُمجلسُالهيئةيبتُ

 :(19املادة )

ُتُسابقةُتتعارضُمعها.ةُنصوصُأوُقراراتلغيُهذهُالتعليماتُأيُ 

 :(20املادة )

ُ.14/4/2021(ُتاريخ307/14/2021ُرقمُ)هيئةُالصدرتُهذهُالتعليماتُبموجبُقرارُمجلسُ


