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رجة االعتماد الخاص األولي للتخصصات اإلنسانية والعلمية لد تعليمات

 الجامعات والكليّات الجامعيةفي البكالوريوس 

 (:1) املادة

 الصادرة (اإلنسانية والعلمية لدرجة البكالوريوس في الجامعات والكليات الجامعيةاألولي للتخصصات  )تعليمات االعتماد الخاص تسمى هذه التعليمات

 إلى الفقرتين )أ، س( من املادة ) 21/4/2021تاريخ  (333/15/2021بموجب قرار مجلس الهيئة رقم )
ً
 ( من قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي7استنادا

  .وتعديالته 2007( لسنة 20رقم ) وضمان جودتها

 (: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

 .للجامعة او الكلية الجامعية املحدد الطلبة لعدد األقص ى الحد :ةالعام االستيعابية الطاقة

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

 (: أهداف البرنامج3املادة)

 :بتوفير الجامعة أو الكلية الجامعيةتلتزم 

 .نتاجات تعلم وأشكال التعليم املعتمدة فيهو  تحتوي على املعلومات األساسية من أهداف تعلمية لتخصص البكالوريوس خطة مفصلة .1

 .نسب اإلدماج اإللكتروني ونماذجها واملنصات اإللكترونية املستخدمة ألغراض التعلم والتقويم  .2

 .طرق التدريس وأساليبها وخطة دراسية تفصيلية لكّل مساق  .3

 (: الخطة الدراسية4املادة )

ة لالعتمزززاد الخزززاص األولزززي للتخصصزززات اإلنسزززانية والعلميزززة لدرجزززة البكزززالوريوس علزززى يبتزززوفير متطلبزززات الخطزززة الدراسزززتلتززززم الجامعزززة أو الكليزززة الجامعيزززة 

 النحو التالي: 

 ملعززززززززززززايير اعتمززززززززززززاد التخصززززززززززززص  (أ
ً
 موزعززززززززززززةيكززززززززززززون الحززززززززززززد األدنززززززززززززة لعززززززززززززدد السززززززززززززاعات املعتمززززززززززززدة للخطززززززززززززة الدراسززززززززززززية لنيززززززززززززل درجززززززززززززة البكززززززززززززالوريوس وفقززززززززززززا

 وفق اآلتي:
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 الساعات املعتمدة املتطلبات

 ( ساعة معتمدة ووفق قرارات مجلس التعليم العالي.27- 21) متطلبات الجامعة

 %( على األكثر من مجموع الساعات املعتمدة للتخصص15) متطلبات الكلية

متطلبات التخصص : املجاالت االساسية

 اإلجبارية واالختيارية واملساندة
 .على األقل من مجموع الساعات املعتمدة للتخصص%( 60)

 أعلى.6) مواد حرة )إن وجدت(
ً
 ( ساعات معتمدة حدا

 

 توزع مواد التخصص في الخطة الدراسية لتغطي املجاالت املعرفية اآلتية: (ب

حدُد املجاالت األساسية لكّل تخصص بحد أدنة ) :املجاالت األساسية .1
ُ
 األدنة من الساعات املعتمدة لكّل مجال، ويحدد الحّد معرفية ( مجاالت4ت

 ملعايير اعتماد التخصص متضمنه املواد العملية )إن وجدت( ومشروع التخرج )إن وجزد(، ويجزوز للمؤسسزة التعليميزة إضزافة مجزال  معرفي
ً
وفقا

 لتخصص.%( من متطلبات التخصص من مجموع الساعات املعتمدة ل60معرفي آخر للمجاالت األساسية مع مراعاة نسبة )

 املجاالت املساندة: )هي مواد داعمة لتخصص الطلبة تطرح في تخصصزات أو بزرامأ أخزري فزي الكليزة أو مزن الكليزات األخزري ذات العالقزة( وتحزدد .2

 ساعاتها وفق التخصص.

 وتحدد ساعاتها وفق التخصص. :()إن وجد أو مشروع التخرج مجاالت التدريب العملي .3

 من اسزتيفا  املنزا و واملقزررات ملتطلبزات التزرخيص املذزك، وذلزك فزي املهزن ال زك تسزتوجب ممارسز ها الحصزول  الكلية الجامعيةالجامعة أو يجب أْن تتحقق جز( 

 .أو الكلية الجامعية على ترخيص من جهات أخري خارج الجامعة

 (: أعضاء الهيئة التدريسية5املادة )

 تلتزم الجامعة أو الكلية الجامعية بما يلي:

مزن مجزاالت التخصزص األساسزية، ويجزوز فزي حزاالت خارزة أن يراخزى التزداخل بزين  معرفزي هيئة تزدريس واحزد علزى األقزل لكزّل مجزالتوفير عضو  .1

 يقل عدد أعضا  هيئة التزدريس عزن )
ّ
الزدكتوراه فزي مجزال التخصزص أحزدهم  درجزة ( أعضزا  متفزرغين مزن حملزة4مجالين على األكثر، ويجب أال

 أد
ً
علزززى أن يزززتم تززوفير عضزززوين مززعهم علزززى األقزززل عنززد تقزززديم طلززب االعتمزززاد الخزززاص األولززي والبزززا ي فززي بدايزززة السزززنة ، نززةبرتبززة أسزززتاذ مشززارأ حزززدا

 الثالثة من تاريخ االعتماد الخاص األولي، ويجوز للمجلس في حاالت خارة مبررة منح االستثنا ات في هذا البند ملدة محددة.

وريوس إلزى الزدكتوراه بحيزك تكزون فزي نفزس التخصزص )مزا أمكزن( مزع األخزذ باالعتبزار التزداخل تسلسل شهادات أعضا  هيئة التدريس مزن البكزال .2

 والترابط بين بعض التخصصات.

 التنوع في مصادر شهادات الدكتوراه ألعضا  الهيئة التدريسية )ما أمكن(. .3

التعلزيم العزالي علزى اإلجزازة املنصزوص عل هزا  حصول عضو هيئة التدريس الذي ينطبق عليزه نازام ممارسزة العمزل األمزاديمك الصزادر عزن مجلزس .4

 في الناام والتعليمات املنبثقة عنه. 

 بمزا يتناسززب مزع ناززام ممارسزة العمززل  ،هزذه املززادةمززن ( 4)البنزد  نطبززق علز هم مززا ورد فزييالزذين لزم  ،ضزرورة حصزول أعضززا  هيئزة التززدريس .5
ً
تزههيال

فزي  ما يلزم عضو هيئة التدريس إلتقان مهزارات الزتعلم اإللكترونيزة والوجاهيزة وتقويمهمزا بمزا األقل لكّل  علىاألماديمك، وبواقع ورشتين تدريبيتين 

 ذلك:

 كتابة أهداف التعلم ونتاجاتها وموا م ها مع املحتوي التعليمك، وتصميم الخطط الدراسية. .أ
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 القدرة على إدارة املواقف التعليمية الوجاهية واإللكترونية. .ب

 الحديثة، وتصميم املحتوي التعليمك والتوارل مع الطلبة.أساليب التدريس والتقويم  .ج

 تقزل  الجامعة أو الكلية الجامعية%( على األقل من أعضا  هيئة التدريس مّمن يحملون الجنسية األردنية في 80تعيين ما نسبته ) .6
ّ
شريطة على أال

فزي جميزع التدريسزية سزاب النسزبة ذاتهزا ألعضزا  الهيئزة %( فزي التخصزص الواحزد، وفزي حزال وجزود أكثزر مزن برنزامأ فزي التخصزص يزتم احت75عن )

 البرامأ للتخصص نفسه، وفي حال عدم توفر أعضا  هيئة تدريس أردنيين في التخصصات النادرة يجوز للمجلس منح استثنا ات ملدة محددة.

 %( على األقل من أعضا  هيئة التدريس بعقود ال تقل مدتها عن ثالث سنوات.50تعيين ما نسبته ) .7

.ص عضو هيئة التدريس الذي بلغ ما ورد في قانون الجامعات بخصو  .8
ً
  سن السبعين عاما

 (: الطلبة6)املادة 

 بنسبة الطلبة إلى عدد أعضا  هيئة التدريس كما يلي: الجامعة أو الكلية الجامعية تلتزم  .أ

 أعلى.1:35التخصصات اإلنسانية: ) .1
ً
 ( حدا

 أعلى.1:25التخصصات العلمية: ) .2
ً
 ( حدا

منتامززين فززي الدراسززة، ويشززمل ذلززك الطلبززة املنززجلين فززي الدراسززة الخارززة والطلبززة املززؤجلين أو  أو الكليززة الجامعيززةُيعززُد الطلبززة املنززجلون فززي الجامعززة  .ب

 املنقطعين ععها.

 : الطاقة االستيعابية(7)املادة 

 وفق اآلتي: أو الكليات الجامعية جامعاتتحسب الطاقة االستيعابية الخارة للتخّصص في ال

  مزززززن حملزززززة درجزززززةعضزززززو هيئزززززة التزززززدريس املتفزززززرذ هزززززو: )األسزززززتاذ، األسزززززتاذ املشزززززارأ، األسزززززتاذ املسزززززاعد، املزززززدرس، املزززززدرس املسزززززاعد( واملحاضزززززر املتفزززززرذ  .1

 أدنة.، الدكتوراه
ً
 واألستاذ املمارس من حملة درجة البكالوريوس حدا

 املجاالت املعرفة األساسية للتخصص املحددة في معايير االعتماد الخاص. الذي يطابق تخصصه عضو هيئة التدريس املتفرذ  .2

مززززن مجمززززوع حملززززة درجززززة الززززدكتوراه املتفززززرغين للتخصصززززات  %( كحززززد أقصزززز ى5وبنسززززبة )مززززن حملززززة درجززززة املاجسززززتير  التززززدريس املتفززززرذ عضززززو هيئززززة  .3

التخصصزات  علزىن للتخصصات العلمية، وتسري هذه التعليمزات حملة درجة الدكتوراه املتفرغي مجموع منكحد أقص ى %( 10، وبنسبة )األنسانية

 مززززن عززززام 
ً
نسززززبة املتفززززرغين مززززن حملززززة درجززززة  تكززززون  ،، وأّمززززا التخصصززززات املسززززتحدثة قبززززل هززززذا التززززاريخ2019املسززززتحدثة واملعتمززززدة ألول مززززرة اعتبززززارا

ن مززا لززم يززنص علززى خززالف ذلززك فززي معززايير االعتمززاد عززدد حملززة درجززة الززدكتوراه املتفززرغي %( كحززد أقصزز ى مززن مجمززوع20) املاجسززتير فززي مززل تخصززص

 الخاص للتخصص.

 .%( من مجموع حملة درجة الدكتوراه املتفرغين في التخصص لتغطية العمل اإلضافي 10تضاف نسبة ) ،لغاية حساب الطاقة االستيعابية الخارة .4

الدكتوراه املتفرغين في التخصص في حال حصول التخصزص  ( من مجموع حملة درجة10%تضاف نسبة ) ،لغاية حساب الطاقة االستيعابية الخارة .5

 على شهادة ضمان الجودة املحلية أو العاملية شريطة أن يكون لديهم عب  تدريس ك فعلي.

طززابق معادلززة شزهادة الززدكتوراه ال ززك يحملهززا عضزو هيئززة التززدريس ألي مززن املجزاالت املعرفيززة األساسززية للتخصززص واملحزددة فززي معززايير .6
ُ
العتمززاد ا إذا لزم ت

%( مزن مجمزوع أعضزا  هيئزة 25الخاص، يجوز تعيزين عضزو هيئزة التزدريس فزي التخصزص ألغزراض الطاقزة االسزتيعابية الخارزة وبنسزبة ال تزيزد عزن )

 :التدريس املتفرغين من حملة درجه الدكتوراه في التخصص وممن تنطبق عليه الشروط االتية

األقل، ضمن أحد املجاالت املعرفية  علىة ومصنفه بحثين أْن يكون قد نشر في مجالت علمية محكمة ومتخصص  .أ

 في أحدهما، أو أن يكون قد ألف كتابين محكمين في أحد املجاالت املعرفية 
ً
 رئيسا

ً
األساسية للتخصص، وأْن يكون باحثا

.
ً
 واحدا

ً
  األساسية للتخصص، ويعامل الكتاب املحكم بورفه بحثا
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 أو أكثر من  أْن يكون موضوع رسالة الدكتوراه ال ك  .ب
ً
ة ال ك يجاالت املعرفملايحملها عضو هيئة التدريس قد غطة واحدا

 .حددتها معايير االعتماد الخاص للتخصص

 ة الدبلوم العالي )و/أواملاجستيرأْن يكون عضو الهيئة التدريسية قد دَرس خالل دراسته في مرحل  .ج
ً
)و/أو( الدكتوراه عددا

 ( ساعات معتمدة.9املعرفية األساسية للتخصص وبما ال يقل عن ) من املساقات الدراسية في أحد املجاالت

 مشرفو وفنيو املختبرات واملشاغل )إن وجدت( (:8)املادة 

 تلتزم الجامعة أو الكلية الجامعية بما يلي:

افي (، وال يتجززاوز العززب  اإلشززر 1: 20)ن العززدد الززالزم مزن مشززرفي املختبززرات بحيزك ال تزيززد نسززبة الطلبزة فززي املختبززر الواحزد أثنززا  التززدريس علزى يّ يزتعب .1

 على درجة البكالوريوس في التخصص حد18للمشرف )
ً
 على أْن يكون حارال

ً
 ( ساعة عملية أسبوعيا

ً
 أدنة. ا

 أدنة، وُيخصص فنك واحد ّينيبتع .2
ً
األقل لكزّل مشزغل مزن  على فنك واحد في األقل لكّل املختبرات في القسم الواحد من حملة الدبلوم املتوسط حدا

 أدنة
ً
 .حملة الدبلوم املتوسط حدا

 (Educational Resource Unit: املكتبة / وحدة مصادر التعلم ) (9)املادة 

 :بتوفير ما يلي تلتزم الجامعة أو الكلية الجامعية

 خمسة ننخ من مل كتاب مقرر حد أدنة وبواقع ننختين من مّل عنوان، وهذا يشمل مل املساقات املقررة في الخطط الدراسية.  .1

 كتب تغطي املجاالت املعرفية ملساقات الّتعلم مع مراعاة حقوق امللكية. .2

 أدنة من الكتب املتقدمة في مجاالت التخصص املتنوعة. .3
ً
 حدا

ً
 خمسين عنوانا

 دة حديثة حددورية واح .4
ً
 أدنة لكل تخصص. ا

املوسززززززوعات ومعززززززاجم التززززززراجم والسززززززير واألدلززززززة والكتززززززب الثانويززززززة واألطززززززالس و املراجززززززع األساسززززززية الالزمززززززة للبحززززززك والدراسززززززة ماملعاجززززززززم اللغويززززززة  .5

 واألجنبية. والببليوغرافيات... باللغتين العربية

 مع مراعاة حقوق امللكية. مصادر التعلم املفتوح للمساقات املقررة في الخطط الدراسية .6
ً
 حيثما مان ذلك ممكنا

 مصادر بحثية تحتوي على األوراق العلمية والبحثية ذات الصلة. .7

عهم من االطالع على مصادر التعلم املفتوح املتوافرة في املكتبة .8
ّ
 .ناام إلكتروني ُيمكُن املتعلمين من استعارة الكتب، ويمك

 (.Digital Resourcesية )اشترامات باملصادر التعلمية اإللكترون .9

 مركززز  .10
ً
 مززن  ا

ً
وفززق تعليمززات  لتعلميززة واملجتمززع املحلززي أطززراف العمليززة اجميززع ملصززادر الززتعلم اإللكترونززي املفتوحززة، وأْن يكززون الورززول إليززه متاحززا

 .تراخي امللكية الفكرية ناظمة

 (: املختبرات واملشاغل )إن وجدت(10املادة )

 املختبرات:  .أ

 لكّل مختبر.20)و بطاقة قصوي  2( م60ملساحة مل مختبر )يكون الحد األدنة  .1
ً
 ( طالبا

 طالبا. (500)لكل  ( جهاز حاسوب20ي ما ال يقل عن )توفير ما ال يقل عن مختبر حاسوب واحد يتم تجهيزه بحواسيب حديثة يحتو  .2

 تحدد أسما  املختبرات والتجهيزات الالزمة لكّل معها حسب معايير اعتماد التخصص. .3
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 وتجهيززززززززززززززز مختبززززززززززززززرات التخصززززززززززززززص ،وتجهيزهززززززززززززززا قبززززززززززززززل بززززززززززززززد  التززززززززززززززدريس ف هززززززززززززززا ،الالزمززززززززززززززةتجهيززززززززززززززز املختبززززززززززززززرات األساسززززززززززززززية باملعززززززززززززززدات واألجهزززززززززززززززة  .4

 بداية السنة الثانية من تاريخ اعتماد التخصص. قبل    

 مراعاة إجرا ات األمان والسالمة العامة. .5

 املشاغل:  .ب

 أقص ى )تحدد أسزما  املشزاغل 15للطالب، وتكون السعة القصوي للمشغل ) 2( م4األقل وبمعدل) على 2( م60تكون مساحة املشغل الواحد)
ً
 حدا

ً
( طالبا

 والتجهيزات الالزمة لكّل معها حسب التخصص(.

افق الخاصة: .ج  املر

 )تحدد أسما  املرافق الخارة الالزمة لكّل معها حسب التخصص(. 

 (: قاعات التدريس11املادة )

 الشروط اآلتية: مافية وحسب تدريسير قاعات توفالكلية الجامعية ب تلتزم الجامعة أو

.2م 40الحد األدنة ملساحة قاعة التدريس أو قاعة املناقشة ) .1
ً
 مربعا

ً
 ( أربعون مترا

 (، 2م .51)  القاعة التدريسيةالحد األدنة للمساحة املخصصة لكل طالب في   .2

ر الجامعزززة عزززدد مزززن القاعزززات الصزززفية مجهززززة  .3
ّ
باألنامزززة اإللكترونيزززة، واملعزززدات الالزمزززة لزززدعم أسزززاليب الزززتعلم اإللكترونزززي والنشزززاط التفزززاعلي تزززوف

 والتشاركية والتعلم املبنك على املشاريع وحلقات الحوار والنقاش وغيرها من أساليب التعلم الحديك.

 (: القدرة املؤسسية التقنية12)املادة 

 ر ما يلي:تلتزم الجامعات أو الكليات الجامعية بتوفي

 ( مكتملة.Information Technologyقدرة تكنولوجيا معلومات ) .1

 أجهزة حاسوب وأدوات تكنولوجية ألعضا  هيئة التدريس واملوظفين.  .2

 شبكة واي فاي )السلكية( وخدمة إنترنت عالية السرعة.  .3

 ناام تعلم بواسطة املختبرات االفتراضية. .4

 ناام مراقبة االمتحانات اإللكترونية. .5

 ناام األمن اإللكتروني. .6

 (.Resource Visibilityناام إدارة التقييم للبرمجيات املستخدمة في التعلم اإللكتروني ) .7

 ناام إنتاج فيديو يمكن استخدامه في التعلم املتزامن أو غير املتزامن. .8

 (Learning Management Systemناام متكامل إلدارة التعلم اإللكتروني ) .9

.محتوي املقررات  .10
ً
 التعليمية واملواد الداعمة للمقررات إلكترونيا

 أو خارجها.الجامعة  روني مزن داخزلللدخول إلى منصة التعلم اإللكتوخارة ذوي االحتياجات الخارة  الفررة أمام الطلبة  .11

 ترونية ذات العالقة به.، والروابط اإللكموقع إلكتروني للقسم على الشبكة الداخلية للجامعة يحتوي على مّل املعلومات األماديمية .12
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 (: 13املادة )

 بما يلي: ، عند التقدم بطلب االعتماد الخاص االولي،تلتزم الجامعات أو الكليات الجامعية

ت القزرارات والتشزريعاوفزق تطبيق التعلم اإللكتروني الكامل عن بعد بنوعيه املتزامن وغير املتزامن ومكوناته ونماذجه على نحو فاعل في املساقات  .1

 .النافذة

 .القرارات والتشريعات النافذةوفق تطبيق التعلم املدمأ بشكلية الوجاهي واإللكتروني عن بعد ومكوناته ونماذجه في املساقات  .2

 (: املتطلبات العامة 14املادة )

 تلتزم الجامعات أو الكليات الجامعية بتوفير ما يلي:

 القسم، وسكرتير/ة متفرذ/ة لشؤون القسم. مكتب خاص برئيسفي مجال التخصص مع  أماديمك رئيس قسم  .1

 ألعضا  هيئة التدريس في القسم حسب معايير االعتماد العام. ةمكاتب مخصص .2

 

 عامة أحكام

  (15): املادة

 ولم يبدأ التدري
ً
 خارا

ً
 التنسيب إلى مجلس التعليم العالي بإلغائه. ب يقوم املجلس س فيه بعد مرور سنة من ترخيصه إذا اعتمد التخصص اعتمادا

  (16): املادة

 ماليزة غرامزات عقوبزات أو عل هزا مزان إذا جامعزة أو مليزة جامعيزة ألي الخارزة أو العامزة االسزتيعابية الطاقزة  أو رفزع الخزاص االعتمزاد طلزب فزي النازر يتم ال 

 .إزال ها تاريخ من األقل على واحد دراس ك مرور فصل  بعد إال الطلبات بهذه ينار ال املخالفات تلك تكرار حال وفي رادرة عن املجلس،

  (17): املادة 

 .التعليمات هذه في نص عل ها يرد أخري لم  أمور  أّية في املجلس يبت

  (18): املادة

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

  (19): املادة 

 ويعمل بها من تاريخ إقرارها. 21/4/2021 بتاريخ (333/15/2021) رقم االعتماد هيئة مجلس قرار بموجب املعدلة التعليمات هذه ردرت 

 


