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  في الجامعات والكليات الجامعية تعليمات االعتماد الخاص لبرامج الدراسات العليا

 :(1) املادة

ب وجبتقرارتمج ستاته ئةتتاتصممممممم در ت(فيتالج م   تواتك    تالج م  ةتت      تاالع   دتالخ صتتبرامجتاتدراسممممممم  تات    )تتسمممممممالتعليتات       

تاسمممم   دت28/4/2021  ريختب(ت349/16/2021)رقمتت
 
توضمممم  نتجود   ت(تمنتق نونتاع   دتمؤسممممسمممم  تات    متات  لي7إلىتاتفقرتينت)أ،تس(تمنتامل د ت)تا

 .وت ديالتهت2007(تتس ةت20رقمت)

 :(2) املادة

 :ذتك غير على اتقري ة تّدل تم م  أدن ي ته  املخصصة امل  ني ات        علي في ورد  ح ث   اآلت ة ت ك     يكونت

 .جود    وض  ن ات  لي ات    م مؤسس   اع   د ع ئة :الهيئـــــة

 . اته ئة مج س :املجلـــس

ت.املج س رئيس: الرئيـــــس

الج م  ةتاتث ن ةت)امل جس ير(تأوتاتدرجةتالج م  ةتاتث تثةتاتدراس  تالج م  ةتاتتيتتؤديتإلىتن لتشه د تاتدب ومتات  ليتأوتاتدرجةت الدراسات العليا:

 )اتدك وراي(.

 .دك ورايات أو  جس يرامل أو   ليات دب ومات: العليا الدراسات برنامج

أوتبرن مجتاتدك ورايتامل صمممممممممممملتم تبرن مجتامل جسمممممممممممم يرتتهنفسممممممممممممت  خصمممممممممممم تبرن مجتامل جسمممممممممممم يرتامل صمممممممممممملتم تبرن مجتات ك توريوستتالبرنامج املتصــــــــــــ :

 .نفسهتوات ك توريوستت  خص 

ت.نفسهت  خص تبرن مجتاتدراس  تات    تغيرتامل صلتم تبرن مجتات ك توريوستتالبرنامج املنفص :

ت.املج س من املحددتتلج م ةتأوتاتك  ةتالج م  ة اتط  ة ت دد األقص ل الحدت :العامة االستيعابية الطاقة

ت.املج س من ت  خص  املحدد اتط  ة ت دد األقص ل الحدت :الخاصة االستيعابية الطاقة

ت.أوتأس  ذتمس عدتمش ركوتأس  ذتأس  ذتأبرت ةتتاتدك ورايعضوتاته ئةتات دريس ةتالح صلتعلىتدرجةتتعضو هيئة التدريس:

 هداف البرنامجأ :(3) ةاملاد

ت:ب وفيرتالج م  ة  تأوتاتك  ت  الج م ت تزمت

ن  ج  تت  متوأشمممممممممممك لتات    متوتتتح ويتعلىتامل  وم  تاألسممممممممممم سممممممممممم ةتمنتأعدا تت    ةتتبرن مجتاتدراسممممممممممم  تات    تخطةتمفصممممممممممم ة .1

 .امل   د تف ه

 .نسبتاإلدم جتاإلتكترونيتون  ذجه توامل ص  تاإلتكترون ةتاملس خدمةتألغراضتات   متوات قويمت .2

 .مس قتطرقتات دريستوأس ت ب  توخطةتدراس ةتتفص   ةتتكّلتت .3
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 :(4املادة ) 

ت    ببرامجتاتدراس  تات    .تلك  ةتت نتأوع  د ترتيب وفتالج م   تأوتاتك    تالج م  ةت تزمت

 عضاء هيئة التدريسل العلمي  اإلنتاج: (5)املادة 

اذاتتفيتبرامجتاتدراسممم  تات    تأوتالخ صمممةتتةشمممرا توحسممم قتاتط قةتاالسممم    ب ةتات  متغ ي  تات دريستواإلتتعضممموتع ئةتات دريستأبح ثاته ئةتتت   د

تمق وتةتت نشرتفيتاملجال تات    ةتاآلت ة:تأومنشور تك نتت

املجال تاألردن ةتاملدعومةتمنتص دوقتدعمتات حثتات  ايتاألردنيتوت ط قتأوتةتع   تةتصدرتعنتمؤسسأنتتاملحك ة:املج ةتات    ةت .أ

 :اآلت ةع ي  تاتشروطت

 ت.ورئيستتحريرتأنتيكونتته تع ئةتتحرير .1

 .اس ش ريةأنتيكونتته تع ئةت .2

 .علىتاألقلتأنتيكونتمض لتعلىتإصدارع تثالثتس وا  .3

 يكونتع  تكتاس  راريةتفيتإصدارتعليتاملج ة.تأن .4

تع مل تاملص فةاملج ةتات    ةتاملحك ةت .ق
 
اتوارد تادن ي،تأوتايةتقواعدتب  ن  تتةقواعدتات   ن  تات  مل تىحدأأنتتكونتمفهرسةتفيتتشريطةت 

 ت:ع مل ةتاخرىتي   دع تاملج س

 

● Science Citation Index (SCI) 

● Science Citation Index Expanded (SCIE) 

● Web of Science (Formerly ISI) 

● Scopus 

● Social Sciences 

 عضاء هيئة التدريس أ: (6) املادة

ت .1 فيتح ال تخ صةتت  ج ستويجوزتتاإلنج يزية،منتأعض ءتع ئةتات دريستخريجيتج م   تتغةتات دريستفي  تات غةت(ت%ت25)يكونتم تنسب هتتأن 

 ات خص .تفقتوتتأخرىتاع   دتتغ  ت

تأ .2  األقلتمنتأعض ءتع ئةتات دريستتم نتيح  ونتالجنس ةتاألردن ةتفيتات خص تاتواحد.تعلىت(%ت75ت)تيكونتم تنسب هتن 

ت .3
ّ
 .اتدك وراي%(تمنتأعض ءتع ئةتات دريستعنتسن ينتتبرن مجتامل جس يرتوثالثتس وا تتبرن مجت50تقلتمد تعقودت)تأال

م ح نتالتام ح ن  تاتكف ء تامل رف ةتواتوتصح حتوإعدادتسأس  ذتمش ركتتغ ي  تات دريتأومنترت ةتأس  ذتتأعض ءتع ئةتات دريسيشترطتالع   دت .4

 أحدتاتشروطتاآلت ة:أنتي وافرتتديهتفيتآخرتخ ستس وا ت وم  قشت   واإلشرا تعلىتاترس ئلتالج م  ةتاتش مل

تحدتات حثينتمنشممممورتأيكونتتبشممممرطتأنتع   ةتمحك ةفيتمجال تتت نشممممرتفيتتخصممممصممممهم تالتيقلتعنتبحثينتمنشممممورينتأوتمق وتينت .أ
 
تتأوا

 
تمق وال

.ت نشرتفيتمج ةتمص فةتع مل 
 
  

 مج لتات خص .ك  ب نتمحك  نتفيت .ق

.فيتمج ةتمص فةتع مل تت نشرتوتمق ولتأتوبحثتمنشورتفيتمج لتات خص تتك  قتمحكم .ج
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تم ح نتاتش ملالتوإعدادتوتصح حتام ح ن  تاتكف ء تامل رف ةتواتسرت ةتأس  ذتمس عدتتغ ي  تات دريترطتالع   دتعضوتع ئةتات دريستبيش .5

تأ ،وم  قشت  تواإلشرا تعلىتاترس ئلتالج م  ة ي وافرتتديهتفيتآخرتثالثتس وا تم تالتيقلتعنتبحثينتمنشورينتأوتمق وتينتت نشرتفيتمجال تتن 

تحدتات حثينتمنشورتأيكونتتبشرطع   ةتمحك ةت
 
توتمقأتا

 
،ت نشرتفيتمج ةتمص فةتع مل ت وال

 
مبرر تم حتاس ث  ءتملد تتويجوزتت  ج ستفيتح ال ت 

 محدد .

تيشترطتالع   دتعضوتع ئةتات دريستأ .6 تت،واملدمج(ت،سترات ج   تت ف لتات   متاإلتكترونيت)بشق هتاتك ملتعنتب دإدتمه را توأس ت بتوتيج ن  توأن 

تعلىتتوظ فتمص درتات   متمف وحةتاملصدرتفيتمس ق ته.
 
 يكونتق درا

ضرور تحصولتعضوتع ئةتات دريستاتليتي ط قتع  هتنظ متم  رسةتات  لتاألك ديايتاتص درتعنتمج ستات    متات  ليتعلىتاإلج ز تامل صوصت .7

 ع ي  تفيتات ظ متوات       تامل بثقةتع ه.ت

 :(7ة)املاد 

ت.األردن ةتامل  ولتبهوردتفيتق نونتالج م   تتم تفقاتس  ينتوتاتليتب غتسنتعضوتع ئمةتات دريستي   دتمج ستاته ئةت(ت6)تفيتامل د م تمراع  تم توردت

 املنفصلةالبرامج  (:8) املادة

 تب حق قتم تيلي:تأوتاتك  ةتالج م  ةتت تزمتالج م ةتمنتعليتات       ت(6)تفيتامل د م تمراع  تم توردت

تم فرغينتأرب ةتأعض ءتع ئةتتدريستةتطرحهتالج م تع   دراس  تتبرن مجع ئةتات دريستامل فرغينتفيتكلتيكونتالحدتاألدنىتت ددتأعض ءتتأن .1

ت أحدع تالخ صت داألقلتع دتتقديمتط بتاالع  تع ئةتتدريستعلىتعضويتتويجوزتتوفير،تفيتات خص تاملط وقتاتدك ورايمنتح  ةتدرجةت

 .الخ صتبدايةتاتس ةتاتث ن ةتمنتت ريختاالع   دت،توات  قيتع داوتأس  ذتمش ركتبرت ةتأس  ذ

 اترتبتاألك دي  ةتألعض ءتع ئةتات دريستفيتبرن مجتاتدب ومتات  ليتك  تيلي:نسبتتكونت .2

 تأدنىتت%(ت25)ت
 
 .ش ركم دريستبرت ةتأس  ذتأوتأس  ذتاتمنتمج وعتاعض ءتع ئةتحدا

 تأعلىت(ت%75)ت
 
 مس عد.أس  ذت دريستبرت ةتاتمنتمج وعتاعض ءتع ئةتحدا

 ع ئةتات دريستفيتبرن مجتامل جس يرتك  تيلي:اترتبتاألك دي  ةتألعض ءتنسبتتكونت .3

 (25%ت)تأدنىت
 
  دريستبرت ةتأس  ذاتمنتمج وعتاعض ءتع ئةتحدا

 دريستبرت ةتأس  ذتمس عد.اتمنتمج وعتاعض ءتع ئةتحدتأعلىتت%(25)ت  

 دريستبرت ةتأس  ذتمش رك.اتب قيتاتنس ةتمنتمج وعتأعض ءتع ئةت  

 ك  تيلي:تاتدك ورايات دريستفيتبرن مجتتتاترتبتاألك دي  ةتألعض ءتع ئةنسبتتكونت .4

 (50%)تأدنىتت
 
  دريستبرت ةتأس  ذ.اتمنتمج وعتاعض ءتع ئةتحدا

 تأعلىتت%(25)ت
 
 مس عدت.أس  ذت دريستبرت ةتاتمنتمج وعتاعض ءتع ئةتحدا

 دريستبرت ةتأس  ذتمش رك.اتب قيتاتنس ةتمنتمج وعتأعض ءتع ئةت  
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 ة: البرامج املتصل( 9 املادة )

تبرتبوصمممممممممفهتتاتدك ورايتوأ مجتامل جسممممممممم يرتنبرتتاتدب ومتات  ليتأوتبرن مجتجوزتاع   ديتمنتعليتات       (ت6وردتفيتامل د ت)تمراع  تم م ت 
 
تم صمممممممممال

 
م تتن مج 

تبرن مجتات ك توريوستتغ ي  تاالع   دتالخ صتوحسمممممممم قتاتط قةتاالسمممممممم    ب ةتالخ صممممممممةتشممممممممريطهتأ اتدراسمممممممم  تات    تبرن مجتبك توريوستتيكونتتبرن مجتن 

 األقل.تت(تس وا تعلى7وقدتمض لتعلىتترخ صهت)ت،م  ثل

 تص  مع البكالوريوس: املعالي الدبلوم ال .1

تأ وتكلتتفيتات خص تاملط وقتأعض ءتع ئةتتدريس(ت6)تمنتح  ةتدرجةتاتدك ورايتامل فرغينتع ئةتات دريستأعض ءنىتت ددتديكونتالحدتاألتتن 

 .مش ركتتأس  ذأوتتأس  ذنتمن متبرت ةتبشرطتتوفيرتاث يتبرن مجتم صل

  بكالوريوس: الماجستير متص  مع  .2

تأ تتكّلتوتفيتات خص تاملط وقتتأعض ءتع ئةتتدريست(6)امل فرغينتتاتدك وراييكونتالحدتاألدنىتت ددتأعض ءتع ئةتات دريستمنتح  ةتدرجةتتن 

تتكونت،تبرن مجتم صل  ك  تيلي:تاألقلتعلىتمن م(ت4)تمتاترتبتاألك دي  ةتتوأن 

 (25%)تأدنىتت
 
 .برت ةتأس  ذحدا

 تحدت%(ت25)ت
 
 مس عد.تبرت ةتتأس  ذأعلىتتا

 برت ةتأس  ذتمش رك.تاتنس ةب قيت 

 بكالوريوس:  الدكتوراه وماجستير متص  مع  .3

تأ فيتات خصمممممممممم تتأعضمممممممممم ءتع ئةتتدريست(8)تامل فرغينتاتدك وراييكونتالحدتاألدنىتت ددتأعضمممممممممم ءتع ئةتات دريستامل فرغينتمنتح  ةتدرجةتتن 

توأت،برن مجتم صلتتكّلتوتتاملط وق  ك  تيلي:تتعلىتاألقلتمن مت(6)تمتتكونتاترتبتاألك دي  ةتتن 

 (50%)تأدنىت
 
ت.س  ذأتبرت ةتتحدا

 تحدت(%25ت)ت
 
 أعلىتبرت ةتتأس  ذتمس عد.تا

 .ب قيتاتنس ةتبرت ةتأس  ذتمش رك 

 : الطاقة االستيعابية(10) املادة     

 قص لتت ط قةتاالس    ب ةتالخ صةتعلىتات حوتاالتي:ب لحدتاألتالج م   تواتك    تالج م  ةتت تزم .1

.60ت ددتاتط  ةتاملسج ينتفيتبرن مجتاتدك ورايت)تالخ صة الحدتاألقص لتت ط قةتاالس    ب ة .أ
 
 (تط ت  

.150  خصص  تاإلنس ن ةت)الحدتاألقص لتت ط قةتاالس    ب ةتالخ صةتت ددتاتط  ةتاملسج ينتفيتبرن مجتامل جس يرتت .ق
 
 (تط ت  

(ت100ات    ةتوات ط  ق ةت)تالحدتاألقص لتت ط قةتاالس    ب ةتالخ صةتت ددتاتط  ةتاملسج ينتفيتبرن مجتامل جس يرتت  خصص   .ج

 .ط تب

.150الحدتاألقص لتت ط قةتاالس    ب ةتالخ صةتت ددتاتط  ةتاملسج ينتفيتبرن مجتاتدب ومتات  ليت) .د
 
 (تط ت  

%(تمنتمج وعتح  ةتدرجةتاتدك ورايتامل فرغينتفيتات خص تت غط ةتات  لت10تض  تنس ةت)ت،حس قتاتط قةتاالس    ب ةتالخ صةتغ يةت .2

 .اإلض في

(تمنتمج وعتح  ةتدرجةتاتدك ورايتامل فرغينتفيتات خص تفيتح لتحصولت10%تض  تنس ةت)ت،تغ يةتحس قتاتط قةتاالس    ب ةتالخ صة .3

 الجود تاملح  ةتأوتات  مل ةتشريطةتأنتيكونتتدي متعبءتتدريس يتف لي.ات خص تعلىتشه د تض  نت

 فيتح ال تمبرر توملد تمحدد تم حتاس ث  ءتزي د تعلىتالحدتاألقص لتت ط قةتاالس    ب ةتالخ صة.يجوزتت  ج ست .4



 
 
 
 
 
 

 
AQACHEI | 5  

  الطلبة (:11املادة )

تت .1
ّ
 عددتأعض ءتع ئةتات دريستعن:تإلىتط  ةتاعددتزيدتيتأال

 .اتدك ورايتبرن مجتت(1:15) -

 .اإلنس ن ةتبرن مجتامل جس ير/ات خصص  تت(1:20) -

 ة.وات ط  ق تةتبرن مجتامل جس ير/ات خصص  تات    ت(1:15) -

 تبرن مجتاتدب ومتات  لي.ت(1:20) -

تي ت .2 تالج م ةيج   تاتط  ةتاملسج ت د  تفي تبرامجتاتدراس  تات     تالج م  ةتنتفي تاتك  ة تيط  ةتم  ظ تأو تذتكتب  ت،اتدراسةنتفي اتط  ةتتفي

تتط  ةتاملسج ينتتصفرتس عةتم   د ب س ث  ءتات,واتط  ةتاملؤج ونتتدراست متأوتامل قط ونتعن  ت،املسج ونتفيتبرامجتاتدراس  تالخ صة

 اترس تة.توأتغ ي  تاالم ح نتاتش ملت

 :الدكتوراهبرنامج  /الدراسية: الخطط (12 )املادة

تأدنىتموزعةتعلىتات حوتاآل54)تاتدك ورايتكونتم ط    تالحصولتعلىتدرجةت .1
 
 :تي(تس عةتم   د تحدا

 (21تس عةتم   د تموادت).إج  رية 

 (15تس عةتم   د تموادت).اخ   رية 

 (18تس عةتم   د تترس تةت).اتدك وراي 

تأتع دتاتق ولتيجوزت .2 تس تس ع  تم   د ،توالتتعلىتزيدتتامل جس يرتعلىتأالت(و/أو)منتمس وىتات ك توريوستتت ط  ةتتحددتموادتاس دراك ةتن 

 .اتدك وراي،توالتتحسبتض نتاتس ع  تامل   د تاملط وبةتت  لتدرجةت ط  ةتدخلتعالم  تعليتاملوادتض نتامل دلتاتتراكايتت

 برنامج املاجستيرفي  الدراسيةالخطط  :(13)املادة

تأدنى(تس عةتم   د تح33تكونتم ط    تالحصولتعلىتدرجةتامل جس يرت) .1
 
تملس ريتبرن مجتامل جس يرت)اتش ملتوتوزعتعليتامل ط    تت،دا

 
وفق 

 :تتيواترس تة(تعلىتات حوتاآل

 مسار الشام : /رنامج املاجستيرب .أ

 (24)تأدنى.ت
 
 س عةتم   د تموادتإج  ريةتحدا

 (9)تأقص ل.ت
 
 س ع  تم   د تموادتاخ   ريةتحدا

 يجوزتت  ج ستفيتح ال تخ صةتومبرر تات تتفيتتحديدتعددتاتس ع  تامل   د تاالج  ريةتواالخ   رية.ت 

 مسار الرسالة:/برنامج املاجستير  .ب

 تأدنى15)ت
 
 .(تس عةتم   د تموادتإج  ريةتحدا

 (9.تأقص ل
 
 (تس ع  تم   د تموادتاخ   ريةتحدا

 (9.تس ع  تم   د تترس تةتامل جس ير) 

 عددتاتس ع  تامل   د تاالج  ريةتواالخ   رية.تتت ديليجوزتت  ج ستفيتح ال تخ صةتومبرر ت 

تتحددتموادتاس دراك ةتع دتاتق ولتيجوزت .2 تمنتمس وىتتت ط  ةتأن 
ّ
تس تس ع  تم   د ،توالتتدخلتعالم  تتعلىتزيدتتات ك توريوستعلىتأال

 والتتحسبتض نتاتس ع  تامل   د تاملط وبةتت  لتدرجةتامل جس ير.ت،عليتاملوادتفيتامل دلتاتتراكايتت ط تب
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 :/برنامج الدبلوم العالي الدراسية (: الخطط14) املادة

تأدنىتموزعةتعلىتات حوتاآل24تكونتم ط    تالحصولتعلىتدرجةتاتدب ومتات  ليت) .1
 
 :تي(تس عةتم   د تحدا

 (15تأدنى.ت
 
 (تس عةتم   د تموادتإج  ريةتحدا

 (9ت).تأقص ل
 
 س ع  تم   د تموادتاخ   ريةتحدا

 : اإلشراف على الرسائ  الجامعية ومناقشتها (15)ةاملاد

تاملتأوتاتدك ورايرس ئلتتضمتلج ةتم  قشةتيشترطتانت .1
 
نتيكونتبرت ةتأاألقلتمنتخ رجتالج م ةتبشرطتعلىتت جس يرتعضوتع ئةتتدريستواحدا

 .فيتمج لتتخصصهتأوتمج تهتات حثيتس  ذتمش ركأوتأس  ذتأ

 .ستترس ئلالحدتاألقص لتت ددتاترس ئلتالج م  ةتاتتيتيشر تع ي  تعضوتع ئةتات دريستفيتآنتواحدتيكونت .2

 (: 16املادة )

تب  تيلي:ت،تع دتات قدمتبط بتاالع   دتالخ صتتبرامجتاتدراس  تات    ،ت تزمتالج م   تأوتاتك    تالج م  ة

اتقرارا توفقتتط  قتات   متاإلتكترونيتاتك ملتعنتب دتب وع هتاملتزامنتوغيرتاملتزامنتومكون تهتون  ذجهتعلىتنحوتف علتفيتاملسمممممممممممم ق  ت .1

 .وات شري   تات  فل 

 . اتقرارا توات شري   تات  فلوفقتتط  قتات   متاملدمجتبشك  ةتاتوج هيتواإلتكترونيتعنتب دتومكون تهتون  ذجهتفيتاملس ق  ت .2

 
 عامة أحكام

  (17): املادة

توتمتي دأتات دريستف هتب دتمرورتس ةتمنتترخ صهت
 
تخ ص 

 
  ت نسيبتإلىتمج ستات    متات  ليتبإتغ ئه.تبتيقومتاملج ستإذاتاع  دتات خص تاع   دا

  (18): املادة

 غرام   عقوب  تأو ع ي   ك ن إذا ج م ةتأوتك  ةتج م  ة ألي الخ صة أو ات  مة االس    ب ة اتط قة  أوترف  الخ ص االع   د ط ب في ات ظر ي م ال 

 .إزاتت   ت ريخ من األقل على واحد دراس ي مرورتفصلت ب د إال اتط     ب لي التي ظر املخ تف   ت ك تكرار ح ل وفي ص در تعنتاملج س، م ت ة

  (19): املادة 

 .ات        علي في ن  ع ي   يرد أخرىتتمت أمورت أّية في املج س يبت

  (20): املادة

 .م ه  ت   رض املج س من ص در  س بقة قرارا  أو نصوص أّية ات        علي ت غي

  (21): املادة

توي  لتب  تمنتت ريختاقرارع .(ت28/4/2021) ب  ريخ (349/16/2021) رقم االع   د ع ئة مج س قرار ب وجب ات        علي صدر  


