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 برنامج البكالوريوس/للتخصصات الهندسيةاإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص 

قرار مجلس الهيئة  والصادرة بموجب للجامعات والكليات الجامعية العاملة في المملكة األردنية الهاشمية

( من 7من المادة )الصادرة باالستناد إلى الفقرتين )أ،ك( ( و 27/6/2018 ( تاريخ )202/25/2018رقم )

 وتعديالته 2007( لسنة 20قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي رقم )

 
 
 

 (: 1المادة )
برنامج  /للتخصصات الهندسيةاإلطار العام لتعليمات ومعايير االعتماد الخاص  تسمى هذه التعليمات "

والصادرة بموجب قرار   " دنية الهاشميةللجامعات والكليات الجامعية العاملة في المملكة األرالبكالوريوس 
تاريخ  (202/25/2018رقم ) اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جوداتها هيئةمجلس 

(27/6/2018) 
 

 (:2المادة )

أدنةاه مةا لةم تةد       يكون للكلمات والعبارات اآلتيةة ييممةا وردت فةي هةذه التعليمةات المعةاني المخصصةة لهةا        
 القرينة على غير ذلك .

 وضمان جودتها العالي : هيئة اعتماد مؤسسات التعليم لهيئـــــةا

  .: مجلس الهيئة المجلـــس

 .: رئيس المجلس الرئيـــــس

 .جامعيه  : المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواء كانت جامعات أو كليات التعليم العالي مؤسسات

 لتخصصات الهندسيةايدى إلبكالوريوس في تمنح درجة ا: مؤسسة  الكلية الجامعية، الجامعـــــة

 : الحد األقصى لعدد الطلبة المحدد للتخصص من قبل المجلس.الطاقة االستيعابية الخاصه
مواد داعمة لتخصص الطالب تطرح من قبل تخصصات أو برامج أخرى في الكلية  : المجاالت المساندة

 .أو من الكليات األخرى ذات العالقة
 ديمي الذي ُيطرح فيه التخصص.القسم األكا :القسم

 التخصص الرئيسي ويندرج تحته المسارات الفرعية. :العائلة الرئيسية

 هو التخصص الفرعي والمنبمق عن العائلة الرئيسية. :المسار الفرعي

 

 

 البرنامجأهداف  (:3المادة )

التها سة متوقعةة تتوافةق مةؤ ر يةة الكليةة ور      ومخرجات تعلمأن يكون لكل تخصص رسالة وأهداف  .أ 

 .وأهدافها واضحة

عملية تقويم مستمرة ولفترات زمنية مبرمجة تبين بأن األهداف مبنية وفق  التخصصأن يتوفر في  .ب 

 .ايتياجات التخصص

 

 الخطة الدراسية(: 4المادة )
( ساعة 160)يكون الحد األدنى لعدد الساعات المعتمدة للخطة الدراسية لنيل درجة البكالوريوس 

 تخصص لل االعتماد الخاصمعايير وفقًا لمعتمدة، 
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 :الهندسة(: تخصصات برنامج 5المادة )
 عائالت رئيسية كاآلتي: سبؤعلى  الهندسةتوزع تخصصات برنامج  . أ

 الهندسة المدنية .1
 الهندسة الميكانيكية .2
 الهندسة الكيميائية .3
 الهندسة الكهربائية  .4
 الهندسة الصناعية .5
 الهندسة الجيولوجية  .6
 هندسة التعدين .7

 
  أعضاء الهيئة التدريسية (:6) المادة

 :على النحو اآلتيوهيئة تدريس للمجاالت المعرفية كافة  أعضاءتوفير : والأ 
 : (Major) العائالت الرئيسية .1

توفير عضو هيئة تدريس وايد على األقل من يملة درجة الدكتوراة لكل مجا  معرفي    .أ 
بين مجالين على  ويجوز في ياالت خاصة مراعاة التداخل من مجاالت التخصص

عند تقديم طلب  األقل، على أن يتم توفير عضوين منهم على في التخصص االكمر
 االعتماد.

عضاء هيئة التدريس من يملة درجة الدكتوارة لتغطية مواد أيتم تعيين العدد الالزم من  .ب 
 وفقا لتزايد عدد الطلبة كما هو مبين في المعادلة الحسابية اآلتية: التخصص

 
عدد ساعات ×)))عدد الطلبة({= للعائله الرئيسيه عضاء هيئة التدريس أالزم من العدد ال

 }/عدد ساعات الخطة الدراسية((/نسبة طالب:استاذ المقرةمواد العائلة الرئيسية
 

 (:Minorالمسارات الفرعية ) .2
المجاالت  هيئة التدريس من يملة درجة الدكتوراة لتغطية أعضاء يتم تعيين العدد الالزم من . أ

 المسار الفرعي كما هو مبين في المعادلة الحسابية اآلتية: المعرفية في
 

عدد ساعات ×)))عدد الطلبة({العدد الالزم من أعضاء هيئة التدريس للمسار الفرعي= 
 }المسار الفرعي/عدد ساعات الخطة الدراسية(( /نسبة طالب:استاذ المقرة

 
تدريس وايد من يملة درجة أن ال يقل عدد أعضاء هيئة التدريس عن عضو هيئة  . ب

في جميؤ الحاالت و الدكتوراه بداية السنة المالمة من تاريخ الحصو  على االعتماد الخاص.
يجب أن ال يقل عدد أعضاء هيئة التدريس بداية السنة المالمة من تاريخ الحصو  على 

ائالت ( أعضاء متفرغين من يملة درجة الدكتوراه في مجاالت الع4االعتماد الخاص عن )
 الرئيسية والمسار الفرعي ايدهم برتبة استاذ مشارك على مستوى التخصص الوايد.

 التنويؤ في مصادر شهادات الدكتوراة ألعضاء الهيئة التدريسية . ثانيا:
% على األقل من أعضاء هيئة التدريس  ممن يحملون الجنسية األردنية في 75تعيين ما نسبته  ثالثا:

% في التخصص الوايد وفي يا  وجود أكمر من برنامج في التخصص 50ل عن على أن ال تق الجامعه
 يتم ايتساب نفس النسبة ألعضاء الهيئة في جميؤ البرامج لنفس التخصص.

على  % على األقل من أعضاء هيئة التدريس بعقود التقل مدتها عن سنتين50تعيين ما نسبته  رابعا:
 .مستوى التخصص

ت عضو هيئة التدريس من البكالوريوس إلى الدكتوراه بحيث تكون في ضرورة تسلسل شهاداخامسا: 
 نفس التخصص ما أمكن مؤ األخذ باالعتبار التداخل والترابط في بعض التخصصات.

 الحد األقصى للعبء التدريسي األسبوعي ألعضاء هيئة التدريس والمحاضرون المتفرغون: سادسا:

 9 لألستاذ. معتمده ساعات 

 12 المساعد. األستاذ لألستاذ المشارك أو معتمده ساعة 

 15 للمدرس المساعد واألستاذ الممارس. معتمده ساعة 

 6 على أن يكون ذلك بموافقة  للمحاضر غير المتفرغ معتمده ساعات (
 الجهة التي يعمل فيها متفرغًا(.
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  (: الطلبه7)المادة 
 .(1:25) نسبة عدد الطلبة الى عدد أعضاء هيئة التدريس عن ال تزيد أن .أ 
في المسجلون في الجامعة منتظمين في الدراسة بما في ذلك الطلبة المسجلون  يعتبر الطلبة .ب 

 الخاصة والطلبة المؤجلون أو المنقطعون عنها. الدراسة
 ي:م ما يليالبرنامج ان يق على .ج 

الطالب.أداء  -1  
العمل.تقديم النصح للطالب فيما يتعلق بالمنهج وفرص  -2  
ك برنامج لتقييم تقدم الطالب لغرض تحقيق نجاح مخرجات يكون هنا أنيجب  -3

البرنامج.ستفادة التامة من البرنامج وذلك لمساعدتهم لال  
يلي:ما  البرنامجأن يتوفر في  -4  

  .لطالب من معاهد أو جامعات أخرىاسياسات واضحة فيما يتعلق في قبو  انتقا   . أ
يجب أن يتضمن طرق واضحة لضمان أن جميؤ الطلبة يحققون  البرنامجب. 

 البرنامج.متطلبات 
 

 
 الطاقة االستيعابية (:8المادة )

 ألغراض ايتساب الطاقة االستيعابية للتخصص تراعى األمور اآلتية:
 يملة درجة الدكتوراه المتفرغين . .أ 
 .ة درجة الدكتوراه المتفرغين%( من يمل20يملة درجة الماجستير المتفرغين وبنسبة ال تزيد على) .ب 
%( من يملة درجة الدكتوراه المتفرغين لتغطية العمل اإلضافي للمتفرغين وعمل 20تضاف نسبة ) .ج 

  .غير المتفرغين
 
 

 (: المختبرات والمشاغل 9المادة )
 يجب على الجامعة توفير مختبرات مجهزة بكافة التطبيقات والبرمجيات الحديمة والالزمة أ( المختبرات:

 للتخصص يكون عددها مناسبًا لعدد الطلبة في كل تخصص، على أن تتحقق الشروط اآلتية:
 . 2( م60يكون الحد األدنى لمساية كل مختبر ) .1
 يجب أن يجهز مختبر الحاسوب  بعشرين ياسوبًا يديمًا على األقل . .2
 ( طالبًا. 20الطاقة القصوى لكل مختبر ) .3
توفير على ان يتم الخاص  ب االعتمادعند تقديم طلتوفير مختبرين كحد ادنى  .4

للتخصص في بداية السنه  المجاالت المعرفيه تجهيز باقي المختبرات الوارده في و
 :االتي لحصو  على االعتماد الخاص شريطةالمالمه من تاريخ ا

توفير مختبر وايد على االقل لكل مجا  معرفي من المجاالت المعرفيه  . أ
 للعائله الرئيسه 

وايد على االقل لكل مجا  معرفي من المجاالت المعرفيه توفير مختبر  . ب
 لمسار الفرعي.ل

 ب( المشاغل: 
للطالب، وتكون السعة  2م 4على األقل وبمعد  2م 60تكون مساية المشغل الوايد 

 ( طالبًا يدًا أقصى.15القصوى للمشغل )
 ) تحدد أسماء المشاغل والتجهيزات الالزمة لكل منها يسب التخصص(.

 رافق الخاصة:ج( الم
 توفير مرافق تدريبية للتخصصات ذات الطبيعة التطبيقية.

 )تحدد أسماء المرافق الخاصة الالزمة لكل منها يسب التخصص(.
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 (: التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية 10المادة )
 يسب التخصص(: (يجب توفير التجهيزات واألدوات والوسائل التعليمية التالية  

o هزة عرض وأجهزة مساندة للتدريس )إلكترونية وتقليدية(.أج 
o .ما يكفي من مواد )إلكترونية وغيرها( متعلقة بالتخصص 
o .توفير عدد من البرامج التعليمية واإليصائية المناسبة للتخصص 
o .جهاز ياسوب  يديث لكل عضو هيئة تدريس 

 
 الكوادر  المساعدة (:11المادة )

  :مشرفو المختبرات 
 كحٍد أدنىعدد الالزم من مشرفي المختبرات من يملة درجة البكالوريوس في التخصص يعين ال

( وال يزيد العبء 1:20بحيث ال تزيد نسبة الطلبة إليهم في المختبر الوايد أثناء التدريس عن )
 ساعة عملية أسبوعيًا. 18اإلشرافي للمشرف على 

  :فنيو المختبرات 
 بر من يملة درجة البكالوريوس أو الدبلوم المتوسط.يعين فني وايد على األقل لكل  مخت

 
  المكتبه (:12المادة )

 

 تلتزم الجامعة بتوفير اآلتي:
 :الكتبأ( 

o  توفير خمسة عناوين مختلفة على األقل لكل مادة من مواد الخطة الدراسية وبواقؤ نسختين
 على األقل من كل عنوان.

o تقدمة في مجاالت التخصص المختلفة.توفير خمسين عنوانًا على األقل من الكتب الم 
o ( عنوان 300في جميؤ األيوا  يجب أال يقل مجموع العناوين عن ) في التخصص. ورقي 
o  يراعى في اختيار الكتب والمراجؤ والدوريات توفير عدد مناسب باللغات األجنبية الضرورية

 للتخصص وخاصة التخصصات التي تدرس باللغة اإلنجليزية.
o ( من10توفير )%  العناوين بإصدارات يديمة وذلك آلخر سنتين لتغطية كافة المجاالت

 المعرفية للتخصص.
 :الدورياتب( 

لكل مجا  معرفي من المجاالت وايده على االقل  (لكترونيإوأورقي ) توفير دوريه 
 وذلك ألخر خمس سنوات. للعائله الرئيسه والمسار الفرعيالمعرفيه 

 
 

الالزمة للبحث والدراسة كالمعاجــم اللغوية ورقي أو إلكتروني( ) توفير المراجع األساسيةج( 
)القواميس(، ودوائر المعارف )الموسوعات(، ومعاجم التراجم والسير، واألدلة والكتب المانوية، 

 .واألجنبية  واألطالس، والببليوغرافيات ..الخ باللغتين العربية 
 

 المتطلبات العامة  (:13المادة )
 م أو التخصص:على مستوى القس
 سنوات في مجا  التدريس. 3رئيس قسم في مجا  التخصص بخبرة ال تقل عن   .1
 مكتب خاص برئيس القسم وسكرتيرة متفرغة لشؤون القسم   .2
 التجهيزات الالزمة لخدمة أعضاء الهيئة التدريسية.  .3
لكتروني للقسم على الشبكة الداخلية للجامعة يحتوي على كافة المعلومات موقؤ إ  .4

 كاديمية.األ
 وجود آلية لمراجعة الخطط الدراسية للبرامج دوريًا.  .5
أرشيف متكامل للمواد الدراسية والطلبة واإلرشاد والخريجين ومحاضر جلسات   .6

 مجلس القسم واللجان األكاديمية المختلفة.
توفير آلة تصوير في كل قسم أكاديمي لخدمة العمل اإلداري وأعضاء هيئة التدريس   .7

وايده لكل قسمين اذا كان هنالك ويدة تصوير  توفير بما يعاد  آلة، ويجوز  فيه
 مركزي في الكلية .

 توفير لويات إعالنية كافية في الكلية )تقليدية أو إلكترونية(.  .8
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 أحكام عامة
 (14المادة )

ب إذا لم يعتمد التخصص اعتمادًا خاصًا ولم يبدأ التدريس فيه بعد مرور سنتين من ترخيصه يتم التنسي
 الى مجلس التعليم العالي بإلغائه. 

 
  (15المادة )

رفؤ الطاقة االستيعابية الخاصة ألي تخصص في المؤسسة أو  االعتماد الخاص ال يتم النظر في طلب
التعليمية إذا كان عليها مخالفات أو غرامات للهيئة لحين إزالة تلك المخالفة أو دفؤ الغرامات، وفي يا  

 على األقل من تاريخ إزالتها . وايد الينظر بهذه الطلبات إال بعد فصل دراسيتكرار تلك المخالفات 
 

 (16المادة )
 يبت مجلس الهيئة في أية أمور أخرى لم يرد بها نص في هذه التعليمات.

 
 (17المادة )

 تلغي هذه التعليمات أية نصوص أو قرارات سابقة تتعارض معها.
 

 (18المادة )
 .(27/6/2018تاريخ )( 202/25/2018)بموجب قرار مجلس الهيئة رقم  دلةالمع صدرت هذه التعليمات

 
 (19المادة )
 جلسالمبهذه التعليمات من تاريخ اقرارها من  يعمل


