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مقددمة: االتعليیمم االعالي في ااألررددنن  

مختلفف االمستوويیاتت ووفي ووعلى عمليیة االتنميیة االشاملة ضمنن قططاعع االتعليیمم االعالي في ااألررددنن ددوورراا ررئيیسيیا يیلعبب 
االثاني)٬، شهھدد  عبدد هللااألخيیررةة (في عهھدد جاللة االملكك ٬، خاللل االسنووااتت االعشرر بما يیعني أأنهھعدديیدد منن االمناططقق. اال

االتعليیمم االعالي في ااألررددنن تقددما كبيیرراا منن حيیثث تنووعع االبرراامج االددررااسيیة ووأأنماطط االتعليیمم وواالتعلمم االتي تتحكمم 
ووبمددىى تووسعهھا. مؤؤسساتت االتعليیمم االعاليووبعدددد نووعيیة ب  

التعليیمم االعالي يیقع ضمنن أأوولوويیاتت االددوولة ففي االمملكة٬، االموواارردد االماليیة وواالبشرريیة محددوودديیة ررغمم منن ووعلى اال
.لمووااططنن ااألررددنيلمعررفة ززيیاددةة االلددوورر االذذيي تلعبهھ في تعززيیزز االمستووىى ااالقتصادديي ووااالجتماعي ووتبعا ل  

هھددفف إإلى إإعدداادد منن سنتيینن٬، يی ببررنامج٬، 1958عامم االاالمعلميینن في دداارر بددأأ االتعليیمم االعالي في ااألررددنن مع إإنشاء 
إإنشاء نجحتت تجرربة بعدد ذذلكك٬، وومؤؤهھھھليینن للعملل في االمددااررسس االتي تنتمي إإلى ووززااررةة االتعليیمم االعالي. معلميینن 

االمجتمع االمحلي" (هھھھي كليیاتت "ى لإإاالتي تمم تططوويیررهھھھا وو "هھھھدد االمعلميینناعررفف باسمم "معووباتتت تُ االمعلميینن ددوورر 
خاللل فتررةة ) مشارركة أأساسس ذذلكك إإجاززةة ووتمنح على٬، سنتيیننة لمددةة كليیاتت أأوو معاهھھھدد جامعيیة تقددمم برراامج أأكادديیميی

٬، ووتبع ذذلكك 1962عامم في االاالجامعة ااألررددنيیة عبرر تأسيیسس  بددأأفقدد ة للتعليیمم االجامعي٬، االسبعيیناتت. أأما بالنسب
كأوولل جامعة خاصة في ااألررددنن. 1989عامم االجامعة عمانن ااألهھھھليیة في تأسيیسس   

تسليیطط لقيیامم بحكووماتهھ االمتعاقبة لفووجهھ ني ااهھھھتماما خاصا للتعليیمم االعالي٬، االثا عبدد هللاجاللة االملكك أأعططى ووقدد 
االعدديیدد منن االجامعاتت تأسيیسس ٬، تمم تهھجاللعهھدد االمززيیدد منن االضووء على االتعليیمم االعالي ووتططوويیررهه. ووهھھھكذذاا٬، ووخاللل 

تفاقيیاتت اانبثقتت االبرراامج منن ااووقدد وواالخاصة٬، باإلضافة إإلى االجامعاتت ااألجنبيیة االعاملة في ااألررددنن٬، االررسميیة 
االتعاوونن بيینن ااألررددنن ووجامعاتت أأجنبيیة ووبرراامج االجامعاتت ااألررددنيیة في مختلفف االجامعاتت في االددوولل االعرربيیة 

. االمجاووررةة  
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في ااألررددنن مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي .أأنووااعع1  
 

االمجتمع االمحلي (برراامج كليیاتت بلتعليیمم االعالي اااللتحاقق إإما االذذيینن يیسعوونن للحصوولل على اايیمكنن للططالبب 
 ةةشهھاددمنح بمخوولة االجامعاتت االحكووميیة وواالخاصة ووالجامعاتت. بأأوو االررسميیة أأوو االخاصة٬،  )االسنتيینن

امعة ااألررددنيیة أأوولل جامعة حكووميیة كانتت االجووقدد وواالددكتووررااهه. باإلضافة إإلى إإجاززااتت االماجستيیرر االبكالوورريیووسس 
كانتت جامعة عمانن أأوولل جامعة خاصة.فيیما   

 
االجامعاتت في ااألررددنن:عدددد   

االبكالوورريیووسس وواالشهھاددااتت االعليیا)إإجاززةة منح تيیة (حكووم. عشررةة جامعاتت 1  
)االشهھاددااتت االعليیا االبكالوورريیووسس أأووجاززةة إإخاصة (تمنح  ة. ثمانيیة عشرر جامع2  
االبكالوورريیووسس وواالشهھاددااتت االعليیا)إإجاززةة منح ت. ااثنيینن منن االمعاهھھھدد وواالجامعاتت ااإلقليیميیة (3  
:ررسميیة اتت مع ثالثث جامعاتتيی. االجامعاتت ااألجنبيیة بمووجبب ااتفاق4  
ددجامعة االيیررمووكك / جامعة سنددررالن *  
قاء االتططبيیقيیة / جامعة هھھھددررسفيیلددجامعة االبل*   
لبلقاء االتططبيیقيیة / جامعة دديیبووللجامعة اا *  
ددبلننجامعة االيیررمووكك / جامعة  *  
االجامعة ااألررددنيیة / جامعة وواليیة أأووهھھھايیوو *  

 
ووززااررةة االتعليیمم االعالي ستحددااثث اااالحكوومة إإلى  يي تبنتهھذذقانوونن االتعليیمم االعالي االجدديیدد االأأدّدىى  2001عامم االفي وو

مجلسس االتعليیمم االعالي ووااختصاصص هھھھذذهه االووززااررةة. تقع ضمنن االجامعاتت وواالكليیاتت في ااألررددنن وووواالبحثث االعلمي. 
.تلكك االووززااررةةنن ضمنن مكووناتت ئانن ااألساسيیالجززهھھھما ااااألكادديیمي وومجلسس ااالعتمادد   

 
 
 
 



	  

2015دديیسمبرر  	   6	  

. نظظامم االتعليیمم: ررسمم بيیاني2  
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. االقبوولل في االتعليیمم االعالي3  
 

 اننعفرراالثانوويیة االعامة. هھھھناكك  ناتتمتحاااالعلى أأددااء االططلبة في ااألوولى االجامعيیة االمررحلة االقبوولل في يیررتكزز 
)٬، وواالفررعع االشرريیعة تيیاررااتتأأددبي٬، ووتكنوولووجيیا االمعلووماتت وووواالثانوويیة االعامة االفررعع ااألكادديیمي (علمي٬، للشهھاددةة 

.يیاررااتت ااالقتصادد االمنززلي)فة٬، ووتة٬، وواالتمرريیضض٬، وواالضيیااالمهھني (االتجاررةة وواالززررااعة وواالصناع  
ووااالجتماعيیة٬، في حيینن أأنهھ يیمكنن االعلوومم ااإلنسانيیة غيیرر ططلبة االفررعع ااألددبي منن ددخوولل االكليیاتت ااألخررىى منع وويیُ 

االمهھني االفررعع لططالبب سمح يیُ ووططلبب للحصوولل على قبوولل في أأيي كليیة. أأنن يیتقددموواا باالعلمي االفررعع  لخرريیجي
.مجلسس االتعليیمم االعالي على متططلباتت اللتحاقق في كليیاتت محددددةة بناءً با  

االفررووعع٬، في حيینن تقوومم عنن شررووطط االقبوولل لجميیع باإلعالنن كلل عامم في ) HECمجلسس االتعليیمم االعالي (وويیقوومم 
برراامج االبكالوورريیووسس ضمنن للددخوولل حاصلل االعالماتت االحدد ااألددنى منن بتحدديیدد ووززااررةة االترربيیة وواالتعليیمم االعالي 

-1989ااألكادديیمي في االعامم لل االمثالل٬، على سبيیوواالمختلفة االتي تقددمهھا االجامعاتت االحكووميیة.  حددددتت ٬، 1990
لددخوولل كليیاتت ٪. 85وو ٬،٪80ببلددخوولل كليیاتت االهھنددسة وواالصيیددلة للعالماتت االمططلووبة ددنى ااأل حدداالووززااررةة اال

٪. 65 يالجامعاتت االحكووميیة هھھھفي االشهھاددةة االثانوويیة االعامة لاللتحاقق باالمططلووبة وواالعالمة  .االططبب ووططبب ااألسنانن
٪. 60فهھوو  ٬،االجامعاتت االخاصةتووفررهھھھا االتي باالختصاصاتت االعالماتت لاللتحاقق منن ووبب االمططلاالحدد ااألددنى أأما 

تبعا لكثررةة االططلبب على اااللتحاقق ختلفف منن سنة إإلى أأخررىى يیمحددددةة جامعيیة ااختصاصاتت االفعلي لددخوولل وواالررقمم 
 خاصص لقبوولللحدد أأددنى ووبشكلل إإفرراادديي أأنن تضع لكليیاتت وويیمكنن ل. فيیهھ ووعدددد ااألماكنن االمتاحةااالختصاصص بهھذذاا 
دد معايیيیرر إإضافيیة. االكليیاتت يیتحدديیقوومم باالووززااررةة٬، وواالبعضض قدد  يي تحددددههذذاالذذااكك مستووىى أأعلى منن ضمنن بهھا 

االنتهھاء منن االخددمة بالختيیارر تتعلقق لإإضافيیة فررضض معايیيیرر تعلى سبيیلل االمثالل٬، وواالعسكرريیة منن جامعة مؤؤتة٬، 
االمووااططنة.شررطط  باإلضافة إإلى ٬،االحدد ااألددنى للسننبلووغغ وواالعسكرريیة٬، وواالليیاقة االبددنيیة٬،   

عالي لمعددالتهھمم ضمنن لهھؤؤالء االططالبب االذذيینن حافظظوواا على مستووىى متووفرر بيینن االجامعاتت ااألكادديیمي االتحوويیلل وو
	creditررصيیدد جامعي (ساعة  36) وواالذذيینن أأكملوواا Bمعددلل في االمائة على ااألقلل٬، أأوو  76مي (ااألددااء ااألكادديی  

hours(	ررصيیدد جامعي ساعة  130ا مجمووعهھ حوواالي على ااألقلل (معظظمم االبرراامج االجامعيیة تتططلبب إإنجازز م  
)credit	  hours(	إإلى االجامعة وواالحدد ااألددنى االمططلووبب لعمليیة االتحوويیلل ااألكادديیمي على مددىى أأرربع سنووااتت.)   

جيیددةة. جنبا إإلى جنبب مع نتائج أأكادديیميیة ررصيیدد جامعي على ااألقلل٬،ساعة  60هھھھوو ااألررددنيیة   
 

للتحوويیلل ااألكادديیمي االمحلي االمجتمع  اتترريیجي كليیكك بعضض االفررصص االمحددووددةة لخهھھھنا ٬، كانن1987عامم االمنذذ وو
 تتاالعلوومم ااإلنسانيیة ووااإلددااررةة فقطط) ووكانمقررررااتت في مجاالتت بعضض االمقررررااتت االجامعيیة (بهھددفف اااللتحاقق ب
باالنتقالل للحصوولل على سمح لهھمم يیُ يیكنن ما يیعني أأنهھ لمم بمحططة (االمحلي تعتبرر كاالمجتمع  اتتسابقا مؤؤهھھھالتت كليی
-33ااالنتهھاء منن  ووهھھھاالمططلووبب للتحوويیلل ااألكادديیمي الحدد ااألددنى ف). اتتليیسانسس في االجامع ررصيیدد ساعة  35
قلل هھھھوو على ااألاالمحلي االمجتمع  اتتكليیاالعامة ل اتتمتحانااالفي على ااألقلل٬، وواالمعددلل  %76 جامعي مع معددلل

 االمططلووبةاالعالماتت يیعاددلل منن عالماتت االشهھاددةة االثانوويیة االعامة حدد أأددنى  ٬،مططلووبب أأيیضاوواالفي االمائة.  75
االمجتمع  اتتخرريیجي كليیمنن جدداا  قليیللهھھھناكك عدددد  ٬،في االمماررسة االعمليیةووبررنامج جامعي معيینن. ضمنن للددخوولل 

االددررااساتت االجامعيیة٬، باستثناء االمعلميینن االذذيینن يیحملوونن ددبلوومم ااالنتقالل ااألكادديیمي لمتابعة على  ااقاددرراالمحلي كانن 
يیبب االمعلميینن االذذيینن يیررغبوونن في ررفع مستووىى تددررإإعدداادد وواالتي تمنحهھا ووااحددةة منن معاهھھھدد االمحلي كليیاتت االمجتمع 

ووااحدد منن برراامج االتددرريیبب أأثناء االخددمة بقدد يیلتحقق هھھھؤؤالء االمعلميینن وو. ااإلجاززةة االجامعيیة مؤؤهھھھالتهھمم إإلى مستووىى
أأوو منن قبلل االجامعة ااألررددنيیة. ٬،لمعلميیننااتت لشهھاددلمنح  اليیمنن قبلل كليیة عوواالمقددمة   
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خاللل إإجاززةة االمررحلة االجامعيیة نتائج االتي تمم االحصوولل عليیهھا يیعتمدد االقبوولل في برراامج االددررااساتت االعليیا على اال
 اامتحاننأأخذذ أأوو مقابلة ووووإإجررااء لحضوورر االططالبب االمحتمليینن االمقررررااتت أأيیضا منن ااتتططلبب بعضض ووااألوولى. 
.ددخوولل  

. االتعليیمم االعالي4  
 

حددةة. لمملكة االمتلمسجليینن في االجامعة٬، ووهھھھي نسبة مماثلة  ٬،٪ منن إإجمالي عدددد سكانن ااألررددنن2.5أأكثرر منن 
ختيیارر بيینن عنددهھھھا ااال هھممشهھاددةة االثانوويیة االعامة االذذيینن يیمكناالاالحصوولل على االتعليیمم االعالي مفتووحح أأمامم حاملي وو

بتططبيیقق االجامعاتت ووتقوومم وواالخاصة). ررسميیة ) أأوو االجامعاتت (االةوواالخاصررسميیة (االاالمحلي كليیاتت االمجتمع 
.مووضووعة ددررااسةووفقا لخططة لمقررررااتت اااختيیارر ب ببلططاليیمنح االحقق ليي ذذ٬، وواالاالررصيیدد االجامعيساعاتت نظظامم   

ووقدد تططوورر نظظامم االتعليیمم االعالي في االبالدد إإلى حدد كبيیرر في االسنووااتت االخمسس االماضيیة. وولكنن ما ززاالل يیحتاجج إإلى 
. في االسنووااتت ما بيینن االكثيیرر مما يیمكنن االقيیامم بهھ لمووااكبة االنموو ااالقتصادديي االسرريیع االقائمم على االمعررفة

االمسجليینن عدددد ااررتفاعع االططلبب على االتعليیمم االعالي مع في ددنن ززيیاددةة ٬، شهھدد ااألرر2006/2007وو 2000/2001
فلددىى ااألررددنن مستووىى نموو في ططالبب ووططالبة.  218900إإلى  77841منن  %14بمعددلل نموو سنوويي قددررهه 

إإنشاء ثالثث حدديیثا تمم ووقدد ااإلقليیمي. االمعددلل في االمئة أأعلى منن  40نحوو يیبلغ االتعليیمم االعالي عدددد االمنتسبيینن إإلى 
في االبالدد.حكووميیة  اتتجامع 10ما مجمووعهھ ليیصلل االعدددد إإلى  ٬،يیة جدديیددةةجامعاتت حكووم  

 

٬، 2006عامم االإإلى  2000عامم اال . منناالمنتسبيینن إإليیهھا شهھددتت االجامعاتت االخاصة ززيیاددةة سرريیعة في عددددووكذذلكك 
. وومع ذذلكك٬، 55744إإلى  36642منن  ٬،في االمئة سنوويیا 18جامعة خاصة بنحوو  12في االملتحقيینن ززاادد عدددد 

. هھھھذذاا ااالنخفاضض في معددالتت 26215إإلى  30000منن االمحلي٬، كليیاتت االمجتمع بدد االملتحقيینن اانخفضتت أأعدداا
اااللتحاقق يیعكسس اانحيیاززاا إإلى االتعليیمم االجامعي لمددةة أأرربع سنووااتت ووأأيیضا حقيیقة أأنن نووعيیة وومستووىى االتددرريیبب 

مع وواالمعررفة.  علىمررتكزز قتصادد االتابع الفي سووقق االعملل مططلووبب ما هھھھوو  في هھھھذذهه االكليیاتت ليیسسيیتمم تلّقيیهھ االذذيي 
االتعليیمم االعالي٬، تحتاجج االحكوومة إإلى تخصيیصص االمززيیدد منن يیسعوونن للحصوولل على ززيیاددةة عدددد االططالبب االذذيینن 

عدددد أأمامم االجامعاتت االجيیددةة إإلى ووصوولل سبلل االتحسيینن نظظامم االتعليیمم االعالي االحالي ووأأيیضا لتحسيینن لاالموواارردد 
ووسقفف هھا. االططالبب فيیبعضض سيیاساتت قبوولل  تغيیيیررعليیهھا االقيیامم بحتى االجامعاتت االخاصة وو. االمتززاايیدد االسكانن

االتعليیمم االعالي. ببالى ااستيیعابب االعدددد االمتززاايیدد منن ططاالجامعاتت االخاصة يیقيیدد قددررةة االجامعة علااالنتسابب إإلى   
 

االجامعي . االتعليیمم5  
 

مؤؤسساتت االتعليیمم االعالياالهھيیئاتت االحاكمة ل. 1.5  
  

ااررةة ووااإلشرراافف وواالتموويیلل):منن حيیثث االحكمم (ااإلددأأنووااعع منن مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي  3هھھھناكك   
.منن االحكوومة تموويیلل جززئيعلى ووتعتمدد على االررسوومم االددررااسيیة  يهھھھوو: * مؤؤسساتت جامعيیة حكووميیة  

شرركاتت).اتت ووتموويیلهھا منن قبلل عددةة أأططرراافف (أأفرراادد ووهھھھذذهه االمؤؤسسإإددااررةة تمم ووت: ةخاصمؤؤسساتت جامعيیة *   
٬، ااإلسالميیة وواالترربيیةعلوومم ة لليیجامعة االعالماالميیززااتت خاصة مثلل خصائصص ووأأخررىى لهھا جامعيیة مؤؤسساتت  *
-االعرربيیة االمفتووحة جامعة االوو -ااألررددنن فررعع   االفررعع االررئيیسي في االكوويیتت.   

 
االتعليیمم االمهھني وواالتقني. 2.5  
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)٬، االمحلي (باستثناء كليیاتت االمجتمع ة) في مررحلة ما بعدد ااألساسيیTVETوواالتددرريیبب (وواالتقني االتعليیمم االمهھني 
تقع االتي ٬، )VTCمنن قبلل االمؤؤسسة االعامة للتددرريیبب االمهھني (االمددااررةة ي٬، االتعليیمم االمهھني االتططبيیقباإلضافة إإلى 

.تحتت سلططة ووززااررةة االعملل  
حاملي جميیع أأمامم  ةمفتووحوواالسبلل  ؛االمحلي في كليیاتت االمجتمعتعططى عاددةًة غيیرر االجامعيیة وواالددررااساتت االمهھنيیة وو

-2(أأنووااعع االشهھاددااتت االثانوويیة االعامة. وويیشملل االبررنامج   ٬،وواالعلوومم ٬،جاالتت٬، مثلل االفنوونناالعدديیدد منن االم )سنووااتت 3
المتحانن االططالبب االمقرررر (سنتيینن أأوو ثالثث سنووااتت)٬، يیخضع نهھايیة وومع وواالهھنددسة.  ٬،ووإإددااررةة ااألعمالل ٬،ووااإلددااررةة
جميیع كليیاتت باتتت ٬، 1997عامم االمنن وواابتددااًء ددبلوومم. ااالمتحانن بنجاحح شهھاددةة  ووااجتاززاالذذيینن اامنح يیُ . ووشاملل

عة االبلقاء االتططبيیقيیة.تحتت إإشرراافف جاماالمحلي االحكووميیة االمجتمع   
 

ااألكادديیميیة. تنظظيیمم االسنة 3.5  
 

ووتبلغ فصلل االرربيیع. وولل٬، فصلل االخرريیفف٬، وواالثاني٬، ااأل٬، إإلززااميیيیننإإلى فصليینن ددررااسيیيینن ااألكادديیميیة تنقسمم االسنة 
(االفصلل  ثمانيیة أأسابيیع تهھمددتبلغ ستة عشرر أأسبووعا. ووهھھھناكك أأيیضا فصلل صيیفي ااختيیارريي ددررااسي مددةة كلل فصلل 

.هھھھوو ااختيیارريي لكلل منن أأعضاء هھھھيیئة االتددرريیسس وواالططالبب)االددررااسي االصيیفي   
 

. محتووىى االمناهھھھج4.5  
 

هھھھناكك عددةة أأنووااعع منن االمناهھھھج االتعليیميیة في ااألررددنن:  
) منن قبلل االكليیة االمحليكليیاتت االمجتمع لمددةة عاميینن االخاصص ب االددبلوومممناهھھھج االكليیة (في بررنامج ووضع يیتمم 

 إإذذاا ااستووفى متططلباتت ااالعتماددااألكادديیمي لالعتمادد االعالي  مفووضيیة االتعليیمممنن قبلل عليیهھ االموواافقة  ممتنفسهھا٬، ووت
جميیع برراامج االددبلوومم االتي تقددمهھا االكليیاتت هھھھي تحتت إإشرراافف وومررااقبة منن قبلل جامعة االبلقاء وو. ااألكادديیمي
.وواالتي ووضعتت أأيیضا اامتحاناتت شاملةاالتططبيیقيیة٬،   

ايیيیرر االووططنيیة االتي ووضعتهھا يیتمم تعرريیفف االمناهھھھج االجامعيیة على االمستووىى االمؤؤسسي بما يیتماشى مع االمع
ااألكادديیمي. عتماددلالاالتعليیمم االعالي مفووضيیة   

:االتاليیة االمتططلباتت ااألكثرر شيیووعا في جميیع مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي هھھھي  
 

.٬، ووغيیررهھھھامتططلباتت االجامعة: االمقررررااتت االجامعيیة ااألساسيیة٬، االعرربيیة٬، ااإلنجليیززيیة*   
.تت االصلةذذاا تمهھيیدديیة في االتخصصاتتمقررررااتت متططلباتت االكليیة: *   
وواالمتخصصة. ٬،االمتقددمةوو ٬،االتمهھيیدديیةاالمقررررااتت متططلباتت االقسمم: *   
  عدددد معيینن منن االمقررررااتت ااالختيیارريیة.* 

 
. االططاقمم ااالكادديیمي5.5  

ددكتووررااهه يیمكنن االماجستيیرر أأوو أأشخاصص منن حملتت شهھاددااتت االمعظظمم مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي (االجامعاتت) لدديیهھا 
 ةةذذتابعدد خمسس سنووااتت إإلى أأس مم. وويیمكنن تررقيیتهھننمساعدديی ساتذذةةاعة كمنن قبلل االجاممعهھمم أأوو االتعاقدد  هھممتعيیيین
 ةحكمة). كما يیمكنن تررقيیاالبحووثث في االمجالتت االمُ نشرر ووفقا للشررووطط االتي ووضعتهھا االجامعاتت (مثلل  يیننمشاررك
يیلبي أأيیضا قضى خمسس سنووااتت في مستووىى مساعدد (إإذذاا كانن يیكوونن قدد مشارركك إإلى أأستاذذ بعدد أأنن االستاذذ ااأل

أأستاذذ ٬، وويیمكنن تررقيیتهھ إإلى يجامعحاملل شهھاددةة االماجستيیرر أأستاذذ عتبرر تماما مثلما يیُ ) االووظظيیفةإإعالنن  متططلباتت
-5بعدد  محاضرر سنووااتت ووفقا لقووااعدد االجامعة. 7  
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      . مؤؤهھھھالتت6.5

 االشهھاددةة  	االررصيیدد االجامعي  	مددةة

	سنتيینن  
	ثالثث سنووااتت  

سنتيینن  لــ ساعة ررصيیدد جامعي72  
ثالثث سنووااتت  لـ ررصيیدد جامعي ساعة96  
 عنن يیززيیدد ووال% 30 عنن يیقلل ال االعملي ططبيیققاالت
االتخصصص متططلباتت منن% 35 	  

االمتووسطط االددبلوومم 	  

 ٬، االتخصصاتت لمعظظمم سنووااتت 4
 وواالهھنددسة للصيیددلة سنووااتت 5وو

ااالسنانن ووططبب  
االبشرريي للططبب سنووااتت 6 وو 	  

ررصيیدد جامعي ساعة 132 ااالقلل على  
 االعماررةة هھھھنددسة(  مثلل االتططبيیقيیة لتخصصاتتل

 منن% 40 عنن يیززيیدد ال االعملي االتططبيیقق)  وواالفنددقة
االتخصصص متططلباتت 	  

 ااجاززةة االبكالوورريیووسس
 
 
	  

1- سنة 2 	ساعة ررصيیدد جامعي 24   	االعالي االددبلوومم   	  
ااالقلل على تيیننسن 	 أأوو االررسالة متضمنهھ ررصيیدد جامعي ساعة33  

شاملل اامتحانن 	  
االماجستيیرر شهھاددةة  

	  
ااالقلل على سنووااتت 3 	االررسالة متضمنة ررصيیدد جامعي ساعة54   	االددكتووررااهه شهھاددةة   	  
 
 

  

عة  معتمددةة تعاددلل ساعة  ووااحددةة خاللل كلل أأسبووعع   منن . كلل  سا  
 

االتقيیيیمم. نظظمم 6  
 

 يهھھھ 100منن أأصلل  60عالمة في حيینن أأنن  ؛ضمنن نططاقق ضيیققعالماتهھا االجامعاتت ااألررددنيیة عمووما تضع 
 مننأأعلى عالمة في االعدديیدد منن االكليیاتت ناددرراا ما يیسجلل االططالبب االمتفووقيینن ف٬، لمعددلل االنجاححاالحدد ااألددنى االمعتادد 

تقوومم بمنح االجامعة ااألررددنيیة٬، جنبا إإلى جنبب مع االعدديیدد منن االجامعاتت ااألخررىى في االعالمم االعرربي٬، وو. 70
مؤؤشرراا  عاددةةً تعتبرر ررتبة االططالبب في االصفف ووم. االقيیاسي نظظامماالبددال منن  مططلققنظظامم لططالبب ووفقا لاالعالماتت ل
.ئهھممهھھھاما على أأدداا  

-لل اامتحاناتت مختلفة يیمكنن أأنن تشم(ترركيیباتت٬، االمقرررر ووفقا لعددةة تقيیيیمم  يیتمموو  ٬،وومشارريیع ٬،٬، عمليیةشفهھيیة٬، خططيیة 
الددررااساتت االخاصة بعنن تلكك ااألوولى االمررحلة االجامعيیة تختلفف مقررررااتت ااختباررااتت). وووومهھماتت٬،  ٬،بحووثثوو

.االعليیا  
يیخضع لهھا هھھھؤؤالء وواامتحانن نهھائي ووااحدد هھھھناكك اامتحانيینن فصليیيینن  عاددةة االمررحلة االجامعيیة ااألوولىلططالبب بالنسبة 
تقددرر  يیننخررااآل يینننن ااالمتحان٪ في حيینن أأ50ببتحانن االنهھائي في كثيیرر منن ااألحيیانن يیقددرر ووااالم االططالبب.

-30حوواالي (عالمتهھما ب 40) ،٬(٪10- االنهھائيیة ووعالمة االططالبب . أأخررىى وواالتقارريیرر وومهھماتت٪) للمشارريیع 20
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لى خاللل االفصلل االددررااسي٬، باإلضافة إإاالمررتبطط بهھذذاا االمقرررر لعملل لاالمخصصة االعالمة تكوونن منن تلكلل مقرررر 
.ددوونن كسوورر)وومنن ( 100أأنن تسجلل منن أأصلل يیجبب  يااالمتحانن االنهھائي ووهھھھعالمة   

في أأيي فصلل تددنى معددلهھ االعامم لمررااقبة إإذذاا لااألكادديیمي ووضع االططالبب على الئحة االفتررةة ااالختبارر في حالة وو
نن ملجامعة٬، أأوو االفصلل االددررااسي ااألوولل منن اانتسابهھ إإلى ااباستثناء االفصلل االددررااسي ااألوولل  ٬،٪60عنن ددررااسي 

االلذذيینن يیليیا ددررااسيیيینن االفصليینن خاللل االتدداارركك ااألمرر يیأأنن االططالبب هھھھذذاا منن تووقع يیُ ٬، جدديیدداانتقالهھ إإلى ااختصاصص 
عنددما يیتعلقق ااألمرر  اددررااسيی العتبرر االفصلل االصيیفي فصتحتت االمررااقبة. ووال يیُ  هھخاللهھ ووضعاالذذيي تمم فصلل اال

.ممنقلهھمم منن ااختصاصهھفصلهھمم منن االجامعة أأوو تحتت االمررااقبة أأوو بووضع االططالبب   
موواادد ٪)٬، بما في ذذلكك 70( يهھھھماددةة االنجاحح في كلل فإنن عالمة بررنامج االماجستيیرر٬، بمقررررااتت ووفيیما يیتعلقق 

٪.75في بررنامج االماجستيیرر هھھھوو االعامم للنجاحح لمعددلل االتررااكمي لفي حيینن أأنن االحدد ااألددنى االتقوويیة   
-لددررااساتت االعليیا هھھھوو عالماتت مقررررااتت ااتووززيیع وو : (ووفقا لقووااعدد االجامعة): عاددةةً    

ووااحدد اامتحانن تشملل مخصصة ألعمالل االفصلل االددررااسي: ووهھھھذذهه ااألعمالل االنهھائيیة االعالمة ٪) منن 60( •
االتي ووأأخررىى أأعمالل وو ٪)30،٬(ووهھھھي االفصلل االددررااسي االعالمة االمخصصة لعملل على ااألقلل مع نصفف 

االعالمة ٪) منن 30مع تخصيیصص ( ٬،تقارريیرر٬، وو / أأوو ووررقة بحثيیةاالثاني٬، وو / أأوو ااالمتحانن قدد تتضمنن 
االنهھائيیة. أأصلل االعالمة ٪) منن 60االفصلل ( عملل يیجعلل مجمووعع عالمة يیة٬، ووهھھھذذاا االنهھائ  

االنهھائيیة.مجمووعع االعالمة ٪) منن 40ااالمتحانن االنهھائي تشكلل (ووعالمة  •  
 

االعالماتت. نظظامم 7  
 

االجامعاتت  
معة إإلى أأخررىى وومنن كليیة إإلى أأخررىى.جافهھوو يیختلفف منن  ؛مختلففعالماتت كلل جامعة لدديیهھا نظظامم   
االمططبقة في االجامعاتت ااألررددنيیة:االعالماتت ظظمة هھھھناكك نووعانن منن أأن  

)؛بحيیثث يُیعبرر عنن عالماتت االمقررررااتت باألحررفف(نقاطط على أأساسس االمنح االعالماتت نظظامم •   
االنسبة االمئوويیة.نظظامم منح االعالماتت على أأساسس •   

 
منح االعالماتت على أأساسس االنقاططنظظامم  1.7  

	ررمزز   	نقططة   	االنسبة االمئوويیة  
A	   4.0	   95%	  -‐	  100%	  
A-‐	   3.67	   90%	  -‐	  <	  95%	  
B+	   3.33	   85%	  -‐	  <	  90%	  
B	   3.0	   80%	  -‐	  <	  85%	  
B-‐	   2.67	   75%	  -‐	  <	  80%	  
C+	   2.33	   70%	  -‐	  <	  75%	  
C	   2.0	   65%	  -‐	  <	  70%	  
C-‐	   1.67	   60%	  -‐	  <	  65%	  
D+	   1.33	   55%	  -‐	  <	  60%	  
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D	   1.0	   50%	  -‐	  <	  55%	  
D-‐	   0.67	   <	  50%	  
F	   0	   <	  50%	  

Dبالططبع هھھھوو للنجاحح أأددنى مستووىى   

 

على االنحوو االتالي:االعامم ي تررااكماالمعددلل االيیتمم تقيیيیمم وو  

مميیتقيی 	   االتررااكمي االمعددلل 	  
/ مررتبة االشررفف ممتازز 	   3.89	  –	  4.0	  

	ممتازز   3.67	  –	  3.88	  
جددااً  ددجيیّ  	   3.00	  –	  3.66	  

ددجيیّ  	   2.33	  –	  2.99	  
سططوو 	   2.0	  –	  2.32	  

	ضعيیفف   <	  2.0	  
 

االمئوويیةاالعالماتت . نظظامم 2.7  
عالمةاال 	   	االتقيیمم  

90%	  -‐	  100%	   	ممتازز  
80%	  -‐	  89%	   جددااً  ددجيیّ  	  
70%	  -‐	  79%	   ددجيیّ  	  
60%	  -‐	  69%	   سططوو 	  
50%	  -‐	  59%	   	ضعيیفف  
35%	  -‐	  49%	   	فشلل  

%50هھھھي االمقرررر أأددنى مستووىى الجتيیازز   

على االنحوو االتالي:االعامم االتررااكمي االمعددلل يیتمم تقيیيیمم وو   

عالمةاال 	   	االتقيیمم  
84%	  -‐	  100%	   	ممتازز  
76%	  -‐	  <	  84%	   جددااً  ددجيیّ  	  
68%	  -‐	  <	  76%	   ددجيیّ  	  
60%	  -‐	  <	  68%	   سططوو 	  
50%	  -‐	  <	  60%	   يیففعض 	  
50% أأقلل منن   	  	   	فشلل  

 

في جامعة خاصة في االشررقق ااألووسطط:االعالماتت ووفيیما يیلي مثالل ووااحدد منن نظظامم   
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	االنسبة االمئوويیة   مميیتقيی 	   حررفف االذذيي يیررمزز إإلى االعالمةاال 	  
84-‐100	   	ممتازز   A	  
76-‐83	   جددااً  جيیدد 	   B	  
68-‐75	   ددجيیّ  	   C	  
60-‐67	   سططوو  D	  

60 أأقلل منن   	  	   	فشلل   F	  

	  

 

اء االتططبيیقيیة (جامعة حكووميیة)جامعة االبلقاالعالماتت في مثالل لنظظامم   
	تصنيیفف االنقاطط   حررفف االذذيي يیررمزز للعالمةاال 	  

4.00	   A	  
3.5	   B+	  
3.00	   B	  
2.50	   C+	  
2.00	   C	  
1.50	   D+	  
1.00	   D	  
	صفرر   F	  

 
	االمعددلل االتررااكمي االعامم   مميیتقيی 	   	االحررفف االذذيي يیررمزز للعالمة  

3.6-‐4.00	   	ممتازز   A	  
3.00-‐3.64	   جددااً  ددجيیّ  	   B	  
2.25-‐2.99	   ددجيیّ  	   C	  
2.00-‐2.49	   ططووس 	   D	  
2.00 منن أأقلل   	   	ضعيیفف   F	  

 
مثالل منن جامعة ااألميیررةة سميیة:  

عالمةاال 	   يیمميیتق 	  
90%	  -‐	  100%	   	ممتازز  
80%	  -‐	  89%	   جددااً  ددجيیّ  	  
70%	  -‐	  79%	   ددجيیّ  	  
60%	  -‐	  69%	   قبووللم 	  
50%	  -‐	  59%	   	ضعيیفف  
50% أأقلل منن  	   	فشلل  
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	تقدديیرر االمعددلل ااإلجمالي   مميیتقيی 	  
88%	  -‐	  100%	   	ممتازز  
80%	  -‐	  87.9%	   جددااً  ددجيیّ  	  
75%	  -‐	  79.9%	   ددجيیّ  	  

٪.60هھھھوو ااإلجمالي لمعددلل ل٪ بيینما االحدد ااألددنى 50هھھھوو مقرررر لكلل لعالمة االنجاحح االحدد ااألددنى   
 
 
 

االمحلي كليیاتت االمجتمع. 7.3  
 

فإنن االعالماتت االتي تمنح خاللل ااالمتحاناتت االتي تجرريیهھا كليیاتت االمجتمع كما هھھھوو االحالل في االمددااررسس٬، وو
 في كليیاتت االمجتمعتقددمم مالحظظة تووضيیحيیة مع ة نقطط 100منن عالماتت تمنح على أأساسس سلمّم  االمحلي٬،
منحنيیاتت. ططرريیقة تووززيیع االعالماتت على أأساسس االأأوو ااألحررفف االتي تررمزز للعالماتت ال تستخددمم وو. االمحلي
كوونن تما  ططالبب في االصفف عاددةةً االررتبة وو. % للنجاحح60قلل عنن يیال عامم للعالماتت  تررااكميمعددلل مططلووبب وواال

مؤؤشرراا هھھھاما على ااألددااء.  
وويیةاالمئ االنسبة 	   	مالحظظة  

90-‐100	   	ممتازز  
80-‐89	   جددااً  ددجيیّ  	  
70-‐79	   ددجيیّ  	  
60-‐69	   أأوو ناجح مقبوولل  
50-‐59	   	ضعيیفف  
0-‐49	   	فشلل  

 
ااالمتحانن نجحوواا في للجامعاتت االخاصة وواالعامة إإذذاا ااالنتقالل االططالبب االفررصة لمتابعة ددررااستهھمم منن خاللل لددىى 

٪) االتقددمم بططلبب 70ووبمعددلل ال يیقلل عنن (للجامعاتت االخاصة لتقدديیمم ططلباتهھمم ٪) 68االشاملل بمعددلل ال يیقلل عنن (
.االحكووميیة االجامعاتتااالنتسابب إإلى   

في االددبلوومم االمتووسطط.ااختصاصهھمم ) هھنفسس (أأوو ما يیقرربب منيینبغي أأنن يیكوونن االتخصصص االذذيي ووعليیهھمم ااختيیارر   
 

ةوواالثانوويی ة٬،ووااإلعدداادديی ة٬،ااالبتدداائيیاالمددااررسس . 4.7  
 

على مقيیاسس االعالماتت يیتمم إإعططاء وو االمددررسي.نن االتعليیمم جميیع االمستوويیاتت االثالثة مفي االمستخددمم االعالماتت نظظامم 
االتووززيیع على أأساسس أأوو ااألحررفف االتي تررمزز إإلى االعالماتت ال تستخددمم وومالحظظة تووضيیحيیة. مررفقة بنقططة  100

كوونن مؤؤشرراا هھھھاما على تما  بب في االصفف عاددةةً الططاالررتبة وو. جدداا عاليیة ناددررةةمع االعلمم أأنن االعالماتت اال ٬،منحنيیاتت
ااألددااء.  

االمئوويیةاالنسبة  	مالحظظة   
90-‐100	   	ممتازز  
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80-‐89	   جددااً  ددجيیّ  	  
70-‐79	   ددجيیّ  	  
60-‐69	   	مقبوولل  
50-‐59	   	ضعيیفف ووناجح  
0-‐49	   	فشلل  

 

 

 

االمؤؤهھھھالتتإإططارر . 8  
حوولل االمووضووعع  ). االمناقشاتت وواالمشاووررااتتبعدد نحوو إإقامة إإططارر االمؤؤهھھھالتت االووططنيیة (لمم تبددأأ ررسميیاأأشووااطط 
.قائمة  

:)NQFيیة (إلططارر االمؤؤهھھھالتت االووططنة ااألهھھھدداافف االمقتررح  

؛ووسعااألوواالمهھاررااتت وواالكفاءااتت  ة٬،ررفع معايیيیرر ووططنيیة للمعووض •  
نووعيیة االتعليیمم ووتووفيیرر االتددرريیبب؛تعززيیزز  •  
؛بعضهھا االبعضضعبرر رربططهھا بمؤؤهھھھالتت االلمقاررنة تنسيیقق  تأميینن نظظامم •  
وواالتقددمم في االتعلمم؛ ٬،االتعلمم٬، وونقلل االتعلممللحصوولل على جررااءااتت ووصيیانة ااإلتعززيیزز  •  

 
ااألكادديیمي ددضمانن االجووددةة ووااالعتما. 9  

 
 في االعالي االتعليیمم مؤؤسساتت ااعتمادد عنن االمسؤؤوولةاالجهھة  هھھھيیئة ااعتمادد مؤؤسساتت االتعليیمم االعاليتعتبرر 
:ااالعتمادد إجررااءااتتعلى نمووذذجيینن ب عمللووت ااألررددنن  

 

ياتااالعتمادد االمؤؤسس  
يیيینن٬، وواالموواارردد االبشرريیة٬، ووااألكادديیم ٬،ترركزز خططووااتت االتقيیيیمم على االمؤؤسسة ككلل بما في ذذلكك االبنيیة االتحتيیة

ااإلدداارريیة.باإلضافة إإلى االناحيیة   
 

:ياتمجاالتت ااالعتمادد االمؤؤسس  
اء هھھھيیئة االتددرريیسسووأأعضاالعمددااء  •  
هھامووقعوو ااألررضضمساحة  •  
•    غررفف صفووفف االتددرريیسس 
• االمكتبة     
للاالقبوولل وواالتسجيی •  

 
االبرراامجيااالعتمادد   

ى أأعضاء هھھھيیئة إإل وونننظظررسووفف يیبررنامج وومقيّیموو اال. االبررنامج االووااحددفرردديیة ددااخلل االمؤؤسسة بددال منن برراامج 
ااالعتمادد ووتررغبب مجمووعاتت . ةااإلدداارريی يیةوواالهھيیكل ٬،االتددرريیسس٬، وواالمناهھھھج االددررااسيیة٬، وواالططالبب٬، وواالموواارردد
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 ٬،وواالددعمم وواالنصح ووااإلررشادد٬،  ٬،نفسس مستووىى ااإلشرراافففرر لهھمم قدد ووُ لتأكدد منن أأنن جميیع االططالبب ااألكادديیمي با
.إإلى موواارردد االبررنامج ذذااتت االصلةاالووصوولل ووسبلل   

 

ااألكادديیمي عتماددمجاالتت بررنامج ااال  
وواالنتائج.وواالررسالة٬،  ٬،وواالررؤؤيیة ٬،أأهھھھدداافف االبررنامج•   
خططة االتددرريیسس •  
أأعضاء هھھھيیئة االتددرريیسس وواالمووظظفيینن  •  
اتتوواالمووسووع ٬،وواالقووااميیسس ٬،وواالمجالتت ٬،االكتبب  •  
)تتاالعملل (إإنن ووجدد االمختبررااتت ووووررشش •  
تعليیميیةاالموواادد االددووااتت ووااأل •  
االمتططلباتت االعامةووددااررةة ااإل •  
االططالبب •  

 
لحصوولل على ضمانن االجووددةة:االخططووااتت ووااإلجررااءااتت ل  

جووددةة.االشهھاددةة ضمانن االحصوولل على بهھددفف ططلبب االتررشيیح يیقددمم  .1  
مؤؤسسة.بالتحققق منن جددااررةة االلجنة تقوومم اال  .2  
هھاططلبعلى موواافقة الب ماعلمؤؤسسة تعططى اال٬، االجددااررةةشررووطط فاء تيیاالتأكدد منن إإسبعدد  .3  
تقرريیرر االتقيیيیمم االذذااتي.مررفقة ب٬، اددفع االررسوومم االمططلووبة مسبق .4  
ووستززوودد   	)HEAC( هھھھيیئة ااعتمادد مؤؤسساتت االتعليیمم االعاليتررشيیح منن قبلل حوولل االاارر يیتمم إإصدداارر قرر .5

تة أأسابيیع منن تارريیخ تقدديیمم االططلبب.االططلبب في مددةة أأقصاهھھھا سعلى ررفضض االموواافقة أأوو الاالمؤؤسسة ب  
) ووااحددةة نسخة إإلكترروونيیةوونسخ مططبووعة٬،  6االتقيیيیمم االذذااتي (عنن لل مفصّ ررسميیة٬، تقرريیرر االموواافقة االبعدد   .6

ثائقق االالززمة لقيیاسس أأددااء الووب ةفقررم  	)HEAC( يیئة ااعتمادد مؤؤسساتت االتعليیمم االعاليهھھھستقددمم إإلى 
افة أأوو إإززاالة أأيي ووثيیقة ررسميیة أأوو إإضمنن غيیرر االمسمووحح فيیهھ . فإنهھ يیاتتمستوواالكلل على  ةاالمؤؤسس

إإجررااء أأيي تعدديیالتت على االتقرريیرر منن قبلل االمؤؤسسة.  
.االمفووضيیة مجلسسخبررااء منن االمتخصصيینن بقرراارر منن تشكيیلل لجنة  .7  
تقرريیرر بمررااجعة  هھھھيیئة ااعتمادد مؤؤسساتت االتعليیمم االعاليمجلسس منن لة بقرراارر االخبررااء االمشكّ تقوومم لجنة   .8

لبررااهھھھيینن يیة اتززيیاررااتت مؤؤسسبجددوولل ززمني ووووضع االووثائقق وواالمالحقق االتقيیيیمم االذذااتي باإلضافة إإلى 
نن منن االبررااهھھھيی ووغيیررههتقرريیرر االتقيیيیمم االذذااتي في  ةضووعرراالممؤؤسسة حوولل ددقة االمعلووماتت االووأأددلة 

االلجنة تلبيیة االمعايیيیرر. ووسيیساعدد هھھھذذاا أأيیضا حوولل في إإصدداارر أأحكامم ددقيیقة االلجنة ووااألددلة االتي تساعدد 
ووفقا للتعليیماتت  ضمانن االجووددةة في االمؤؤسسةمعايیيیرر تكوويینن تقرريیرر ووتووصيیاتت محددددةة بشأنن تنفيیذذ ب

الستكمالل عملهھا.لتلكك االلجنة جددوولل ززمني ووضع يیتمم وواالمتعلقة بذذلكك.   
لتووصيیاتت لعررضهھا على االمجلسس.مع اامهھمة ووووضع االتقرريیرر االنهھائي االمم تقيیيیبااللجنة تقوومم   .9  

لددررجة االجووددةة االتي تحققتت منن قبلل  في تقيیيیمهھاالمفووضيیة االمفووضيیة: يیعتمدد مجلسس مجلسس قرراارر   .10
حوولل تحقيیقق معايیيیرر لجنة االخبررااء االمؤؤسسة٬، على ااستعررااضض ووددررااسة االتقرريیرر االمقددمم إإليیهھا منن 

وواالووثائقق االمررفقة باإلضافة إإلى تقرريیرر مم االذذااتي االخاصص بهھا ووتقرريیرر االتقيیيیاالجووددةة في االمؤؤسسة 
االخبررااء مع تقرريیرر فني منن قبلل لجنة  ةقددماالمتووصيیة االسرريیة االمكتووبب منن قبلل االمؤؤسسة ووكذذلكك 
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ووسرريیة  ٬،ووصرريیحة ٬،كتابة تووصيیة ووااضحةعبرر تحقيیقق معايیيیرر ضمانن االجووددةة في االمؤؤسسة حوولل 
جووددةة (ثالثة مستوويیاتت: االذذهھھھبيیة وواالفضيیة عنن تررشيیح االمؤؤسسة للحصوولل على شهھاددةة ضمانن اال

وواالبرروونززيیة).  
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ةعمليیاال ملخصص 	  

	  

	  

	  

	  

	   	  

	  

	   	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

	  

Applying	  for	  
candidacy 

    االمؤؤسسة ااهھھھليیة
                    
                    

                 	  

قة على االترشيیحاالموااف  

تررشيیح ررفضض اابالغغ االمؤؤسسة  

1	  

االذذااتي االتقيیيیمم تقرريیررددررااسة   

تررتيیبب بررنامج االززيیاررااتت  

ميیددااني ززيیاررةة  

 ااجتماعع االجانن

 مع االنهھائي االتقرريیرر عررضض
االمجلسس على االتووصيیة  

 

 قراارر االمجلس

	االنهھايیة  

ةاابالغغ االمؤسس  

االخبررااء منن لجنة تشكيیلل 	   
3	  

 بالغغ االمؤسسة

	  

 االذذااتيیة االددررااسة يیررتقرر تقيیيیمم
متططلباتتاالوو  

 ططلب تعديیالتت  	تبنّي االتقريیر

 االمواافقة على االتقريیر

2	  
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لمؤؤهھھھالتت االخاررجيیةباإإجررااءااتت ااالعترراافف .10     
 

بخصووصص منن قبلل ووززااررةة االتعليیمم االعالي في ااألررددنن ااألكادديیمي االمووضووعة عتمادد ااالوو التتمعادداال قووااعددووفقا ل
لإلجاززااتت عاتت االعرربيیة ووااألجنبيیة٬، وومنن أأجلل تقدديیمم االمستووىى ااألكادديیمي االمناسبب االجامااإلجاززااتت االتي تصددررهھھھا 

ااألكادديیمي لتلكك عتمادد ااالمعاددلة وواالكززتت االووززااررةة على االمباددئئ االتاليیة في عمليیة رراالعلميیة للططلبة ااألررددنيیيینن٬، 
:ااإلجاززااتت  
االبكالوورريیووسس:* إإجاززةة   

منن ووززااررةة االتعليیمم  تهھامعاددليیقووموواا بأأنن ةة أأكادديیميیا معتمددمنن جامعة أأجنبيیة إإجاززةة االططالبب االحاصليینن على على 
ووثيیقة ررسميیةك هھاقبووللكي يیتمم االعالي   

 
االعليیا (االماجستيیرر وواالددكتووررااهه):االددررااساتت *   

أأكادديیميیا االماجستيیرر أأوو االددكتووررااهه منن االجامعاتت ااألجنبيیة االمعتمددةة االحاصليینن على شهھاددااتت يیططلبب منن االططالبب 
ووثيیقة ررسميیة.لكي تكوونن مقبوولة كليیمم االعالي منن ووززااررةة االتع تهھامعاددلأأنن يیقووموواا ب  

 
ووززااررةة االتعليیمم االعالي االخاررجيیة االمقددمة إإلى بالشهھاددااتت لالعترراافف ااألكادديیمي االووططنيیة جررااءااتت ااإلمماررساتت وواال

ااألررددنن.في   
 

ستالمم إإشعارراا باالمم االمسلّ وويیتلقى ااالعترراافف وواالمعاددلة في ووززااررةة االتعليیمم االعالي. قسمم ااستالمم االططلبب منن قبلل 
معايیيیرر االمقبلة.االجررااءااتت ووااإلغهھ عنن البإإلمقددمم االططلبب٬، باإلضافة إإلى يیعططى أأبيیضض) إإيیصالل (اررةة عنن عب  
كلل االمعلووماتت وواالووثائقق االالززمة منن االتحققق يیكوونن قدد تمم يیصالل ااألبيیضض٬، ااإلقبلل أأنن يیتمم منح مقددمم االططلبب وو

تووثيیقق).لمستنددااتت االتي تحتاجج إإلى ااقق (فقطط يیووثتوو تووفيیرريیقوومم ب هھللتأكدد منن أأن  
ووتتمم االمررااسالتت االالززمة مع ااألططرراافف ذذااتت االصلة ااإللكتررووني االنظظامم إإلى في ووقتت الحقق٬، يیتمم إإددخالل االططلبب وو
.ذذلككب إإذذاا لززمم ااألمرر٬، االمؤؤهھھھلللحصوولل على معلووماتت منهھمم بشأنن ل  

لتقيیيیمم االمؤؤهھھھالتت ااألجنبيیة٬، مع ااألخذذ بعيینن ااالعتبارر: التتمعاددااللجنة لى يیقددمم هھھھذذاا االططلبب إإ  
وواالتووجيیهھاتت  ٬،االددووليیةووااالتفاقيیاتت االررسميیة٬، وواالقوواانيینن االووططنيیة٬، ااألنظظمة  ؛ااالعتررااففجلهھا ألططلبب يیُ االغايیة االتي 
.االمماررساتت االجيیددةة٬، االخوو ٬،مماررساتت االسابقة في قضايیا مماثلةوواال ٬،وواالتووصيیاتت  

قرراارر االلجنة ووسيینصص شررووطط االتعليیماتت االمعموولل بهھا. تمم تنفيیذذ ااألجنبي إإذذاا للمؤؤهھھھلل يیتمم إإصدداارر ووثيیقة معاددلة 
ووإإال سيیتمم  ٬،جامعيیةاالشهھاددةة اال٬، وونووعع االددررااسة٬، وواالمددةة االالززمة للحصوولل على االمعتمدداالتعليیمي لنظظامم ااعلى 

.االمعاددلة تشيیرر إإلى أأسبابب عددمم حصوولهھ على ووثيیقةررسالة مقددمم االططلبب إإعططاء   
 

ملفف إإعدداادد. 11  
ما يیلي:لشهھاددةة أأصليیة   

لثانوويیة االعامة (أأوو ما يیعاددلهھا).ااشهھاددةة  .1  
.أأوو إإجاززةة جامعيیة شهھاددةة .2  
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الحضوورر بأأوو بيیانن أأكادديیميیة خاصة باإلجاززةة االجامعيیة موواادد شهھاددةة تحوويیلل أأكادديیمي أأصليیة لعالماتت أأوو   .3
االددررااساتت االعليیا.االخاصص بشهھاددااتت  ياالددررااس  

االبكالوورريیووسس).لالنتقالل بهھددفف ااستكمالل إإجاززةة (فقطط االووسططى / شهھاددةة االددبلوومم إإجاززةة مشارركة   .4  
االشهھاددةة).في ظظهھرر بشكلل ووااضح يیاا لمم االتخصصص (إإذذيیشيیرر إإلى ووثيیقة ررسميیة أأوو بيیانن   .5  
أأوو ااإلنجليیززيیةفي االلغة ااألصليیة٬، مع نسخة متررجمة إإلى االعرربيیة تمهھيیدديیة لغة شهھاددةة   .6  
تكنن االموواادد ااألكادديیميیة إإذذاا كانتت االددررااسة لمم  ووااإلجاززةة وواالتحوويیلل ااألكادديیمي للعالماتت تررجمة شهھاددةة   .7

.نسخة باللغة ااألصليیةمع باللغة االعرربيیة أأوو ااإلنجليیززيیة٬،   
لل منن قبكانن قدد تمم سابقا معاددلتهھا  ةغيیرر ااألررددنيیلإلجاززةة ووززااررةة االشهھاددةة معاددلة صاددررةة عنن  أأيي .8

(إإنن ووجددتت). االووززااررةة  
قلل منن جامعاتت أأخررىى تنكانن االططالبب قدد ااإإذذاا ااألكادديیمي لساعاتت االررصيیدد االجامعي لل يیحووتالببيیانن   .9

أأثناء االددررااسة.  
لددخوولل وواالخررووجج منن بلدد االددررااسة.نسخة منن صفحاتت جوواازز االسفرر االتي تحتوويي على أأختامم اا  .10  

 
يیة وواالجمعيیاتت وواالشبكاتتاالمعاهھھھددااتت االددوول. 12  

  
عترراافف ااألكادديیمي.ااالبقضايیا  تعلققتال تووجدد ااتفاقيیاتت   

-هھھھناكك ااتفاقاتت ثنائيیة مع االبلدداانن االتاليیة  -قيیدد االعملل ابعضض منهھاال  مختلفة منن االططالبب في ااعدداادد على تباددلل  
باإلجاززااتت االجامعيیة. االعليیا (ااالتفاقاتت ال تتضمنن ااالعترراافف االمتباددلل االمررحلة االجامعيیة وومررحلة االددررااساتت 

االمضيیفة): ةالشررووطط االمنصووصص عليیهھا في االددوولب ٬، يیعتمدد االقبوولل على االووفاءووعليیهھ  
-االمملكة االعرربيیة االسعوودديیة  -ااإلماررااتت االعرربيیة االمتحددةة   -االعررااقق   -االسوودداانن   -ليیبيیا   -توونسس   -االمغرربب   مصرر  

- -سوورريیا   -لبنانن   -قططرر   -االيیمنن   -االبحرريینن   -االجززاائرر   -االكوويیتت   -عمانن   -فلسططيینن   -االصيینن   -جووررجيیا    
-مقددوونيیا  -بوولندداا   -برروونايي   -جمهھوورريیة االتشيیكك   -االمجرر   -باررااغوواايي   -ة وواالهھررسكك االبووسن  -تايیوواانن   –شيیلي    
- االبيیرروو  -ترركيیا   -بلغارريیا   -ماليیززيیا   -باكستانن   كوورريیا االشماليیة.   

 
تت االتعليیمم االعاليمؤؤسساالئحة ب. 13  

 
االحكووميیة. االجامعاتت 1.13  

)بالعربيیة( ااالسم  	االموقع ااإللكترووني 	)ليیزيیةباإلنج( ااالسم   	  
www.ju.edu.jo	ررددنيیةااأل االجامعة    The	  University	  of	  Jordan	  
www.yu.edu.jo	االيیرموكك جامعة    Yarmouk	  University	  

www.mutah.edu.jo	مؤتة جامعة    Mutah	  University	  
www.just.edu.jo	ااألررددنيیة وواالتكنولوجيیا االعلومم جامعة    Jordan	  University	  of	  Science	  &	  Technology	  
www.hu.edu.jo	االهھاشميیة االجامعة    The	  Hashemite	  University	  
www.aabu.edu.jo	االبيیت آآلل جامعة    Al	  alBayt	  University	  
www.bau.edu.jo	االتطبيیقيیة االبلقاء جامعة    AL-‐Balqa	  Applied	  University	  
www.ahu.edu.jo	ططاللل بن االحسيین جامعة    AL-‐Hussein	  Bin	  Talal	  University	  
www.ttu.edu.jo	االتقنيیة االطفيیلة جامعة    Tafila	  Technical	  University	  
www.gju.edu.jo	ااألررددنيیة ااأللمانيیة االجامعة    German	  Jordanian	  University	  
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. االجامعاتت االخاصة2.13  
)بالعربيیة( ااالسم  	االموقع ااإللكترووني 	)ليیزيیةباإلنج( ااالسم   	  

www.aau.edu.jo	االعربيیة عمانن جامعة    Amman	  Arab	  University	  
www.meu.edu.jo	ااألووسط االشرقق جامعة    Middle	  East	  University	  
www.jadara.edu.jo	جداارراا جامعة    Jadara	  University	  

www.ammanu.edu.jo	االخاصة ااألهھھھليیة عمانن جامعة    Al	  -‐	  Ahliyya	  Amman	  University	  
www.asu.edu.jo	االخاصة االتطبيیقيیة االعلومم جامعة    Applied	  Science	  University	  

www.philadelphia.edu.jo	االخاصة فيیالددلفيیا جامعة    Philadelphia	  University	  
www.iu.edu.jo	ااإلسرااء جامعة    Isra	  University	  
www.uop.edu.jo	االبتراا جامعة    Petra	  University	  
www.zuj.edu.jo	االخاصة ااالررددنيیة االزيیتونة جامعة    Al-‐Zaytoonah	  University	  of	  Jordan	  
www.zu.edu.jo	االزررقاء جامعة    Zarqa	  University	  
www.inu.edu.jo	االخاصة ااألهھھھليیة اارربد جامعة    Irbid	  National	  University	  
www.jpu.edu.jo	جرشش جامعة    Jerash	  University	  
www.psut.edu.jo	للتكنولوجيیا سميیة ااألميیرةة جامعة    Princess	  Sumaya	  University	  for	  

Technology	  
www.jam.edu.jo	للموسيیقى ااألررددنيیة ااألكادديیميیة    Jordan	  Academy	  of	  Music	  
www.jau.edu.jo	 االتطبيیقيیة االجامعيیة ااالررددنن كليیة  

وواالسيیاحي االفندقي للتعليیم  
Jordan	  Applied	  University	  College	  of	  
Hospitality	  and	  Tourism	  Education	  

(JAU)	  
www.aum.edu.jo	ماددبا في ااألميیركيیة االجامعة    American	  University	  of	  Madaba	  
www.anu.edu.jo	االوططنيیة عجلونن جامعة    Ajloun	  National	  University	  
fesa-‐reg.unrwa.org	/  ووااآلدداابب االتربويیة االعلومم كليیة  

 ااألنروواا
Faculty	  of	  Educational	  Sciences	  and	  

Arts	  /UNRWA	  
 

. االمعاهھھھدد ااإلقليیميیة وواالجامعاتت3.13  
ااإللكترووني االموقع 	)بالعربيیة( ااالسم   	)ليیزيیةباإلنج( ااالسم   	  

www.wise.edu.jo	االعالميیة ااإلسالميیة االعلومم جامعة    The	  World	  Islamic	  Science	  &	  Education	  
University	  

www.aou.edu.jo	االمفتوحة االعربيیة االجامعة    Arab	  Open	  University	  
 

 االجامعاتت مع ااتفاقيیاتت ضمن ااالجنبيیة االجامعاتت
 االرسميیة

Foreign	  universities	  under	  agreements	  with	  public	  
universities	  

سندررالند جامعة/  االيیرموكك جامعة  Yarmouk	  University	  /	  University	  of	  Sunderland	  
هھھھيیدررززفيیلد جامعة/ االتطبيیقيیة االبلقاء جامعة  Al-‐Balqa	  Applied	  University	  /	  University	  of	  

	  Huddersfield	  
دديیبولل جامعة/ االتطبيیقيیة االبلقاء جامعة  Al-‐Balqa	  Applied	  University	  /	  DePaul	  University	  

ددبلن جامعة/  االيیرموكك جامعة  Yarmouk	  University	  /	  University	  of	  	  Dublin	  
أأووهھھھايیو جامعة/  ااألررددنيیة االجامعة  University	  of	  Jordan	  /	  University	  of	  Ohio	  

االتابعة لجامعة االبلقاء االتططبيیقيیةاالمحلي . كليیاتت االمجتمع 4.13  
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االحكووميیة. االكليیاتت 5.13  

)ليیزيیةباإلنج( ااالسم 	   )بالعربيیة( ااالسم 	  
Nusaybah	  Nursing	  College	  /	  Irbid	    االطبيیة وواالمهھن وواالقبالة للتمريیض االماززنيیة نسيیبة كليیة

اارربد – االمساعدةة  
Rufaidah	  For	  Nursing	  College	    االطبيیة وواالمهھن وواالقبالة للتمريیض ااالسلميیة ررفيیدةة كليیة

يیاجوزز – ساعدةةاالم  

Inst.	  For	  Mosaic	  Art	  and	  Restoration	   للفسيیفساء ماددبا كليیة  
	   )االطفيیلة( االمتوسطة االتقنيیة االكليیة  

 

 

6.13 -‐	االددووليیة االغووثث لووكالة االتابعة االكليیاتت   	  

)ليیزيیةباإلنج( ااالسم  	   )بالعربيیة( ااالسم 	   	االموقع ااإللكترووني  
Salt	  College	  of	  Human	  

Sciences	  
 للعلومم االسلط كليیة

 ااإلنسانيیة
http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/S

alt/Home.aspx	  
College	  fort	  university	   االجامعيیة االحصن كليیة  http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/H

uson/Home.aspx	  
Irbid	  University	  College	   االجامعيیة اارربد كليیة  http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Ir

bid/Home.aspx	  
Ajloun	  University	  College	   االجامعيیة عجلونن كليیة  http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Aj

loun/Home.aspx	  
Faculty	  of	  Engineering	  

Technology	  
االتكنولوجيیة االهھندسة كليیة  http://old.bau.edu.jo/ar/Colleges/fet/new

/index.ASPX	  
Amman	  University	  College	  
for	  Financial	  and	  Banking	  

Sciences	  

 االجامعيیة عمانن كليیة
صرفيیةوواالم االماليیة للعلومم  

http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/A
mman/Home.aspx	  

Princess	  Alia	  University	  
College	  

 عاليیهھ ااالميیرةة كليیة
 االجامعيیة

http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Al
ia/Home.aspx	  

Blue	  University	  College	   االجامعيیة االزررقاء كليیة  http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/Z
arqa/Home.aspx	  

Princess	  Rahma	  University	  
College	  

 ررحمة ااالميیرةة كليیة
 االجامعيیة

http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/R
ahma/Home.aspx	  

Karak	  University	  College	   االكركك كليیة  http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/K
arak/Home.aspx	  

Shobak	  University	  College	   االجامعيیة شوبكاال كليیة  http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/S
houbk/Home.aspx	  

Maan	  University	  College	   االجامعيیة معانن كليیة  http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/M
aan/Home.aspx	  

Aqaba	  University	  College	  
	  

االجامعيیة االعقبة كليیة  http://www.bau.edu.jo/bauar/Colleges/A
qaba/Home.aspx	  
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)بالعربيیة( ااالسم 	)باإلنجليیزيیة( ااالسم   	  

االسيیر وواادديي تدرريیب كليیة  Wadi	  Al	  -‐	  sair	  training	  College	  
عمانن رريیبتد كليیة  Amman	  Training	  College	  

 

االكليیاتت االخاصة 7.13  

)ليیزيیةباإلنج( ااالسم 	   )بالعربيیة( ااالسم 	االموقع ااإللكترووني   

Granada	  College	   غرناططة كليیة  http://www.gernata.com	  
Jordan	  College	  for	  Science	  &	  

Tech.	  
 للعلومم ااالررددنيیة االكليیة

 وواالتكنولوجيیا
---	  

Toledo	  College	   ااالهھھھليیة توليیدوو ةكليی  ---	  
Mafraq	  College	   ااالهھھھليیة االمفرقق كليیة  ---	  

Zarka	  National	  College	   ااالهھھھليیة االزررقاء كليیة  ---	  
Islamic	  Community	  College	   ااالسالمي االمجتمع كليیة  http://islamiccc.edu.jo/	  

Cordoba	  College	   قرططبة كليیة  http://www.cordoba-‐jo.com/	  
Qadisieh	  College	   االقاددسيیة كليیة  -- 	  
Hitteen	  College	   حطيین كليیة  -- 	  

Jordan	  Col.	  of	  Hospitality	  &	  
Tourism	  

 االتطبيیقيیة االجامعيیة ااألررددنن كليیة
وواالسيیاحي االفندقي للتعليیم  

http://www.jau.edu.jo/	  

Al	  -‐	  Khawrizmi	  College	   االخوااررززمي كليیة  http://www.khawarizmi.edu.jo/	  
Arab	  Community	  College	   االعربي االمجتمع كليیة  http://arabcommunitycollege.edu.jo/	  

Al	  -‐	  Quds	  College	   االقدسس كليیة  http://www.quds.edu.jo/	  
Princess	  Sarvath	  College	   ثرووتت ااالميیرةة كليیة  	  
Queen	  Noor	  Civil	  Aviation	  

Technical	  College	  
 للطيیراانن االفنيیة نورر االملكة كليیة

 االمدني
http://www.qnac.edu.jo/	  

Royal	  Academy	  of	  Culinary	  
Arts	   االطهھي لفنونن االملكيیة ااالكادديیميیة  http://www.raca-‐lesroches.edu.jo/	  

	  

	  

	  

 

االعسكرريیة االكليیاتت8.13 	  

)ليیزيیةباإلنج( ااالسم 	   )بالعربيیة( ااالسم  
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Prince	  Al-‐Hussein	  bin	  Abdullah	  Mil.	  Tech.	   االفنيیة االثاني هللا عبد بن االحسيین ااألميیر كليیة  

Prince	  Faisal	  College	   االفنيیة فيیصل ااالميیر كليیة  

Sharif	  Nasser	  Bin	  Jamil	  College	  of	  Command	  
and	  Control	  and	  Communication	  

ووااالتصاالتت وواالسيیطرةة للقيیاددةة جميیل بن ناصر االشريیف كليیة  

Jordan	  Royal	  Medical	  Services	   االمساعدةة للمهھن االملكيیة االطبيیة االخدماتت كليیة  

National	  Defense	  College	   االمدني االدفاعع كليیة  

Medical	  Equipment	  Technology	  Institute	   االطبيیة ااالجهھزةة تكنولوجيیا معهھد  

 
 

. رروواابطط مفيیددةة14  
 

www.mohe.gov.joووززااررةة االتعليیمم االعالي وواالبحثث االعلمي:   
 

  www.heac.org.jo): ااألكادديیمي انن االجووددةة ووااالعتمادد(ضم هھھھيیئة ااعتمادد مؤؤسساتت االتعليیمم االعالي
إإجررااءااتت ااالعترراافف ووعنن االقبوولل في االتعليیمم االعالي٬، ووحوولل قططاعع االتعليیمم االعالي في ااألررددنن٬، حوولل نبذذةة 

http://www.mohe.gov.jo/en/pages/BriefMohe1.aspxااألجنبيیة: بالمؤؤهھھھالتت   
 


