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 وضمان جودتھا رئیس ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العاليعطوفة 
 
 :وبعد ،طیبة حیةت
 مـرق الھیئة رار مجلسـقالمتعلق ب (     ) تاریخ (      )م ـرق  عطوفتكـم كتابإلى  شارةباإلف  
 أسماؤھم:  اآلتیةالمتضمن تكلیفي والسادة تاریخ (     ) (     )  

 معة / جا         الدكتور  .1
 لدكتور          / جامعة ا .2
 الدكتور           / جامعة .3
  االعتماد ھیئة /       السید        .4

 
/ كلیة مجتم�ع  كلیة (      )ل رفع طاقة استیعابیة خاصة متابعة اعتماد خاص/ بمھمة دراسة طلب االعتماد الخاص/

  .الھیئةضھ على مجلس راجیاً عر حسب األصول مستكمالً طیھ تقریر اللجنة  أرفق، متوسطة
 

 ،فائق االحترام ،، بقبول وتفضلوا
 

 ـةــجنـلال ررـــمق
 

 
 الیوم:..........................                                                                               

                         
 .....................التـاریـخ:
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 وضمان جودتھا ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي
 

 
 
 

 
 
 
 

  
 للعام الدراسي 

)       ( 
 

 (طلب اعتماد خاص/ متابعة اعتماد خاص/ رفع طاقة خاصة)نموذج 
 لكلیات المجتمع المتوسطة

 معلومات عامة: 

 :یعبأ من قبل اللجنة
. النم�اذج والوث�ائق ذات العالق�ة اطلع�ت عل�ى) و       لتخص�ص ()  المجتمع المتوس�طة (  كلیةوتدارست طلب  بتاریخ (      )االعتماد ھیئة في مقر  اللجنة اجتمعت

 م�������������������ع  واجتمع�������������������ت خاللھ�������������������ا ی�������������������وم (       )  ت�������������������اریخ (       ) للكلی�������������������ةبزی�������������������ارة میدانی�������������������ة  اللجن�������������������ة قام�������������������تث�������������������م 

  الكلیةاسم 
  موقع الكلیة
  رقم الھاتف
  رقم الفاكس

  البرید االلكتروني
  د الكلیةاسم عمی

  المسار  /اسم البرنامج
  اسم التخصص

  رقم قرار ترخیص الكلیة وتاریخھ 
   لكلیة وتاریخھالعام ل عتمادالرقم قرار ا

  للكلیةاألخیرة العامة الطاقة االستیعابیة 
  تاریخ تقدیم طلب االعتماد الخاص

بموجب قرار  -إن وجد–لتخصص لالخاصة الطاقة االستیعابیة 
 ھیئة االعتماد مجلس

 

 عدد الطلبة المسجلین في التخصص في الفصل
 )       (  ) من العام الدراسي (    

  السنة األولى
  السنة الثانیة

 نموذج
 رفع طاقة خاصة) /متابعة اعتماد خاص /طلب اعتماد خاص( 

 لكلیات المجتمع المتوسطة
 

 اسم الكلـیة:         
   :صـلتخصا         
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 (      ) واطلعت على اآلتي:
 .الصادر من جامعة البلقاء التطبیقیة قرار ترخیص البرنامج األكادیمي .1
 والكوادر الفنیة المساعدة في التخصص. متفرغین وغیر المتفرغینال ملفات أعضاء ھیئة التدریس .2
 البرنامج التدریسي للفصل الدراسي الحالي. .3
 ، والتخصصات االخرى في البرنامج.الخطة الدراسیة للتخصص قید البحث .4
 جدول العبء التدریسي ألعضاء الھیئة التدریسیة والكوادر الفنیة المساعدة. .5
 في الفصل الدراسي الحالي.والتخصصات المسارات  /الكلیة موزعین على البرامجي كشف یتضمن أعداد الطلبة ف .6
 .لمساعدة في التخصص لألشھر الثالثة األخیرةكشوفات رواتب أعضاء ھیئة التدریس والكوادر ا .7
 قرار مجلس ھیئة االعتماد المتخذ بناء علیھ.و -إن وجد –آخر تقریر قدمتھ لجنة االعتماد الخاص السابقة  .8
 :د استندت اللجنة في عملھا إلىوق
الصادرة بموجب  2013ة ) لسن6تعلیمات ومعاییر االعتماد الخاص للتخصصات اإلنسانیة والعلمیة والتطبیقیة للكلیات الجامعیة المتوسطة المعدلة رقم ( •

تعدیلھا مؤخراً بموجب قرار  وتعدیالتھ ، والتي تم 2007) لسنة 20) من قانون ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي رقم ( 7الفقرتین (أ , ك) من المادة ( 
 ). 4/10/2017) تاریخ (  420/36/2017) ورقم (  12/7/2017) تاریخ (  257/25/2017مجلس الھیئة رقم ( 

 معاییر االعتماد الخاص لتخصص (    ). •
 .المقدم من الكلیةلتخصص (     )  طلب االعتماد الخاص •

 :(ترفق الخطط الدراسیة ورقیاً والكترونیاً مع التقریر) ةالدراسی الخطة  - أوالً 
 )  (          عدد الساعات المعتمدة للتخصص  •

 )            ( لتخصص الخطة الدراسیةالمعتمدة في ): توزیع الساعات 1جدول رقم (

 (تعبأ من قبل اللجنة) مالحظات اللجنة * المعتمدة اتالساعمجموع  المتطلب

   یة الكل متطلبات
   البرنامج متطلبات

   متطلبات التخصص
   التدریب المیداني

   المجموع الكلي       
 

 المجاالت المعرفیة: •
 :للتخصص الجدول التالي المجاالت المعرفیة التي تغطیھا الخطة الدراسیةیبین 

 :)  ): المجاالت المعرفیة التي اشتملت علیھا الخطة الدراسیة لتخصص (   2جدول رقم (

المجاالت المعرفیة كما وردت في 
 الصادرة من ھیئة االعتماد المعاییر

 عدد الساعات المعتمدة
 المقابلة في الخطة

 مالحظات اللجنة *
 (تعبأ من قبل اللجنة)

   
   
   
   
   

 
 : والكوادر المساعدة التدریسیة الھیئة - ثانیا

 
 الھیئة التدریسیة: -أ  
ودرج��اتھم العلمی��ة  ف��ي التخص��ص المت��وفرون ن وغی��ر المتف��رغینوت��دریس المتفرغ��أس��ماء أعض��اء ھیئ��ة ال .1

ردنیة الصادرة عن جھة غیر أ ومعادلة الشھادات وسنة التخرج والجامعة التي تخرج منھاالدقیقة  وتخصصاتھم
 منھم وجنسیاتھم ومدة عقد كل منھم:والنصاب التدریسي لكل 
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  (   ) تخصصفي  المتفرغون وغیر المتفرغین ھیئة التدریسأعضاء ومؤھالت ): أسماء 3جدول رقم (

اسم عضو 
ھیئة 

 التدریس

المؤھل 
 العلمي

التخصص 
تاریخ  الجنسیة الدقیق

 المیالد

 صفة التعیین
(متفرغ/غیر 

 متفرغ)

الجامعة 
التي تخرج 

 منھا
(وثیقة 
 المعادلة)

تاریخ 
 التخرج

النصاب 
 التدریسي

فترة 
 العقد

*مالحظات 
 اللجنة

           
           
           
           
           
           
           
           
 
المعتمدین لغایات احتس�اب الطاق�ة االس�تیعابیة وف�ق م�ا ن وغیر المتفرغین والمتفرغأعضاء ھیئة التدریس  عدد .2

 معاییر االعتماد الخاص:حددتھ 
 ): عدد أعضاء ھیئة التدریس المعتمد لغایات احتساب الطاقة االستیعابیة4جدول رقم (

%) م��ن أعض��اء ھیئ��ة الت��دریس 20عل��ى أن ال تزی��د نس��بتھم ع��ن (یج��وز تعی��ین أعض��اء ھیئ��ة ت��دریس غی��ر متف��رغین  •
  .لتغطیة العمل اإلضافي وعمل غیر المتفرغین في كل برنامج/ مسار من حملة درجة الدكتوراه والماجستیر تفرغینالم

 
 
 
 

 الكوادر المساعدة: –ب 
التدریس�ي لك�ل م�نھم،  العلمی�ة وتخصص�اتھم والنص�ابھم م�ؤھالتوالمختب�رات والمش�اغل أسماء مشرفي وفنیي 

 و مشغل:في كل مختبر أ ونسبة (طالب: مشرف/فني)
  

 :)      ): مشرفو وفنیو المختبرات والمشاغل في تخصص (5جدول رقم (

 المختبر / المشغل
اسم 

 المشرف/
 الفني

 وظیفتھ
صفة 
 التعیین

(متفرغ/غیر 
 متفرغ)

مؤھلھ 
العلمي 

 وتخصصھ

النصاب 
 التدریسي

نسبة 
 (طالب:مشرف/فني)
 حسب المعاییر

 مالحظات اللجنة *
 (تعبأ من قبل اللجنة) 

        
        

 العدد الفعلي أعضاء ھیئة التدریس
العدد المعتمد 

لغایات احتساب 
الطاقة 

 االستیعابیة

مالحظات  *
 اللجنة

(تعبأ من قبل  
 اللجنة)

    عدد أعضاء ھیئة التدریس المتفرغین من حملة  الدكتوراه 

    ة التدریس المتفرغین من حملة الماجستیرعدد أعضاء ھیئ

    عدد أعضاء ھیئة التدریس المتفرغین من حملة البكالوریوس

    عدد أعضاء ھیئة التدریس غیر المتفرغین* 

    المجموع الكلي
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 ً  :الطلبـــة - ثالثا
 للعام الدراسي (     ): )التخصص في الفصل (    و مسار/والبرنامج الكلیة عدد الطلبة المسجلین في 

 والبرنامج والكلیة): عدد الطلبة المسجلین في التخصص 6جدول رقم (
 
 مالحظات اللجنة * بة الفعليالطل عدد 

 (تعبأ من قبل اللجنة) 
   الكلیةمجموع الطلبة المسجلین في 
   )     (  مسارال البرنامج/مجموع الطلبة المسجلین في 
   )        تخصص (مجموع الطلبة المسجلین في 

 ً  الكتب والدوریات والمعاجم والموسوعات: - رابعا
 ة على مصادر المعلومات المختلفة التي یوفرھا التخصص): مالحظات اللجن7جدول رقم (

 
 المقتنیات

 

 العدد
 المتوفر

التغطیة لمجاالت 
بحسب  التخصص

 المعاییر

 مالحظات اللجنة *
 (تعبأ من قبل اللجنة) 

    الكتب 
    المراجع 
    الدوریات 
    المعاجم والموسوعات 

 
 

ً خامس  :خاصةلامختبرات والمشاغل والمرافق ال - ا
 )                 ( تخصصل المتوفرة): المختبرات والمشاغل 8جدول رقم (

 
المساحة 

 الفعلیة
 )2(م

عدد الطالب 
في الشعبة 

 الواحدة

 * مالحظات اللجنة
 (تعبأ من قبل اللجنة) 

 المختبرات
    مختبر (   )
    مختبر (   )
    مختبر (   )

 المشاغل
    مشغل (  )
    مشغل (  )
    مشغل (  )

 
ً ساد  :والوسائل التعلیمیة واألدواتالتجھیزات  - سا

  

  :)        ( المتوفرة لتخصص): التجھیزات واألدوات والوسائل التعلیمیة 9جدول رقم (
 

 التجھیزات
 

 مالحظات اللجنة * العدد المتوفر
 (تعبأ من قبل اللجنة)
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یمكن إرفاق كشف تفصیلي بالتجھیزات 
وات والوسائل التعلیمیة المتوفرة واألد

 لتخصص
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 ً  :(تعبأ من قبل اللجنة) تخصصلحساب الطاقة االستیعابیة الخاصة ل -سابعا
 

 العلمیة والتطبیقیة:اإلنسانیة و) حساب الطاقة االستیعابیة الخاصة للتخصصات  10جدول رقم (          
 

 التخصص البرنامج

)1( )2( 
 

)3( )4 ( )5( 
 

)6( )7( 
 

)8( 
 

 الدكتوراه درجة حملة 
 والماجستیر المعتمدین

 

 

 درجة حملة 
 البكالوریوس المعتمدین

 عنعلى ان ال یزید عددھم (
 ضعف

حملة درجة الدكتوراة  مجموع
)الماجستیر المتفرغینو  

اعضاء ھیئة التدریس 
 المتفرغین المعتمد 

 

)1+()2(  

مجموع غیر 
 نالمتفرغین المعتمدی

 
 

حملة مجموع % من 20(
 الدكتوراه 

والماجستیر المعتمدین 
 المتفرغین)

المجموع الكلي 
 المعتمد

 

)3)+(4( 

مجموع عدد 
ساعات الخطة 

عدد ساعات ÷ 
 مواد التخصص

 نسبة 
 ∫ V�U�©

…dI*« ®–U��√ 
 
 

 

 الطاقة االستیعابیة
 للتخصص

 

)5×()6()×7( 
 ماجستیر هدكتورا

 انساني
 
 
 

       1:40  

        1:40  

 تقني علمي
 تطبیقي

        1:35  

        1:35  

        1:35  

 فندقي
        1:25  

        1:25  
ات التطبیقیة لكلیولعلمیة نیة وانساتكون نسبة الطلبة في األقسام والتخصصات المرخصة إلى أعضاء ھیئة التدریس المتفرغین حسب تعلیمات ومعاییر االعتماد الخاص للتخصصات اإل *

 وتعدیالتھ، كاآلتي: 2007) لسنة 20) من قانون ھیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي رقم (7الصادرة بموجب الفقرتین (أ، ك) من المادة ( 2013) لسنة 6المجتمع المتوسطة المعدلة رقم (
  ) في التخصصات الفندقیة. 25: 1(  –  التطبیقیة. وفي التخصصات  العلمیة ت) في التخصصا1: 35( -     )  في التخصصات اإلنسانیة.1:40( -
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 ً  توصیات اللجنة ( تعبأ من قبل اللجنة): – ثامنا
   الى معاییر االعتماد الخاص لتخصص وفقاً لما ورد في ھذا التقریر وبناء على مشاھدات اللجنة واستناداً 

 وصي بما یلي :) فإن اللجنة ت            (
 

    
 
 
 
 
  

 
 مقرراً  عضواً  عضواً  أمیناً للسر

    
 
 

 الیوم:..................                                                                                
 

 .........التاریخ:..........                                                                                
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 المرفقات: -
1. 
2. 
3. 
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