
أسس استحداث البرامج املستضافة واملشتركة الصادرة استنادا إلى أحكام املادة 

( 17عليم العالي والبحث العلمي رقم )( من قانون الت11( والبند )2أ( البند )/6)

 وتعديالته 2018لسنة 

 والمشتركةأسس استحداث البرامج المستضافة  

1 

 

:
ً
مع مراعاة ما ورد في اإلطار العام الستتتتتتتحداث البرامج ايةاديمية الصتتتتتتادرة عن مالس التعليم العالي  اوال

وتعليمات البرامج املستتتتتتتتضتتتتتتتافة الصتتتتتتتادرة عن مالس تيلة اعتماد متستتتتتتتستتتتتتتات التعليم العالي تعتمد 

 ايسس التالية كشرط للموافقة على البرامج املستضافة:

ن فيها البرنامج املستضاف واملتسسة املستضافة  -1
ّ
عقد اتفاقية بين متسسة التعليم العالي االردنية املوط

 واملالي واالداري والتزامات ةل من الطرفين. ايةاديميبحيث تتضمن االتفاقية الدور 
 

( جامعة عاملية في واحدة من 500املستتتتتضتتتتافة من االامعات العاملية )تتتتمن أو  )أ. أن تكون املتستتتتستتتتة  -2

 التصنيفات اآلتية:
 

(Academic Ranking of World Universities (ARWU 1. 

Times Higher Education World University Rankings 2. 

QS World University Rankings 3.  

البرامج التقنيتتتة واالتتتامعتتتات والكليتتتات االتتتامعيتتتة التقنيتتتة  ات الطبيعتتتة  يستتتتتتتتتتتتت )أ من البنتتتد )أ( أعال ب. 

 ااخاصة و ات السمعة العاملية.
 

 .أن يكون البرنامج املستضاف  ا قيمة أةاديمية مضافة -3
 

 .تمنح الشهادة من االامعة املستضافة وتخضع لشروط معادلة الشهادات ايجنبية -4
 

املستتتتتتتتتضتتتتتتتتاف من قبل اعضتتتتتتتتاة تيلة التدر س في االامعة املستتتتتتتتتضتتتتتتتتافة تنفذ ااخطة الدراستتتتتتتتية للبرنامج  -5

 (.%70بنسبة ال تقل عن )
 

 .تكون لغة التدر س للبرنامج املستضاف هي لغة االامعة املستضافة -6
 

ن فيها البرنامج -7
ّ
 .يتم تنفيذ البرنامج املستضاف في موقع متسسة التعليم العالي االردنية املوط

 

 

لم يتم اعتماد التخصتتتتتتتتتل مو)تتتتتتتتتو  البرنامج املستتتتتتتتتتضتتتتتتتتتاف  إ اتعتبر موافقة املالس على البرنامج الغية  -8

 خال  سنة من تاريخ املوافقة عليه.
ً
 خاصا

ً
 اعتمادا

 

من شرط اإلقامة في البلد ايم لللامعة التي تمنح الشهادة  بالبرامج املستضافة امللتحقون يعفى الطلبة  -9

 .لغايات معادلتها في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
 



أسس استحداث البرامج املستضافة واملشتركة الصادرة استنادا إلى أحكام املادة 

( 17عليم العالي والبحث العلمي رقم )( من قانون الت11( والبند )2أ( البند )/6)

 وتعديالته 2018لسنة 

 والمشتركةأسس استحداث البرامج المستضافة  

2 

:
ً
مع مراعاة ما ورد في اإلطار العام الستتتتتتتحداث البرامج ايةاديمية الصتتتتتتادرة عن مالس التعليم العالي   ثانيا

وتعليمات البرامج املشتتتتتتتتتتتتتتركة الصتتتتتتتتتتتتتادرة عن مالس تيلة اعتماد متستتتتتتتتتتتتتستتتتتتتتتتتتتات التعليم العالي تعتمد 

 :ةامج املشتركالبر ايسس التالية كشرط للموافقة على 

 .والتزامات ةل من الطرفين واملالي واالداري  ايةاديميج تتضمن الدور عقد اتفاقية بين طرفي البرنام-1

في حا  كون البرنامج مشتتر  مع إحد  متستستات التعليم العالي غير ايردنية يان أن تكون املتستستة أ. -2

 ( جامعة عاملية في واحدة من التصنيفات اآلتية:500مصنفة )من أو  )

(Academic Ranking of World Universities (ARWU 1. 

Times Higher Education World University Rankings 2. 

QS World University Rankings 3.  

يستتتتتتتتتتتتت )أ من البنتتتد )أ( أعال  البرامج التقنيتتتة واالتتتامعتتتات والكليتتتات االتتتامعيتتتة التقنيتتتة  ات الطبيعتتتة  ب.

 ااخاصة و ات السمعة العاملية.
 

 .قيمة أةاديمية مضافة املشتر   اأن يكون البرنامج  -3
 

 

 تمنح الشهادة من االامعة املوطن فيها البرنامج على أن تحمل ختم جميع أطراف البرنامج. -4
 

 من جهات االعتماد في دولة تلك  إ ا -5
ً
ةان البرنامج مشتر  مع جامعة غير أردنية يشترط أن يكون معتمدا

 االامعة.
 

يطبق على البرنامج املشتتتتتر  استتتتس القبو  املعتمدة من مالس التعليم العالي مع مراعاة أستتتتس ومعايير  -6

 استحداث التخصصات ايةاديمية.
 

متستتتستتتات التعليم  اعتمادتطبق ةافة تعليمات مالس التعليم العالي والقرارات الصتتتادرة منه ومن تيلة -7

 العالي على ةافة املتسسات غير ايردنية املشاركة في تنفيذ البرنامج املشتر .
 

يتم تنفيتتتذ البرنتتتامج املشتتتتتتتتتتتتتر  في املوقع/املواقع املحتتتددة في االتفتتتاقيتتتةق وعلى ان ينفتتتذ البرنتتتامج من قبتتتل -8

 اخطة دراستتتتية مشتتتتتركة تو)تتتتع 
ً
أعضتتتتاة تيلة تدر س يم لون جميع املتستتتتستتتتات املشتتتتاركة في البرنامج ووفقا

 الي في اململكة.متسسات التعليم الع اعتمادلهذا البرنامج تتم املوافقة عليها من قبل تيلة 

 


