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تاريخ البدء بطرح ال ﺮامج التقليدية
تاريخ البدء بطرح ال ﺮامج غ ﺮ التقليدية
)إن وجدت(
الجهة املشرفة
معلومات رئيس املؤسسة التعليمية

خاصة

حكومية
اإلسم

هيئة مستقلة
أع ى شهادة علمية حاصل عل ا

معلومات اإلتصال
العنوان ال ﺮيدي
رقم الهاتف
رقم الفاكس
ال ﺮيد االلك ﺮوني
املوقع االلك ﺮوني
رؤية املؤسسة
رسالة املؤسسة
غايات املؤسسة
قيم املؤسسة
تاريخ اخر تعديل للموقع االلك ﺮوني

معلومات أكاديمية
 ير ى االجابة ع ى ما ي ي:
٢

التخصص الدقيق

نوع املؤسسة التعليمية
هل املؤسسة مع ﺮف ا من الجهة
املختصة عن التعليم العا ي ي الدولة
ال توجد ف ا؟
هل املؤسسة التعليمية معتمدة من
جهة االعتماد وضمان الجودة ي
الدولة.
لغ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة التدريس

حكومية

أقليمية

خاصة

عدد اعضاء الهيئة التدريسية حسب
رت م االكاديمية

عاملية

ال

نعم

ً
إذا كانت األجابة نعم ،ير ى إرفاق كتاب االع ﺮاف باملؤسسة من الجهة املختصة مصدقا حسب األصول.

ال

نعم

ً
إذا كانت األجابة نعم ،ير ى إرفاق كتاب االعتماد من الجهة املختصة مصدقا حسب األصول.

ألبناء البلد  ،............................................لغ ﺮ ابناء البلد..............................................................
هل يتم تدريس الطلبة الوافدين مع الطلبة املحلي ن ي صفوف مش ﺮكة...........................................
العدد االجما ي

ع ـ ـ ـدد الطلب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

اخرى

عدد الطلبة املحلي ن
عدد الطلبة االردني ن

عدد الطلبة األجانب
أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

مشرف مخت ﺮ

باحث

مدرس

مساعد مدرس
أخرى أذكرها..........................................................................................................................:
نظام التدريس ي املؤسسة

سنوات دراسية

فصول

ساعات معتمدة

الحد األدنى

عدد الساعات الدراسية املسموح
للطالب دراس ا ي الفصل الواحد

هل يسمح )للخريج ن األجانب(
للتخصصات املهنية )الطب،طب
األسنان،الهندسة ،الصيدلة( بمزاولة
املهنة ي بلد الدراسة

ساعات ECTS
الحد األع ى

عدد االبحاث العلمية املنشورة ع ى محرك البحث Scopus
النشاط البح ألعضاء هيئة التدريس

أخرى

عدد االبحاث العلمية املنشورة ع ى محركات بحث أخرى
*** ير ى ذكر اسماء املحركات األخرى حال توفرها

ال

نعم

يتب ـ ـ ـ ـ ــع

٣

هل يش ﺮط االنتظام بالدراسة
لجميع التخصصات
هل يسمح للطلبة الدارس ن
باالنتساب االنتقال ا ى
مؤسستكم ؟

أخرى
ال
نعم
إذا كان ال.............أذكرها..............................................................................................................
...................................................................................................................................................
ال

نعم

إذا كان نعم وضح اآللية واإلجراءات...............................................................................................:
.....................................................................................................................................................

هل يسمح للطلبة الدارس ن
ال
عن بعد) (Distance Learningنعم
باالنتقال ا ى مؤسستكم؟
ومواصلة الدراسة أو االلتحاق مــا هــو الحــد االق ـ مــن الساعات/السنوات/الفصــول الدراســية ال ـ يمكــن احتســا ا للطلبــة املنتقل ـ ن
من مؤسسات اخرى ا ى مؤسستكم للتخرج م ا؟
بالدراسات العليا.
هل تقبل مؤسستكم حملة
الدبلوم املتوسط )سنتان بعد
الثانوية العامة التجس ﺮ( ؟

ال

نعم

هل يش ﺮط اجتياز امتحان
مع ن لطلبة )التجس ﺮ( قبل
قبولهم "مثل االمتحان الشامل
* ما ي النسبة املئوية لعدد الساعات املعادلة مقارنة بمجموع الساعات الدراسية ي كلية املجتمع؟
لدى الطلبة األردني ن"

هل يوجد برامج مش ﺮكة مع
مؤسسات تعليمية أخرى ملنح
الدرجات؟

نعم

ال

نعم

ال

ي حال اإلجابة بنعم :
 أذكر طبيعة ال ﺮنامج. أذكر الجهات. -إرفاق صورة عن اإلتفاقية.

٤

 شروط القبول لجميع الدرجات العلمية
 ملخص أهم شروط القبول لجميع الدرجات العلمية
الرقم

الدبلوم املتوسط

البكالوريوس

الدبلوم العا ي
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املاجست ﺮ

الدكتوراﻩ

مدة الدراسة
 الحد األدنى من املدة املطلوبة لالنتظام والحصول ع ى الدرجة:
الدرجة املمنوحة

الحد األدنى للحصول ع ى الدرجة

درجة الدبلوم املتوسط
درجة البكالوريوس
درجة الدبلوم العا ي
درجة املاجست ﺮ
درجة الدكتوراﻩ

٦

الحد األدنى لإلنتظام

جدول باسماء الكليات

الرقم
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اسم الكلية
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 التخصصات وال ﺮامج املعتمدة ي املؤسسة التعليمية :
٧

قائمة التخصصات وال ﺮامج املعتمدة ي كلية..........................................
الرقم
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اسم
التخصص

الدرجة العلمية
)بكالوريوس،
ماجست ﺮ...،الخ(

عدد سنوات
الدراسة

الساعات املعتمدة
لنيل الدرجة

٨

نظام التدريس
)ساعات معتمدة،
سنوات،ساعات (ECTS

لغة
التدريس

تاريخ
االعتماد

 عدد الطلبة ي ال ﺮامج االكاديمية املعتمدة ي الكلية/القسم :
عدد الطلبة ي ال ﺮامج
السنة األو ى

السنة
الثانية

اسم ال ﺮنامج األول :

السنة
الثالثة

السنة الرابعة السنة الخامسة

اسم ال ﺮنامج الثاني :
اسم ال ﺮنامج الثالث :
اسم ال ﺮنامج الرابع :
اسم ال ﺮنامج الخامس :
اسم ال ﺮنامج السادس :

 عدد الساعات النظرية والعملية :
٩

السنة
السادسة

املجموع الك ي

عدد الساعات النظرية والعملية ي ال ﺮامج األكاديمية املعتمدة
عدد الساعات العملية ي الخطة الدراسية

عدد الساعات النظرية ي الخطة الدراسية

اسم ال ﺮنامج األول :

اسم ال ﺮنامج الثاني :
اسم ال ﺮنامج الثالث :
اسم ال ﺮنامج الرابع :
اسم ال ﺮنامج الخامس :
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 نسب املدرس ن والطلبة :
الرقم

النسبة املئوية

العبارة

.١

نسبة الطالب ا ى عضو هيئة التدريس املتفرغ

.٢

نسبة الطلبة ا ى مجموع اعضاء هيئة التدريس املتفرغ ن وغ ﺮ املتفرغ ن.
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نسبة االستاذية ا ى اعضاء هيئة التدريس املتفرغ ن.
نسبة حملة الدكتوراﻩ ا ى اعضاء هيئة التدريس املتفرغ ن.
نسبة استاذ مشارك ا ى عدد اعضاء هيئة التدريس املتفرغ ن.
نسبة االستاذ املساعد ا ى عدد اعضاء هيئة التدريس املتفرغ ن.
نسبة االستاذية ا ى اعضاء هيئة التدريس غ ﺮ املتفرغ ن.
نسبة حملة الدكتوراﻩ ا ى اعضاء هيئة التدريس غ ﺮ املتفرغ ن.
نسبة استاذ مشارك ا ى عدد اعضاء هيئة التدريس غ ﺮ املتفرغ ن.
نسبة االستاذ املساعد ا ى عدد اعضاء هيئة التدريس غ ﺮ املتفرغ ن.

 نسبة املدرس ن والطلبة للدراسات العليا:
الرقم

العبارة

.١

نسبة أستاذ متفرغ ا ى طالب.

.٢

نسبة أستاذ غ ﺮ متفرغ ا ى طالب.
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نسبة استاذ مشارك متفرغ ا ى طالب.

النسبة املئوية

نسبة استاذ مشارك غ ﺮ متفرغ ا ى طالب.
نسبة االستاذ مساعد املساعد متفرغ ا ى طالب.
نسبة االستاذ مساعد غ ﺮ متفرغ ا ى طالب.

قائمة أعضاء الهيئة التدريسية ي املؤسسة
١١
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تاريخ
املؤهل
الحصول
العلمي
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األع ى
العلمي
)(Ex:Ph.D
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الرتبة
االكاديمية
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ال ﺮنامج الخامس
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قائمة أعضاء الهيئة التدريسية من حملة الدكتوراﻩ ي املؤسسة التعليمية
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اسم الجامعة
ال تخرج م ا
باللغة
االنجل ية
للمؤهل األع ى
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االسم

التخصص

ال ﺮنامج األول

ال ﺮنامج الثاني

ال ﺮنامج الثالث

ال ﺮنامج الرابع

ال ﺮنامج الخامس

ال ﺮنامج السادس
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متفرغ

غ ﺮ متفرغ

معلومات وبيانات خاصة لكليات الطب وطب األسنان
عدد طلبة الطب
 /طب األسنان

عدد اعضاء
الهيئة
التدريسية ي
كلية الطب /
طب األسنان

عدد اعضاء هيئة التدريس حسب رت م األكاديمية ي كلية الطب  /طب األسنان
استاذ

استاذ مشارك

استاذ
مساعد

محاضر

مدرس

مدرس
مساعد

** املستشفيات وأماكن التدريب
الرقم

تخصص املستشفى

اسم املستشفى
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محاضر
متفرغ

البنية التحتية للمؤسسة

البنية التحتية للمؤسسة
املساحة للمؤسسة التعليمية
عدد مواقع الحرم الجام ي للجامعة
عدد املخت ﺮات وذكرها
عدد املدرجات
عدد ونوع مباني الخدمات الطالبية
)رياضه......،الخ(
عدد الصاالت والقاعات الدراسية
عدد مكتبات الجامعة
ذكر وبيان املستشفيات وأماكن التدريب ي حال
وجود كلية طب وطب األسنان

١٥

مخت ﺮات املؤسسة
الرقم

الكلية

عدد مخت ﺮات
الحاسوب

عدد املشاغل
الهندسية
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عدد املخت ﺮات
الطبية

عدد اجهزة الحاسوب
الشخصية

مكتبة املؤسسة
املعلومات الالزمة

البند
مساحة املكتبة )بامل ﺮ املربع(
مجموع الطلبة الذين يمكن استيعا م ي نفس الوقت )السعة الكلية(
عدد الكتب واملراجع العلمية املتوفرة ي املكتبة باللغة العربية  /او اللغة املحلية
)إذا كانت املؤسسة غ ﺮ عربية(
عدد الكتب واملراجع العلمية املتوفرة ي املكتبة باللغة االنجل ية  /او اللغة املحلية
)إذا كانت املؤسسة غ ﺮ عربية(
عدد الدوريات الورقية.
عدد الكتب االلك ﺮونية.
عدد االش ﺮاكات االلك ﺮونية.
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إجراءات تصديق نموذج طلب املعلومات
 ع ى مؤسسات التعليم العا ي غ ﺮ األردنية ال ترغب بالحصـول ع ـى اع ـﺮاف
وزارة التعلــيم العــا ي والبحــث العلمــي األردنيــة تعبئــة النمــاذج التاليــة )وذلــك
حسب طبيعة ال ﺮامج ال تمنحها(:
" نموذج طلب معلومات عن املؤسسات التعليمية ال تمنح "تعليم تقليدي"
" نموذج طلب معلومات عن املؤسسات التعليمية ال تمنح "تعليم غ ﺮ تقليدي"
)متوفرة ع ى املوقع اإللك ﺮوني للوزارة (www.mohe.gov.jo

 ومن ثم تصديقها حسب الخطوات التالية:
 الختم الرسمي للمؤسسة التعليمية ع ى كل صفحة من صفحات النموذج.
 تص ــديق الجه ــة املس ــؤولة ع ــن التعل ــيم الع ــا ي ــي البل ــد ال ــذي توج ــد في ــه املؤسس ــة
التعليمية و كتاب تغطية م ا يفيد بأن املعلومات املذكورة ي النموذج صحيحة.
 تصديق وزارة الخارجية التابعة للدولة ال توجد ف ا املؤسسة التعليمية.
 تصــديق الســفارة األردنيــة أو القنصــلية األردنيــة ــي البلــد الــذي توجــد فيــه املؤسســة،
و ي حال عدم وجود سفارة أو قنصلية أردنية ي ذلك البلد يتم تصديق الطلب من
سفارة ذلك البلد ي األردن ومن ثم الخارجية األردنية.

The Hashemite Kingdom of
Jordan
Ministry of Higher Education
and Scientific Research
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ً
 مالحظة هامة جدا
ير ــى تعبئ ــة املعلوم ــات املتعلق ــة ب ــالتعليم التقلي ــدي فق ــط ــي ه ــذا النم ــوذج وع ــدم
خلطهــا مــع أي معلومــات تتعلــق بــالتعليم غ ــﺮ التقليــدي ) ،(Non Traditionalبمــا ــي
ذلك:






معلومات حول املؤسسة التعليمية
التخصصات املعتمدة
عدد الطلبة.
عدد أعضاء الهيئة التدريسية.
غ ﺮ ذلك من األسئلة املحتواة ي النموذج.

ً
ً
للتأكيد ،إذا كانت املؤسسة تمنح برنامجـا واحـدا فقـط بنظـام الدراسـة التقليديـة
ــي ح ـ ن أن بــا ي ال ــﺮامج ــي ع ــﺮ االن ﺮنــت ،فيجــب عل ــا تعبئــة املعلومــات املتعلقــة
بذلك ال ﺮنامج فقط ي هذا النموذج.

ً

)ه ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـام ج ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـدا(

يـر ى أرفاق الوثائق التالي ـة:
) (١كتاب اعتماد الجامعة من الجهة املسؤولة ي الدولة مصدق حسب األصول.
) (٢كتب اعتماد مصدقة حسب األصول لجميع ال ﺮامج األكاديمية ال تطرحها املؤسسة.
١٩

) (٣الخطة الدراسية لكل تخصص.
) (٤قائمة بأسماء أعضاء الهيئة التدريسية وفقا لالرقام املذكورة ي الجداول اعالﻩ مع ذكر:
أ( الرتبة األكاديمية.
ب( ال ﺮيد اإللك ﺮوني.
ج( تاريخ بدء العمل و ايته.
)وذلك لكل عضو هيئة تدريس(
 ي حال كانت املؤسسة تطرح برامج تعلـيم تقليديـة وغ ـﺮ تقليديـة ـي آن واحـد عل ـا تعبئـة نمـوذج ن منفصـل ن كمـا هـو موضـح ـيصفحة ).(١
وعالوة ع ى ذلك ،يتع ن ع ى املؤسسـة إرفـاق كشـوفات منفصـلة ألعضـاء الهيئـة التدريسـية ـي كـل نـوع )تقليـدي ،غ ـﺮ تقليـدي( مـع
ذكر التفاصيل الوارد أعالﻩ ي البند ) (٤لكل عضو هيئة تدريس.
) (٥التصنيف األكاديمي العاملي للمؤسسة مع ذكر اسم جهة التصنيف.
) (٦دليل الطالب ي الجامعة.
) (٧وصف املواد لل ﺮامج االكاديمية.
ً
) (٨ير ــى مراع ــاة الدق ــة ــي تعبئ ــة النم ــاذج .أج ــب ع ــى كاف ــة األس ــئلة كم ــا ــي واردة ــي النم ــوذج وأرفـ ـاق األوراق املطلوب ــة وفق ــا
للشروط.

٢٠

