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 جودتها  انــوضم العالي  مــالتعلي ات ــمؤسس اد ــاعتم ون ــــقان

 2007( لسنة  20م )ـــرق

ــ   ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يـسم  ذاا الاانون ) قانون اعتماد مؤـسـسات التعليم العالي وـضمان جودتها   -1المادة  

( ويعمل به بعد ستين يوما من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية 2007لسنة  

. 

 

يكون للكلمـات والعاـارات التـاليـة ايومـا وردت في ذـاا الاـانون المعـاني   -2المـادة  

 المخصصة لها ادناه ما لم تدل الارينة عل  غير ذلك : 

 

ـــية اـ اديمـية بـعد  ـــنة دراســ التعليم الـعالي : التعليم اـلاال ت تـال ـمدـته عن ســ

 شهادة الدراسة الوانوية العامة او ما يعادلها .  

: المؤسـسـات التي تتول  التعليم العالي سـواا  ان  مؤسـسـات التعليم العالي 

ــات مجتم    او  لي ــة  ــات جــامعي او  لي ــات  جــامع

 متوسطة او غيرذا . 

ــ الهيئ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ــ ة : ذيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها  ــ

 المنشأة بماتض  ااكام ذاا الاانون .  

 ام ذاا الاانون .  س       : مجلس الهيئة المؤلف بماتض  ااكــالمجل

 س : رئيس المجلس .ـــــــــالرئي

 

ــات التعليم العالي   أتنشـــ  -أ  -3المادة   ــسـ ــم  )ذيئة اعتماد مؤسـ في المملكة ذيئة تسـ

وضــمان جودتها ( تتمت  بشــخصــية اعتاارية ذات اســتاول مالي وادارال 

ام بجمي   ـــكة تمـلك اتموال المناوـلة وغير المناوـلة والاـي ا بـهاه الصــ ولـه

ك ابرام العاود  ا في ذـل ا بـم دافـه ة لتاايا اـذ ة الوقـم انونـي ات الـا ــرـف التصــ

ا اا وقاول   ا ولـه ــاـي ات والواـــ ــاعـدات والتارعـات والمنا والهـا المســـ

 التااضي وان تنيب عنها في اتجرااات الاضائية الو يل العام . 

 ترتاط الهيئة برئيس الوقراا . -ب

 

 -تهدف الهيئة ال : -4المادة 

ــمـان جودة مخرجـاتـه   -أ ــين نوعيـة التعليم العـالي في المملكـة وضــ تاســ

 ولية. دتوافا م  المعايير الباستخدام معايير قياس ت
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ــســــات التعليم الـعالي عل  اتنكـتا  والتـكاـعل م  الـجامـعات   -ب تاكيز مؤســ

ــاط الجودة   ــســــات الاـاا العلمي المميزة وذيـئات اتعتـماد وضــ ومؤســ

 الدولية. 

تاكيز مؤســســات التعليم العالي عل  ادامة تميزذا في مواجهة التاديات  -ج

 ت. للواول ال  مستوى عال من التنافسية ونال المعرفة وبناا الادرا

ــار ي بين الاطاعين العام   -د تاني الريادة والتميز واتبداع ضــمن مكهوم تش

والخاص لتاايا المواامة بين مخرجات التعليم العالي وااتياجات ســـو   

 العمل. 

نشـر قاافة الجودة وترسـيخ قيمها وتطوير ممارسـة اتنشـطة الخااـة  -ذــــــ 

 بها.

 

 ســـيب رئيس الوقراا مجلســـا يســـم يؤلف مجلس الوقراا بناا عل  تن -أ  -5المادة  

مجلس ذيئة اعتماد مؤـسـسات التعليم العالي وـضمان جودتها( من ـساعة )

 -اعضاا يتم اختيارذم عل  الناو التالي:

ة وياترن   -1 اذـي ـــت ة اتســ ة رتـا ا ومن امـل الرئيس عل  ان يكون متكرـغ

 تعيينه باترادة الملكية السامية . 

 نائب للرئيس عل  ان يكون متكرغا ومن املة رتاة اتستاذية .  -2

خمســة اعضــاا من قطاعات ا اديمية وانتاجية وخدمية  ما ذو ماين   -3

 -ادناه : 

ــات التعليم العـالي في المملكـة ممن   - ــســـ اقنين متكرغين من مؤســ

 ياملون رتاة اتستاذية . 

 قوقة من ذوال الككااة والخارة ياملون درجة الد توراة .   -

 يشترط في عضو المجلس ان يكون :  -ب

 ة . . اردني الجنسي1

 . ذا اذلية مدنية  املة .2

 . غير ماكوم بجناية او جناة مخلة بالشرف . 3

تـادد الااو  الـمالـية للرئيس وـنائـاه واعضــــاا المجلس المتكرغين في   -ج

 قرار تعيين  ل منهم . 

في اال تعيين اعضـاا مجلس الهيئة المتكرغين من اتسـاتاة العاملين في   -د

خدمتهم في المجلس خدمة مســتمرة لتشــمل    الجامعات اتردنية تعتار مدة

  افة ااوقهم المادية وات اديمية . 
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ــ  ( من الكارة 3يعتار العـضوان المتكرغان المنـصوص عليهما في الاند ) -ذـــ

ا الكنـية واتدارـية   )أ( من ـذاه الـمادة مســـــاـعدين للرئيس وتـادد مـهامهـم

 بارار يصدره الرئيس لهاه الغاية.

تكون مدة رئاســـة المجلس وعضـــويته ارب  ســـنوات قابلة للتجديد لمرة  -أ  -6المادة  

ــو في المجلس تال   ــغر مر ز الرئيس او نائاه او اال عضــ واادة واذا شــ

ســاب من اتســااب يعين مجلس الوقراا من يال ماله للمدة المتااية من 

 ( من ذاا الاانون . 5عضويته في المجلس وفاا تاكام المادة )

ــكــل وفا ااكــام ذــاا الاــانون يعين نــائــب الرئيس   في اول مجلس  -ب يشــ

 وعضوان اخران لمدة سنتين والااية لمدة ارب  سنوات . 

يؤدال الرئيس واعضـــاا المجلس امام رئيس الوقراا ب قال مااشـــرتهم  -ج

 تعمالهم ب الاسم التالي : 

ــم ـباظ العنيم ان ا ون مخلصـــــا للمـلك والوطن وان ااترم الاوانين  ) اقســ

نمة المعمول بها وان اقوم بالمهام والواجاات المو ولة الي بشـرف واتن

 وامانة واخوص (.

 

 يتول  المجلس المهام والصوايات التالية :  -7المادة 

وضـ  معايير اعتماد مؤسـسـات التعليم العالي وبرامجها وضـمان جودتها  -أ

 وتصنيكها ومراجعتها دوريا. 

ــات التعليم العــالي بـالاوانين واتننمــة   -ب ــســـ مراقاــة مـدى التزام مؤســ

ـــمان الجودة  ايير اتعتـماد وضــ الي ومـع التعليم الـع والتعليـمات المتعلـاة ـب

 والتصنيف . 

ســتويات المؤذوت والشــهادات المرتاطة وضــ  اطار وطني وتصــنيف لم -ج

بارامج التعليم العالي والتعلــــيم العام والتدريب المهني والتاني بماتض  

 ننام يصدر لهاه الغاية.

 اعتماد مؤسسات التعليم العالي و الك اعتماد برامجها ات اديمية .  -د

تاييم مؤسـسـات التعليم العالي وجودة برامجها ومخرجاتها ات اديمية   -ذــــــ 

 والمهنية ونشر ما يراه مناساا . 

ــات واتباـاق المتعلاـة بجودة التعليم   -و دراســـ جم  المعلومـات واجراا اـل

 . العالي وضمان جودة مخرجاتها 

اقرار التاارير التي يعدذا الرئيس او اللجان وااـدار الدراسـات والااوق  -ق

 والنشرات المتعلاة بانشطة الهيئة . 

ــات التعليم العالي باجراا التاييم الااتي لارامجها  -  ــسـ التأ د من قيام مؤسـ

 ومخرجاتها . 
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ــســـــة التعليم الـعالي مـااـبل قـيام المجلس  -ط  تـادـيد الـادل اـلاال ـتدفـعه مؤســ

ــمان الجودة  ــهادات ضـ ــنوية وشـ باتعتماد العام والخاص والمتابعة السـ

ــة بناا عل  طلاها ضــمن  ــس والتصــنيف وماابل تاديم اال خدمات للمؤس

 مهام المجلس واواياته . 

ــنوـية للهيـئة ورفعـها ال  مجلس الوقراا   -ال ــروع المواقـنة الســ اقرار مشــ

 للمصادقة عليها . 

ــ  نـنام  -ك انشــــاا مر ز وطني لوختـاارات تـادد مـهاـمه وواجـااـته بماتضــ

 يصدر لهاه الغاية . 

ــؤون   -ل ــائر الشـ ــاا اال مرا ز لها عوقة بعمل الهيئة تادد مهامها وسـ انشـ

 لهاه الغاية. المتعلاة بها بماتض  ننام يصدر 

ــتوى   -م ــات التعليم العالي عل  مسـ ــسـ ــمان الجودة لمؤسـ ــهادة ضـ منا شـ

 المؤسسة وعل  مستوى الارامج ات اديمية. 

اعتماد مؤـسـسات التعليم العالي غير اتردنية خارج المملكة اعتمادا عاما    -ن

ــتوى  ــمان جودة عل  مسـ ــهادة ضـ ــا بناا عل  طلاها ومناها شـ وخااـ

المؤسسة وعل  مستوى الارامج ات اديمية وفاا للتعليمات التي يصدرذا 

 المجلس لهاه الغاية.

 ي  اعمال الهيئة  .اادار التعليمات والمعايير واتسس المتعلاة بجم -س

 تشكيل اللجان الوقمة لمساعدته عل  الايام بمهامه وتاديد اواياتها . -ع

 اقترا  مشاري  التشريعات الوقمة لعمل الهيئة . -ف

 

ادة   ا    -8الـم ه  لـم اـب ة غـي اـل ه في ـا ائـا دعوة من الرئيس او ـن يجتم  المجلس ـب

ا ورية اعضائه عل   دع  الااجة ال  ذلك ب ويكون اجتماعه قانونيا باضور 

ة   ا ورـي ه ـب ه ب ويتخـا قراراـت ائـا لب عل  ان يكون من بينهم الرئيس او ـن اتـق

 ااوات الااضرين .

 

ادة   دى الجهـات   -أ  -9الـم ام الغير وـل ة ويمولهـا اـم اال للهيـئ الرئيس ذو الرئيس التنكـي

  افة . 

 يتول  الرئيس المهام والصوايات التالية :  -ب

 . تنكيا قرارات المجلس . 1

. اتشـراف عل  الجهاق التنكياال للهيئة ومتابعة شـؤونها الكنية والمالية  2

 واتدارية وتنسيا العمل بينها وبين اال جهة ذات عوقة . 
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. اقترا  الهيكـل التننيمي للجهـاق التنكيـاال للهيئـة والعمـل عل  توفير  3

ه العناـار الاـشرية واتمكانات الكنية الوقمة لايام الهيئة بمهامها ورفع

 ال  المجلس تقراره . 

 . توقي  العاود واتتكاقيات التي يارذا المجلس . 4

. اعداد مشـروع المواقنة السـنوية للهيئة وميزانيتها العمومية والايانات 5

 المالية الختامية ورفعها ال  المجلس تقرارذا . 

 . اعداد التارير السنوال عن اعمال الهيئة ورفعه ال  المجلس تقراره . 6

 . اال مهام او اوايات اخرى يكوضها له المجلس .7

 

ــاا المجلس مالكا او  -أ  -10المادة   ت يجوق ان يكون الرئيس او نائاه او اال من اعضـ

مـساذما او له منكعة في اال مؤـسـسة من مؤـسـسات التعليم العالي بـصورة 

مااشرة او غير مااشرة طيلة مدة رئاسته او عضويته في المجلس ولمدة  

قوق ـسنوات بعد تاريخ انتهاا الرئاـسة او العـضوية ب ويـسرال ذاا الاكم 

درجـة الوـانيـة وعل   ـل منهم عل   اقواجهم وابنـائهم واقـاربهم ات  اـل

ــرته لمهامه ويتعهد فيه بابول المجلس  تاديم اقرار خطي بالك قال مااشـ

عن اال منكـعة من ذـلك الااـيل تنشــــأ خول تـلك الـمدة ب وذـلك تـا  ـطائـلة 

 المسؤولية الاانونية . 

لمنكعة الواردة فيها الااو  لغايات الكارة )أ( من ذاه المادة ت تشــمل ا  -ب

المادية واأل اديمية المترتاة ألعضــاا المجلس في جامعاتهم األاــلية أو 

انـية وفـاا ألاـكام الكارة )د(   ألقواجهم وأبـنائهم وأـقاربهم ات  اـلدرـجة الـو

 ( من ذاا الاانون .5من المادة )

 

يانر عل  الرئيس او ـنائـاه او اعضــــاا المجلس وجمي  الـعاملين في   -أ  -11الـمادة  

الهيئةب وتا  طائلة المســؤولية الاانونية ب افشــاا اال معلومات ســرية 

اا اد ــلوا عليهـا باكم عملهم او اقـن ة اصــ الهيـئ ة ـب ا  متعلـا ه وفـا ائهم ـل

ك المعلومـات لغـايـات او منـاف  تاكـام ذـاا الاـانون ــتعمـال تـل ب او اســ

 شخصية . 

 يادد المجلس المعلومات ذات الصكة السرية . -ب

 

تطاا ااـكام نـنام الـخدـمة الـمدنـية عل  موجكي الجـهاق التنكـياال في الهيـئة  -12الـمادة  

ولهاه الغاية يمارس المجلس اــوايات مجلس الوقراا ورئيس الوقراا  

ــواـيات   ــواـيات الوقير ويـمارس ـناـئب الرئيس اــ ويـمارس الرئيس اــ

 نصوص عليها في ذلك الننام.األمين العام الم
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تلتزم  ل مؤسـسـة من مؤسـسـات التعليم العالي برسـم سـنوال لعضـوية  -أ  -13المادة  

 الهيئة. 

يادد مادار رسـم  ل مؤسـسـة من مؤسـسـات التعليم العالي في مواقنة   -ب

ــ  ننام  ــوص عليها في الكارة )أ( من ذاه المادة بماتضـ الهيئة المنصـ

 الغاية .خاص يصدر لهاه 

 

اال من اتجرااات ب الماينـة للمجلس اياـاع اال من العاوبـات واتخـاذ    -أ  -14المـادة  

ام ـذاا ادـناه الي التي تـخالف اـيا من ااـك ــســـــات التعليم الـع ب عل  مؤســ

المعايير او اتـسس  الاانون او اتننمة والتعليمات الـصادرة بماتـضاه او 

 : الصادرة عنه

ا المجلس ان ـ ان 1 . التناـيه م  وجوب اقاـلة المـخالـكة خول ـمدة يـاددـذ

 لالك ماتض  . 

ا المجلس ان ـ ان 2 اار م  وجوب اقاـلة المـخالـكة خول ـمدة يـاددـذ . اتـن

 لالك ماتض  . 

 . غرامة مالية ياددذا المجلس بما يتناسب م  جسامة المخالكة . 3

 . ايااف الااول في تخصص او ا ور . 4

. التنـسيب ال  مجلس التعليم العالي بايااف الااول في مؤـسـسات التعليم 5

 العالي اياافا دائما او مؤقتا .

 . الغاا اعتماد تخصص او ا ور . 6

 . التنسيب ال  مجلس التعليم العالي بالغاا ترخيص تخصص او ا ور . 7

ــيب ال  مجلس التعليم8 ــة التعليم العالي  . التنسـ ــسـ العالي باغو  مؤسـ

 اغوقا مؤقتا او دائما . 

. التنســيب ال  مجلس التعليم العالي بتشــكيل لجنة لوشــراف المااشــر 9

عل  مؤسـسـات التعليم العالي لاين قوال اسـااب المخالكة وتادد مهام 

 ذاه اللجنة واواياتها بارار تشكيلها . 

ور من العاوبات المنصــــوص عليها في يجوق الجم  بين عاوبتين او ا   -ب

 الكارة )أ( من ذاه المادة .

 

تصــدر الهيئة تاريرا ســنويا عن واق  مؤســســات التعليم العالي ب وتاوم   -15المادة  

 بنشره.
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يكون للهيئة مواقنة مســــتالة وتادأ ســــنتها المالية في اليوم اتول من  -أ  -16المادة  

شــهر  انون الواني من  ل ســنة وتنتهي في اليوم الاادال والووقين من 

 شهر  انون اتول من السنة ذاتها . 

 تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي :  -ب

ـــمان الجودة و1 ــراف . بدل  ل من اتعتـمادين الـعام والـخاص وضــ اتشــ

والمتابعة والتصــنيف واال خدمات اخرى تادمها الهيئة لمؤســســات  

 التعليم العالي داخل المملكة او خارجها   . 

. رـسم عـضوية  ل مؤـسـسة من مؤـسـسات التعليم العالي في الهيئة وفاا 2

 تاكام ذاا الاانون . 

. التارعات والهاات المادمة اليها من الجهات والمؤســـســـات المختلكة 3

 التي يوافا عليها مجلس الوقراا . 

 . الدعم المالي الاال يراد لها في قانون المواقنة العامة للدولة . 4

التي يتم تاصـيلها من مؤسـسـات التعليم العالي وفاا تاكام  . الغرامات5

 ذاا الاانون.  

 يتم تاويل الكائض السنوال من اموال الهيئة ال  الخزانة العامة. -ج

 

ــهيوت الممنواــة   -17المــادة   واتعكــااات والتســ الهيئــة بجمي  اتمتيــاقات  تتمت  

 للوقارات والدوائر الاكومية .

 

يعمل باال نص ورد في اال تـشري  اخر يتعار  م  ااكام ذاا الاانون ت و -18المادة  

ــ  قانون التعليم العالي  ــادرة بماتضـ عل  ان تاا  اتننمة والتعليمات الصـ

اة المكعول ال  ان تلغ  او  اـف اد ـن ة بمجلس اتعتـم والااـا العلمي والمتعلـا

 نون .تعدل او يستادل غيرذا بها وذلك خول سنة من تاريخ نكاذ ذاا الاا

 

 يصدر مجلس الوقراا اتننمة الوقمة لتنكيا ااكام ذاا الاانون . -19المادة 

 

 رئيس الوقراا والوقراا مكلكون بتنكيا ااكام ذاا الاانون .  -20المادة 
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