
 
 

 خطوات االستعداد لزيارة لجان االعتماد 
 

 :يقوم القسم المعني بتجهيز ما يلي استعدادًا لزيارة لجان االعتماد

 Partition: الملف األكاديمي الخاص بأعضاء هيئة التدريس في كل قسم بحيث يشمل كل ملف على أوالا 
 يخصص كل جزء منه لعضو هيئة تدريس ويحتوى على األتي:

مع أخذ التالي ، (Abstractاألولى من كل بحث ألعضفاء هيئة التدريس والتي تشتمل على  الصفححة  .1
 بعين االعتبار الحتساب عضو هيئة التدريس في الطاقة االستيعابية:

 .أن يكون لعضو هيئة التدريس من درجة أستاذ بحثين منشورين في أخر خمس سنوات على األقل 

 أسفتاذ مشفارث ث ث أبحاث منشورة في أخر خمس سنوات  أن يكون لعضفو هيئة التدريس من درجة
 على األقل.

  أن يكون لعضفو هيئة التدريس من درجة أسفتاذ مسفاعد بحثين منشفورين في أخر ث ث سنوات على
 األقل.

 

 .وان تحوي أيضا على عنوان رسائل الماجستير والدكتوراه( Updated CVالسيرة الذاتية محدثة   .2

 الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس.صورة عن شهادات  .3

 .صورة عن معادلة الشهادات غير األردنية  أو اإليصاالت التي تدل على البدء بعملية المعادلة( .4

في حاله وجود اعضففففففاء هيئة تدريس ممن يحملون شففففففهادات دكتوراه بتخصففففففصففففففات ال تخدم المجاالت  .5
ي الصففففادرة تحديد مجال معرف يه توفير شففففهادةالمعرفية للبرامج الدراسففففية في القسففففم الذي وطن فيه، فعل

 .ان يدرسها في القسم يستطيعوالمواد التي  ي تبين المجال المعرفيالتو من هيئة االعتماد 
 قرار مجلس العمداء بالتعيين. .6



 قرار مجلس العمداء بالترقية  إن حصلت في الجامعة الهاشمية(. .7
 ا كان القسم يطرح برنامج ماجستير.األبحاث األكاديمية خ ل الث ث سنوات السابقة إذ .8
 

 

 : الملف األكاديمي الخاص بالقسم ويحتوي على:ثانياا 

 محاضر اجتماعات كل قسم ألخر فصلين دراسيين موقعه حسب األصول. .1

تجهيز جدول يبين العبء التدريسففففففي الحعلي لكل أعضففففففاء هيئة التدريس في كل قسففففففم  خر فصفففففففلين   .2
 دراسيين.

 الخطة الدراسية على صححة واحدة لكل برنامج دراسي.  .3

 قرار لجنة الخطة الدراسية للبرامج الدراسية التي تم تعديل خططها.  .4

 واالمتحانات لكل قسم.  (homeworkث ث نسخ من مشاريع التخرج  ان وجدت( والوظائف    .5

 سامهم، باالضافه الى:أسماء خريجي األقسام ألخر عام دراسي او فصلين دراسيين مقسمة حسب أق .6

  لبرامج الماجستير(وأسماء مشرفيهم وعناوين رسائلهم الخريجينأسماء ط ب الماجستير  . 

  لبرامج الماجستير(وأسماء مشرفيهم وعناوين رسائلهم الحاليينأسماء ط ب الماجستير  . 

 عينات من تقارير التدريب الميداني  ان وجدت(.  .7

 
 


