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سنة ل عمان العربيةفي جامعة  "تعليمات عقد الدبلومات والدورات التدريبية"تسمى هذه التعليمات 1
 قرارها.إويعمل بها من تاريخ ، 2019

 

حيثما وردت في هذه التعليمات المعاني المخصصة لها أدناه، ما  اآلتيةيكون للكلمات والعبارات  2
 لم تدل القرينة على خالف ذلك:

 

 .وزارة التعليم العالي والبحث العلمي : الوزارة

 .مجلس التعليم العالي : المجلس 

 .العلميوزير التعليم العالي والبحث  :  الوزير
المؤسسات التي تتولى التعليم العالي سواًء كانت جامعات أو  : مؤسسات التعليم العالي

 .كليات مجتمع متوسطة أو غيرها
مراكز االستتتتتتتتتتارات والخدمات الدنية والدراستتتتات وغيرها من  : المراكز التدريبية

 .المراكز المعنية بالتدريب في مؤسسات التعليم العالي
التدريبي أو الدبلوم 

 الدبلوم المهني
هو برنتتامت تتتدريبي غير أكتتاديمي، يإعقتتد بتتاكتتتتتتتتتراف المراكز  :

أاَل تقل مدته عن تستتتتتعة  لىالتدريبية وفق هذه التعليمات، ع
( 300أكتتتتتتتتتهر وال يقل عدد الستتتتتتتتتاعات التدريبية  يه عن  

ستتتتتاعة، ويإمنش المتتتتتتاركين بموجبه وةيقة مطبوعة تإديد ب ن 
 .المتترك اجتاز الدبلوم التدريبي أو الدبلوم المهني بنجاح

فعالية تنظمها مؤستتتتستتتتة تعليم عال  أردنية تقدم فيها معارف  : الدورة التدريبية
ومهارات مبنية على خبرات عملية ستتتتتتتتتابقة تستتتتتتتتتتهدف ف ة 
معينة في مجال معين باكتتتتتتتتتراف المراكز التدريبية  تتتتتتتتتمن 
اختصتتتتااتتتتاتها لتطوير قدرات المتتتتتاركين، على أاَل تقل عدد 

( ستاعة، ويإمنش المتتاركين 20الستاعات التدريبية فيها عن  
ة ها اجتاز الدور بموجبها وةيقة مطبوعة تإديد ب ن المتتتترك في

 التدريبية بنجاح.
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 :ي تييتترط في الدبلومات أو الدورات التدريبية التي تنوي مؤسسات التعليم العالي عقدها ما  3
أن تكون متخصصة وتستهدف ف ات محددة مع التركيز على الجوانب التطبيقية للمعرفة  .1

 عند اياغة وتقديم المحتوى.

 أن هذا الدبلوم التدريبي أو المهني أو الدورة أن يذكر في مكان وا ش من الوةيقة  .2
التدريبية ال تؤدي بالطالب الحصول على درجة علمية، وال يإحتسب منها ساعات في حال 

 رغب الطالب متابعة دراسته األكاديمية للحصول على درجة أكاديمية(.

 :ي تيتقوم مؤسسات التعليم العالي األردنية بتزويد الوزارة بما  .3

في الدبلومات والدورات  اإلكترونية يتضمن أسماء المسجلين فعليً  كتف ونسخة .أ
 ( يوم من تاريخ بدء انعقادها.30ومسمياتها خالل مدة أقصاها  

كتف ونسخة إلكترونية ب سماء المتاركين الذين اجتازوا الدبلومات أو الدورات  .ب
 التدريبية بنجاح عند انتهائها.

 

العالي بالت كد من حصول األكاديميات والمراكز التدريبية على التعليم تقوم مؤسسات  أ.    4
التراخيص الالزمة من الجهات المختصة لعقد الدبلومات والدورات التدريبية قبل التعاقد 

 معها.

يجب أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة على عقد الدبلومات أو الدورات التدريبية قبل كهر  ب.
كحد أقصى وتزويد الوزارة بالنموذج المعتمد لديها معب  بالمعلومات  من تاريخ انعقادها

 حسب األاول: اآلتية

اسم الدبلوم أو الدورة التدريبية، التخصص المناظر في مؤسسة التعليم العالي، اإلطار 
الزمني للتدريب، مكان عقد التدريب، الد ات المستهدفة من التدريب، المؤهالت العلمية 

 المتخصص، محاور المحتوى النظري، الجوانب التطبيقية للتدريب. لدريق التدريب
تزويد الوزارة بصيغة اإلعالنات عن الدبلومات أو الدورات التدريبية للحصول على موافقة  ج.

مسبقة من الوزارة قبل نترها على وسائل اإلعالم المختلدة وقبل تسجيل الطلبة فيها، على 
ا ال تؤدي بحصول المتترك فيها على درجة علمية، أن يدرج فيها وبصورة وا حة ب نه

 وال يحتسب منها ساعات في حال رغبته باستكمال دراسته للحصول على درجة علمية.

يجب أخذ الموافقة المسبقة من الوزارة على عقد أي دبلومات أو دورات تدريبية خارج  د.
ين المراكز التدريبية في المملكة األردنية الهاكمية وتزويد الوزارة باتداقيات وا حة ب

مؤسسات التعليم العالي وبين المراكز التدريبية في الدول األخرى تليق بسمعة التعليم 
 العالي األردني.
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على المركز التدريبي إجراء تقييم كامل عملي ونظري للدورة أو الدبلوم التدريبي بعد إنهاء  ه.
والت كد من تحقيق األهداف وتزويد الوزارة البرنامت باستخدام أحدث األدوات لقياس األداء 

 بنتائت التقييم.
 

 :اآلتيةتندذ الدبلومات والدورات التدريبية ب ي من الطرق  أ.    5

          تواجد المدرب والمتدربين في قاعات تدريب أو في الغرف الصفية .1
 Classroom Based Training Courses)  على أن تكون مجهزة للتدريب النظري

 والعملي بتكل كاف.

( أو Distance Learningالتدريب عن بإعد باستخدام وسائل ونظم الَتعلُّم عن بإعد   .2
( أو غير ذلك من وسائل التكنولوجيا الحديثة التي Online Coursesعبر اإلنترنت  

ات محددة، على أن يتاح ال تتترط التواجد الحسي للمتدرب والمدرب في أماكن وأوق
للمتدرب دليل للدراسة عن بعد ومواد التدريب النموذجية والمواد المرجعية الداعمة 
للتدريب لتوسيع معارفه في الحقل التخصصي وبما يمكنه من الحصول على 
الكدايات المطلوبة من التدريب واجتياز االمتحانات خالل وفي نهاية الدورة أو 

 الدبلوم.

أن تتحقق من توفر اإلمكانات الالزمة لنجاح التدريب بغض النظر عن الطرق للوزارة  ب.
المتبعة في التدريب قبل منش الموافقة على عقد الدبلوم أو الدورة التدريبية وخالل 

 انعقادهما.
 

يتترط أن يتوفر في مؤسسات التعليم العالي التي تتولى عقد الدبلومات أو الدورات التدريبية  6
 :ي تيالمختصة في المهن الصحية ما 

توفر برامت أكاديمية مناظرة لها على أن تكون الد ة المستهدفة من الحاالين على درجة  أ.
لوزارة باإلةباتات الالزمة علمية فيها أو من هم على مقاعد الدراسة مع  رورة تزويد ا

 حسب األاول.

( من نظام تجديد ترخيص العاملين 9الحصول على موافقة المجالس المعنية حسب المادة   ب.
، وتزويد الوزارة بموافقة المجلس المعني قبل التقدم 2018( لسنة 46بالمهن الصحية رقم  

 للحصول على موافقة الوزارة.

 

مؤسسات التعليم العالي بتزويد الوزارة بصورة عن الختم الحي والتوقيع الحي قوم ت أ.    7
 المعتمدين على كهادات الدبلومات والدورات التدريبية.

  



 
 

 

Ref.:  University Council Session (03/2018-2019), Decision No.: 02, Date: 13/05/2019, Rev. b

Deans' Council Session (20/2018-2019), Decision No.: 22, Date: 27/03/2019, Rev. b 
 

4 4 

 
 
 

تصادق الوزارة على احة التوقيع والخاتم المعتمدين المثبتين على وجه الوةائق التي  ب.
الصادرة عن أي من المراكز التدريبية تثبت اجتياز الطالب للدبلومات والدورات التدريبية 

 في مؤسسات التعليم العالي بنجاح.

 من مؤسسات التعليم العالي: اآلتيةتستوفي الوزارة البدالت  ج.

 ( دنانير عن كل متدرب.5بدل طلب عقد الدبلومات والدورات التدريبية ومتابعتها   .1

( 15المراكز التدريبية  بدل إادار وةيقة النجاح للدبلومات والدورات التدريبية من  .2
 عن كل متدرب ناجش فيها. ادينارً 

 

تسري أحكام هذه التعليمات على جميع الدبلومات والدورات التدريبية التي تعقدها مؤسسات  أ.    8
 التعليم العالي األردنية.

والدورات تلغي هذه التعليمات أي قرارات اادرة عن المجلس بخصوص عقد الدبلومات  ب.
 التدريبية في مؤسسات التعليم العالي األردنية.

 

يبت مجلس التعليم العالي في أي حالة لم يرد فيها نص في هذه التعليمات، وأي إككاالت تنجم  9
 عن تطبيقها.

 


