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 جودتها انــوضم العالي مــالتعلي اتــمؤسس ادــاعتم ونــــقان

 0222( لسنة 02م )ـــرق

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

يسمى هذا القانون ) قانون اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتهاا  -1المادة 

( ويعمااب  ااد  عاا  سااتين يومااا ماان تاااريي ن اا    ااي ال  ياا ة 0222لساانة 

 ال سمية .

 

يكااون للكلمااات والعتااارات التاليااة دي مااا وردت  ااي هااذا القااانون المعاااني  -0المااادة 

 المخصصة لها ادنا  ما لم ت ل الق ينة على غي  ذلك : 

 

التعلاايم العااالي : التعلاايم الااذم ت تقااب م تااد عاان ساانة دراسااية ا اديميااة  عاا  

 شهادة ال راسة ال انوية العامة او ما يعادلها .  

مؤسسات التعليم العالي : المؤسسات التي تتولى التعليم العاالي ساواك  انا  

جامعااااات او  ليااااات جامعيااااة او  ليااااات م تماااا  

 متوسطة او غي ها . 

ة : هيئااة اعتماااد مؤسسااات التعلاايم العااالي وضاامان جودتهااا ــــااـــــــــالهيئ

 المن أة  مقتضى ادكام هذا القانون .  

 س       : م لس الهيئة المؤلف  مقتضى ادكام هذا القانون .  ــالم ل

 س : رئيس الم لس .ـــــــــال ئي

 

 ااي المملكااة هيئااة تساامى )هيئااة اعتماااد مؤسسااات التعلاايم العااالي  أتن اا -أ -3المااادة 

وضاامان جودتهااا ( تتمتاا    خصااية اعتتاريااة ذات اسااتقرل مااالي وادارم 

ولهاا  هااذ  الصاالة تملاك اتمااوال المنقولااة وغيا  المنقولااة والقيااام   مياا  

التصاا  ات القانونيااة الرلمااة لتهقيااا اهاا ا ها  مااا  ااي ذلااك ا اا ام العقااود 

المسااااع ات والتت عاااات والمااان  والهتاااات والو اااايا ولهاااا داااا وقتاااول 

 التقاضي وان تنيب عنها  ي اتج اكات القضائية الو يب العام . 

 ت تتط الهيئة   ئيس الولراك . -ب

 

 -ته ف الهيئة الى: -4المادة 

تهساااين نوعياااة التعلااايم العاااالي  اااي المملكاااة وضااامان جاااودة مخ جاتاااد  -أ

 ولية.  توا ا م  المعايي  ال استخ ام معايي  قياس ت
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تهلياام مؤسسااات التعلاايم العااالي علااى اتنلتاااع والتلاعااب ماا  ال امعااات  -ب

ومؤسساااات التهااام العلماااي المميااامة وهيئاااات اتعتمااااد وضاااتط ال اااودة 

 ال ولية. 

تهليم مؤسسات التعليم العالي على ادامة تميمهاا  اي مواجهاة التها يات  -ج

 للو ول الى مستوى عال من التنا سية ونقب المع  ة و ناك الق رات. 

تتني ال يادة والتميم وات  اع ضمن ملهوم ت اار ي  اين القطااعين العاام  -د

ساو  والخاص لتهقيا المواكمة  ين مخ جات التعليم العالي وادتياجاات 

 العمب. 

ن اا  اقا ااة ال ااودة وت ساايي قيمهاا وتطااوي  ممارسااة اتن ااطة الخا ااة  -هاـ

  ها.

 

 يؤلف م لاس الاولراك  نااك علاى تنسايب رئايس الاولراك م لساا يسامى -أ -5المادة 

م لس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها( من ستعة )

 -اعضاك يتم اختيارهم على النهو التالي:

الاا ئيس علااى ان يكااون متل غااا وماان دملااة رتتااة اتسااتاذية ويقتاا ن  -1

 تعييند  اترادة الملكية السامية . 

 نائب لل ئيس على ان يكون متل غا ومن دملة رتتة اتستاذية .  -0

خمسة اعضاك من قطاعات ا اديمية وانتاجية وخ مية  ماا هاو متاين  -3

 -ادنا  : 

ااناااين متلااا غين مااان مؤسساااات التعلااايم العاااالي  اااي المملكاااة ممااان  -

 يهملون رتتة اتستاذية . 

 اراة من ذوم الكلاكة والخت ة يهملون درجة ال  توراة .   -

 ي ت ط  ي عضو الم لس ان يكون :  -ب

 . اردني ال نسية . 1

 . ذا اهلية م نية  املة .0

 ف . . غي  مهكوم   ناية او جنهة مخلة  ال  3

ته د الهقاو  المالياة للا ئيس ونائتاد واعضااك الم لاس المتلا غين  اي  -ج

 ق ار تعيين  ب منهم . 

 ي دال تعيين اعضاك م لس الهيئة المتل غين من اتساتذة العاملين  اي  -د

ال امعات اتردنية تعتت  م ة خ متهم  اي الم لاس خ ماة مساتم ة لت امب 

   ا ة دقوقهم المادية وات اديمية .

( مان اللقا ة 3يعتت  العضوان المتل غان المنصوص عليهماا  اي التنا  ) -هـ

)أ( ماان هااذ  المااادة مساااع ين للاا ئيس وتهاا د مهامهمااا اللنيااة واتداريااة 
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  ق ار يص ر  ال ئيس لهذ  الغاية.

تكاون ما ة رئاساة الم لاس وعضاويتد ار ا  سانوات قا لاة للت  يا  لما ة  -أ -6المادة 

واداا ة واذا شااغ  م  اام الاا ئيس او نائتااد او ام عضااو  ااي الم لااس تم 

ستب من اتستاب يعين م لس الولراك من يهب مهلد للما ة المتتقياة مان 

 ( من هذا القانون . 5عضويتد  ي الم لس و قا تدكام المادة )

ي اااكب و ااا ادكاااام هاااذا القااانون يعاااين نائاااب الااا ئيس   ااي اول م لاااس -ب

 وعضوان اخ ان لم ة سنتين والتقية لم ة ار   سنوات . 

يؤدم الا ئيس واعضااك الم لاس اماام رئايس الاولراك م قتاب متاشا تهم  -ج

 تعمالهم م القسم التالي : 

) اقساام  اااع العااايم ان ا ااون مخلصااا للملااك والااوطن وان ادتاا م القااوانين 

امة المعمول  ها وان اقوم  المهام والواجتات المو ولة الي    ف واتن

 وامانة واخرص (.

 

 يتولى الم لس المهام والصرديات التالية :  -2المادة 

وض  معايي  اعتماد مؤسسات التعلايم العاالي و  ام هاا وضامان جودتهاا  -أ

 وتصنيلها وم اجعتها دوريا. 

م اقتااااة ماااا ى التاااامام مؤسسااااات التعلاااايم العااااالي  ااااالقوانين واتنامااااة  -ب

والتعليمااات المتعلقااة  ااالتعليم العااالي ومعااايي  اتعتماااد وضاامان ال ااودة 

 والتصنيف . 

وض  اطار وطني وتصانيف لمساتويات الماؤهرت وال اهادات الم تتطاة  -ج

تقناي  مقتضاى  ت امج التعليم العالي والتعلـيم العام والت ريب المهناي وال

 ناام يص ر لهذ  الغاية.

 اعتماد مؤسسات التعليم العالي و ذلك اعتماد   ام ها ات اديمية .  -د

تقياايم مؤسسااات التعلايم العااالي وجااودة   ام هاا ومخ جاتهااا ات اديميااة  -هاـ

 والمهنية ون   ما ي ا  مناستا . 

جماا  المعلومااات واجاا اك ال راسااات وات هااا  المتعلقااة   ااودة التعلاايم  -و

 العالي وضمان جودة مخ جاتها . 

اق ار التقاري  التي يع ها ال ئيس او الل ان وا  ار ال راسات والتهاو   -ل

 والن  ات المتعلقة  ان طة الهيئة . 

اتي لت ام هاا التأ   من قيام مؤسساات التعلايم العاالي  ااج اك التقيايم الاذ -ع

 ومخ جاتها . 

ته ياا  التاا ل الااذم ت  عااد مؤسسااة التعلاايم العااالي مقا ااب قيااام الم لااس  -ط

 اتعتماااد العااام والخاااص والمتا عااة الساانوية وشااهادات ضاامان ال ااودة 
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والتصاانيف ومقا ااب تقاا يم ام خاا مات للمؤسسااة  ناااك علااى طلتهااا ضاامن 

 مهام الم لس و ردياتد . 

اقاا ار م اا وع الموالنااة الساانوية للهيئااة ور عهااا الااى م لااس الااولراك  -م

 للمصادقة عليها . 

ان اااك م  اام وطنااي لرختتااارات تهاا د مهامااد وواجتاتااد  مقتضااى ناااام  -ك

 يص ر لهذ  الغاية . 

ان اااك ام م ا اام لهااا عرقااة  عمااب الهيئااة تهاا د مهامهااا وسااائ  ال ااؤون  -ل

 لهذ  الغاية. المتعلقة  ها  مقتضى ناام يص ر 

مااان  شاااهادة ضااامان ال اااودة لمؤسساااات التعلااايم العاااالي علاااى مساااتوى  -م

 المؤسسة وعلى مستوى الت امج ات اديمية. 

اعتماد مؤسسات التعليم العالي غي  اتردنية خارج المملكة اعتمادا عاما  -ن

وخا ااا  ناااك علااى طلتهااا ومنههااا شااهادة ضاامان جااودة علااى مسااتوى 

المؤسسة وعلى مستوى الت امج ات اديمية و قا للتعليمات التي يص رها 

 الم لس لهذ  الغاية.

 ي  اعمال الهيئة  .ا  ار التعليمات والمعايي  واتسس المتعلقة   م -س

 ت كيب الل ان الرلمة لمساع تد على القيام  مهامد وته ي   ردياتها . -ع

 اقت اع م اري  الت  يعات الرلمة لعمب الهيئة . -ف

 

ي تم  الم لس   عوة مان الا ئيس او نائتاد  اي دالاة غيا اد  لماا  -8المادة 

ا   يااة اعضااائد دعاا  الهاجااة الااى ذلااك م ويكااون اجتماعااد قانونيااا  هضااور 

علااى اتقاابم علااى ان يكااون ماان  ياانهم الاا ئيس او نائتااد م ويتخااذ ق اراتااد 

  ا   ية ا وات الهاض ين .

 

ال ئيس هاو الا ئيس التنلياذم للهيئاة ويم لهاا اماام الغيا  ولا ى ال هاات  -أ -9المادة 

  ا ة . 

 يتولى ال ئيس المهام والصرديات التالية :  -ب

 . تنليذ ق ارات الم لس . 1

. اتش اف على ال هال التنليذم للهيئة ومتا عة شؤونها اللنية والمالياة 0

 واتدارية وتنسيا العمب  ينها و ين ام جهة ذات عرقة . 

. اقتاا اع الهيكااب التنايمااي لل هااال التنليااذم للهيئااة والعمااب علااى تااو ي  3

العنا   الت  ية واتمكانات اللنية الرلمة لقيام الهيئة  مهامها ور عد 

 الى الم لس تق ار  . 

 . توقي  العقود واتتلاقيات التي يق ها الم لس . 4
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. اع اد م  وع الموالنة السنوية للهيئة وميمانيتها العمومية والتيانات 5

 المالية الختامية ور عها الى الم لس تق ارها . 

 . اع اد التق ي  السنوم عن اعمال الهيئة ور عد الى الم لس تق ار  . 6

 . ام مهام او  رديات اخ ى يلوضها لد الم لس .2

 

ت ي ول ان يكون ال ئيس او نائتد او ام من اعضااك الم لاس مالكاا او  -أ -12المادة 

مساهما او لد منلعة  ي ام مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي  صورة 

متاشاا ة او غياا  متاشاا ة طيلااة ماا ة رئاسااتد او عضااويتد  ااي الم لااس 

ولم ة ار  سنوات  ع  تاريي انتهاك ال ئاسة او العضوية م ويس م هذا 

ى الواجهام وا ناائهم واقاار هم دتاى ال رجاة ال انياة وعلاى  اب الهكم علا

مانهم تقاا يم اقاا ار خطاي  ااذلك قتااب متاشاا تد لمهاماد ويتعهاا   يااد  ااا ر  

الم لس عن ام منلعة من ذلك القتيب تن أ خرل تلك الم ة م وذلاك تها  

 طائلة المسؤولية القانونية . 

لمنلعة الواردة  يهاا الهقاو  لغايات اللق ة )أ( من هذ  المادة ت ت مب ا -ب

المادية واأل اديمية المت تتة ألعضاك الم لاس  اي جامعااتهم األ الية أو 

أللواجهم وأ نائهم وأقار هم دتى ال رجة ال انية و قاا ألدكاام اللقا ة )د( 

 ( من هذا القانون .5من المادة )

 

يها  علاى الا ئيس او نائتاد او اعضااك الم لاس وجميا  العااملين  اي  -أ -11المادة 

الهيئةم وته  طائلة المسؤولية القانونياة م ا  ااك ام معلوماات سا ية 

ائهاام لااد و قااا متعلقااة  الهيئااة دصاالوا عليهااا  هكاام عملهاام او ااناااك اد

م او اساااتعمال تلاااك المعلوماااات لغاياااات او مناااا   تدكاااام هاااذا القاااانون

 شخصية . 

 يه د الم لس المعلومات ذات الصلة الس ية . -ب

 

تطتا ادكام ناام الخ مة الم نية على موظلي ال هال التنليذم  ي الهيئاة  -10المادة 

ولهذ  الغاية يمارس الم لس  رديات م لس الولراك ورئيس الاولراك 

ويمااارس الاا ئيس  اارديات الااولي  ويمااارس نائااب الاا ئيس  اارديات 

 نصوص عليها  ي ذلك الناام.األمين العام الم

 

تلتمم  ب مؤسساة مان مؤسساات التعلايم العاالي   سام سانوم لعضاوية  -أ -13المادة 

 الهيئة. 

يه د مق ار رسم  ب مؤسسة من مؤسسات التعليم العاالي  اي موالناة  -ب
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الهيئة المنصوص عليهاا  اي اللقا ة )أ( مان هاذ  الماادة  مقتضاى نااام 

 خاص يص ر لهذ  الغاية .

 

ام ماان اتجاا اكات م المتينااة للم لااس ايقاااع ام ماان العقو ااات واتخاااذ  -أ -14المااادة 

م علااى مؤسسااات التعلاايم العااالي التااي تخااالف ايااا ماان ادكااام هااذا ادنااا 

القانون او اتنامة والتعليمات الصادرة  مقتضا  او المعايي  او اتسس 

 : عندالصادرة 

. التنتيد م  وجوب الالة المخاللة خارل ما ة يها دها الم لاس ان  اان 1

 لذلك مقتضى . 

. اتنذار م  وجوب الالة المخاللة خارل ما ة يها دها الم لاس ان  اان 0

 لذلك مقتضى . 

 . غ امة مالية يه دها الم لس  ما يتناسب م  جسامة المخاللة . 3

 . ايقاف القتول  ي تخصص او ا    . 4

. التنسيب الى م لس التعليم العالي  ايقاف القتول  ي مؤسسات التعليم 5

 العالي ايقا ا دائما او مؤقتا .

 . الغاك اعتماد تخصص او ا    . 6

 . التنسيب الى م لس التعليم العالي  الغاك ت خيص تخصص او ا    . 2

العااالي  اااغر  مؤسسااة التعلاايم العااالي  . التنساايب الااى م لااس التعلاايم8

 اغرقا مؤقتا او دائما . 

. التنسايب الااى م لااس التعلاايم العاالي  ت ااكيب ل نااة لرشاا اف المتاشاا  9

على مؤسسات التعليم العالي لهين لوال استاب المخاللة وتها د مهاام 

 هذ  الل نة و ردياتها  ق ار ت كيلها . 

   من العقو اات المنصاوص عليهاا  اي ي ول ال م   ين عقو تين او ا  -ب

 اللق ة )أ( من هذ  المادة .

 

تصاا ر الهيئاة تق ياا ا ساانويا عان واقاا  مؤسسااات التعلايم العااالي م وتقااوم  -15الماادة 

  ن   .

 

يكون للهيئاة موالناة مساتقلة وتتا أ سانتها المالياة  اي الياوم اتول مان  -أ -16المادة 

شه   انون ال اني من  ب سنة وتنتهي  ي اليوم الهاادم وال رااين مان 

 شه   انون اتول من السنة ذاتها . 

 تتألف الموارد المالية للهيئة مما يلي :  -ب

اتشاا اف .  اا ل  ااب ماان اتعتمااادين العااام والخاااص وضاامان ال ااودة و1
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والمتا عااة والتصاانيف وام خاا مات اخاا ى تقاا مها الهيئااة لمؤسسااات 

 التعليم العالي داخب المملكة او خارجها   . 

. رسم عضوية  ب مؤسسة من مؤسسات التعليم العالي  ي الهيئة و قا 0

 تدكام هذا القانون . 

. التت عات والهتات المق ماة اليهاا مان ال هاات والمؤسساات المختللاة 3

 التي يوا ا عليها م لس الولراك . 

 . ال عم المالي الذم ي    لها  ي قانون الموالنة العامة لل ولة . 4

. الغ امات التي يتم تهصيلها من مؤسسات التعليم العاالي و قاا تدكاام 5

 هذا القانون.  

 للائض السنوم من اموال الهيئة الى الخمانة العامة.يتم تهويب ا -ج

 

تتمتااا  الهيئاااة   ميااا  اتمتياااالات واتعلااااكات والتساااهيرت الممنوداااة  -12الماااادة 

 للولارات وال وائ  الهكومية .

 

ت يعمب  ام نص ورد  ي ام ت  ي  اخ  يتعارض م  ادكام هذا القانون و -18المادة 

والتعليماات الصاادرة  مقتضاى قاانون التعلايم العاالي على ان تتقاى اتناماة 

والتهم العلمي والمتعلقة  م لاس اتعتمااد نا اذة الملعاول الاى ان تلغاى او 

 تع ل او يستت ل غي ها  ها وذلك خرل سنة من تاريي نلاذ هذا القانون .

 

 يص ر م لس الولراك اتنامة الرلمة لتنليذ ادكام هذا القانون . -19المادة 

 

 رئيس الولراك والولراك مكللون  تنليذ ادكام هذا القانون .  -02المادة 

 

 

 

 25/11/2018تضم النسخة  كافة التعديالت حتى 


