تعليمات الترخيص إلنشاء الكليات الجامعية
والمتوسطة التقنية "الخاصة" واجراءاته

العام 2017

تعليمات الترخيص إلنشاء الكليات الجامعية والمتوسطة التقنية "الخاصة" واجراءاته

المادة (:)1

تسمى هذه التعليمات (تعليمات التررخيص إلنشراء الكليرات الجامعيرة والمتوسرطة التقنيرة "الخاصرة"
واجراءاته) الصادرة استناداً الى المرادة (/6أ )2/مر ارانو التعلريم العرالم رارم ( )23لسرنة 2009
وتعديالته ويعمل بها م تاريخ إارارها م مجلس التعليم العالم.

المادة (:)2

يكو للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت فم هرذه التعليمرات المعرانم المخصصرة لهرا أدنراه مرا
لم تدل القرينة على غير ذلك:

المجلس:

مجلس التعليم العالم.

الشركة:

ش ررركة مس رراهمة عام ررة أو ذات مس رريولية مح رردودة عل ررى أ ر يق ررل أرس ررمالها عر ر ملي ررو
دينار.
كليررة جامعيرة أو متوسررطة تقنيررة تملكهررا جهررة خاصررة غيررر حكوميررة ،تنشررب بموجررن اررانو

الكلية:

التعلريم العررالم والبحررل العلمررم المعمررول بره وتمررنا الشررهادة الجامعيررة المتوسررطة (الرردبلوم)
أو درجر ر ررة البكر ر ررالوريوس كحر ر ررد أعلر ر ررى فر ر ررم بر ر رررامج تقنير ر ررة أو صر ر ررحية ،ومنهر ر ررا :الهندسر ر ررة
والتكنولوجيا ،المه الطبية المساندة ،الفنداة ،والفنو التطبيقية.
طالن الترخيص:
المادة (:)3

ميسسو يتقدمو لترخيص مبدئم.

يقدم طالن الترخيص طلباً خطياً للترخيص مواعاً حسن األصول على النموذج المعتمد م
المجلس مرفقاً به ما يلم:
 د ارسررة ع ر الجرردوص اراتصررادية إلنشرراء الكليررة م ر حيررل الم روارد المتواعررة والنفقررات السررنويةووسائل ضما استمرار تمويلها بما يكفل أداءها لمهمتها.

 أسماء الميسسي وجنسياتهم. اسم الكلية ومقرها باللغتي العربية واإلنجليزية. -دراسة تبري أهردا

الكليرة وأغ ارضرها علرى أ ر يكرو مر بري م ارمرم الكليرة تحقير أهردا

طائفية أو سياسية.
 اراسررام والتخصصررات والب ررامج المطلررون ترخيصررها وأعررداد الطلبررة المقتررر ابررولهم فررم كررلمنها ،وف برنامج زمنم يمتد لخمس سنوات على األال.
 التمويل المتا للكلية. -موازنررة تقديريررة ومخطررط تنميمررم يوضررا موار األر

والمسرراحة المنرروا انشرراء الكليررة عليهرا

وف ررم جمير ر ارحر روال يج ررن أ ر يق ررل رأس الم ررال عر ر ملي ررونم دين ررار للكلي ررة بم ررا ف ررم ذل ررك
ارر .
 بيا مدة الدراسة وارختصاصات والدرجات العلمية التم سيتم منحها وشروط الحصول عليهاشريطة أ تكو ارختصاصات تقنية يحتاجها سو العمل.
 برامج واتفاايات التعاو العلمم م ميسسات تعليمية اخرص عربية أو اجنبية.المادة (:)4

يعررر

الطلررن علررى المجلررس خررالل مرردة شررهري مر ترراريخ تقديمره ويصرردر المجلررس ار ارره بشرربنه

بالموافقة المبدئية أو الرف

خالل سرتة أشرهر علرى األكثرر مر تراريخ تقديمره "مسرتوفيا للشرروط"،

وللمجلرس أ يحرردد التخصصرات المسررمو بترخيصرها ،وفررم حرال مضررم المردة المشررار اليهررا دو
إصدار ارار يعتبر ذلك رفضاً لطلن الترخيص.
المادة (:)5

فررم حررال صرردور اررار مبرردئم بقبررول الطلررن مر المجلررس ،علررى طالررن الترررخيص أ يقرردم خررالل
سنة م صدور القرار على األكثر البيانات والمستندات التالية:
 صررورة طب ر األصررل ع ر شررهادة تسررجيل الشررركة ونمامهررا الررداخلم ،ا تكررو الشررركة اردنيررةالجنسية ميسسة وفقاً ألحكام اانو الشرركات األردنرم النافرذ و مر غاياتهرا إنشراء أو إدارة أو
تشغيل أو تبسيس أو تملك ميسسات تعليمية تقنية.
 سر ررند رسر ررمم يثبر ررت ملكير ررة الشر ررركة للعقر ررار المنر رروا إنشر رراء الكلير ررة علير رره ومواعر ررة ومسر رراحتهومخططاترره التنميميررة م ر موافقررة الجانررن المخررتص بترررخيص األبنيررة ،وفررم جمي ر األح روال

يجررن أ ر تقررل مسرراحة األر

المخصصررة للكليررة الجامعيررة والمتوسررطة التقنيررة ع ر ()12

دونمرا ،علررى أ ر تزيرد مسرراحة األر
وتزداد مساحة األر
أربعة آر

المقررام عليهرا البنرراء عر  %40مر مسرراحة األر ،

المخصصة بعد ذلك بنسبة  20مت ار مربعا لكل طالن فرو ()4,000

طالن ،ويكو الحد اراصى لعدد الطلبرة فرم الكليرة الجامعيرة والمتوسرطة التقنيرة

( )6,000ستة آر

طالن.

 مخطررط شررامل لموا ر الكليررة ومخطررط تفصرريلم ألبنيتهررا اركاديميررة وارداريررة ومرافقهررا العامررةوالم ارفر الخاصرة وأ تكرو علرى أعلرى مسرتوص مر الحداثرة والكفراءة وأ تتناسرن مر أعررداد
الطالن وتبمي شروط السالمة العامة.
 إشعار م البنك بإيداع مبلغ مليو دينار لحسان الكلية.المادة (:)6

أ .يلغى ارار الموافقة المبدئية فم الحارت التالية:
 .1عرردم تقررديم طالررن الترررخيص البيانررات والمسررتندات المشررار اليهررا فررم المررادة ( )5م ر هررذه
التعليمات فم الموعد المحدد.
 .2عدم صحة أا م البيانات والمستندات المطلوبة.
ن .يجوز لطالن الترخيص أ يتقدم بطلن جديد لمرة واحدة فقط بعد مضم سنة على األارل مر
تاريخ ابالغه بقرار اإللغاء.

المادة (:)7

ترف البيانات والمستندات للمجلس للموافقة النهائية على الطلن ،وا يبدا مالحماته بشربنها ولره
ا يطلن استكمالها خالل مدة شهري على األكثر ،وله أ يفرو

لجنرة مختصره لد ارسرة الطلرن

وبيررا ال ررأا فيرره ،وفررم حررال موافقررة المجلررس النهائيررة يقرروم وزيررر التعلرريم العررالم والبحررل العلمررم
بإصدار شهادة الترخيص النهائية بعد استيفاء الرسوم المقررة.
المادة (:)8

تكررو المرردة الزمنيررة رسررتكمال بنيررة الكليررة سررنتي م ر ترراريخ صرردور ا ررار الترررخيص النهررائم ،ور
يخول هذا الترخيص طالن الترخيص مباشرة التدريس ار بعد موافقة المجلس على ذلك فم ضوء
توصية لجنة تشكل للكش
التم منا الترخيص بشبنها.

على بنية الكلية وانشاءاتها ومرافقهرا وتبثيثهرا وجاهزيتهرا للتخصصرات

المادة (:)9

يجوز أ تتقدم أا ميسسة تعليم عالم "خاصة" أردنية بطلن التحويل الى كلية جامعيرة متوسرطة
تقنية شريطة أ تحق جمي الشروط الواردة فم هذه التعليمات.

المادة (:)10

تستوفم و ازرة التعليم العالم والبحل العلمم رسماً مقداره خمسة وسبعو أل

دينار عند صدور

ارار الترخيص النهائم.
المادة (:)11

يجوز للكلية بموافقة المجلس أ
الترخيص م أجلها.

تنشئ فروعاً أخرص داخل المملكة لذات الغاية التم ُمنحت

المادة (:)12

ر يجوز التنازل ع الترخيص او بيعه او تحويله للغير ببا حال م األحوال.

المادة (:)13

يبت المجلس فم الحارت التم لم يرد بشبنها نص فم هذه التعليمات او الحارت الناجمة ع
تطبيقها.

نموذج طلن انشاء كلية جامعية أو متوسطة تقنية

تاريخ اديم الطلن......................... :

ارسم المقتر للكلية الجامعية أو المتوسطة التقنية.................................................... :

.1

....................................................
.2

.3

ترتبط الكلية الجامعية أو المتوسطة التقنية ارتباطا أكاديميا م :
أ)

ميسسة تعليم عالم أجنبية ،ارسم............................................................ :

ن)

ميسسة تعليم عالم عربية ،ارسم........................................................... :

أ) الميسسو :
................................................................ : .1
................................................................ : .2
................................................................ : .3

.4

أ) الموا :
المحافمة.............................................................. :
المدين ر ر ر رة............................................................... :

ن) مساحة األر

التم ستقام عليها الكلية الجامعية أو المتوسطة التقنية (يرف سند التسجيل):

....................................................................................................
....................................................................................................
....................................................................................................
ج) مخطط ارر ( :يرف )

د) عدد الطلبة ارجمالم للكلية الجامعية أو المتوسطة التقنية:
.................................................................................................... ....
.5

الميسسو (أعضاء الهيئة اردارية للشركة):
الرقم

.6

االسم

المؤهل العلمي

التمويل المتا للكلية الجامعية أو المتوسطة التقنية:
أ) مقداره:
............................................................................................... .
ن) مصادره:
................................................................................................
................................................................................................
................................................................................................

.7

(أ) اراسام والتخصصات والبرامج:
البرامج

.8

األقسام

التخصصات

الدرجة العلمية

مدة الدراسة

أعداد الطلبة المقترح قبولهم

برامج اتفاايات التعاو العلمم م الميسسات الجامعية العربية وارجنبية:
أ) ............................................................................................................
ن) ............................................................................................................
ج) ...................................................................... ......................................
د) ............................................................................................................

.9

الجدوص اراتصادية:

تقديم موازنة تقديرية تشمل ما يلم:
أور:
أ) األر مساحة وكلفة.
ن) عدد الطلبة ارجمالم المتوا .
ج) مخطط شامل لمبانم الكليات واراسام والمراكز والمراف الجامعية األخرص حسن متطلبات الترخيص ومعايير
ارعتماد العام والخاص م كلفة كل منها.
د) األثال والتجهيزات.
ه) النفقات الجارية المتواعة.
ثانيا :الموارد المالية:
أ) الموارد ارنمائية لإلنشاءات واربنية "التبسيسية".
ن) الموارد المتواعة م الرسوم الجامعية واألخرص لتغطية النفقات التشغيلية السنوية.
ج) أية موارد أخرص.

 .10المراحل الزمنية المتواعة للتنفيذ (بناء وتجهيز):
أ) ....................................................................................................
ن) ....................................................................................................

 .11اسم ممثل الهيئة التبسيسية للكلية الجامعية أو المتوسطة التقنية:
............................................................................................................
العنوا البريدا:
فاكس:

هات :
البريد ارلكترونم:

 .12يرف م الطلن الوثائ المنصوص عليها فم المادة ( )3م تعليمات الترخيص إلنشاء الكليات الجامعية
والمتوسطة التقنية " الخاصة " واجراءاته
أ) دراسة ع الجدوص اراتصادية إلنشاء الكلية الجامعية أو المتوسطة التقنية.
ن) دراسة تبي أهدا

إنشاء الكلية الجامعية أو المتوسطة التقنية وأغراضها.

ت) الموازنة التقديرية للكلية الجامعية أو المتوسطة التقنية.
ل) الوثائ الثبوتية لبنود المرحلة األولى.
ج) وثائ اتفاايات م جامعة/كلية جامعية أو متوسطة أجنبية أو عربية.
مالحمات هامة:
أ) تعبئة هذا الطلن ييدا الى موافقة  /عدم موافقة على الترخيص المبدئم ،ولمجلس التعليم العالم أ يحدد
التخصصات المسمو بترخيصها.
ن) فم حال الموافقة المبدئية ،على طالن الترخيص أ يباشر بتقديم الوثائ

والمستندات المطلوبة بموجن المادة

( )5م تعليمات الترخيص إلنشاء الكليات الجامعية أو المتوسطة التقنية "الخاصة" واجراءاته.

