تعليمات عقد الدبلومات والدورات التدريبية
يف مؤسسات التعليم العايل األردنية لعام  2019وتعديالهتا

املادة األولى:
املادة الثانية:

ُ
َ
ت سمى هذه التعليمات "تعليمات عقد الدبلومات والدورات التدريبية في مؤسسات التعليم العالي األردنية لعام
 2019وتعديالتها "ُ ،ويعمل بها من تاريخ إقرارها.
لغايات هذه التعليمات يكون للكلمات والعبارات اآلتية املعاني املخص ّ ّصّ ّّة لها إزاء كل منها ،ما لم تدل القرينة
على غيرذلك:
 الوزارة :وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. املجلس :مجلس التعليم العالي. الوزير :وزيرالتعليم العالي والبحث العلمي. مؤس ّسّّات التعليم العالي :املؤس ّسّّات التي تتولى التعليم العالي سّّواء كانت جامعات أو كليات مجتمعمتوسطة أو غيرها.
 املراكزالتدريبية :مراكزاالس ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّ ّّارات والخدمات الفنية والدراسّ ّ ّ ّّات وغيرها من املراكزاملعنية أوالكليات التي تعقد فيها الدورات التدريبية في مؤسسات التعليم العالي.
 الدبلوم التدريبي أو الدبلوم املنهي :هو برنامج تدريبي غيرأكاديمي يعقد بإش ّ ّ ّ ّرا املراكزالتدريبية وفقَ
هذه التعليمات ،على أال تقل مدته عن تسّ ّ ّ ّّعة أشّ ّ ّ ّّهرأو فصّ ّ ّ ّّلين دراسّ ّ ّ ّّيين على األقل وال يقل عدد
الس ّّاعات التدريبية فيه عن ( )300س ّّاعة أو ( )24س ّّاعة معتمدة والت ّ ّ ّ ّ ّّي تكافئ ( )384س ّّاعة ،ويمنح
امل اركون بموجبه شهادة تدريب مطبوعة تفيد بأن امل ترك اجتازالدبلوم التدريبي أو املنهي بنجاح.

املادة الثالثة:

 الدورة التدريبية :فعالية تنظمها مؤس ّ ّ ّ ّس ّ ّ ّ ّّة تعليم عال أردنية تقدم فيها معار ومهارات مبنية علىخبرات عملي ّّة سّ ّ ّ ّ ّّابق ّّة تس ّ ّ ّ ّ ه ّّد فئ ّّه معين ّّه في مج ّّال معين ب ّّإش ّ ّ ّ ّرا املراكز الت ّّدريبي ّّة ضّ ّ ّ ّّمن
َ
اختص ّّاا ّّاتها لتطويرقدرات امل ّّاركين ،على أال تقل عدد الس ّّاعات التدريبية فيها عن ( )20س ّّاعة،
ُ
ُويمنح امل اركين بموجبها وثيقة مطبوعة تفيد بأن امل ترك فيها اجتازالدورة التدريبية بنجاح.
ي ترط في الدبلومات أو الدورات التدريبية التي تنوي مؤسسات التعليم العالي عقدها ما يلي:
 -1أن تكون متخص ّ ّ ّ ّص ّ ّ ّ ّّة وتس ّ ّ ّ ّ هّّد فئّّات محّّددة مع التركيز على الجوانّّب التطبيقيّّة للمعرفّّة عنّّد
اياغة وتقديم املحتوى.
 -2ان يّّذكر في م ّكّان واض ّ ّ ّ ّ من الوثيقّّة (أن هّّذا الّّدبلوم التّّدريبي أو املنهي أو الّّدورة التّّدريبيّّة ال تؤدي
بالطالب الحصّ ّّول على درجة علمية ،وال ُيح سّ ّّب منها س ّّاعات في حال رغب الطالب متابعة دراسّ ّّته
األكاديمية للحصول على درجة أكاديمية).
 -3تقوم مؤسسات التعليم العالي األردنية بتزويد الوزارة بما يلي:
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أ.
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املادة الرابعة:

أ.
ب.

ج.

د.

ه.
املادة الخامسة:

.1
أ-
ب-

ك ّ ّ ونسّ ّّخه الكترونية يتضّ ّّمن أسّ ّّماء املسّ ّّجلين فعليا في الدبلومات والدورات ومسّ ّّمياتها خالل
مدة أقصاها ( )30يوم من تاريخ بدء انعقادها.
ك ّ ّ ّ ونسّ ّ ّّخه الكترونية بأسّ ّ ّّماء امل ّ ّ ّّاركين الذين اجتازوا الدبلومات او الدورات التدريبية بنجاح
عند ان هائها.
تقوم مؤس ّسّّات العالي بالتأكد من حصّّول االكاديميات واملراكزالتدريبية على التراخيص الالزمة من
الجهات املختصة لعقد الدبلومات والدورات التدريبية قبل التعاقد معها.
يجب أخذ املو افقة املس ّّبقة من الوزارة على عقد الدبلومات او الدورات التدريبية قبل ش ّّهرمن تاريخ
انعقادها كحد اقص ى وتزويد الوزارة بالنموذج املعتمد لديها معبأ باملعلومات التالية حسب األاول:
التخصص املناظرفي مؤسسة التعليم العالي
اسم الدبلوم او الدورة التدريبية
مكان عقد التدريب
اإلطارالزمني للتدريب
املؤهالت العلمية لفريق التدريب املتخصص
الفئات املس هدفة من التدريب
محاوراملحتوى النظري
الجوانب التطبيقية للتدريب
تزويد الوزارة بص ّ ّّيغة اإلعالنات عن الدبلومات او الدورات التدريبية للحص ّ ّّول على مو افقه مس ّ ّّبقة
من الوزارة قبل ن ّ ّ ّ ّّرها على وس ّ ّ ّ ّّا ل اإلعالم املختلفة وقبل تسّ ّ ّ ّّجيل الطلبة فيها ،على ان يدرج فيها
وبصّ ّّورة واضّ ّّحة بأنها ال تؤدي بحصّ ّّول امل ّ ّّترك فيها على درجة علمية ،وال يح سّ ّّب منها سّ ّّاعات في
حال رغبته باستكمال دراسته للحصول على درجة علمية.
يجب اخذ املو افقة املس ّّبقة من الوزارة على عقد أي دبلومات او دورات تدريبية خارج اململكة األردنية
الهاش ّ ّّمية وتزويد الوزارة باتفاقيات واض ّ ّّحة بين املراكزالتدريبية في مؤسّ ّ ّس ّ ّّات التعليم العالي وبين
املراكزالتدريبية في الدول األخرى تليق بسمعة التعليم العالي األردني.
على املركز التّّدريبي إجراء تقييم ش ّ ّ ّ ّّامّّل عملي ونظري للّّدورة أو الّّدبلوم التّّدريبي بعّّد انهّّاء البرنّّامج
باستخدام أحدث األدوات لقياس األداء والتأكد من تحقيق األهدا وتزويد الوزارة بنتا ج التقييم.
تنفذ الدبلومات والدورات التدريبية بأي من الطرق التالية:
تواجّّد املّّدرب واملتّّدربين في قّّاعّّات تّّدريّّب أو في الغر الصّ ّ ّ ّّفيّّة ( Classroom Based Training
 )Coursesعلى أن تكون مجهزة للتدريب النظري والعملي ب كل كا .
َ ُّ
التّدريّب عن ُبعّد بّاسّ ّ ّ ّّتخّدام وس ّ ّ ّ ّّا ّل ونظم التعلم عن ُبعّد ( )Distance Learningأو عبر اإلنترنت
( )Online Coursesأو غيرذلك من وسّ ّ ّ ّّا ل التكنولوجيا الحديثة التي ال ت ّ ّ ّ ّّترط التواجد الحس ّ ّ ّ ّ ي
للمتّّدرب واملّّدرب في أمّّاكن وأوقّّات محّّددة ،على أن يتّّاح للمتّّدرب دليّّل للّّدراس ّ ّ ّ ّّة عن بعّّد ومواد
التدريب النموذجية واملواد املرجعية الداعمة للتدريب لتوسّ ّ ّّيع معارفه في الحقل التخص ّ ّ ّص ّ ّ ّ ي وبما
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يمكنه من الحص ّّول على الكفايات املطلوبة من التدريب واجتيازاالمتحانات خالل وفي نهاية الدورة او
الدبلوم.
 .2للوزارة أن تتحقق من توفر اإلم ّك ّّان ّّات الالزم ّّة لنج ّّاح الت ّّدري ّّب بغض النظر عن الطرق املتبع ّّة في
التدريب قبل منح املو افقة على عقد الدبلوم أو الدورة التدريبية وخالل انعقادهما.
املادة السادسة :ي ترط أن يتوفرفي مؤسسات التعليم العالي التي تتولى عقد الدبلومات أو الدورات التدريبية املختصة في املهن
الصحية ما يلي:
أ -توفربرامج أكاديمية مناظرة لها على أن تكون الفئة املس ّ هدفة من الحاا ّّلين على درجة علمية فيها أو
من هم على مقاعد الدراسة مع ضرورة تزويد الوزارة باإلثباتات الالزمة حسب األاول.
ب -الحصّ ّ ّ ّّول على مو افقة املجالس املعنية حسّ ّ ّ ّّب املادة ( )9من نظام تجديد ترخيص العاملين باملهن
الصّ ّ ّّحية رقم ( )46لسّ ّ ّّنة  ،2018وتزويد الوزارة بمو افقة املجلس املعني قبل التقدم للحصّ ّ ّّول على
مو افقة الوزارة.
أ .تقوم مؤس ّ ّ ّسّ ّ ّّات التعليم العالي بتزويد الوزارة بصّ ّ ّّورة عن الختم الني والتوقيع الني املعتمدين على
املادة السابعة:
شهادات الدبلومات والدورات التدريبية.
ب .تص ّ ّ ّ ّّادق الوزارة على ص ّ ّ ّ ّحّّة التوقيع والخّّاتم املعتمّّدين املثبتين على وجّّه الوثّّا ق التي تثبّّت اجتيّّاز
الطالب للدبلومات والدورات التدريبية الصّ ّ ّّادرة عن أي من املراكزالتدريبية في مؤس ّ ّ ّسّ ّ ّّات التعليم
العالي بنجاح.
ج .تستوفي الوزارة البدالت التالية من مؤسسات التعليم العالي:
 -1بدل طلب عقد الدبلومات والدورات التدريبية ومتابع ها ( )5دنانيرعن كل متدرب.
 -2بّدل إا ّ ّ ّ ّّدار وثيقّة النجّاح للّدبلومّات والّدورات التّدريبيّة من املراكز التّدريبيّة ( )15دينّارا عن كّل
متدرب ناج فيها.
أ -تسّ ّ ّ ّّري أح ّكّام هّذه التعليمّّات على جميع الّدبلومّات والّدورات التّّدريبيّّة التي تعقّّدهّا مؤس ّ ّ ّ ّس ّ ّ ّ ّّات
املادة الثامنة:
التعليم العالي األردنية.
ب -تلغي هذا التعليمات أي قرارات ا ّّادرة عن املجلس بخص ّّود عقد الدبلومات والدورات التدريبية في
مؤسسات التعليم العالي األردنية.
املادة التاسعة :يبت مجلس التعليم العالي في أي حالة لم يرد فيها نص في هذه التعليمات ،و أية إشكاالت تنجم عن تطبيقها.
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