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 الجودة ضمان لممارسا اأردني الجامع ميثا

ب تع نتاجا وتقيي قياس إطار في  الط

 مقدمــــة:

يتضـــمذ  ـــصل لإجرـــت لالـــرلال  للإمم راـــ   لإل رـــة ل إقيـــ م للإتقيـــي  لإتـــ  تتاـــ  مـــ  م ـــ يير 
لأردنيـة للإتـمل  لمحك   ضم ذ لإللدة، للإت  يتللـ  لىـأ ضلضـ ا  ياـة لإتـدريم جـ  لإل م ـة 

لهــ ،  ص ين ــر  إــأ  لــرلال  لإقيــ م للإتقيــي  لىــأ لنهــ  ضيــة لمىيــ   تاــتلد  إىل ــل  لىــأ مــد  
تحق  نت ل   لإت ى  مذ  لت لإطىلة، اللا ضك ن  م  ر  ل   ـدرل  ض  مهـ رل  ض  لتل  ـ   ل ـي ، 

ضـــ ا  ياـــة لإتـــدريم كمـــ  ين ـــر إ مىيـــة لإقيـــ م للإتقـــلي  لرنهـــ  دلاـــرة ماـــتمرة يقـــل  مـــذ ل إهـــ  ضل
لترـــمي  ضدلل  لإقيـــ م لتطليقهـــ  للاـــتلرلي لإـــدرل   لىيهـــ ، ضل نقىهـــ  إىطىلـــة للإم نيـــيذ إم رجـــة 
لــ دة مرلل ــة  ــص  لأدلل  لتطلير ــ ، جــالرلال  لإقيــ م للإتقيــي  ت ــد مكلنــ   ضا اــي   مــذ  ضدلاهــ  للا

  لأشــك ت لإملتىجــة مــذ مكلنــ   ضيــة لمىيــة ت ىيميــة ت ىميــة، ليــت  جــ   طــ ر  ــصل لإمكــلذ لاــتلدل
لأدلل  لإل رــة لتقيــي  مــد  تحقيــ  لإطىلــة إنت لــ   لإــت ى  لإل رــة لــ إمللد لإدرلاــية، لإمتضــمنة 

 ج  لإلطط لأك ديمية إىلرلمج لإمىتحقيذ له ، للإت  تلد  ضغرلض   ملتىجة تتمثت ج :

 ضدلاه . تاهيت ت ى  لإطىلة لذ طري  تمليد   لتغصية رلل ة تا لد   لىأ تحايذ .1

تقيــي  مــد  لإم رجــة للإجهــ  للإقــدرة لىــأ لإتطليــ  للإتحىيــت للإتركيــ  للإتقيــي  لإــص  تحقــ   .2
إد  لإطىلة، للإت لير لنه  لرر    لحرل ، لأمـر لإـص  ياـهت لتلـ ص لإقـرلرل  لأك ديميـة لإل رـة 

 له  )لإنقت للإلض ، لمنح لإدرل   للإشه دل (.

لإم نيـــيذ لقطـــ ل لإت ىـــي  لإ ـــ إ  لم ىلمـــ   لـــذ ماـــتل   تمليـــد ضجـــرلد لإملتمـــ ، لل رـــة .3
لإتحريت للانل م لإص  تحق  إىطىلة، لمد  مط لقته إىم ـ يير للإمحكـ   لإمت ـ ر  لىيهـ  أدلا 

 لإطىلة، لتللجقه  م  لأطر لإ  مة إىدرل   لإ ىمية لإت  حرىلل لىيه .



لاـــترلتيلي ته، لحيـــ  تلـــدل مط لقـــة لنـــ ا لإ مىيـــة لإت ىيميـــة للإت ىميـــة لضاـــ إي  لإتـــدريم ل  .4
 إقدرل  لإطىلة للات دلدلته  لم  رجه  لإا لقة.


