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الخطة اإلستراتيجية
هركز االعتواد وضواى الجىدة
( ) 2018 - 2013
المقدمة
تعتبر الجامعة األردنية أعرق وأىم المؤسسات األكاديمية في األردن إذ تتضح رسالتيا ورؤيتيا من خالل التعميم
الجامعي والبحث العممي والتفاعل مع المجتمع المحمي الذي تقوم بو كافة كمياتيا ومراكزىا ومرافقيا في سبيل
االرتقاء بعممية التعمم والتعميم والبحث العممي وخدمة المجتمع واالرتقاء بو حضارياً ،وتزويده بالمتخصصين

والفنيين والخبراء في مختمف المجاالت متوخية في ذلك المساىمة في بناء وتدعيم المجتمع المحمي واإلقميمي

والدولي.

أنشئ مركز االعتماد وضمان الجودة عام  2006وكان تحت مسمى مركز التخطيط وادارة الجودة لغاية عام
 2012حيث تم تغيير مسماه إلى مركز االعتماد وضمان الجودة

لالرتقاء بمستوى األداء والكفاءة والقدرة

التنافسية ،لمختمف الكميات والمراكز والوحدات األكاديمية والعممية واإلدارية في الجامعة بيدف التواجد عمى

خارطة الجامعات المتميزة محمياَا وعالمياَا.

يتكون مركز االعتماد وضمان الجودة من دائرتين إداريتين:
 دائرة االعتماد وتضم شعبة االعتماد الوطني وشعبة اإلحصاء والتوثيق.

 دائرة ضمان الجودة وتضم شعبة التطوير والتقييم وشعبة ضمان الجودة والتصنيف وشعبة تقييم أعضاء
ىيئة التدريس( ،ممحق رقم  )1الييكل التنظيمي.
يقوم المركز باإلشراف عمى التخطيط المدروس والصحيح وادارة الجودة وذلك

للتحسين من وضع الجامعة

والعمل عمى أن نكون جامعة م تميزة وقادرة عمى تحديد المشكالت التي تعاني منيا و التخطيط المدروس إل يجاد
الحمول المناسبة ليا وذلك للحفاظ عمى المكانة التي تمكنيا من مواجية التحديات

المختمفة ،وخاصة المتعمقة

باالعتماد المحمي و الدولي وضمان جودة التعمم والتعميم وتوثيق البحث العممي ،لل تواجد عمى خريطة الجامعات
عالمي .حيث يقوم المركز عمى تحقيق متطمبات ضمان الجودة في جميع مرافق الجامعة
المتميزة محمياً واقميمياً و اً
ووضع الخطط المناسبة لتطوير جميع نشاطات وفعاليات الجامعة والعاممين بيا ,إضافة إلى اإلشراف والمتابعة

المتحان الكفاءة الجامعية بالتعاون مع ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي والتطوير المستمر ألعضاء الييئة

التدريسية.
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الرؤية :
نحو مركز رائد ومتميز إلدارة الجودة بيدف تحقيق رسالة الجامعة وأىدافيا.

الرسالة:
تطبيق وترسيخ مفاىيم ضمان الجودة وادارتيا بكفاءة وفعالية

 ،ومراقبة األداء وتطوير اإلجراءات اإلدارية

إلنتاج منظومة تعميمية وبحثية وادارية متميزة بتطبيق منيجيات ضمان الجودة الحديثة بما يحقق أىداف الجامعة
ورسالتيا.

مهام المركز الرئيسية:
العمل عمى وضع وتطبيق أىداف وسياسات وآليات االعتماد وضمان الجودة

 ،لمختمف الكميات والمراكز

والوحدات األكاديمية والعممية واإلدارية التابعة لمجامعة  ،وذلك من خالل تقديم الدعم والتنسيق والمتابعة لتطبيق

المعايير المعتمدة محمياً وعالمياً .والعمل عمى إشراك الكميات والمراكز والوحدات ببرامج التقييم الداخمية

والخارجية ،ومتابعة نتائج التطوير واصالح ما يظير من سمبيات  ،إضافةً إلى بناء جسور التعاون مع المؤسسات
والجيات ذات العالقة محمياً وعربياً وعالمياً واعداد ورش عمل لمتدريب وتطبيق معايير االعتماد وضمان الجودة
بما يخدم الجامعة األردنية والمجتمع المحمي

 ،باإلضافة إلى متابعة وتحقيق متطمبات التصنيفات العالمية

لمجامعات وذلك لضمان أن تكون الجامعة عمى خارطة الجامعة المتميزة عالمياً.

المجاالت الرئيسية:
 .1عممية التعمم والتعميم.
 .2البحث العممي.
 .3خدمة المجتمع وتنميتو.
 .4البيئة الجامعية.

 .5البناء التنظيمي واإلداري لمجامعة.
 .6ضمان الجودة والتعميم المستمر.
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القيم الجوهرية:
 .1الشفافية ،والمساءلة ،والحرية األكاديمية :تمتزم الجامعة باتباع أسموب يتسم باالنفتاح واالتصال والمساءلة
في قضايا التعميم والبحث العممي واإلدارة ،وعند تقييم أداء أعضاء الييئات التدريسية واإلدارية والطالبية.
وتمتزم أيضاً بعرض أفكارىا واسياماتيا في المعرفة العممية عمى ذوي العالقة في المجتمع،

والمتخصصين ،والميتمين.

 .2القيم العربيو واالسالميو ؛ تمتزم الجامعو بمنظومة القيم العربيو واالسالميو بجميع انشطتيا وبرامجيا
وممارساتيا
 .3النزاىة؛ واإلنصاف؛ والعدالة :تمتزم الجامعة في عالقتيا مع مجتمعيا بقيم العدالة ،واإلنسانية ،واحترام
الرأي ،وحرية الفرد وضمان حقوقو ،ومبدأ تكافؤ الفرص ،واألخالقيات المينية ،وعدم االنحياز أو حب

الذات ،واالبتعاد عن ازدواجية المعايير في األحكام الصادرة عنيا.

 .4اإلبداع والتميز :تمتزم الجامعة بتشجيع األفكار اإلبداعية والحمول الخالّقة في التعميم والتعمُّم ،والبحث،
وصوالً إلى التميز.

 .5القيادة والعمل بروح الفريق :تمتزم الجامعة بتعزيز األدوار القيادية الفردية والمؤسسية التي تس
تمكينيم من تحقيق التنمية الشاممة مع اإليمان العميق باالحترافية ،والمسؤولية ،والتشاركية.

اىم في

 .6االستجابة :تمتزم الجامعة بتمبية متطمبات المستفيدين واحتياجاتيم من خدماتيا وبرامجيا بما يخدم
رسالتيا.
 .7االنضباط :تمتزم الجامعة بالسموك الميني المنضبط ،والتفاعل اإليجابي البناء.
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الوصف التحميمي لمركز االعتماد وضمان الجودة ))SWOT

نقاط القوة













داخلية




نقاط الضعف

ً
ازجباط املسكص إدازٍا بسئاست الجامػت ودغمه مً كبلها.
سهىلت الاجصال ألافلي والػمىدي بين املسكص و كافت الكلُاث
والىخداث واملساكص إلادازٍت.
جىفس املخعلباث الخكىىلىحُت الالشمت.
وحىد مسحػُت إدازٍت/كاهىهُت للمسكص.
وحىد مسحػُت جىظُمُت لضباط الجىدة ومساغدي العمداء
لشؤون الجىدة وذلك لخددًد ازجباظهم باملسكص.
وحىد كادز إدازي ٌساهم إبهجاش املهام املىكلت إلُه.
وحىد كادز ذي كفاءة غالُت جمكىه مً جدلُم مخعلباث
الجىدة.
جمثُل املسكص بػدة لج ان غلى مسخىي الحاكمُت واملجخمؼ
املدلي.
خبرة في الخػامل مؼ مخعلباث الخصيُفاث الػاملُت مثل QS,QS
.Stars
وحىد هُكل جىظُمي ووصف وظُفي للىظائف معابم لىاكؼ
خال الجامػت.
وحىد كاغدة بُاهاث للىخاج الػلمي ألغضاء هُئت الخدزَس.
جىج ٌ الجامػت للػاملُت مً خالل الخصيُفاث الػاملُت ًدغم
املسكص.
جصخس الجامػت بكلُاتها املخخلفت بأكادًميين وزواد في صىاغت
الخميز والجىدة
السمػت ألاكادًمُت والخىظُفُت املخميزة للجامػت.
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غدم تهُئت وججهيز و إًجاد املساخاث واملكاجب
واملسافم املىاسبت ملسكص الاغخماد وضمان الجىدة
والػاملين فُه.
ال ًىحد زبغ خاسىبي للمسكص مؼ كىاغد البُاهاث
السئِسُت للجامػت.
ال ًىحد خعت جدزٍبُت للكادز إلادازي في الجامػت.
غدم اكخمال املسحػُاث إلادازٍت إلحساءاث الجىدة
داخل الجامػت.
غدم اكخمال غملُاث الخلُُم داخل الجامػت في
مسافلها ألاكادًمُت و إلادازٍت.
جأخس الاسخجابت ملخعلباث الجىدة مً كبل املػىُين
في الجامػت و جىفير البُاهاث ملسكص الاغخماد وضمان
الجىدة مً املجخمؼ .
كلت غدد أغضاء الهُئت الخدزَسُت وسبُا مً الرًً
ًدملىن حيسُاث غير أزدهُت.
ضػف وسبت ألابداث الػاملُت مً كبل أغضاء
الهُئت الخدزَسُت داخل الجامػت.
شٍادة العاكت الاسدُػابُت للكلُاث والجامػت
بشكل مسخمس ومخىاصل دون السحىع إلى بػض
الدزاساث التي ًلىم بها املسكص في الكثير مً
ألاخُان.
كلت البرامج املىحهت لخعىٍس املىظفين ومهازاتهم،
ً
ألامس الري ًؤثس سلبا غلى حىدة الػمل إلادازي .
خاحت غدًد مً الكلُاث للخىسؼ في إلاوشاءاث
ً
واملباوي والصُاهت السدُػاب ألاغداد املتزاًدة سىىٍا
مً العالب امللخدلين بها وما جدخاحه غملُت
الخػلُم والخػلم.
غدم كفاًت املىازد املالُت ( عجص املىاشهت ).
كلت إغداد املىفدًً مً الهُئت الخدزَسُت.
صػىبت جدلُم بػض املخعلباث للخصيُفاث
الػاملُت.
غدم اكخمال خفظ امللفاث بشكل إلكترووي.
ً
ضػف الدغم الكافي مادًا لخدلُم مخعلباث
الاغخماد وضمان الجىدة ملسافم الجامػت املخخلفت.
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خارجية

التهديدات

الفرص
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الحاحت امللحت للمجخمؼ لخسٍج ذي كفاءة ومسخػد لالهخساط بسىق
الػمل بفاغلُت.
وحىد مبادزاث وشساكاث غاملُت لخدسين حىدة الخػلُم الػالي
وزغبت الكثير مً الجهاث املدلُت والػاملُت للخػاون مؼ الجامػت
ً
ً
أكادًمُا و بدثُا.
الصٍادة المضظسدة في الاهخمام املدليوإلاكلُمي والػالمي بأهمُت
ً
ضمان الجىدة في مىظىمت الػملُت الخػلُمُت والبدثُت مدلُا
ً
وغاملُا.



وحىد هُئت مخخصصت مثل :هُئت اغخماد مؤسساث الخػلُم الػالي











ًمكً السحىع إليها في املشىزة والاسدُضاح .



الخىافس مؼ املؤسساث الشبيهت في املجخمؼ ألامس الري
ًؤدي إلى اسخلعاب الكفاءاث..
شٍادة املىافست بين الجامػاث ألازدهُت الحكىمُت
والخاصت في الخصيُفاث الػاملُت.
الصٍادة املسخمسة واملخخالُت في أغداد العالب امللخدلين
بالجامػت مما ًصٍد مً الضغغ غلى إلامكاهُاث واملىازد
ً
املخاخت وٍؤثس سلبُا غلى الخدماث امللدمت للعالب.
حسسب الكفاءاث الػلمُت املؤهلت ألامس الري ًؤدي إلى
غدم الخىاشن بين وسبت أغضاء هُئت الخدزَس إلى وسبت
العالب.
كلت الاهخمام بعالب الدزاساث الػلُا مً خُث
الخدماث والدسهُالث.

أهداف المركز اإلستراتيجية
إعداد تعميمات وتشريعات لممركز
 .1نشر وتجذير ثقافة الجودة لدى كافة العاممين في الجامعة وترسيخ مفاىيم التطوير والتحديث.
 .2تطبيق معايير االعتماد وضمان الجودة المحمية والعالمية في جميع البرامج األكاديمية.
 .3تحقيق متطمبات ضمان الجودة في جميع مرافق الجامعة األكاديمية واإلدارية.
 .4االرتقاء بوضع الجامعة وتصنيفيا عمى سمم التصنيفات الجامعية العالمية.
 .5تحقيق معايير عالمية في مجال التعمم والتعميم.
 .6تطوير القدرات والميارات اإلدارية التخصصية لدى الموظفين اإلداريين.
 .7التفاعل مع المجتمع المحمي في القضايا التنوية والمجتمعية.
 .8تطوير الخطط الدراسية ونتاجات التعمم عمى مستوى الكمية والبرنامج والمادة الدراسية.
 .9تحسين مستويات التوظيف لطمبة الجامعة بعد التخرج.
 .10زيادة النتاج العممي المتميز لمباحثين وىيئة التدريس في الجامعة.
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األطراف أصحاب العالقة في الخطة االستراتيجية
يمكن تحديد األطراف أصحاب العالقة (  )Stakeholdersلضمان فاعمية الخطة اإلستراتيجية عمى النحو
التالي:
 .1إدارة الجامعة
 .2أعضاء الييئة التدريسية
 .3العاملون في الجامعة
 .4الطالب
 .5و ازرة التعميم العالي والبحث العممي
 .6ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي
 .7الخبراء و المختصون الذين ليم عالقة من داخل و خارج الجامعة

تحديد االحتياجات
يمكن توضيح االحتياجات الالزمة فيما يمي:
 .1توفير الدعم المادي الالزم لتحقيق االستم اررية في جيود التخطيط

للتحسين والتطوير بالجامعة

والكميات.
 .2توفير الموظفين المؤىمين في مجال االعتماد وضمان الجودة وتوثيق البحث العممي والموقع االلكتروني
لمجامعة.
 .3توفير المكاتب والمساحات الالزمة والتجييزات لما يحتاجة المركز فيما يتعمق في التدريب وضمان
الجودة.
 .4توفير تسييالت إلكترونية وقواعد بيانات كافية عن الجامعة.
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