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مركز االعتماد وضمان الجودة

الخطة اإلستراتيجية
لمركز االعتماد وضمان الجودة
( ) 3108 - 3102
المقدمة
تعتبر الجامعة األردنية أعرق وأهم المؤسسات األكاديمية في األردن إذ تتضح رسالتها ورؤيتها
من خالل التعليم الجامعي والبحث العلمي والتفاعل مع المجتمع المحلي الذي تقوم به كافة

كلياتها ومراكزها ومرافقها في سبيل االرتقاء بعملية التعلم والتعليم والبحث العلمي وخدمة المجتمع
واالرتقاء به حضارياً ،وتزويده بالمتخصصين والفنيين والخبراء في مختلف المجاالت متوخية في

ذلك المساهمة في بناء وتدعيم المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي.

أنشئ مركز االعتماد وضمان الجودة عام  6002وكان تحت مسمى مركز التخطيط وادارة

الجودة لغاية عام  6006حيث تم تغيير مسماه إلى مركز االعتماد وضمان الجودة لالرتقاء
بمستوى األداء والكفاءة والقدرة التنافسية ،لمختلف الكليات والمراكز والوحدات األكاديمية والعلمية

واإلدارية في الجامعة بهدف التواجد على خارطة الجامعات المتميزة محلياَ وعالمياَ.
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 هيئة التدريس.

يقوم المركز باإلشراف على التخطيط المدروس والصحيح وادارة الجودة وذلك للتحسين من وضع
الجامعة والعمل على أن نكون جامعة متميزة وقادرة على تحديد المشكالت التي تعاني منها

والتخطيط المدروس إليجاد الحلول المناسبة لها وذلك للحفاظ على المكانة التي تمكنها من

مواجهة التحديات المختلفة ،وخاصة المتعلقة باالعتماد المحلي والدولي وضمان جودة التعلم

والتعليم وتوثيق البحث العلمي ،للتواجد على خريطة الجامعات المتميزة محلياً واقليمياً وعالمياً.
حيث يقوم المركز على تحقيق متطلبات ضمان الجودة في جميع مرافق الجامعة ووضع الخطط

المناسبة لتطوير جميع نشاطات وفعاليات الجامعة والعاملين بها ،إضافة إلى اإلشراف والمتابعة
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مركز االعتماد وضمان الجودة
المتحان الكفاءة الجامعية بالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والتطوير المستمر

ألعضاء الهيئة التدريسية.
مهام المركز الرئيسية:

العمل على وضع وتطبيق أهداف وسياسات وآليات االعتماد وضمان الجودة ،لمختلف الكليات

والمراكز والوحدات األكاديمية والعلمية واإلدارية التابعة للجامعة ،وذلك من خالل تقديم الدعم

والتنسيق والمتابعة لتطبيق المعايير المعتمدة محلياً وعالمياً .والعمل على إشراك الكليات والمراكز

والوحدات ببرامج التقييم الداخلية والخارجية ،ومتابعة نتائج التطوير واصالح ما يظهر من

سلبيات ،إضافةً إلى بناء جسور التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العالقة محلياً وعربياً
وعالمياً واعداد ورش عمل للتدريب وتطبيق معايير االعتماد وضمان الجودة بما يخدم الجامعة
األردنية والمجتمع المحلي ،باإلضافة إلى متابعة وتحقيق متطلبات التصنيفات العالمية للجامعات

وذلك لضمان أن تكون الجامعة على خارطة الجامعة المتميزة عالمياً.
الرؤية :
نحو مركز رائد ومتميز إلدارة الجودة بهدف تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

الرسالة:
تطبيق وترسيخ مفاهيم ضمان الجودة وادارتها بكفاءة وفعالية ،ومراقبة األداء وتطوير
اإلجراءات اإلدارية إلنتاج منظومة تعليمية وبحثية وادارية متميزة بتطبيق منهجيات ضمان
الجودة الحديثة بما يحقق أهداف الجامعة ورسالتها.

القيم الجوهرية:
 .0الشفافية ،والمساءلة ،والحرية األكاديمية :تلتزم الجامعة باتباع أسلوب يتسم باالنفتاح
واالتصال والمساءلة في قضايا التعليم والبحث العلمي واإلدارة ،وعند تقييم أداء أعضـ ـ ـ ـ ـاء
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مركز االعتماد وضمان الجودة
الهيئات التدريسية واإلدارية والطالبية .وتلتزم أيضاً بعرض أفكارها واسهاماتها في

المعرفة العلمية على ذوي العالقة في المجتمع ،والمتخصصين ،والمهتمين.

 .6القيم العربيه واالسالميه ؛ تلتزم الجامعه بمنظومة القيم العربيه واالسالميه بجميع انشطتها
وبرامجها وممارساتها

 .3النزاهة؛ واإلنصاف؛ والعدالة :تلتزم الجامعة في عالقتها مع مجتمعها بقيم العدالة،
واإلنسانية ،واحترام الرأي ،وحرية الفرد وضمان حقوقه ،ومبدأ تكافؤ الفرص ،واألخالقيات

المهنية ،وعدم االنحياز أو حب الذات ،واالبتعاد عن ازدواجية المعايير في األحكام

الصادرة عنها.

 .4اإلبداع والتميز :تلتزم الجامعة بتشجيع األفكار اإلبداعية والحلول الخالّقة في التعليم
والتعلُّم ،والبحث ،وصوالً إلى التميز.
 .5القيادة والعمل بروح الفريق :تلتزم الجامعة بتعزيز األدوار القيادية الفردية والمؤسسية التي

تساهم في تمكينهم من تحقيق التنمية الشاملة مع اإليمان العميق باالحترافية ،والمسؤولية،

والتشاركية.

 .2االستجابة :تلتزم الجامعة بتلبية متطلبات المستفيدين واحتياجاتهم من خدماتها وبرامجها
بما يخدم رسالتها.

 .7االنضباط :تلتزم الجامعة بالسلوك المهني المنضبط ،والتفاعل اإليجابي البناء.

المجاالت الرئيسية:
 .0عملية التعلم والتعليم.
 .6البحث العلمي.

 .3خدمة المجتمع وتنميته.
 .4البيئة الجامعية.

 .5البناء التنظيمي واإلداري للجامعة.
 .2ضمان الجودة والتعليم المستمر.
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مركز االعتماد وضمان الجودة
التحليل الرباعي لمركز االعتماد وضمان الجودة ))SWOT

نقاط القوة



نقاط الضعف

ارتباط المركز إدارياً برئاسة الجامعة ودعمه من قبلها.



س ــهولة االتص ــال األفق ــي والعم ــودي ب ــين المرك ــز و كاف ــة الكلي ــات

والوحدات والمراكز اإلدارية.


توفر المتطلبات التكنولوجية الالزمة.

المناسبة لمركز االعتماد وضمان الجودة والعاملين فيه.


ال يوج ــد رب ــط حاسـ ــوبي للمرك ــز م ــع قواعـ ــد البيان ــات الرئيسـ ــية
للجامعة.



وجود مرجعية إدارية/قانونية للمركز.



ال يوجد خطة تدريبية للكادر اإلداري في الجامعة.



وجــود مرجعيــة تنظيميــة لضــباط الجــودة ومســاعدي العمــداء لشــؤون



ع ـ ــدم اكتم ـ ــال المرجعي ـ ــات اإلداري ـ ــة إلجـ ـ ـراءات الج ـ ــودة داخ ـ ــل

الجودة وذلك لتحديد ارتباطهم بالمركز.

داخلية

عـ ــدم تهيئـ ــة وتجهيـ ــز و إيجـ ــاد المسـ ــاحات والمكاتـ ــب والم ارفـ ــق

الجامعة.



وجود كادر إداري يساهم بإنجاز المهام الموكلة إليه.



وجود كادر ذي كفاءة عالية تمكنه من تحقيق متطلبات الجودة.



تمثيل المركز بعدة لجان على مستوى الحاكمية والمجتمع المحلي.



خبرة في التعامل مع متطلبات التصنيفات العالمية مثـل QS,QS

الجامعــة وتــوفير البيانــات لمركــز االعتمــاد وضــمان الجــودة مــن

.Stars

المجتمع .





وجود هيكل تنظيمـي ووصـف وظيفـي للوظـائف مطـابق لواقـع حـال

األكاديمية و اإلدارية.




الجامعة.





ت ـ ــفخر االس ـ ــتجابة لمتطلب ـ ــات الج ـ ــودة م ـ ــن قب ـ ــل المعني ـ ــين ف ـ ــي

قل ــة ع ــدد أعض ــاء الهيئ ــة التدريس ــية نس ــبيا م ــن ال ــذين يحمل ــون
جنسيات غير أردنية.

وجود قاعدة بيانات للنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس.



توج ــه الجامع ــة للعالمي ــة م ــن خ ــالل التص ــنيفات العالمي ــة ي ــدعم
المركز.



ع ـ ــدم اكتم ـ ــال عملي ـ ــات التقي ـ ــيم داخ ـ ــل الجامع ـ ــة ف ـ ــي مرافقه ـ ــا

ض ـ ــعف نس ـ ــبة األبح ـ ــاث العالمي ـ ــة م ـ ــن قب ـ ــل أعض ـ ــاء الهيئ ـ ــة
التدريسية داخل الجامعة.



زي ـ ــادة الطاق ـ ــة االس ـ ــتيعابية للكلي ـ ــات والجامع ـ ــة بش ـ ــكل مس ـ ــتمر

تزخ ــر الجامعـ ــة بكلياته ــا المختلفـ ــة بفك ــاديميين ورواد فـ ــي صـ ــناعة

ومتواص ــل دون الرج ــوع إل ــى بع ــض الد ارس ــات الت ــي يق ــوم به ــا

التميز والجودة

المركز في الكثير من األحيان.

السمعة األكاديمية والتوظيفية المتميزة للجامعة.
الفرص



التهديدات

الحاجة الملحة للمجتمع لخريج ذي كفاءة ومستعد لالنخـراط بسـوق



العمل بفاعلية.


يؤدي إلى استقطاب الكفاءات..

وجــود مبــادرات وش ـراكات عالميــة لتحســين جــودة التعلــيم العــالي



ورغبــة الكثيــر مــن الجهــات المحليــة والعالميــة للتعــاون مــع الجامعــة
أكاديمياً و بحثياً.
خارجية



زيادة المنافسة بين الجامعات األردنية الحكومية والخاصـة فـي
التصنيفات العالمية.



الزيـ ــادة المس ـ ــتمرة والمتتالي ـ ــة فـ ــي أع ـ ــداد الط ـ ــالب الملتحق ـ ــين

الزيادة المضطردة في االهتمام المحلـي واإلقليمـي والعـالمي بفهميـة

بالجامع ــة مم ــا يزي ــد م ــن الض ــغط عل ــى اإلمكاني ــات والمـ ـوارد

ضـ ــمان الجـ ــودة فـ ــي منظومـ ــة العمليـ ــة التعليميـ ــة والبحثيـ ــة محلي ـ ـاً

المتاحة ويؤثر سلبياً على الخدمات المقدمة للطالب.

وعالمياً.


التن ــافس م ــع المؤسس ــات الش ــبيهة ف ــي المجتم ــع األم ــر ال ــذي



وجود هيئة متخصصة مثل :هيئة اعتماد مؤسسـات التعلـيم العـالي
يمكن الرجوع إليها في المشورة واالستيضاح .

تســرب الكفــاءات العلميــة المؤهلــة األمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم
التوازن بين نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى نسبة الطالب.



قل ــة االهتم ــام بط ــالب الد ارس ــات العلي ــا م ــن حي ــث الخ ــدمات
والتسهيالت.
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مركز االعتماد وضمان الجودة
أهداف المركز اإلستراتيجية
 .0نشر وتجذير ثقافة الجودة لدى كافة العاملين في الجامعة وترسيخ مفاهيم التطوير والتحديث.
 .6تحقيق معايير االعتماد وضمان الجودة المحلية والعالمية في مجال العملية التعليمية التعلمية
في جميع البرامج األكاديمية واإلدارية.

 .3االرتقاء بوضع الجامعة وتصنيفها على سلم التصنيفات الجامعية العالمية.
 .4تطوير القدرات والمهارات األكاديمية والبحثية لدى أعضاء هيئة التدريس.
 .5تطوير القدرات والمهارات اإلدارية التخصصية لدى الموظفين اإلداريين.

 .2التفاعل مع مؤسسات المجتمع المحلي في قضايا االعتماد وضمان الجودة.
 .7تشجيع عملية البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية.
األطراف أصحاب العالقة في الخطة االستراتيجية
يمكن تحديد األطراف ذات العالقة بالخطة االستراتيجية لمركز االعتماد وضمان الجودة

( )Stakeholdersفيما يلي:
 .1إدارة الجامعة

 .2أعضاء الهيئة التدريسية
 .3العاملون في الجامعة
 .4الطالب

 .5و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي

 .6هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

 .7الخبراء و المختصون الذين لهم عالقة من داخل و خارج الجامعة .
 .8الهيئات العالمية لالعتماد وضمان الجودة وتصنيف الجامعات.

مالحظة :لالطالع على خطة العمل اإلجرائية يمكن التواصل مع مركز االعتماد وضمان الجودة.
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