
 ضمان الجودة االكاديمية في الجامعة األردنية

01 

03 

04 

05 

 المراجعة المستمرة للبرامج االكاديمية 01

 تحقيقها من للتأكد ومستمر دوري بشكل األكاديمية البرامج وتقييم مراجعة

 .المطلوبة التعلّم ونتاجات لألهداف

 توفر عمليات تعلم وتعليم وتقييم حديثة وفاعلة
 التعلّم نتاجات تحقق ضمان في مهما   دورا   والتقييم والتعليم التعلّم عمليات جودة تلعب

 .الطلبة لدى والسلوكي المعرفي والمحتوى المهارات تطّور وضمان المستهدفة

مصادر التعلم والدعم الطالبيالطلبة،   

 لرفد مناسبة تعلّم مصادر وتوفير تخرجهم، وبعد دراستهم خالل الطلبة ومتابعة إرشاد

 .األكاديمية البرامج مختلف في والتعليم التعلّم عمليات

 أعضاء الهيئة التدريسية
 على للحفاظ عالية كفاءة ذوي من تدريسية هيئة أعضاء لتعيين وشفافة عادلة آلية توفر

 والتعليم التعلّم جودة من عال   مستوى

 إستحداث واعتماد البرامج االكاديمية 02
 كفاءة لضمان األكاديمية البرامج واعتماد واستحداث لتصميم عملية إجراءات اتباع

 .والعالمية الوطنية الجودة ضمان معايير يراعي بما والتعليم مالتعلّ  عمليات



 إستحداث واعتماد البرامج االكاديمية
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 مقترح استحداث برنامج أكاديمي

 الخطة الدراسية المقترحة باللغتين

االعتماد الخاص للبرنامج األكاديمي من هيئة 

 اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

 مواصفات البرنامج األكاديمي

 مخطط المادة الدراسية

 إعداد نتاجات تعلّم للبرنامج االكاديمي

مقترح استحداث برنامج اكاديمي (10).doc
نموذج الخطة الدراسية - بكالوريوس (14).doc
مواصفات البرنامج الأكاديمي (6).doc
مخطط المادة الدراسية (8).doc


 المراجعة المستمرة للبرامج االكاديمية
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الطلبة ألعضاء الهيئة التدريسيةتقييم   

مادة دراسية من قبل الطلبةتقييم   

تقرير المادة الدراسيةإعداد   

تقرير البرنامج األكاديميإعداد   

 تعديل الخطة الدراسية

كلية/ تعديل مسمى قسم أكاديمي  
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إلغاء البرنامج األكاديمي/ تجميد  

 قياس رضا الطلبة الخريجين

استبانة تقييم أعضاء الهيئة التدريسية.docx
نموذج تقرير ماد ة دراسية (7).doc
نموذج تقرير برنامج أكاديمي (9).doc
نموذج تعديل الخطة الدراسية (4).doc
نموذج تجميد-إلغاء برنامج أكاديمي (10).doc
استبانة الطلبة الخريجين بالسنة النهائية.docx


 المراجعة المستمرة للبرامج االكاديمية
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 قياس رضا الخريجين ومتابعتهم

 قياس رضا أرباب العمل

 لجنة ضمان الجودة في الكلية

 التقدم لنيل االعتماد الدولي

 التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة الوطنية

استبانة رضا الخريجيين ومتابعتهم (1).docx
استبانة لقياس رضا أرباب العمل.docx
نموذج تقرير برنامج أكاديمي (9).doc
نموذج تعديل الخطة الدراسية (4).doc


 استحداث البرنامج
بداية 

الفصل 
 الدراسي

نهاية 

الفصل 
 الدراسي

نهاية 

العام 
 األكاديمي

نتاجات التعلم، 

مواصفات البرامج 

األكاديمية، مخططات 

المواد الدراسية، الخطة 

الدراسية باللغة العربية 
.واإلنجليزية  

توزيع مخطط المواد 

الدراسية للبرامج 
 األكاديمية وإعالنها

تقرير المواد 

، تقييم الدراسية

الطلبة للمادة 
 الدراسية

تعديل مواصفات 

البرنامج األكاديمي، 

تعديل مخططات المواد 

الدراسية، تعديل الخطط 
.الدراسية  

تقرير البرنامج 

األكاديمي، أخذ آراء 
 أصحاب المصلحة



 توفر عمليات تعلم وتعليم وتقييم حديثة وفاعلة
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 ربط نتاجات التعلّم باألسئلة

 إجراءات تقديم شكوى



مصادر التعلم والدعم الطالبيالطلبة،   
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األكاديمي في الكليةاإلرشاد   

 اإلرشاد الوظيفي في الكلية
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 أعضاء الهيئة التدريسية
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الباحثين/ تعيين أعضاء الهيئة التدريسية  

باحث اكاديمي/ ترقية عضو هيئة تدريس  

 تطوير مهارات وقدرات أعضاء الهيئة 

 بالجامعةالتدريسية 

03 

طلب تعيين عضو هيئة تدريس (6).docx


ا لكم  شكر 


