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 الخطة اإلستراتيجية

   مركز االعتماد وضمان الجودةل
  (3102 - 3108 ) 

 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 

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

 ذلك المساهمة في بناء وتدعيم المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي.
دارة  6002عام  أنشئ مركز االعتماد وضمان الجودة وكان تحت مسمى مركز التخطيط وا 

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

 .واإلدارية في الجامعة بهدف التواجد على خارطة الجامعات المتميزة محليَا 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.
دارة الجودة وذلك للتحسين من وضع يقوم المركز باإلشراف على التخ طيط المدروس والصحيح وا 

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 

علقة باالعتماد المحلي والدولي وضمان جودة التعلم مواجهة التحديات المختلفة، وخاصة المت
قليميًا وعالميًا.  والتعليم وتوثيق البحث العلمي، للتواجد على خريطة الجامعات المتميزة محليًا وا 

حيث يقوم  المركز على تحقيق متطلبات ضمان الجودة في جميع مرافق الجامعة ووضع الخطط 
 ت الجامعة والعاملين بها، إضافة إلى اإلشراف والمتابعة المناسبة لتطوير جميع نشاطات وفعاليا
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المتحان الكفاءة الجامعية بالتعاون مع هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي والتطوير المستمر  

 ألعضاء  الهيئة التدريسية.

 مهام المركز الرئيسية:

مختلف الكليات العمل على وضع وتطبيق أهداف وسياسات وآليات االعتماد وضمان الجودة، ل
والمراكز والوحدات األكاديمية والعلمية واإلدارية التابعة للجامعة، وذلك من خالل تقديم الدعم 
والتنسيق والمتابعة لتطبيق المعايير المعتمدة محليًا وعالميًا. والعمل على إشراك الكليات والمراكز 

صالح ما يظهر من  والوحدات ببرامج التقييم الداخلية والخارجية، ومتابعة نتائج التطوير وا 
سلبيات، إضافًة إلى بناء جسور التعاون مع المؤسسات والجهات ذات العالقة محليًا وعربيًا 
عداد ورش عمل للتدريب وتطبيق معايير االعتماد وضمان الجودة بما يخدم الجامعة  وعالميًا وا 

التصنيفات العالمية للجامعات  األردنية والمجتمع المحلي، باإلضافة إلى متابعة وتحقيق متطلبات
 وذلك لضمان أن تكون الجامعة على خارطة الجامعة المتميزة عالميًا.

 الرؤية :

 نحو مركز رائد ومتميز إلدارة الجودة بهدف تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.

 

 

 الرسالة:

دارتها بكفاءة وفعالية، ومراقبة األداء وتطوير      تطبيق وترسيخ مفاهيم ضمان الجودة وا 
دارية متميزة بتطبيق منهجيات ضمان  اإلجراءات اإلدارية إلنتاج منظومة تعليمية وبحثية وا 

 الجودة الحديثة بما يحقق أهداف الجامعة ورسالتها. 

 

 القيم الجوهرية:

ية األكاديمية: تلتزم الجامعة باتباع أسلوب يتسم باالنفتاح الشفافية، والمساءلة، والحر  .0
 اء  ـــــــــواالتصال والمساءلة في قضايا التعليم والبحث العلمي واإلدارة، وعند تقييم أداء أعض



 

 3 

      مركز االعتماد وضمان الجودة 

3 

 
سهاماتها في لهيئات التدريسية واإلدارية والطالبية. ا وتلتزم أيضًا بعرض أفكارها وا 

 مجتمع، والمتخصصين، والمهتمين.المعرفة العلمية على ذوي العالقة في ال
القيم العربيه واالسالميه ؛ تلتزم الجامعه بمنظومة القيم العربيه واالسالميه بجميع انشطتها  .6

 وبرامجها وممارساتها
النزاهة؛ واإلنصاف؛ والعدالة: تلتزم الجامعة في عالقتها مع مجتمعها بقيم العدالة،  .3

وضمان حقوقه، ومبدأ تكافؤ الفرص، واألخالقيات واإلنسانية، واحترام الرأي، وحرية الفرد 
المهنية، وعدم االنحياز أو حب الذات، واالبتعاد عن ازدواجية المعايير في األحكام 

 الصادرة عنها.
اإلبداع والتميز: تلتزم الجامعة بتشجيع األفكار اإلبداعية والحلول الخاّلقة في التعليم  .4

 التميز.والتعلُّم، والبحث، وصواًل إلى 
القيادة والعمل بروح الفريق: تلتزم الجامعة بتعزيز األدوار القيادية الفردية والمؤسسية التي  .5

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

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

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

 

 المجاالت الرئيسية:

 عملية التعلم والتعليم. .0
 البحث العلمي. .6
 خدمة المجتمع وتنميته. .3
 البيئة الجامعية. .4
 البناء التنظيمي واإلداري للجامعة. .5
 والتعليم المستمر. ضمان الجودة .2
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 ( (SWOTلمركز االعتماد وضمان الجودة  التحليل الرباعي

 

 

 داخلية

 نقاط الضعف نقاط القوة

 .ارتباط المركز إداريًا برئاسة الجامعة ودعمه من قبلها 
  ـــات ســـهولة االتصـــال األفقـــي والعمـــودي بـــين المركـــز و كافـــة الكلي

 والوحدات والمراكز  اإلدارية.
  المتطلبات التكنولوجية الالزمة.توفر 
 .وجود مرجعية إدارية/قانونية  للمركز 
  وجــود مرجعيــة تنظيميــة لضــباط الجــودة ومســاعدي العمــداء لشــؤون

 الجودة وذلك لتحديد ارتباطهم بالمركز.
 .وجود كادر إداري يساهم بإنجاز المهام الموكلة إليه 
 الجودة. وجود كادر ذي كفاءة عالية تمكنه من تحقيق متطلبات 
 .تمثيل المركز بعدة لجان على مستوى الحاكمية والمجتمع المحلي 
  خبرة في التعامل مع متطلبات التصنيفات العالمية مثـلQS,QS 

Stars. 
  وجود هيكل تنظيمـي ووصـف وظيفـي للوظـائف مطـابق لواقـع حـال

 الجامعة.
 .وجود قاعدة بيانات للنتاج العلمي ألعضاء هيئة التدريس 
   معــــة للعالميــــة مــــن خــــالل التصــــنيفات العالميــــة يــــدعم توجــــه الجا

 المركز.
  تزخــــر الجامعــــة بكلياتهــــا المختلفــــة بفكــــاديميين ورواد فــــي صــــناعة

 التميز  والجودة
 .السمعة األكاديمية والتوظيفية المتميزة  للجامعة 
 

  عــــدم تهيئــــة وتجهيــــز و إيجــــاد المســــاحات والمكاتــــب والمرافــــق
 الجودة  والعاملين فيه. المناسبة لمركز االعتماد وضمان

  ال يوجــــد ربــــط حاســــوبي للمركــــز مــــع قواعــــد البيانــــات الرئيســــية
 للجامعة.

 .ال يوجد خطة تدريبية  للكادر اإلداري في الجامعة 
  ـــــة إلجـــــراءات الجـــــودة داخـــــل ـــــات اإلداري عـــــدم اكتمـــــال المرجعي

 الجامعة.
  عــــــدم اكتمــــــال عمليــــــات التقيــــــيم داخــــــل الجامعــــــة فــــــي مرافقهــــــا

 اإلدارية. األكاديمية و
  ـــــين فـــــي تـــــفخر االســـــتجابة لمتطلبـــــات الجـــــودة مـــــن قبـــــل المعني

الجامعــة وتــوفير البيانــات لمركــز االعتمــاد وضــمان الجــودة مــن 
 المجتمع .

  ـــة التدريســـية نســـبيا مـــن الـــذين يحملـــون ـــة عـــدد أعضـــاء الهيئ قل
 جنسيات غير أردنية.

  ضــــــعف نســــــبة األبحــــــاث العالميــــــة مــــــن قبــــــل أعضــــــاء الهيئــــــة
 خل الجامعة.التدريسية دا

  زيـــــادة الطاقـــــة االســـــتيعابية للكليـــــات والجامعـــــة بشـــــكل مســـــتمر
ومتواصــــل دون الرجــــوع إلــــى بعــــض الدراســــات التــــي يقــــوم بهــــا 

 .المركز  في الكثير من األحيان

 خارجية

 التهديدات الفرص

  الحاجة الملحة للمجتمع لخريج ذي كفاءة ومستعد لالنخـراط بسـوق
 العمل بفاعلية.

 ــيم العــالي وجــود مبــادرات   وشــراكات عالميــة لتحســين جــودة التعل
ورغبــة الكثيــر مــن الجهــات المحليــة والعالميــة للتعــاون مــع الجامعــة 

 أكاديميًا و بحثيًا.
  الزيادة المضطردة في االهتمام المحلـي واإلقليمـي والعـالمي بفهميـة

ــــة التعليميــــة والبحثيــــة محليــــًا  ضــــمان الجــــودة فــــي منظومــــة العملي
 وعالميًا.

 هيئة متخصصة مثل: هيئة اعتماد مؤسسـات التعلـيم العـالي  وجود

 يمكن الرجوع إليها في المشورة واالستيضاح .

 

  التنـــافس مـــع المؤسســــات الشـــبيهة فـــي المجتمــــع األمـــر الــــذي
 يؤدي إلى استقطاب الكفاءات..

  زيادة المنافسة بين الجامعات األردنية الحكومية والخاصـة فـي
 التصنيفات العالمية.

 ة المســـــتمرة والمتتاليـــــة فـــــي أعـــــداد الطـــــالب الملتحقـــــين الزيـــــاد
بالجامعـــة ممــــا يزيـــد مــــن الضـــغط علــــى اإلمكانيـــات والمــــوارد 

 المتاحة ويؤثر سلبيًا على الخدمات المقدمة للطالب.
  تســرب الكفــاءات العلميــة المؤهلــة األمــر الــذي يــؤدي إلــى عــدم

 التوازن بين نسبة أعضاء هيئة التدريس إلى نسبة الطالب.
  قلــــة االهتمــــام بطــــالب الدراســــات العليــــا مــــن حيــــث الخــــدمات

 والتسهيالت.
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 المركز اإلستراتيجية أهداف 

 نشر وتجذير ثقافة الجودة لدى كافة العاملين في الجامعة وترسيخ مفاهيم التطوير والتحديث. .0
مجال العملية التعليمية التعلمية معايير االعتماد وضمان الجودة المحلية والعالمية في  تحقيق .6

 .واإلدارية األكاديميةجميع البرامج في 
 االرتقاء بوضع الجامعة وتصنيفها على سلم التصنيفات الجامعية العالمية. .3
 . أعضاء هيئة التدريسلدى  األكاديمية والبحثية تطوير القدرات والمهارات .4
 اإلدارية التخصصية لدى الموظفين اإلداريين.  تطوير القدرات والمهارات .5
 .قضايا االعتماد وضمان الجودةالمجتمع المحلي في مؤسسات التفاعل مع  .2
 تشجيع عملية البحث العلمي لدى أعضاء هيئة التدريس والمراكز البحثية. .7

  األطراف أصحاب العالقة في الخطة االستراتيجية

 بالخطة االستراتيجية لمركز االعتماد وضمان الجودة العالقة ذاتيمكن تحديد األطراف     
(Stakeholders) فيما يلي: 

 إدارة الجامعة .1
 أعضاء الهيئة التدريسية  .2
 العاملون في الجامعة  .3
 الطالب  .4
 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي  .5
 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي  .6
 .الخبراء و المختصون الذين لهم عالقة من داخل و خارج الجامعة  .7
 العتماد وضمان الجودة وتصنيف الجامعات.العالمية لهيئات ال .8

 

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

 


