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 (مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة)

 

 :المقدمة***

 تمهيد

وحدددددددات الجامعددددددة أهددددددم الجددددددودة  أحددددددد  مانعددددددد مركددددددز التطددددددوير األكدددددداديمي وضددددددي         

درجددددددات جددددددودة عندددددد  بدددددددعم خطددددددط التطددددددوير والتحددددددديث لتحقيدددددد  أعلدددددد  اإلداريددددددةي والتددددددي ت  

تطدددددوير عمليدددددات البحدددددث العلمدددددي والسدددددعي لتحقيددددد  مدددددن خددددد ل  ي وذلددددد  التعلددددديم جدددددي الجامعدددددة

 جددددددي جامعددددددة العلددددددوم والتكنولوجيددددددا األردنيددددددة االرتقدددددداء بجددددددودة ونوعيددددددة التعلدددددديم األكدددددداديمي

المسددددددتدامةي  الب ددددددرية عددددددن طريدددددد  دعددددددم اسددددددتراتيجيات وخطددددددط مددددددن  دددددد نها تحقيدددددد  التنميددددددة

 البيئدددددة الجامعيدددددة ككدددددل مدددددن خددددد ل  تعزيدددددز أنمددددداط التعلددددديم المتبعدددددةوتفعيدددددل هدددددذ  الخطدددددط جدددددي 

 .وتطويرها

 

ت هيدددددددل أعضددددددداء هيئدددددددة   علددددددد مركدددددددز التطدددددددوير األكددددددداديمي وضدددددددمان الجدددددددودةيعمدددددددل       

يم أدائهددددددمي  يددددددووضددددددع أسددددددا لتق وإثددددددراء مدددددددراتهم التدددددددريا بم ددددددراكهم  جددددددي ور ددددددات عمددددددل

دة المسدددددتويات التعليميدددددة باإلضددددداجة لوضدددددع أطدددددر واضدددددحة مدددددن التعليمدددددات تحددددداج  علددددد  جدددددو

يم لددددددوزيددددددادة جاعليددددددة أسددددددالي  التعوندددددد  للطلبددددددة لضددددددمان كفدددددداءة و نوعيددددددة التعلدددددديم الددددددذ  يتلق

 .ومتابعة مخرجات العملية التعليمية جي الجامعة  يالمتبعة

 

إن ددددددداء مواعدددددددد بياندددددددات رمميدددددددة وجمدددددددع يعمدددددددل المركدددددددز ب دددددددكل دائدددددددم علددددددد  هدددددددذا و        

سدددددددات السدددددددتقراء ايتهدددددددا وعمدددددددل اسدددددددتبيانات ودرنجدددددددازات ونوعحجدددددددم اإلإحصددددددداءات تبدددددددين 

وأخددددددذ ت ذيددددددة التعلدددددديم الددددددذ  يتلقددددددا  الطلبددددددةي أراء المحدددددديط والجهددددددات المعنيددددددة حددددددول جددددددودة 

لقيدددددداا الخددددددريجين راجعددددددة مددددددن المحدددددديط المجتمعددددددي وسددددددو  العمددددددل  للحكددددددم علدددددد  كفدددددداءة 

  .الخطط المتبعة جاعلية
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 (مركز التطوير األكاديمي وضمان الجودة)أهمية 

رسدددددددم السياسدددددددات التدددددددي ل ةيعتبدددددددر مركدددددددز التطدددددددوير االكددددددداديمي وضدددددددمان الجدددددددودة أدا         

وب ددددددكل عمددددددل  جددددددي الجامعددددددة  تحكددددددم جددددددودة وكفدددددداءة األداء األكدددددداديمي علدددددد  أكمددددددل وجدددددد 

تددددددابع سددددددير الن دددددداطات التعليميددددددة وجدددددد  أسددددددا ي إذالرمابددددددة الداخليددددددة  المركددددددز أداة مددددددن أدوات

اء الهيئدددددة التدريسدددددية وتددددد هيلهم بكدددددل مدددددا مدددددن  ددددد ن  كمدددددا ويعنددددد  بمتابعدددددة أداء أعضددددد .مدروسدددددة

الددددددالئل التدددددي يدددددتم اسدددددتنباطها مدددددن و إثدددددراء العمليدددددة التعليميدددددة ويقدددددوم باسدددددتقراء الم  دددددرات 

 اإلحصائيات واالستبيانات التي يتم عملها جي الجامعة.

 

 : الرؤية**

تفعيدددددددل دور خطدددددددط التطدددددددوير جدددددددي حيدددددددز البحدددددددث العلمدددددددي علددددددد  أر  الوامدددددددع مدددددددن         

مددددددن  دددددد نها ضددددددمان جددددددودة المخرجددددددات  ل وضددددددع معددددددايير وأسددددددا مدروسددددددة وممنهجددددددةخدددددد 

 الجامعددددددة مثي تهددددددا مددددددن الجامعددددددات جددددددي العددددددالم عددددددن طريدددددد  االرتقدددددداءالتعليميددددددة لتواكدددددد  

والحصددددددول علدددددد  االعتمددددددادات العالميددددددة ألمسددددددام الجامعددددددة المختلفددددددة لتحقدددددد  بنوعيددددددة التعلدددددديم 

 أعل  معايير الكفاءة وجودة األداء .

 

 : الرسالة**

ذات ميمدددددددة عليدددددددا رسدددددددالة  " وضدددددددمان الجدددددددودة مركدددددددز التطدددددددوير األكددددددداديمي "يحمدددددددل         

بتحقيدددددد  نهضددددددة علميددددددة جاعلددددددة ل رتقدددددداء بددددددالمحتوى العلمددددددي وبالتددددددالي ت هيددددددل الطلبددددددة  تعندددددد 

تجعددددل مددددن الطلبددددة مناجسددددين  كفدددد ةمددددن أبندددداء الددددوطن بدددد عل  مسددددتويات العلددددوم ضددددمن خطددددط 

 ة العليدددددا وذلددددد  مدددددن خددددد ل المسدددددتويات العلميددددد  علددددد والهندسدددددة  والطددددد جدددددي ميدددددادين العلدددددوم

والتعليميددددددة  البيئددددددة األكاديميددددددةنوعيددددددة مخرجددددددات تنفيددددددذ خطددددددط ت هيليددددددة وتطويريددددددة للرمددددددي  ب

لدددددد  نوعيددددددة التعلدددددديم وإجددددددراء جددددددي الجامعددددددة ووضددددددع أسددددددا معددددددايير مددددددن  دددددد نها الحكددددددم ع

عليميددددددة والبيئددددددة واألن مددددددة الت أعضدددددداء هيئددددددة التدددددددرياإلمكانيددددددات  تقيدددددديم مسددددددتمرعمليددددددات 

الوطنيدددددة ونهضدددددة بالجامعدددددات  جدددددي عمليدددددة االرتقددددداء وهدددددذا كلددددد  يصددددد   جدددددي الجامعدددددةالعامدددددة 

 الب د العلمية.
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 األهداف:**

   دريبيددددددة ألعضدددددداء ومددددددو في الكليددددددات لصددددددقل مهدددددداراتهم وتطددددددوير عمددددددل ور ددددددات ت

 .أدائهم

 استحداث برامج تعليمية وت هيلية ألعضاء هيئات التدريا الجدد.

   جدددددددي مختلدددددددا الكليدددددددات ل ايدددددددات تطدددددددوير  والكدددددددادر األكددددددداديمي المدددددددو فينتددددددددري

مهددددداراتهم جدددددي اسدددددتخدام األن مدددددة المحوسدددددبة جدددددي األمدددددور اإلداريدددددة باإلضددددداجة لتفعيدددددل 

 .أن مة التعلم عن بعد والتواصل الفاعل

 لمختلفدددددة جدددددي الكليدددددات علددددد  تن ددددديم جعاليدددددات هادجدددددة لتطدددددوير أن مدددددة التعلددددديم ووسدددددائل  ا

اخت جها.

  الدددددددائم علدددددد  تحددددددديث وتطددددددوير الخطددددددط الدراسددددددية وأسددددددالي  التدددددددريا جددددددي العمددددددل

 .مختلا الكليات جي الجامعة

  امتددددددراط أنمدددددداط متنوعددددددة مددددددن أسددددددالي  ميدددددداا كفدددددداءة التعلدددددديم الددددددذ  يتلقددددددا  الطلبددددددة

  مددددددن االمتحانددددددات التددددددي يخضددددددع لهددددددا يلاباسددددددتحداث أنمدددددداط جديدددددددة ومتنوعددددددة األسدددددد

 .التعليم وأداء المدرسينالطلبة للحكم عل  كفاءة وجاعلية أسلو  

   امتدددددددراط أسدددددددالي  وأنمددددددداط جديددددددددة للتددددددددريا تحمدددددددل نمطدددددددا  تفاعليدددددددا  بدددددددين الطالددددددد

.والمدرا بعيدا  عن التلقين واألسالي  المعتادة

  تقددددددديم الم ددددددورة ال زمددددددة للكليددددددات والوحدددددددات التعليميددددددة واألكاديميددددددة المختلفددددددة جددددددي

واإلدارة وتحقيدددددددد   الجامعددددددددة ل ايددددددددات تخطددددددددي التحددددددددديات جددددددددي مجدددددددداالت التطددددددددوير

.ةءة وضمان الجودامعايير الكف

 د االعتمددددددادات والتطددددددوير وإيضدددددداط مددددددردو مانهان ددددددر ثقاجددددددة الجددددددودة وضدددددد

األكاديمي.
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:لتطوير األكاديمي وضمان الجودةاالمحاور التي يعنى بتطويرها ومتابعتها مركز **

 ()المحتوى التعليمي: المحور األول

متابعة الخطط واالستراتيجيات التعليمية والتحقق من جودة وكفاءة أساليب التدريس المتبعة في 

  .ضع معايير وسياسات واضحة لضبط جودة العملية التعليميةووالجامعة 

 

ويضطلع المركز بهذا الدور عن طري  تطبي  عدة مهام وأن طة مجدولة تخضع ل روط تضمن جودة 

 وكفاءة مستوى المحتوى التعليمي وذل  من خ ل:  لبرامج الدراسيةا

   وضع خطط دراسية للمحتوى العلمي وج  معايير محددة ومعتمدة عالميا. 

  متابعدددددة كفددددداءة العمليدددددة التعليميدددددة مدددددن خددددد ل اسدددددتبيانات تمثدددددل ت ذيدددددة راجعدددددة لمددددددى

 .جودة إيصال المحتوى العلمي

 ية كل جصل دراسيرسم معايير تحدد أسا تقييم المهارات المكتسبة جي نها.  

  تعليمية حديثة تتما   مع تطور العلم وتواك  الحداثة أسالي استحداث.  

  تو يددددددا الوسددددددائل التكنولوجيددددددة الحديثددددددة جددددددي التدددددددريا الت كددددددد مددددددن كفدددددداءة البنيددددددة

  .التحتية المتاحة لذل 

   بندددددداء خطددددددط لبددددددرامج تعليميددددددة تفاعليددددددة تقددددددوم علدددددد  مبدددددداد  الددددددتعلم الددددددذاتي وأسددددددالي

  .بعد ل ايات االنفتاط عل  العالم وإثراء التجربة العلمية جي الجامعةالتعلم عن 
 برامج األكاديمية الرائدة لتحقي  أهداجهالدعم ا.  
 سدددددبا  ضدددددمن لتكدددددون الوامدددددع أر  علددددد  وتكريسدددددها الجامعدددددة ورسدددددالة ر يدددددة دعدددددم 

 جدددددي العدددددالي بدددددالتعليم ل رتقددددداء العالميدددددة الجامعدددددات مسدددددتوى علددددد  األكددددداديمي التطدددددور

  .األردن
 الجددددددودة ضددددددمان بمعددددددايير االلتددددددزام وجعددددددل التعليمددددددي األداء كفدددددداءة بثقاجددددددة االرتقدددددداء 

  .الجامعة جي الكليات  إدارات عين نص 
 

 

 ( :)كفاءة أعضاء الهيئة التدريسية المحور الثاني

 التحقق من كفاءة األداء الذي يقوم به أعضاء الهيئة التدريسية وبناء منظومة متكاملة من الشروط

والمعايير للحكم على جودة التعليم والعمل على صقل قدرات المدرسين وإثراء قدراتهم المعرفية وذلك 

 من خالل النقاط التالية:

 ة للتقيدددددديممدروسدددددد معددددددايير وجدددددد  للطلبددددددة  محوسددددددبة جصددددددلية اسددددددتبيانات وضددددددع 

 جدددددي المدرسدددددين أداء جدددددي معدددددين ومسدددددتوى محدددددددة معدددددايير وجدددددرةوالت كدددددد مدددددن 

 األهددددددددداا علددددددد  الطالدددددددد  حصدددددددول مددددددددن للت كدددددددد التعليميددددددددة المدددددددادة طدددددددرط

 . ذل  من المتومعة المهارات واكتساب  المعطاة المسامات من المرجوة
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 عمليددددددات تمددددددامإ مددددددن للت كددددددد الجامعددددددة جددددددي اتكليددددددال لكددددددل المسددددددتمرة المتابعددددددة 

 . جيها للمدرسين التقييم
 

 

 جمددددددع عمليددددددة علدددددد  بندددددداء للمدرسددددددين والم ح ددددددات الراجعددددددة الت ذيددددددة اعطدددددداء 

الطلبددددددة حددددددول المهددددددارات التددددددي اكتسددددددبوها بعددددددد  السددددددتبيانات العامددددددة النتددددددائج

 إتمام دراستهم للمسامات العلمية.

  الدراسددددددية الخطددددددط واسددددددتحداث لتصددددددميم يسدددددديةرالتد ةالهيئدددددد أعضدددددداء تدددددددري 

  .التعليمي المضمون واختيار

 

 ضدددددددددمن حديثدددددددددة تعليميدددددددددة  وأدوات ب سدددددددددالي  المدرسدددددددددين مددددددددددرات إثدددددددددراء 

  .عالمية استراتيجيات
 

 

 التعليمدددددددي المحتدددددددوى إيصدددددددال جدددددددي الحديثدددددددة التكنولوجيدددددددة الوسدددددددائل تو يدددددددا 

  .الوسائل هذ  مع للتعامل المدرسين وت هيل للطلبة

 

  الفاعددددددل العلمددددددي البحددددددث أسددددددالي  علدددددد  التدريسددددددية ةالهيئدددددد أعضدددددداء تدددددددري 

 لن ددددددددر باإلضددددددداجة العلميددددددددة والملخصدددددددات البحثيدددددددة التقددددددددارير تقدددددددديم وكيفيدددددددة

 .ومحليا   عالميا   المعتمدة العلمية المج ت جي العلمية األبحاث
 

 

 العدددددددالمي الن دددددددام علددددددد  الجامعدددددددة جدددددددي التددددددددريا هيئدددددددة أعضددددددداء تعريدددددددا 

 .الجامعات لتصنيا
  ومعددددددددايير اسددددددددتحداث أدوات ووسددددددددائل اإلر دددددددداد األكدددددددداديمي وجدددددددد  تعليمددددددددات

  .جودة أن مة االر اد األكاديمي لتكف

 

 حددددددول مددددددنهم الراجعددددددة الت ذيددددددة ألخددددددذ بددددددالمو فين خاصددددددة اسددددددتبيانات عمددددددل 

 .العمل بيئة
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 (مخرجات العملية التعليمية ومستوى الطلبة وإثراء تقييم)المحور الثالث:

وذلك من  التعليمي المخرج جودة على والحكم الطلبة أداء لتقييميقوم المركز بوضع أسس ومعايير 

 خالل النقاط التالية:

   كدددددم علددددد  جدددددودة حالكفددددداءة الوطنيدددددة للنتدددددائج الطلبدددددة جدددددي امتحاندددددات اسدددددتقراء

  .المخرج التعليمي

  اسدددددتحداث أنمددددداط جديددددددة مدددددن االمتحاندددددات التدددددي يمكدددددن أن يخضدددددع لهدددددا الطلبدددددة

لتكدددددون امتحاندددددات تك دددددا عدددددن مددددددرة الطلبدددددة علددددد  تفعيدددددل مدددددا يتعلمونددددد  مدددددن 

  .مهارات جي بناء المعرجة

 تتواجددددد  علددددد  معدددددايير  وضدددددع أسدددددالي  حديثدددددة لتقيددددديم أداء الطلبدددددة تكدددددون مبنيدددددة

  .مع المعايير العالمية لقياا كفاءة المخرج التعليمي لدى الطلبة

 جدددددي العمليدددددة البحثيدددددة مدددددن خددددد ل العمدددددل علددددد  اسدددددتحداث  تفعيدددددل دور الطلبدددددة

 .برامج تثر  مدرات الطلبة جي مجال البحث العلمي

 أداء حدددددددول استقصدددددددائي بحدددددددث وعمدددددددل للمعلومدددددددات جمدددددددع عمليدددددددات إجدددددددراء 

 ئهددددددددماأد مسددددددددتوى عددددددددن واضددددددددحة صددددددددورة لتكددددددددوين الجامعددددددددة جددددددددي الطلبددددددددة

 نددددداتابي مواعدددددد لتكدددددوين بهدددددم الخاصدددددة التوجهدددددات أنمددددداط تحديددددددو وتحصددددديلهم

 لرسدددددم الجامعدددددة جدددددي المفعلدددددة البدددددرامج ت دددددذ  المعلومدددددات مدددددن ركيدددددزة ت دددددكل

 وسدددددددائل وتددددددددعم والميدددددددوالت التوجهدددددددات هدددددددذ  تلبدددددددي السياسدددددددات مدددددددن أطدددددددر

 واحتياجاتهم العلمية. الطلبة متطلبات مع لتتما   التعليم

 نوعيددددددة عددددددن رضدددددداهم دىمددددددو الخددددددريجين آراء السددددددتقراء اسددددددتبيانات وضددددددع 

 .واالنتقادات المقترحات وجمع المقدمة التعليم

   كجددددددزء مددددددن الت ذيددددددة الراجعددددددة إ ددددددرا  م سسددددددات القطددددددا  العددددددام والخددددددا

 إلحداث الت ييرات الضرورية.

 

 االعتمادات المحلية والعالمية(المحور الرابع: )تفعيل برامج ضبط الجودة وتسجيل 

 :العالي  التعليمفي جودة التعريف مصطلح ضبط *

ويعنىىىى بىىىه مجموعىىىة مىىىن عمليىىىات التقيىىىيم التىىىي يخضىىىع لهىىىا الصىىىر  العلمىىىي بمؤهالتىىىه العلميىىىة 

وبنىىاا التحتيىىة وكفىىاءة برامجىىه العلميىىة مىىن جهىىة خارجيىىة ولىىو بشىىكل جزئىىي للوصىىول لمسىىتويات 

محىىىدد مىىىن كفىىىاءة مسىىىتوياتها التعليميىىىة للمنافسىىىة مىىىع الجامعىىىات العالميىىىة ويسىىىمى ذلىىىك ضىىىمان 
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أمىىىا ضىىىمان الجىىىودة الىىىداخلي    ،مىىىا يعىىىرف بمعىىىايير االعتمىىىاد الخارجيىىىة الجىىىودة الخىىىارجي وهىىىو 

ويىىىىتم ذلىىىىك مىىىىن خىىىىالل وضىىىىع سياسىىىىة واضىىىىحة للجامعىىىىة تضىىىىمن تحقيىىىىق أهىىىىداف هىىىىذا الجامعىىىىة 

 معينة وترسيخ معايير التعليم العالي بشكل عام على أرض الواقع أو ضمن اختصاصات 

 

يقىىىىىوم دور المركىىىىىز علىىىىىى التحقىىىىىق مىىىىىن تىىىىىوافر عناصىىىىىر الجىىىىىودة فىىىىىي جميىىىىىع أنشىىىىىطة الجامعىىىىىة 

وأعضىىىىىىىىىىاء هيئىىىىىىىىىة التىىىىىىىىىىدريس ومرفقاتهىىىىىىىىىا وأنظمتهىىىىىىىىىا التعليميىىىىىىىىىىة ومىىىىىىىىىؤهالت العىىىىىىىىىاملين 

المختلفىىىىىىىة فىىىىىىىي الجامعىىىىىىىة باإلضىىىىىىىافة لوضىىىىىىىع خطىىىىىىىط تطويريىىىىىىىة ألداء األقسىىىىىىىام  ،والمىىىىىىىوظفين

دور  ويمكىىىىىىىن تقسىىىىىىىيمالدوليىىىىىىىة  المحليىىىىىىىة و لتىىىىىىىوفير شىىىىىىىروط الحصىىىىىىىول علىىىىىىىى االعتمىىىىىىىادات

 : المركز من خالل هذا المحور إلى قسمين

 وذلك من خالل: في البيئة الجامعية )الداخلية( العمل على توفير عناصر ضبط الجودة أوالً:

 األداء ومسددددددددتوى نوعيددددددددةللرمددددددددي ب جددددددددودةال ضددددددددبط معددددددددايير تطبيدددددددد  ثقاجددددددددة  ددددددددرن 

 .مييوالتعل األكاديمي

  تفصدددددديل التعريددددددا العددددددام لمصددددددطلب جددددددودة التعلدددددديم ومعددددددايير ضددددددبط تلدددددد  الجددددددودة

لتسدددددهيل خلددددد  أسدددددا ومعدددددايير يقددددداا عليهدددددا مددددددى انطبدددددا  مصدددددطلب ضدددددمان جدددددودة 

 .التعليم عل  البرامج العلمية واألن طة عل  اخت جها جي الجامعة

 إلثددددددراء والخارجيدددددة الداخليدددددة الجدددددودة ضدددددبط بددددددرامج مدددددع والددددددولي المحلدددددي التعددددداون 

 .ودوليا   محليا المعتمدة المواصفات وج  الجامعة جي العمل

 األكاديميدددددة البدددددرامج جميدددددع جدددددي الجدددددودة ضدددددمان معدددددايير جدددددرةو تحقيددددد  علددددد  العمدددددل 

 العلمدددددي البحدددددث تطدددددوير مجددددداالت جدددددي وخصيصدددددا   الجامعدددددة جدددددي واإلبداعيدددددة والعلميدددددة

واسدددددددتحداث بدددددددرامج ملزمدددددددة للكليدددددددات واألمسدددددددام لضدددددددمان جدددددددودة مخرجدددددددات هدددددددذ  

  .الوحدات

 همرتقددددداري إنجددددداز جدددددي ماواألمسددددد الكليدددددات تسددددداعد وإر دددددادات عامدددددة توجيهدددددات وضدددددع 

وجدددددودة األداء مددددددى جاعليدددددة هدددددذ  البدددددرامج إلثبدددددات كفددددداءة لقيددددداا  السدددددنوية  الداخليدددددة

 .األكاديمي

  جددددددي  البندددددد  التحتيددددددة  المعددددددايير المطلوبددددددةالعمددددددل علدددددد  التحقدددددد  مددددددن كفدددددداءة تددددددواجر

والمراجدددددد  العلميددددددة مددددددن مختبددددددرات وبيئددددددات تعليميددددددة التددددددي تخدددددددم العمليددددددة  التعليميددددددة 

 ضمن ال روط المرعية.



10 
 

  القيددددددام بالدددددددور الرمددددددابي علدددددد  البددددددرامج التعليميددددددة واإلداريددددددة جددددددي الجامعددددددة لت جددددددي

مددددددن وجددددددرة القصددددددور والت كددددددد مددددددن انطبددددددا  معددددددايير األداء وكفدددددداءة اإلنجدددددداز للتحقدددددد  

 معايير الجودة جي هذ  البرامج.

 واضدددددحة معياريدددددة وجددددد  والتعليمدددددات القدددددوانين مدددددن معتمدددددد مرجدددددع إن ددددداء علددددد  العمدددددل 

  .اختصاص  حس  كل يةالمعن للجهة ملزمة

 بتحسددددددددين المتعلقددددددددة الوطنيددددددددة واالجتماعددددددددات التدريبيددددددددة البددددددددرامج جددددددددي الم دددددددداركة 

 ونوعيددددددة جددددددودة تكفددددددل عامددددددة أطددددددر وضددددددع  دددددد نها مددددددن والتددددددي التعليمددددددي المسددددددتوى

  .الوطنية المخرجات

 لتحقيدددددد  لدددددد داء الددددددذاتي التقيدددددديم وسددددددائل تفعيددددددل علدددددد  تعمددددددل خدماتيددددددة أن مددددددة إيجدددددداد 

 .المطلوبة التعليم جودة

 األردنية االعتماد هيئة مع الفاعل التواصل خدمات تقديم.  

 التعليمددددددي المخددددددرج لجددددددودة الحاكمددددددة للسياسددددددات ومراجعددددددة متابعددددددة بددددددرامج تكددددددريا 

 الط بيددددددة والبيئددددددة والمدرسددددددين التعلدددددديم أنمدددددداط حيددددددث مددددددن التعليميددددددة البيئددددددة وكفدددددداءة

 من مدددددة داخليدددددة عمليدددددة وجددددد  متوتددددد سدددددنوية عدددددادة والرصدددددد المتابعدددددة بدددددرامج وتكدددددون

  .محددة معايير ضمن

 ذو  الكليدددددددات أعضددددددداء مدددددددن االست دددددددارية المجدددددددالا و التوجيهيدددددددة  اللجدددددددان ت دددددددكيل 

 واالسددددددتراتيجيات الخطددددددط بوضددددددع ليعنددددددوا األكدددددداديمي التطددددددوير مجددددددال جددددددي الخبددددددرة

 اللجددددددان هددددددذ  وتعتبددددددر األكدددددداديمي اءدواأل التعليميددددددة المخرجددددددات جددددددودة تضددددددمن التددددددي

 .الجامعة جي والمدروا الرائد للتخطيط مفاتيب والمجالا

 

 العمل على تحقيق عناصر ضبط الجودة الخارجية )االعتمادات العالمية( ثانياً:

   بحيددددددث ةالعالميدددددد اتاالعتمدددددداد علدددددد  الجامعددددددة حصددددددول باسددددددتمرارية المركددددددز عندددددد ي 

تددددددددواز    ددددددددهادة والتكنولوجيددددددددا العلددددددددوم جامعددددددددة عددددددددن الصددددددددادرة ال ددددددددهادة تكددددددددون

 العمددددددددل يتطلدددددددد  وهددددددددذا الجامعددددددددات العالميددددددددة الصددددددددادرة عددددددددنالمدددددددد ه ت العلميددددددددة 

  الجامعددددددة جددددددي تواجرهددددددا يجدددددد  التددددددي العالميددددددة المعددددددايير علدددددد  لمحاج ددددددةل المسددددددتمر

 :والتي تتمثل جيما يلي

  
 المتبعة جي الن ام  التدريا وأسالي  التعليمية الوسائل أحدث وتوجر تعليميةال ج امرال جودة

 جي الجامعة. يالتعليم
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 تفعيل أخرى جهة ومن للطلبة التعليمي المحتوى إيصال جي وتو يف  التكنولوجي التطور تفعيل 

 الجامعة وإدارات الطلبة بين التواصل من حلقة خل  جي الفاعلة والحوسبة الحديثة التقنيات

وج  أسا التصحيب الداخلي   التعليمية العملية كفاءة عل  للحكم راجعة ت ذية عل  للحصول

  .الذاتي جي المن آت العلمية  العالمية
 

 جي المتطورة التعليم وسائل تفعيل لهم ليتسن  أعضاء هيئة التدريا تهيئةوجود برامج جاعلة ل 

  .العالمي العلمي البحث وأسا الرائدة التدريا ب سالي  ال زمة بالدورات وت هيلهم عملهم
 

  الجامعات جي المقدم العالمي المستوى ليواك  التعليمي المحتوى اختيار جودة  من التحق 

 .عالميا   المعتمدة
 

 لديهم علمي  م هلين خريجين واعداد التعليمية المخرجات من متقدمة مستويات عل  لمحاج ةا 

   .العالمية الجامعات أرم  جي األكاديمي تحصيلهم لمتابعة ي هلهمما  المهارات  من

 

  تحقددددد  مدددددن تدددددوجر لل دورا  مهمدددددا   الجدددددودة وضدددددمان األكددددداديمي التطدددددوير مركدددددز يلعددددد

عناصددددددر ضددددددمان الجددددددودة الخارجيددددددة بمددددددا يتواجدددددد  مددددددع بددددددرامج االعتمددددددادات العالميددددددة 

ووضدددددع معدددددايير للتقيددددديم والتنسددددددي  للجهدددددات المعنيدددددة بضددددددرورة إعدددددداد تقريدددددر ذاتددددددي 

ثدددددددم  للجامعدددددددة وأمسدددددددامها المعنيدددددددة والتحقددددددد  مدددددددن مصددددددددامية هدددددددذ  التقدددددددارير ومدددددددن 

التنسددددددي  لزيددددددارات الوجددددددود المقيمددددددة مددددددن جهددددددات االعتمددددددادات العالميددددددة وتعندددددد  هددددددذ  

الوجددددددود بعمليددددددة التحقدددددد  ممددددددا ورد جددددددي تقريددددددر األمسددددددام والكليددددددات الرا بددددددة بتحقيدددددد  

 .هذ  االعتمادات لبرامجها الدراسية

 

 و ددددددهادات اعتمددددددادات تحصدددددديلل المركددددددز علدددددد  وضددددددع خطددددددط ت هددددددل األمسددددددام يعمددددددل 

 جدددددددي  التخصصدددددددات لكاجدددددددة البكدددددددالوريوا دراسدددددددة لبدددددددرامج  عالميدددددددة جدددددددودة ضدددددددمان

 أمسددددددام جددددددي االعتمددددددادات هددددددذ   ددددددروط لتحقيدددددد  مرسددددددومة خطددددددط واتبددددددا  الجامعددددددة

 باستمرار ال روط هذ  تواجر ومتابعة المختلفة الجامعة

 

  العالمية ل مسام الحاصلة عليها تاالعتماداالعمل عل  تجديد 
 

 

 


