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المعايير ونظم الجودة والتميز التي تحكم أداء الجامعات ، بما يحقق مجموعة       
سالمة التوجهات، وصحة التصرفات، ونزاهة السلوكيات، وبما يضمن تحقيق الشفافية 
والمساءلة والمشاركة من قبل جميع األطراف، وتغليب مصلحة الجامعة على المصالح 

الفردية، بما يؤدي إلى تطوير األداء الجامعي وحماية مصالح جميع األطراف ذات 
وهي تقوم على تطبيق القوانين والتشريعات و . العالقة المباشرة وغير المباشرة بالجامعة

معايير التميز على كل مكونات الجامعة على أساس من الشفافية والمساءلة والشراكة، 
.بما يحقق مصلحتها وحماية مصالح كل من له عالقة بها  

 حوكمة الجامعات

 
الخاصة بالتحقق من أن المعايير األكاديمية متوافقة مع رسالة الجامعة وقد العملية      

تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المعتمدة لد ى هيئة 
.األردنية إعتماد مؤسسات التعليم العالي  

 
 

الجودة ضمان   



 مبادئ الحوكمة 

 الُمساءلة المشاركة

 الشفافية
النظم واآلليات تـــصــمــيـــم 

والسياسات والتشريعات 
 وتطبيقها 

 

إتاحة مجالس الحوكمة 
للهيئتين األكاديمية 
واإلدارّية، والطلبة، 
والمجتمع، المشاركة 
في رسم السياسات، 

ووضع قواعد العمل في 
مختلف مجاالت الحياة 

 الجامعّية
تاحة الفرص لطلبة   وا 

الجامعة أن يكون لهم 
دور في عملية صنع 

. القرار  
 

تمكين ذوي العالقة 
من األفراد داخل 

الجامعة وخارجها من 
مراقبة العمل دون أن 
يؤدي ذلك إلى تعطيل 
العمل أو اإلساءة إلى 
اآلخرين، فضاًل عن 
تطبيق األنظمة 
والتعليمات بكل 

شفافية على جميع 
العاملين فيها وعلى 

 طلبتها



مؤسسات التعليم اعتماد معايير ضمان الجودة التي تعتمدها هيئة 
  العالي األردنية

 المعيار األول
التخطيط  

  اإلستراتيجي

الرؤية والرسالة 

 والغايات والقيم

 الخطة اإلستراتيجية

 

لمعيار الثانيا  
الحوكمة    

 التشريعات

 اإلدارة القيادة 

 النزاهة المؤسسية 

 

  المعيار الثالث

البرامج 
 األكاديمية 

سياسات التعليم 

 والتعلم 

 الخطط الدراسية 

 

تقييم المخرجات 

 التعليمية 

 

 المعيار الرابع
البحث العلمي  

واإليفاد 
 واإلبداعات 
 البحث العلمي 

 اإليفاد

 اإلبداعات 

 



مؤسسات التعليم العالي اعتماد معايير ضمان الجودة التي تعتمدها هيئة 
المعيار الخامس  األردنية 

المصادر المالية 
 والمادية والبشرية 

 المصادر المالية 

 

 المصادر المادية 

 

 المصادر البشرية 

المعيار السادس 
 الخدمات الطالبية 

 

التوجيه واإلرشاد 

 الطالبي 

 الخدمات المساندة 

 

التواصل مع 

 الخريجين

 المعيار السابع
خدمة المجتمع  

 والعالقات الخارجية 

 خدمة المجتمع

العالقات الخارجية 

على المستوى الوطني 

 والدولي

 المعيار الثامن
ضمان الجودة    

 

االلتزام المؤسسي 

 بتحسين الجودة

نطاق عمل ضمان 

 الجودة

المؤشرات والمعايير 

والمقارنات 

 المرجعية

التحقق المستقل من 

 التقويم 

 



اخلـدمــــــات 

 الطالبــيـة

التخطيــط 

 الإسرتاتـيجي

البحـــث 

العــلـمي 

يــفــاد  والإ

ضــــــامن 

 اجلودة

خدمــــــة 

 اجملتــمـع

املــصـــادر 

الـمـالية 

 والبرشية

البــرامــــج 

 الأاكدميــــيـــــة 

 احلومكــة

 

 املـــدخــــــــالت

 

اعضاء الهيئتني التدريس ية 

 والإدارية

 

 احصاب املصاحل
 

 حماور ضامن اجلودة
 

 مبادئ حومكة اجلامعات

 

 املـــخرجــــــات
 

املامرسات اجليدة يف 

 برامج اجلامعة

 

 اخلرجيون

 

اعضاء الهيئتني 

 التدريس ية والإدارية

 

الطلبة   

 احلومكة أأساس اجلودة 
االردن -تجربة جامعة الشرق األوسط    

 التغذية الراجعة
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وصياتــتــال  
 شاعة   ومبادهئا احلومكة وكذكل والطلبة، اجلامعة يف العاملني مجيع بني اجلودة ثقافة اإ

. 

 عداد      اجلدد وخباصة والإدارية التدريس ية الهيئتني ولأعضاء للطلبة توعوية برامج اإ

 احلومكة وعن ومعايريها اجلودة عن معل وورش وحمارضات ندوات خالل من مهنم

 .تطبيقها وجمالت ومبادهئا

 يف اجلودة ضامن معايري تطبيق عند وخباصة ومبادهئا اجلامعية احلومكة تفعيل رضورة  

 اجلامعة



 شاكرين لكم ُحسن استماعكم 


