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  سنة الجودة وضبط ا�كاديمي التطوير مركز تأسس�

 ھيئة أعضاء أداء تطوير مركز مسمى تحت 2001

 أداء تطوير مركز دمج تم 2012 العام وفي .التدريس

 ( مسمى تحت الجودة مكتب مع التدريس ھيئة أعضاء ( مسمى تحت الجودة مكتب مع التدريس ھيئة أعضاء

 وضع وتم ) الجودة وضبط ا�كاديمي التطوير مركز

.به خاص تنظيمي ھيكل واقرار به خاصة تعليمات



الھيكل التنظيمي لمركز التطوير ا/كاديمي وضبط الجودةالھيكل التنظيمي لمركز التطوير ا/كاديمي وضبط الجودة

رئيس الجامعة

نائب الرئيس للشؤون الدولية والجودة

مدير مركز التطوير ا/كاديمي وضبط الجودة
مساعد المدير

لجنة ضبط الجودة 

مجلس المركز

شعبة 
ضبط 
الجودة

شعبة 
التدريب

شعبة 
التقييم 

والدراسات

شعبة 
التعليم

ا/لكتروني

مساعد المدير

رئيس الديوان

اداري

اداري

مندوب لوازم
مكاتب 
الجودة 

في 
الكليات

شعبة 
المتابعة 
والتنفيذ

ا�داب

ا�جتماعية

التربوية

العلوم الرياضة

الحقوق

الھندسةالشريعة

الطب

التمريض

الزراعة ا�دارة 

الدراسات العليا

الصيدلة



مسؤوليات مركز التطوير ا�كاديمي وضبط الجودةمسؤوليات مركز التطوير ا�كاديمي وضبط الجودة
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مجلس مركز التطوير ا/كاديمي وضبط الجودة مجلس مركز التطوير ا/كاديمي وضبط الجودة 

رئيس الجامعة 
رئيسا

نواب الرئيس
أعضاء

مدير مركز الحاسوب
عضوا

مدير مركز التطوير 
وضبط الجودة

عضوا

اربعة من أعضاء 
ھيئة التدريس

أعضاء أعضاءعضواعضواأعضاء
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لجنة ضبط الجودة في الجامعةلجنة ضبط الجودة في الجامعة

نائب الرئيس للشؤون الدولية والجودة
رئيسا

لجان ضبط الجودة 
في الكليات

عضو ھيئة تدريس أو 
أثنان من المركز

مدير مركز التطوير 
وضبط الجودة

مسؤوليات اللجنة 

.دراسة التوصيات المقدمة من شعبة ضبط الجودة والتوصية بخصوصھا الى المدير�

.متابعة مدى التزام الكليات والوحدات ا/دارية في تطبيق وتنفيذ معايير ضمان الجودة�

.اعداد تقارير التقييم وضبط الجودة للكليات والوحدات ا/دارية في الجامعة�

في الكليات
أعضاء

عضوا
وضبط الجودة

عضوا



لجان ضبط الجودة في الكلياتلجان ضبط الجودة في الكليات

عميد الكلية أو من ينيبه
رئيسا

منسق ضبط الجودة للكلية
عضوا

رؤساء ا�قسام ا/كاديمية 
في الكلية

مسؤوليات اللجنة 
.ا/شراف على اعداد تقارير ضمان الجودة المعدة من قبل ا/قسام ا/كاديمية�

مخاطبة مركز التطوير ا/كاديمي وضبط الجودة في حال الحاجة الى عقد ورشات عمل أو �
.في حال الحاجة الى ارشادات تتعلق بضبط الجودة

اعداد ا/ستراتيجية الخاصة بالكلية عند الطلب ورفعھا الى مركز التطوير ا/كاديمي وضبط �
.الجودة

عضوا
في الكلية
عضوا



شعبة ضبط الجودةشعبة ضبط الجودة

ا/عتماد  
ا/كاديمي

 د ا/عتما

العام
 د ا/عتما

الخاص
استحداث 

البرامج الجديدة

متابعة 

الجودة

على مستوى  
الجامعة

على مستوى  
الكليات

تأسيس مكاتب 

اعتماد 
البرامج 
الجديدة

متابعة 

القائمة

متابعة 
اعتماد 
البرامج 
القائمة

رفع الطاقة 
ا/ستيعابية

متابعة 
ا/عتماد العام

اعداد طلبات 
ا/ستحداث

نشر ثقافة الجودة

اعداد ا�دلة 

الورش التدريبية

تأسيس مكاتب 
جودة في الكليات

متابعة مكاتب 
الجودة مستوى الجامعة

التخطيط 
ا/ستراتيجي 
للجودة على 

مستوى الجامعة

مستوى الكليات

التخطيط 
ا/ستراتيجي 
للجودة على 

مستوى الكليات



انجازات شعبة ضبط الجودةانجازات شعبة ضبط الجودة

انجاز ملفات ا/عتماد ا/كاديمي لجميع التخصصات �
.  المطروحة في الجامعة



انجازات شعبة ضبط الجودةانجازات شعبة ضبط الجودة

انجاز دليل ا/دلة والوثائق الواجب توفرھا لمعايير �
.الجامعةالجودة في 
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انجاز دليل التخطيط ا/ستراتيجي في الجامعاتانجاز دليل التخطيط ا/ستراتيجي في الجامعات

جامعة مؤتةجامعة مؤتة
مركز التطوير ا&كاديمي وضبط الجودة

  

دليل
التخطيط ا�ستراتيجي في الجامعات  

 

  

2015

  

  

  

  



الخطة ا/ستراتيجية لجامعة مؤتة بما ينسجم مع معايير الخطة ا/ستراتيجية لجامعة مؤتة بما ينسجم مع معايير انجاز انجاز المشاركة في المشاركة في 
..ضبط الجودة الصادرة عن ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العاليضبط الجودة الصادرة عن ھيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي

جامعة مؤتةجامعة مؤتة
  

الخطة ا�ستراتيجية 
  )2015–2020 (

  

  

  

  

  

الخطط ا/جرائيةالخطة ا/ستراتيجية 



) ) الكفايات الكفايات ( ( العمل جار على تجھيز دليل النتاجات العمل جار على تجھيز دليل النتاجات 

..التعليميةالتعليمية



العمل جار على اعداد النماذج الخاصة بالجودة وتطوير 
الموجود منھا 
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.للجامعات)  QS( للدخول في تصنيف التجھيز �

العمل على تحسين تصنيف الجامعة في تصنيف ويب �
.ماتريكس



شعبة التدريبشعبة التدريب

تدريب العاملين في الجامعة على مھارات 
    استخدام الحاسوب وعقد امتحان 

MUCDL)(

عقد دورات دورية &عضاء ھيئة 
التدريس

طرائق التدريس الجامعي

استراتيجيات التقويم

ادارة المحاضرة

اخOقيات مھنة التدريس

التشريعات المتعلقة بالجامعات

معايير الجودة

اعداد مشاريع البحث العلمي



شعبة التقييم والدراساتشعبة التقييم والدراسات

تقييم أعضاء ھيئة التدريس
تقييم الخدمات الجامعية

ا�شراف على امتحان 
الكفاءة الجامعي

اجراء الدراسات 

إجراء عملية تقييم إجراء عملية تقييم 
اعضاء ھيئة التدريس من 
قبل الطلبة من خOل 
استبانة الكترونية تتيح 
للطلبة التعبير عن رأيھم 

ا�شراف على 
امتحان الكفاءة 

 مجموعة اجراء -

 الدراسات من

 من حزمة اعداد -

.من وجھة نظر الطلبة

للطلبة التعبير عن رأيھم 
بالمدرس الذي درسھم 
حيث يتم معالجة اراء 
الطلبة احصائيا ورصدھا 
لكل عضو ھيئة تدريس 
وترسل نسخة من التقييم 
لعميد الكلية ولعضو ھيئة 
التدريس وترسل نسخة 
من التقييم لرئيس 

.الجامعة

تقييم الخدمات الجامعية 
.من وجھة نظر الطلبة

امتحان الكفاءة 
الجامعية وتحليل 
نتائجه وتقديم 
تغذية راجعة 
للجامعة حولھا، 
واقتراح الحلول 
لتحسين نتائج 

الجامعة

 من حزمة اعداد -

 ا�ستبيانات

 للبرامج التقييمية

 المختلفة وا�نشطة

 من الجامعة في

 متلقي نظر وجھة

 وا�طراف الخدمة

.العOقة ذات



شعبة التقييم والدراساتشعبة التقييم والدراسات
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شعبة التعليم ا/لكترونيشعبة التعليم ا/لكتروني

.عقد دورات في مجال التعليم ا/لكتروني �

.المشاركة في مشروع حوسبة متطلبات الجامعة �



شعبة المتابعة والتنفيذشعبة المتابعة والتنفيذ

 كتب من المركز عن يصدر ما كل وتنفيذ متابعة�

 ا�كاديمية الوحدات قبل من بھا ا�لتزام ومدى رسمية

.وا�دارية

.الجودة بمعايير الخاصة الوثائق ارشفة� .الجودة بمعايير الخاصة الوثائق ارشفة�



شكرا لحسن استماعكمشكرا لحسن استماعكم


