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بناء نظام إدارة الجودة الشاملة في آلیات

جامعة الزیتونة األردنیة
إعداد: الدكتور فراس محمد العزة / مدیر مكتب ضمان الجودة في الجامعة

-22وتعدیالتها حتى 2008في كتاب الجامعة األردنیة " القوانین واألنظمة والتعلیمات للعام 
بمجلس أمناء الجامعة، تحدیدا في البند الرابع حول )/ب والخاصة6، ورد في المادة (05-2008

صالحیات ومسؤولیات مجلس األمناء التالي:
وعیته وذلك باالستعانة بهیئات إقلیمیة وضع أسس مراقبة جودة التعلیم في الجامعة ون- 4" 

أو دولیة متخصصة".
وفي دلیل إجراءات ومعاییر ضمان الجودة في مؤسسات التعلیم العالي األردنیة/ الصادر عن 

معیار الثاني حول ال68، على الصفحة رقم 2009هیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي في عام 
إدارة ضمان الجودة:-عشر

"

اختیار سیاسات ومعاییر الخطوة األولى وهي: مما سبق نستنتج أن هیئة االعتماد ساعدتنا في 
رسمت لنا خارطة الطریق لذلك من المحلیة، حیث تعانتها بالهیئات الدولیة والجودة من خالل اس

و ، كم هخالل دلیل إجراءات ومعاییر الجودة والتي تنص على االلتزام بإثني عشر معیارا للجودة
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الق في مشروع بناء لإلنطخطوة ثانیة. وعلى مؤسستنا التعلیمیة ك)1موضح في الجدول رقم (
نظام الجودة أن تحدد مكتب لضمان الجودة.

) معاییر الجودة لمؤسسات التعلیم العالي1جدول (
البنود الفرعية للمعيارالمعيارالرقم
الرؤية والرسالة 01

واألهداف والتخطيط
 والرسالةالرؤیة
التخطیط والفاعلیة

02

البرامج التربوية 
وفاعليتها

المتطلبات العامة
التخطیط والتقییم
درجة البكالوریوس
الدراسات العلیا
(دراسات علیا) الهیئة التدریسیة

03
الطلبة والخدمات 

الطالبية

أهداف الخدمات الطالبیة وتنظیمها
المسؤولیات العامة لبرامج تطویر الطلبة
التقییم األكادیمي للطلبة وسجل العالمات
الخدمات الطالبیة

04
أعضاء الهيئة 

التدريسية*

 اختیار أعضاء الهیئة التدریسیة
تقییم أعضاء الهیئة التدریسیة
التعلیمات الخاصة بأعضاء الهیئة التدریسیة
النمو المهني ألعضاء الهیئة التدریسیة

االيفاد والبحث 05
واالبداعات*العلمي 

االیفاد
البحث العلمي
االبداعات

06

المكتبة ومصادر 
تالمعلوما

المكتبة
مصادر المعلومات والخدمات
التسهیالت والوصول الیها
االدارة والطواقم البشریة
التخطیط والتقییم

07
الحاكمية واالدارة

نظام الحاكمیة واالدارة في المؤسسة
(العمداء) مجلس الحاكمیة
القیادة واالدارة
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08

المصادر المالية
التخطیط المالي
كفایة المصادر المالیة
االدارة المالیة
االستثمار المالي والتطور

09
المصادر المادية

التسهیالت التدریسیة والداعمة
االجهزة والموارد
التخطیط للمصادر الطبیعي

10

النزاهة المؤسسية*

 بالمعاییر المهنیة واألخالقیة في أن تبدي المؤسسة اهتمام
ادارتها وعملیاتها

 أن تقیم المؤسسة عملیاتها وسیاساتها لضمان استمراریة النزاهة
بشكل مستمر

أن تظهر المؤسسة التزامها بحریة السعي واكتساب المعرفة
11

لتفاعل مع المجتمع*ا

برامج ودراسات ومشاریع تخدم المجتمع
هذة المشاریعاجراءات ومیزانیة لمتابعة
 اجراء مسوحات لتحدید مشاكل وایجاد حلول تدعم المجتمع

المحلي
 ان تقدم المؤسسة معلومات دقیقة وصحیحة في ادلتها

ومنشوراتها للمجتمع
اجراء الدراسات لمعرفة التأثیر للمشاریع المنفذة وتقدیم التوصیات

اشخاص مؤهلون لضمان تحقیق ایجاد مكتب جودة یتولى ادارته ادارة ضمان الجودة*12
نظام الجودة وتوفیر االدلة على ذلك.

موقع مكتب ضمان الجودة في الهیكلیة التنظیمیة للجامعة:

، وعالقته بلجنتین هما:) یوضح موقع مكتب ضمان الجودة1الشكل رقم (
لجنة مسؤولة عن مكتب ضمان الجودة وتسمى اللجنة العلیا لضمان الجودة، وهي اللجنة -1

صاحبة القرار باعتماد أي وثیقة لها عالقة بالجودة سواء كانت اجراء أو نموذج أو تعلیمات 
عمل أو دلیل عمل أو غیرها. كما أنها تطالب مكتب ضمان الجودة بتقدیم تقاریر دوریة عن 

عمله (الخطط واالنجازات).
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، وهي ن الجودةلجنة یكون مكتب ضمان الجودة مسؤؤول عنها وتسمى اللجنة التنفیذیة لضما-2
اللجنة المعنیة بتطبیق قرارات اللجنة العلیا لضمان الجودة ، ویشرف علیها ویقودها مدیر 

مكتب ضمان الجودة.
على ما تقدم یكون موقع مكتب ضمان الجودة هو حلقة الوصل بین اللجنتین، ومهمته إعداد -3

بما نصت علیه من قبل جمیع الوثائق والتقاریر وحفظها ومتابعة التقید في تنفیذها وااللتزام 
العاملین في الجامعة.

) موقع مكتب ضمان الجودة في الهیكل التنظیمي للجامعة1الشكل (

المراجع:

http://www.iso.org.2005، جنیف، سویسرا، اصدار ISOالمواصفة القیاسیة الدولیة، األمانة المركزیة 1
.2005-برنامج خبیر إدارة الجودة الشاملة، المنظمة العربیة للتنمیة اإلداریة " جامعة الدول العربیة"، القاهرة 2
- 5-26(یضم التشریعات والتعدیالت حتى 2008-الجامعة األردنیة/ كتاب القوانین واألنظمة والتعلیمات 3

2008.(
-لتعلیم العالي االردنیة/هیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي دلیل اجراءات ومعاییر ضمان الجودة في مؤسسات ا4

2009
.2010-2009وثائق جامعة الزیتونة األردنیة، -التعلیمات والقوانین المتبعة في جامعة الزیتونة األردنیة5
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.2010، د. فراس محمد العزة، دلیل إدارة الجودة في كلیة العلوم وتكنولوجیا المعلومات، جامعة الزیتونة األردنیة 6
جامعة الزیتونة االردنیة/ كلیة العلوم وتكنولوجیا المعلومات، -اجراءات مراجعة رسالة وأهداف ورؤیة الكلیة7

2010 .
انتهت


