
 
 

AQACHEI 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
We 

Create 

Quality 
Professio

 لهيئة السنوي التقرير

 التعليم مؤسسات اعتماد

  جودتها وضمان العالي
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 عظمبن احلسني املاالةل الهامشية املكل عبدهللا الثاين حرضة صاحب اجل

 )حفظه هللا ورعاه(
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 صاحب السمو املليك الأمري احلسني بن عبدهللا الثاين ويل العهد املعظم

 )حفظه هللا ورعاه(
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جودتها وضمان العالي التعليم مؤسسات اعتماد هيئة رئيسكلمة   

الصرايرة   ظافر  الدكتور  األستاذ  

كهيئة مستقلة من رؤية جاللة امللك عبدهللا الثاني ابن الحسين املعظم في ضرورة تطوير وتحسين مؤسسات   2007عام  نشأتها تنطلق فلسفة الهيئة  منذ 

لثورة الي  وبرامجها لتواكَب املستجدات العاملية مع املحافظة على الهوية الوطنية ومرتكزات املجتمع األردني الذي بدأت نهضته مع انطالقة االتعليم الع

 .العربية الكبرى وتأسيس الدولة األردنية

الخاص وضمان الجودة تطبيق معايير االعتمادين العام و  على أداء مؤسسات التعليم العالي عن طريق  لمراقبةاو  واإِلشرافوتتولى الهيئة مهمة التوجيه 

 . امتحان الكفاءة من خاللطار الوطني للمؤهالت في مؤسسات التعليم العالي , وقياس مخرجات البرامج األكاديمية والتصنيف واإلِ 

 ،تسم بالشفافیة واملساءلة واملسؤولیة والعدالةلتإجراءاتھا و الھیئة على تطوير قدراتھا املؤسسیة وتحديث سیاساتھا  عملولتحقيق هذه األهداف، ت

وسالمة  ., واالستثمار األمثل لكوادرها البشريةفيهاأعمال الهيئة وتطوير خطة تدريبية لبناء وتأهيل القدرات البشرية معظم حيث قامت الهيئة بأتمتة 

ولتعزيز  .عبد هللا الثاني لتميز األداء الحكومي والشفافية ومعايير الجودة العامليةدارية. كما تقوم الهيئة بتبني معايير جائزة امللك اإلجراءات املالية واإلِ 

ردني للجامعات التنافسية بين مؤسسات التعليم العالي تقوم الهيئة بتطوير اآلليات واإلجراءات الالزمة لتطبيق معايير االعتماد والجودة والتصنيف األ 

 .توسطةوالبرامج األكاديمية وكليات املجتمع امل

والتفاعل مع الجامعات ومؤسسات البحث العلمي وهيئات االعتماد وضبط الجودة لالنفتاح كما تعمل الهيئة على تحفيز مؤسسات التعليم العالي 

تسعى لى ذلك ِإضافة إِ  .لكتروني بمنظومة التعليم العالي ليتماش ى مع املعايير الدوليةدماج التعليم اإلإالتعليم العالي باستخدام معايير الدولية وتطوير 

 صحاب العالقة وتحديثها بناًء على اقتراحاتهم، وكذلك تطوير املجاالت املعرفية للبرامأمرار إلى تطوير خدماتها بمشاركة الھیئة باست
َ
ة كما بدأت كاديميج األ

مان توفير خريجيين مؤهلين يمتلكون أدوات املعرفة، لكترونية  هدفها تقليل الفجوة بين سوق العمل ومؤسسات التعليم العالي لضإالهيئة ببناء منصة 

  بما یتناسب مع التطور املتسارع في عصر التكنولوجیا ودخول 
َ
 .شیاء والبیانات الضخمةعصرالذكاء االصطناعي وانترنت األ

 
 
ر سند الى الهوبعد ان أ

 
بتنظيم جميع املؤهالت  سيقوم الذي بدوره و  2019دني للمؤهالت بموجب نظامه  الصادر عام يئة مهمة تنفيذ اإلطار الوطني األ

 ا
َ
سيطبق اإلطار الوطني للمؤهالت،  بموجبهاالتي  لعامةقامت الهيئة بوضع السياسات اوقد  ،وموحد شامل   طار  إِ املهنية والتقنية والتدريبية في كاديمية و أل

 و الت ومعايير ضمان جودة املدارس وتصنيفها ، ومعايير اإلدارج املؤسس ي وتسكين املؤه
 
 .سس املسارات املهنية والتقنيةأ

رار التطویر في املنظومة وتستمر الھیئة في بناء وتعزيز الشراكات واالتفاقيات مــع املنظمـات وهيئــات االعتمــاد اإلقلـيميــــة والدولية من أجل ضمان استم

 وِإمكانية ِإيجاد فرص عمل لل  دارة التغير وتعزيز قدرتهم على إِ  التعليمية
َ
الورقة مضامين بما یضمن تحقيق األجندة الوطنية و سواق العاملية خريجين في األ

 .النقاشية السابعة لجاللة امللك عبدهللا بن الحسين املعظم
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 المقدمة
 

 

 القيام بمسؤولياتها املنصوص عليها في القانون تجاهاعتبارية مستقلة إد بوصفها هيئة على عاتقهاأخذت الهيئة  
ً
 وماليا

ً
 اريا

  ،التعليم العالي في األردن وتطويره لترتقي به إلى مستويات عاملية قطاع
 
على تحسين مستوى  2020عام ركزت الهيئة خالل  إذ

والعاملية للتعامل مع الظرف الطارئ الذي مخرجات مؤسسات التعليم العالي وتعزيز قدرتها التنافسية ومواكبة التغييرات املحلية 

: اإلطار الوطني األردني  مليات الخمس األساسية للهيئة وهيانعكس هذا الظرف على الع وقدفرضته جائحة كورونا بمهنية عالية، 

لكفاءة للمؤهالت، واالعتماد، وضمان الجودة ،والتصنيف، وامتحان الكفاءة الجامعية ، وحرصت الهيئة على تعزيز ورفع ا

 مع التطورات اإلدارية الحديثة والظروف الطارئة للعمل عن بعد. 
ً
 املؤسسية لها تماشيا

 

 

 

 

 

الوصول بمؤسسات التعليم العالي إلى  

  من التنافسية العاملية. ل  مستوى عا

 

 

 

 

 

االرتقاء بأداء مؤسسات التعليم العالي 

افسية وضمــان األردنية وتعزيز قدراتها التن

تطبيق أنظمــة ومعــاييـر االعتـمــاد والجودة 

افقة واملعايير العاملية.  املتو

 

 ،التشاركية،النزاهة،النتماءا 

 .افيةر االحت،التميز،التمكين
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 مهام

 ة:الهيئ

 

 

 

 

  اعتماد مؤسسات التعليم العالي وبرامجها وضمان جودتها وتصنيفها ومراجعتها  وضع معايير

 وريد
ً
 . ا

  ن الجودةبمعايير االعتماد وضمامؤسسات التعليم العالي متابعة وتقييم مدى التزام . 

 .نشر ثقافة الجودة لتنسجم مع معايير الجودة املعمول بها في الجامعات العاملية املرموقة 

  نخراط بالتصنيفات العاملية. تشجيع الجامعات األردنية لال 

 في اإلطار الوطني األردني للمؤهالت. سكين مؤهالتهاإدراج مؤسسات التعليم العالي وت 

 التعليم العالي وضمان جودة مخرجاتها بحاث املتعلقة بجودةجراء الدراسات واأل إ.  

  األ  اعتماد مؤسسات التعليم العالي غير 
ً
 عام ردنية خارج اململكة اعتمادا

ً
 وخاص ا

ً
على طلبها  بناءً  ا

 ومنحها شهادة ضمان جودة.

 من الهيئة للحصول علىون مع هيئات االعتماد الدالتنسيق والتعا 
ً
 دولية. اعترافات ولية سعيا

 جوانب القو  ها مبي  لجامعات بالتغذية الراجعة عن أدائتصنيف البرامج وتزويد ا 
ً
ة ومجاالت نا

 التحسين.

  تدريب أعضاء هيئة التدريس في مجال االعتماد، وضمان الجودة، والتصنيف واإلطار الوطني

 ت.للمؤهال 
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 مجلس الهيئة
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  من الفدرالية العاملية للتعليم 
ً
حصـــــــــول الهيئة على األهلية ااالعتراف املبد يه لتكون جهة معترف بها دوليا

 ردن وخارجه. ه العتماد كليات الطب داخل األ WFMEالطبي ا

 ه برنامج67عتماد اا 
ً
 أكاديمي ا

ً
 جديد بعد أن تم ترخيص هذه البرامج من مجلس التعليم العالي. ا

 بعــــد أن تم ترخيص هــــذه البرامج من قبــــل جــــامعــــة البلقــــاء  جــــديــــد ه برنــــامج دبلوم متوســـــــــــط20عتمــــاد اا

 التطبيقية.

 ه كلية في مختلف الجامعات شهادة ضمان الجودة.13منح ا 

 عدد الكليات التي تقدمت للحصول على شهادة ضمان الجودة  نشر ثقافة الجودة األمر الذي أدى إلى زيادة

 باملقارنة مع السنوات السابقة.

  عالم والورش واملحاضرات.ردني للمؤهالت من خالل وسائل اإل طار الوطني األ نشر ثقافة اإل 

 املجاالت املعرفية املعتمدة للبرامج األكاديمية. مراجعةالبدء ب 

 امج واســـــــــــتمرارية اعتمادها لتشـــــــــــمل معايير الجودة لتنســـــــــــجم مع املعايير آلية اعتماد البر مراجعة البدء ب

 العاملية. 

 مِة لكترونية ملواءإبإنشاء منصة  البدء  
 
 م مع متطلبات سوق العمل.مخرجات التعل

  وتســـــكين املؤهالت  ،اإلدراج املؤســـــســـــ يبشـــــأن طار الوطني للمؤهالت وضـــــع معايير ضـــــمان جودة عمليات اإل

 ة التقنية والتدريبية.كاديمية واملهنياأل

  أعضـــــــــــاء هيئة التدريس في مؤســـــــــــســـــــــــات التعليم العالي على آليات وعناصـــــــــــر اإلطار األردني  عدد  منتدريب

 للمؤهالت. 

  من أعضــــــــــاء هيئة التدريس في مؤســــــــــســــــــــات التعليم العالي إلعدادهم كخبراء اعتماد وضــــــــــمان عدد  تدريب

 جودة.

  على اإلطار الوطني للمؤهالت.دراج والتسكين تشجيع الجامعات للتقدم باإل 

  طــار العــام للمســـــــــــــارات املهنيــة عــداد اإل إالتوســـــــــــع بمنظومــة التعليم امل ي والتقني من خالل املشـــــــــــــاركــة في

 والتقنية.

  لكتروني واملدمج بما ينسـجم مع التجارب االعتماد وضـمان الجودة والتعلم اإلاملتعلقة بتطوير  التشـريعات

 العاملية. 

 لكتروني و التعليم املدمج.ن جودة التعلم اإلتطوير معايير ضما 

 كاديمية املطروحة في الجامعات حسب معايير التصنيف األردني.تصنيف بعض البرامج األ 

 .التوسع في حوسبة عمليات الهيئة 

 ردن ومقارنته مع مسيرة املتعلم في بريطانيا "." مسيرة املتعلم في األ :عداد تقرير إفي الهيئة  شاركة م 

 الهيئة في برنامج إعداد املعلمين قبل الخدمة الذي ينفذ بالتعاون مع ا مشـــــــاركةUSAID ه و أكاديمية امللكة

 رانيا.
 

  2020إنجازات الهيئة خالل عام  
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 71على الرغم من محدودية عدد موظفي الهيئة والبالغ عددهم ا  
 
 إال أن

ً
ه مؤسسات التعليم العالي حجم العمل الذي تقوم ب ه موظفا

 :يشمل ما يلي

 

 

 

 

 

 أعداد وأرقام

 

 

 

 

 

 

: الجامعات والكليات الجامعية المتوسطة  

 

              45الكليات الجامعيةاملتوسطة:                            10: الجامعات الرسمية        19الخاصه:الجامعات 

:الطلبة   

 

   33750الدبلوم  املتوسط:             287681بكالوريوس:               29999دراسات عليا: 

: أعضاء هيئة التدريس في الجامعات والكليات الجامعية   

 
 2075ماجستير:                                                                                          9199دكتوراة:           

: الطلبة الوافدين  

 
 3080 دراسات عليا:                                                                                             31636بكالوريوس:           

 : طويرهاجودة واإلطار الوطني التي تم تالمعايير أدلة االعتماد وضمان 

 10اإلطار:                                      2الجودة:  8االعتماد: 

: التخصصات المطروحة في الجامعات  

 

 89دكتوراة:                     544 ماجستير:             28دبلوم عالي:  1043 بكالوريوس:
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 مجاالت عمل الهيئة

 

 بتحقيق الكثير من اإلنجازات في مجال: 2020لقد قامت الهيئة خالل عام 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                            

 

 

 

 

 طار الوطني اال 
أ
ردني للمؤهالتل  

عتماد العام املؤسس ي والعتماد الخاص البرامجيال   

والتصنيف جودةالضمان   

 امتحان الكفاءة الجامعية

 القدرات املؤسسية

   13-21صفحة:

  18-15صفحة:

21-20صفحة:   

25-23صفحة:   

27-26صفحة:   

 30-28صفحة: 

 32-31صفحة: 
 تطلعات الهيئة المستقبلية

 قليمي والدوليالتعاون ال                          

 



 

AQACHEI 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ردني للمؤهالتطار الوطني األ إل ات اولقاءورش 
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 ردني للمؤهالتطار الوطني األ اإل 

 

 

سددددات إسددددماد م امه إلئ هيعة اعتماد مؤسددددتم الذي بموجبه  2019عام  للمؤهالتالردني بعد صدددددور  اام الطار الوطني      

إعدددداد الخطدددة من خال  قددده ه وتطبيتمفيدددذ 2020علئ عددداتق دددا خال  عدددام  ال يعدددة أخدددذت ؛التعليم العدددالي وضددددددددددددددمدددان جود  دددا

  ،لهووضدددددددس السدددددددياسدددددددات العامة   إلطارل والتشدددددددايلية والعالمية سدددددددتةراتي يةال 
 
لجميس تم إعداد واصدددددددفات عامة و  عية  إذ

  إرشددددددددددددددددادجدد  أ، وذلددم من  لتحددد ددد املعددارا وامل ددارات والكفددا ددات التي  نبري أن تاون م تبطددة بدداملؤهدد  ،مسددددددددددددددتو ددات الطددار

وتدر بية واضدددددددددددد ة  ،ميةعلئ مخ جات تعل إنشدددددددددددداء ب ام  ا التعليمية والتدر بية بماء  إلئ التدر بية املؤسددددددددددددسددددددددددددات التعليمية و 

 .ومتوا قة مس واصفات املستوى امل اد تسكةن املؤهالت المات ة عن تلم البرامج

 :للمؤهالت الردني الوطني الطار أهداا

 في عش  مستو ات الردن في عةاملتمو  والتدر ب التعليم مؤسسات عن الصادرة املؤهالت تمايم. 

 العم  مس سوق  التعليمية والتدر بية مؤسساتلل تعلمال مخ جات توا ق ضمان. 

 التعليمية والقطاعات  المام بةن التاام  تعز ز في والسدددددددددددد ام الردن في والتدر ب التعليم خدمة تزو د عملية تمايم 

 .املختلفة

  حو   املتمحور  والتعليم املخ جدددددات بواسددددددددددددددطدددددة التعليم إلئ املددددددر  حو   املتمحور  التقليددددددي التعليم من ال تقدددددا 

 .الطالب

 وذلددددم ،الكدددداد مي بددددالتعليم املقددددار ددددة عمددددد والتقني املنهي التعليم علئ لل دددداصددددددددددددددلةن الجتمددددا ي الوضددددددددددددددس مسددددددددددددددتوى  ر س 

 . البش  ة القوى  ه مية علئ لمحا اةل

 جود  ا وضمان البرامج تخطيط وم اجعة لتصميم ئمةمال  أكاد مية بمعا ةر والتدر بية التعليمية املؤسسات تزو د . 

 الخ   ةن من املتوقعة والكفا ات وامل ارات املعارا علئ التع ا في التوظيف ج ات مساعدة. 

 السابق بالتعلم العتراا. 

 ال ياة مدى التعلم مبدأ دعم. 
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 علئ المحو التي: ملؤهالت في الطاربإعداد معا ةر إدراج املؤسسات التعليمية وتسكةن ا ال يعةثم قامت 

 معا ةر الدراج املؤسس ي:

 املعيار الو : سياسة القبو . .1

 املعيار الثاني: ال تقا  والتقدم. .2

 املعيار الثالث: تصميم املؤهالت واملوا قة علي ا وم اجعت ا الدور ة. .3

 ومعادلة المتائج. ،املعيار ال ابس: تصميم التقييم .4

 ر الش ادات وتوثيق ا.املعيار الخامس: إصدا .5

 املعيار الساد : التحسةن املستم  للجودة. .6

 معا ةر تسكةن املؤهالت: 

 و : ال اجات واملبررات لط ح املؤه .املعيار ال  .1

 املعيار الثاني: توا ق املؤه  مس متطلبات الطار.  .2

 املعيار الثالث: تصميم محتوى املؤه .  .3

 ا ات.املعيار ال ابس: مالءمة التقييم والمتح  .4

 .املعيار الخامس: مالءمة مستوى املؤه  وعدد الساعات املعتمدة. .5

 بما  لي: 2020وقامت ال يعة خال  عام          

 إق ار الواصفات العامة لجميس املستو ات سواء كا ت للمسار الكاد مي أو املسار املنهي والتقني. .1

 للمؤهالت للمسار الكاد مي. وضس مخ جات التعلم للمستوى السابس لإلطار الوطني الردني .2

 ( لإلطار الوطني الردني للمؤهالت للمسار الكاد مي.KGوضس مخ جات التعلم للمستوى الو  ) .3

 وضددددددددددددددددددس مددددعدددددددا ددددةددددر ضددددددددددددددددددمدددددددان جددددودة وتصددددددددددددددددددندددديددددف املددددددددار  الددددتددددي تدددد تددددبددددط مددددس الطدددددددار الددددوطددددنددددي الردنددددي لددددلددددمددددؤهددددالت .4

 )املستو ات: الثاني، والثالث، وال ابس في الطار الوطني(.

 ليات وإج اءات معا ةر الدراج املؤسس ي، وتسكةن املؤهالت.وضس آ .5

 وضس تعليمات معا ةر الدراج والتسكةن. .6

 إدراج جامعة ال سةن التقمية في الطار الوطني الردني للمؤهالت. .7

 إدراج كلية عمون في الطار الوطني الردني للمؤهالت. .8

 الوطني الردني للمؤهالت.البدء بتسكةن مؤهالت جامعة ال سةن التقمية في الطار  .9

 )موقس إلكتروني( خاص لإلطار الوطني الردني للمؤهالت باللاتةن الع بية وال  لةز ة.إعداد  .10

 إعداد نش ة تع  فية )ب وشور( خاص بالطار الوطني الردني للمؤهالت. .11

 وضس خطة تشايلية لإلدراج املؤسس ي. .12

 للمؤهالت. البدء بإعداد دلي  عمليات الطار الوطني الردني .13

عقد الورش التدر بية لتطبيق الطار الوطني الردني للمؤهالت ملوظفي ال يعة ولعدد من أعضددددددددداء ال يعة التدر سددددددددية  .14

 ووكالة ال ماء الملا ية. ي،بالتعاون مس املجلس الثقافي البر طان



 

AQACHEI 14 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 ورش ولقاءات مع مؤسسات التعليم العالي
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 ؤسس ي االعتماد العام امل

 االعتماد الخاص البرامجيو 

 

ددداد ميددددةلعتمدددداد العددددام والخدددداص للبرامج الليددددات ااآتطو   ب 2020عددددام ت ال يعددددة خال  ألقددددد بددددد       واملجددددالت املع  يددددة كد

ب دا تحسدددددددةن وتطو   املمااء وأعضددددددداء ال يعة  مليةابالتشدددددددارس مس مؤسدددددددسدددددددات التعليم العالي وبما  ن دددددددجم مس الت ار  الع

 و امل ا ق واملصادر  والخدمات الطالبية و تقو م جودة مخ جات البرامج الكاد مية. التدر سية

 

 العتماد العام والعتماد الخاص: تطو   آليات

 وإج اءات التقدم لالعتماد بشددددددددددقيه التسدددددددددد ي  علئ مؤسددددددددددسددددددددددات التعليم العالي قام م لس ال يعة بتطو   آليات لغ اض    

 اآلتي:  و قالعام والخاص 

 .البرامجي الخاص العتماد وأ املؤسس ي  العام العتماد علئ ال صو   بطلب التقدم: الولئ لخطوةا

 .لالعتماد الكاد مي البر امج  / التعليمية املؤسسة تأه  من التحقق: الثا ية الخطوة

 .الز ارة موعد وتحد د الجامعات في التدر س هيعة عضاءأ من خبراء لجمة تشكي : الثالثة الخطوة

 .العتماد تق    وإعداد امليدا ية الز ارة: ال ابعة الخطوة

 .ال يعة م لسق ار  ر و صد :الخامسة الخطوة

 .(والخاص العام) لالعتماد السمو ة الدور ة املتابعة :السادسة الخطوة

                     

 : وعلئ المحو اآلتي صوالخا العام العتماد وضس  وتطو   معا ةروقام م لس ال يعة ب             

 .(blended learning )والتعليم املدمج   (online learning) وتطو  ها وضس معا ةر التعليم اللكتروني .1

 وتحد ث ا.  ب امج الدراسات العليا الطار العام لتعليمات ومعا ةر تطو    .2

سس ر س الطاقة الستيعابية .3
أ
 علئ استقطا  الطلبة الوا د ن. دا تشجيس الجامعات ب، وذلم وتحد ث ا تطو    أ

  وتحد ث ا. تطو    تعليمات العتماد العام للجامعات والاليات الجامعية .4

 وتحد ث ا تطو   معا ةر العتماد العام والخاص للاليات الجامعية املتوسطة .5

 إق ار معا ةر العتماد الن ائي للبرامج الكاد مية الجامعية. .6
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 لبرامج الكاد مية علئ مستوى الباالور و  والدراسات العليا: اعتماد ومتابعة ا 

 وعلئ المحو اآلتي: والدراسات العليا الباالور و لعدد من ب امج العتماد العام والخاص ل عمليات  د من عدال إج اءتم 
 عدد قرارات مجلس الهيئة المتعلقة بمديرية االعتماد حسب نوع القرار

 اتعدد القرار  نوع القرار

 39 والخاصةرسمية خاص للتخصصات في الجامعات ال  اعتماد

 49 والخاصةرسمية اعتماد خاص أولي للتخصصات في الجامعات ال

 202 الخاص االستمرار في االعتماد

 81 في االعتماد الخاص وتثبيت طاقة  االستمرار 

 16 في االعتماد الخاص وتخفيض طاقة   االستمرار 

 45 جدد في التخصصات  فتح باب قبول طلبة

تأجيل البت في ااالعتماد العام،االعتماد الخاص،استمرارية االعتماد الخاص،االعتماد الخاص 

 والخاصةرسمية األولي،رفع طاقة خاصة، تثبيت طاقة خاصة،تخفيض طاقة خاصةه للجامعات ال
131 

 41 إيقاف قبول طلبة جدد في التخصصات 

 4 رفع طاقة عامة 

 43 طاقة خاصة يتوتثب رفع 

 30 تخفيض طاقة خاصة جامعات

 4 تثبيت طاقة عامة استمرارية اعتماد و 

افقة على منح مهلة  15 منح مهلة للجامعات إلستكمال النواقص،تمديد مهلة،عدم املو

 37 سس/ مجاالت معرفيةأإقرار معايير/ 

 25 تعديل معايير وأسس

 2  لجامعاتفي ا تصويب التجاوز 

 6 ة مالية على الجامعات/ الكلياتفرض غرام

 2 للجامعات تنبيه /توجيه إنذار

 322 تشكيل لجان
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 :كاد ميةاملجالت املع  ية للتخصصات ال               

كاد مية   املجالت املع  ية للتخصصات القامت ال يعة بمخاطبة الجامعات وأربا  العم  من أج  التشاركية في تطو      

وبماء  علئ ذلم تم ، ط وحة في الجامعات وت و د مخ جات التعلم من حيث امل ارات والكفا ات املطلوبة لسددددددددددددددوق العم امل

  ية لعدد من التخصصات علئ مستوى الباالور و  وعلئ المحو اآلتي:تطو   املجالت املع  

 التخصص ال قم التخصص ال قم

 لتخصص الطب البش ي  ع  يةت جمة املجالت امل 9 العلوم الجم كية 1

2 
 ،دارة الفمادق/الدارة الفمدقيةإ

 إدارة الفمادق/ إدارة  عاليات
 ال  اضيات والحصاء التطبيقي 10

 اء وال تاءالقض 11 ذكاء العما  وتحلي  البيا ات 3

 12 الفقه املالاي 4
 علم البيا ات، الذكاء الصطما ي، الذكاء الصطما ي

 توعلم البيا ا

 املوهبة والبداع -لتربية الخاصةا 13 العما  ال  اد ة دارةإ 5

 علوم ال  كة والتدر ب ال  اض ي 14 م ال قميالص ا ة والعال  6

 تكمولوجيا مالية 15 ذكاء العما  7

 ملياا يكية/ تكمولوجيا التصميما ال مدسة 16 والكيماو ةتصنيس املستحض ات الت ميلية  8
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 كاد مية علئ مستوى الدبلوم املتوسط: البرامج الومتابعة اعتماد  

 وعلئ المحو اآلتي: 2020خال  عام  الدبلوم املتوسط برامجلالعتماد العام والخاص  عمليات  من عد دإج اء التم 

 ( كلية.16متابعة اعتماد عام للاليات الجامعية املتوسطة الخاصة وعددها ) -أ

ر س الطدداقددات العددامددة للاليددات الجددامعيددة املتوسددددددددددددددطددة ومتددابعت ددا وم اجعت ددا وتدددقيق دراسدددددددددددددددة طلبددات العتمدداد العددام و  - 

  ،وإعداد املذك ات ،التقار   الفمية التي تعدها اللجان املتخصدددددصدددددة أثماء الز ارة امليدا ية ل ذه الاليات
 
تم )اعتماد عام،  إذ

 ( كلية جامعية وجامعية متوسطة.24ر س طاقة عامة، متابعة اعتماد عام، وتحد د طاقة استيعابية عامة( لد )

دراسددددددددددة طلبات العتماد الخاص ور س الطاقات الخاصددددددددددة للاليات الجامعية املتوسددددددددددطة ومتابعت ا وم اجعت ا وتدقيق  -ج

 التقار   الفمية التي تعدها اللجان املتخصددددددددددددددصددددددددددددددة أثماء الز ارة امليدا ية ل ذه الاليات  
 
تم اعتماد واسددددددددددددددتم ار ة العتماد  إذ

( 131بيت طاقة خاصدددددددة وتعد   وإعادة تثبيت طاقة خاصدددددددة، وتأجي  البت في العتماد ن العام والخاص لددددددددددددددددددددد )الخاص وتث

.
 
 تخصصا

( تخصصات علئ مستوى الاليات 7وضس تعليمات ومعا ةر العتماد العام والعتماد الخاص واملجالت املع  ية لدددددددددددددددددددددد ) -د

 .تم إق ار ووضس معا ةر ل االجامعية املتوسطة وم اجعت ا وتحد ث ا حسب املست دات و 

، ور س وتثبيت الطاقة السدددددتيعابية الخاصدددددة )31تثبيت وتأجي  تثبيت طاقة اسدددددتيعابية خاصدددددة لددددددددددددددددددد ) -ه
 
( 14( تخصدددددصدددددا

، وتخفيض طاقة لد )
 
 ( تخصصات.6تخصصا

.11( تخصصات، وإ قاا القبو  وعدم املوا قة علئ اعتماد )4إعادة  تح با  قبو  طلبة جدد بد ) -و
 
 ( تخصصا

 ( عمداء في الاليات الجامعية املتوسطة.3يةن وت د د تعيةن عمداء كليات جامعية متوسطة بواقس )تع -ز

(، ر س وتحد د طاقة عامة 2(، تحد د طاقة اسددددددددددددددتيعابية عامة لاليتةن )2تثبيت طاقة اسددددددددددددددتيعابية عامة لاليتةن )  -ح

 وتأجي  العتماد العام لالية جامعية متوسطة واحدة. ،(2لاليتةن )

، ور س طاقة استيعابية خاصة لددددددددددددددد )14ت طاقة استيعابية خاصة لددددددددددددددد)تثبي  -ط
 
( تخصصات، وتخفيض طاقة 3( تخصصا

 17( تخصددددصددددات وتعد   وإعادة تثبيت طاقة خاصددددة لتخصددددص واحد، واسددددتكما   واقص لدددددددددددددددددد)3خاصددددة لدددددددددددددددددد )
 
 ،( تخصددددصددددا

 24والعتماد الخاص لدد )
 
.13ور س طاقة استيعابية خاصة لد )، ( تخصصا

 
 ( تخصصا

  ض و ( كليات، 3توجيه عقوبة ال ذار )و ( كليات جامعية متوسددددددددطة، 10د   وإعادة تشددددددددكي  م الس أمماء لددددددددددددددددددددددد )تع -ي

 ( كليات.3غ امة مالية علئ )
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 جودةال ضمان تكريم المؤسسات الحاصلة على شهادات
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  جودةالضمان 

 التصنيفو 

 

 جودةالضمان 

الجودة ور س كفاءة مؤسسات التعليم العالي للوصو  للتمةز والتما سية العاملية قامت ال يعة بعقد لغ اض نش  ثقا ة      

املعا ةر  املؤسددددددسددددددية والبرام ية بما  ن ددددددجم مستطو   معا ةر ضددددددمان الجودة ، و عضدددددداء ال يعة التدر سدددددديةورشددددددات العم  ل 

 (13تم ممح )حيث  (17لئ شدددددد ادة ضددددددمان الجودة بعدد )التي تقدمت لل صددددددو  ع د الجامعاتاعد، وأدى الئ ز ادة أالعاملية

 توزعت علئ المحو التالي: 2019( كليات في عام 7كلية من ا ش ادات ضمان جودة مقار ة مس )

 كلية ال مدسة والتكمولوجيا. /لجامعة  يالدلفيا  اليةش ادة ضمان الجودة علئ مستوى ال 

  كلية العلوم الزراعية. /ته لجامعة مؤ  لاليةش ادة ضمان الجودة علئ مستوى ا 

   كلية اآلدا  والعلوم. /لجامعة الزرقاء  لاليةاش ادة ضمان الجودة علئ مستوى 

   كلية تكمولوجيا املعلومات./  لجامعة الزرقاء لاليةاش ادة ضمان الجودة علئ مستوى 

  كلية اآلدا  والعلوم /لجامعة الش ق الوسط  لاليةاش ادة ضمان الجودة علئ مستوى. 

   كلية ال مدسة. /لجامعة الز تو ة الرد ية  لاليةاش ادة ضمان الجودة علئ مستوى 

   كلية ال قوق. /لجامعة الز تو ة الرد ية  لاليةاش ادة ضمان الجودة علئ مستوى 

   كلية العلوم التربو ة. /لجامعة ج ش  لاليةاش ادة ضمان الجودة علئ مستوى 

   كلية ال قوق. /لجامعة الس اء  لاليةا ش ادة ضمان الجودة علئ مستوى 

  كلية تكمولوجيا املعلومات./  لجامعة الس اء لاليةاش ادة ضمان الجودة علئ مستوى 

  كلية العما . /لجامعة الس اء  لاليةاش ادة ضمان الجودة علئ مستوى 

  كلية العما . / لجامعة البلقاء التطبيقية لاليةا ش ادة ضمان الجودة علئ مستوى 

  كلية الزراعة. / لجامعة البلقاء التطبيقية لاليةاش ادة ضمان الجودة علئ مستوى 

 

 :بالتي 2020قامت ال يعة خال  عام الجودة ضمان أما  يما  تعلق باستم ار ة و 

 دة  طب في الجامعات الرد ية.كليات  لربس  متابعة وضمان الجو 

  في جامعة الز تو ة الرد ية.الستم ار بممح ش ادة ضمان الجودة لالية الصيدلة 

 .الستم ار بممح ش ادة ضمان الجودة لالية العما  في جامعة الز تو ة الرد ية 

 .الستم ار بممح ش ادة ضمان الجودة لالية اآلدا  في جامعة الز تو ة الرد ية 
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  أربس ورشات: تم عقد قد  2020خال  عام  وعلئ صعيد نش  ثقا ة الجودة  

  ملدراء ضددددمان الجودة واملعميةن في الجامعات الرد ية ال سددددمية والخاصددددة حو  إج اءات التقدم  عم  تانورشدددد

 لمي  ش ادة ضمان الجودة ونش  ثقا ة الجودة لدى العاملةن في هذه الجامعات.

  غطت مختلف التخصدددددددددصدددددددددات في "م تعليم عالي معتمد لدى ال يعةعداد "مقي  ل ورشدددددددددتان تدر باتان خاصدددددددددتان ،

 لنشدددددددددددددد  ثقا ة الجودة في جامعا  م وأعضدددددددددددددداء لجان تقييم ضددددددددددددددمان الجودة الجامعات 
 
الرد ية لاشددددددددددددددالوا   قا

.
َ
 مستقبال

 :بما  لي 2020خال  عام  ومن أج  الضمان املستم  في تطو   معا ةر الجودة قامت ال يعة 

  .استكما  إصدار  معا ةر ضمان جودة البرامج الكاد مية 

 والماام اللكتروني الخاص به.البرامج الكاد ميةخاص بضمان جودة استكما  إصدار دلي  القيا  ال ، 

 .تطو   وتعد   ش وط أهلية املؤسسات التعليمية لمي  ش ادة ضمان الجودة وآليات التقدم ل ا 

 (  املسدددددددددددداهمة في مشدددددددددددد وع إعداد املعلمةن قب  الخدمة الذي  مفذه اUSAID بالتعاون مس أكاد مية امللكة را يا )

من خال  املشددددددددددداركة في إعداد لجمة السدددددددددددياسدددددددددددات والعتماد الكاد مي، واللجان  املعلمةن وجامعة مؤتةلتدر ب 

 الف عية.

   التصنيف األردني للجامعات:

طبيق التصدددددددددددددنيف بت  ال يعة قامتالجامعات الرد ية إلئ التما سدددددددددددددية امل لية والعاملية بلوصدددددددددددددو  ل ال يعة في إطار سددددددددددددد ي      

دداد ميدددة لو  م ة الردني للبرامج ال  في )24علئ )  2020عدددام  كد
 
دداد ميدددا  أكد

 
 ( جدددامعدددة26( ب  دددام دددا

 
ي ددددا إلئ ت تادددب البرامج ، إذ

 وقددد  .حسددددددددددددددددب معددا ةر متفق علي ددا مس الجددامعددات وتتوا ق مس املعددا ةر الدددوليددة
أ
عتبرت هددذه الدددورة ت   بيددة ب دددا إرشدددددددددددددددداد أ

، إضا ة إلئ ذلم تم مخاطبة املعميةن في في التصنيفات العامليةالجامعات إلئ م الت التحسةن لدي ا وتحضةرها للمشاركة 

الجامعات لتزو د ال يعة بمالحاا  م علئ معا ةر ومؤشدددددددد ات التصددددددددنيف، وفي ضددددددددوء التاذ ة ال اجعة من الجامعات سدددددددداتم 

 .2021تطو  ها تم يدا لتطبيق ا في العام 

ت و تحفةزها لز ادة مشدداركت ا في التصددنيفات العاملية وتبوء م اكز وتتطلس ال يعة في امل حلة القادمة للتشدداركية مس الجامعا  

 متقدمة  ي ا.

 :2020لعام   مث  تلخيص لهم إ  ازات مد   ة ضمان الجودة والتصنيفاآلتي  الجدو  

 العدد اإلنجـاز الرقم

دة للبرامج الكاد مية 1  1 دلي  إج اءات و معا ةر ضمان الجو 

دة للبرامج الكاد مية دلي  قيا  معا ةر ضمان 2  1 الجو 

دة 3  4 كليات الطب التي تم تقييم ا ملتابعة ضمان الجو 

 6 الورش والدورات التدر بية 4

دة  5  13 الالياتضمان جو 

 3 استم ار ة ممح ش ادة ضمان الجودة 6
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 بحث سبل التعاون مع امللحقيات الثقافية العربية
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 :ةامتحان الكفاء

 

 

 

 لق ار  م لس التعليم العالي        
 
 علئ تطبيق امتحان الكفاءة الجامعية الذي بدأ تمفيذه تطبيقا

 
بعد م ور سدددددددتة عشددددددد  عاما

 تق ر  يددده 10/6/2004( تدددار   732رقم )
 
امتحدددان الكفددداءة الجدددامعيدددة إجبددداري وموحدددد  للطلبدددة الخ   ةن مل حلدددة اعتبدددار ، إذ

 للتخ ج رد ية ال سدددددددددددددمية والخاصدددددددددددددةجامعات ال الباالور و  في ال
 
وحتى تتأكد ال يعة من تحقيق المتحان للا ض  ،وشددددددددددددد طا

تحليلية لتحد د  قاط  باج اء دراسة 2020ل يعة خال  عام السمى وهو قياسه ملخ جات مؤسسات التعليم العالي، قامت ا

  ، اء المتحانجالقوة والتحسةن املتعلقة بآلية إ  
َ
 م  اعليته و يج  تقيمن أ

َ
هداا املوضوعة واستخدام قدرته علئ تحقيق ال

  تائ ه في تحسةن جودة مخ جات هذه املؤسسات.

نت  تائج هذة الدراسدددددددددددددة وجود العد د من  قاط التحسدددددددددددددةن ال  وقد بي 
َ
هم ا؛ عدم قدرة تي  توجب العم  علئ تصدددددددددددددو   ا ومن أ

  ب ا المتحان علئ معالجة مواطن الخصوصية والتمةز للبرامج التي تمف د
َ
سعلة في م ارات بعض الجامعات، حيث تمحص  ال

 املجالت املع  ية لتخصصات  العائلة الواحدة املشتركة بةن الجامعات.وكفا ات 

 كما تبة  
َ
 ن أ

 
لعدم ارتباط المتي ة التي  حصددددد  علي ا الطلبة بقبول م في ب امج الدراسدددددات  ،بالمتحانالطلبة  تدني اهتمام ضدددددا

و الخاصدددددددددددددة، مما  ترتب علئ ذلم عدم اهتمام الجامعات بادراج التوصددددددددددددديات التي املؤسدددددددددددددسدددددددددددددات العامه أاو التعيةن في  العليا

  م التطو   ة والتحسددددينية. ولوح  أبخصددددوص  قاط التحسددددةن في خطط تعدها ال يعة
 
عدم التزام الطلبة الخ   ةن في   ضددددا

بعد تخ ج م للتقدم لالمتحان، مما تطلب   نالطلبة الوا د ا تاار وصددددددددددددددعوبة ،التقدم لالمتحان حسددددددددددددددب املواعيد امل ددة

 كثر من م ة في الدورة الواحدة.تك ار عقد المتحان ل

علئ ما تقدم قامت ال يعة ب  س توصددددددددية ملجلس التعليم العالي متضددددددددممة تعد   ق ار م لس التعليم العالي بخصددددددددوص  وبماء  

يسمح لل يعة بإج اءه علئ عيمات عشوائية ولجميس البرامج  الزامية امتحان الكفاءة الجام ي لجميس طلبة الباالور و ، وأن

 من معا ةر الكاد مي
 
 كبةرا

 
ة بالتنسيق مس الجامعات الرد ية، و ن جم ذلم مس معا ةر العتماد الجد دة والتي تضممت جزءا

 الجودة.

قام و ( الثاني ودورة الفصدددددد  ال  )دورة الفصدددددد  2020/2021ج اء امتحان الكفاءة الجامعية للعام الدراسدددددد ي  إو يما  تعلق ب

 امل كز الوطني لالختبارات بما  لي:

:
ً
  أوال

 
 الا وا الوبدائيدة التي عقدد المتحدان إلكترو يدا

 
تعاشدددددددددددددد دا اململكدة في ظد  جدائحدة كورو دا، ملدا م موعه  )عن بعدد( م اعيدا

 من مختلف التخصدددددددددصدددددددددات الكاد مية في الجامع63000)
 
 وطالبة

 
المتحان ما هذا اشدددددددددتم  ات، و ( ثالث وسدددددددددتون ألف طالبا

 184م موعه )
 
 .( تخصصا
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:
ً
 : اشتم  المتحان علئ   ثانيا

وتفسددددددددددددددةر المتددددائج، والتفكةر المدددداقددددد، وم ددددارات الثقددددا ددددة  ،)البحددددث العلمي اآلتيددددة الكفددددا ددددات لتاطيددددة :املسددددددددددددددتوى العددددام -1

د والسددددلوكيات الخالقية، وم ارات املعالجة ال  اضددددية، املعلوماتية، وم ارات املع  ة بال قوق والواجبات، واملع  ة بالقواع

م والتكيف، 
َ
وم دارات املعدالجدة اللفايدة، وم دارات التواصددددددددددددددد ، وم دارات حد  املشددددددددددددددكالت والعمد  في    ق، والقددرة علئ التعل

سدددددددددددددعلة في هذه الدورة وبلغ عدد ال  .والقدرات التمايمية، وامل ارات القياد ة، وم ارات اللاة الع بية، وامل ارات ال اسدددددددددددددوبية(

(14.
 
 ( سؤال

 

صدددددددات في الع لتاطية: املسدددددددتوى الدقيق -2 م الخاصدددددددة بالبرامج والتخصددددددد 
 
، وبلغ عدد املختلفة وائ الكفا ات و تاجات التعل

 30سعلة في هذه الدورة )ال 
 
 .( سؤال

 

 علئ المحو اآلتي: المتحان وكا ت  تائج

%( للفص  الدراس ي 75املستوى العام لمتحان الكفاءة الجامعية ) بلات نسبة الجامعات التي حققت درجة التقان في -1

 .2019/2020الو  من العام الجام ي 

داد ميددة التي حققددت درجددة التقددان  -2 %( 68املسددددددددددددددتوى الدددقيق لمتحددان الكفدداءة الجددامعيددة )في بلاددت نسددددددددددددددبددة البرامج الكد

 .2019/2020للفص  الدراس ي الو  من العام الجام ي 

%( للفصددددد  الدراسددددد ي الو  من العام الجام ي 20حسدددددن في جودة مخ جات التعلم في املسدددددتوى العام ) بلات نسدددددبة الت -3

 .2018/2019مقار ة مس العام الجام ي  2020 /2019

%( للفصددددددددددددددد  79بلاددت نسددددددددددددددبددة الجددامعددات التي حققددت درجددة التقددان في املسددددددددددددددتوى العددام لمتحددان الكفدداءة الجددامعيددة )  -4

 .2019/2020العام الجام ي الدراس ي الثاني والصيفي من 

%( للفصدد  91بلات نسددبة البرامج الكاد مية التي حققت درجة التقان باملسددتوى الدقيق لمتحان الكفاءة الجامعية ) -5

 .2019/2020الدراس ي الثاني والصيفي من العام الجام ي 

سدد ي الثاني والصدديفي من العام %( للفصدد  الدرا24بلات نسددبة التحسددن في جودة مخ جات التعلم في املسددتوى العام )   -6

 . 2018/2019مقار ة مس العام الجام ي  2020 /2019الجام ي 

 مقدددددددار دددددددة بةن نسددددددددددددددددددددب الجدددددددابدددددددات الصدددددددددددددد يحدددددددة لمتحدددددددان الكفددددددداءة الجدددددددامعيدددددددة للمسددددددددددددددتوى العدددددددامالتدددددددالي بةن الشدددددددددددددداددددددد  و 

 .آلخ  ثالث دورات
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 وعدد التخصددددددددددددددصددددددددددددددات  ،متحان الكفاءة الجامعية حسددددددددددددددب عدد املسددددددددددددددتو اتتي أعداد الطلبة املتقدمةن ل و بةن الجدو  اآل

 للدورتةن الخةرتةن مقار ة مس العوام السابقة.

صات  ال قم الفص  الدراس ي أعداد  الطلبة املتقدمةن عدد املستو ات عدد التخص 

188 2 

 دقيق(و )عام 

 1 2017/2018الفص  الو  من العام الدراس ي  18519

183 2 

 ق(دقيو )عام 

 2 2017/2018الفص  الثاني من العام الدراس ي  40357

183 2 

 دقيق(و )عام 

 3 2018/2019الفص  الو  من العام الدراس ي  17283

184 2 

 دقيق(و )عام 

 4 2018/2019الفص  الثاني من العام الدراس ي  38044

175 2 

 دقيق(و )عام 

 5 2019/2020الفص  الو  من العام الدراس ي  15965

184 2 

 دقيق(و )عام 

 6 2019/2020الثاني من العام الدراس ي  7الفص  41653
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 املؤسسية   اتالقدر 

 

 ستراتيجي:التخطيط اإل 

وضددددددددددددددس خطة تمفيذ ة ملشدددددددددددددد وع ب  امج تأهي  الاوادر بفي إطار عم  ال يعة لتعز ز قدر  ا املؤسددددددددددددددسددددددددددددددية قامت ال يعة      

، وقد لعم  املؤسس ي داخ  ال يعةامعا ةر لضمان جودة ة العم  علئ وضس وبدأت ال يع   اء يعة ور س كفاالالعاملة في 

سدتراتي ية صديات مؤشد ات هذه الخطة لتن دجم مس أهداا املشدار س التي وردت في محور التعليم العالي من الخطة ال 

 لتممية املوارد البش  ة.

 جائزة املوظف املثالي الشهري:

وذلم ب دا تحفةز املوظفةن وتشددددجيع م علئ الداء  2020( موظفةن خال  عام 8حصدددد  علئ جائزة املوظف املثالي )     

 لجددائحددة كورو ددا ، 1/7/2016 ممددذبدددء بتمفيددذ ب  ددام  ددا تم ال والعمدد  بكفدداءة عدداليددة، وهددذه الجددائزة  املتمةز، 
 
لم و ا ا

سدب ، وسدداتم تعد   معا ةر الجائزة لتتما2020  آذار من العام بعد شدد تتمكن ال يعة من السددتم ار بممح هذه الجائزة 

 . 2021من العام  مس ظ وا العم  عن بعد ابتداء  

 اإليرادات:

 3,465,254) الفعليدددةلغ حجم ال  ادات ب          
 
  1,263,395في حةن بلادددت المفقدددات الفعليدددة )  2020لعدددام  ( د مدددارا

 
( د مدددارا

، وقد تم تحو له إلئ الخز مة العامة للدولة.( د م2,201,859مقداره ) بو  
 
لصدددداله ال يعة (  8,826,000مبلغ )  و تبقى ارا

 . 2020التي لم تتمكن من تسد دها خال  عام   سميةعلئ الجامعات ال

 

 2020-2017ادات والمفقات الفعلية والو   املالي لل يعة لالعوام و بةن الجدو  اآلتي حجم ال            

    

 2020 2019 2018 2017 اتالسمو 

 (ال  اد الفعلي) 3465254 3273237 3101039 3030268 ال  ادات

م املسدددددددددتحقة علئ الذم) 8826000

 .(الجامعات ال سمية

 

 1263395 1257776 1252494 1219212 المفقات

إضددددددددددددددددا دددددة إلئ الدددددذمم ( 2201859) 2015461 1848545 1811056 الو   املالي 

ئ الجددددددامعددددددات املدددددداليددددددة املسددددددددددددتحقددددددة عل

 ال سمية.
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 وحدة الرقابة الداخلية:

ل ئاس ال يعة مباشددددد ة  ا بشدددددا  دوري حو  أداء مد   ات ال يعة ور عالتقار   وحدة ال قابة الداخلية بإعداد اسدددددتم ت      

د   ات ما ورد في هذه التقار   من مالحاات و قاط تحسددددددددددددددةن مس املعمةن في امل ، ومن ثم متابعة تصددددددددددددددو بللمصددددددددددددددادقة علي ا

  لي: كما 2020ومن أب ز ال  ازات التي قامت ب ا وحدة ال قابة الداخلية خال  عام  املختلفة،

 ( 80إعداد 
 
 عن أقسدددددددددام مد   ة الشدددددددددؤون املالية والدار ة ) ( تق   ا

 
واللوازم  ،وال  كة ،والمفقات ،الما اتقسدددددددددم ماليا

 (.لتطو   املؤسس يوقسم التخطيط وا ،املوارد البش  ةو  ،والشؤون الدار ة

 ( يدده عدددد 14إعددداد  
 
 عن اددددددددددددددجدد  الداء الوظيفي وتقددار   الدددوام الشدددددددددددددد  ي ملوظفي ال يعددة, مدددو  ددا

 
 و ميددا

 
 إدار ددا

 
( تق   ا

جازات دون راتب، وعدد املاادرات والتأخةرات ووقت ا وربط ا بتقييم ال  ،ال جازات السدمو ة وامل ضدية والع ضدية   از وإ 

 جائزة املوظف املثالي .و  ،الش  ي للموظفةن

 ( 16إعداد 
 
  ميا

 
 مد   ة العتماد ومد   ة ضمان الجودة وامل كز الوطني لالختبارات وقسم أما ة الس . يشم ( تق   ا

 دارة املخاط  لوحدة ال قابة الداخلية .إعداد خطة إ 

 ج اءات وحدة ال قابة الداخلية واملصادقة عليه من وزارة املالية .إعداد دلي  إ 

  من خال  تطبيق  اام بشدددددددددا   ومي ضدددددددددبط ح كة السددددددددديارات ور س كفاءة اسدددددددددتخدام ا تابعت وحدة ال قابة الداخلية

 . ل ا التتبس ومقار ة أوام  ال  كة مس املسةر الفعلي

  2020تم تزو د وزارة املالية بالتق    السموي املالي الخاص بالمور املالية خال  العام. 

 ق ارات أم  الد اع املتعلقة ب ائحة كورو ا.مة  ومتابعة متابعة أمور السالمة العا  

 التحول اإللكتروني

ملواكبدة التاةرات املتسدددددددددددددددارعدة في التكمولوجيدا ال قميدة، وز دادة العتمداد علئ امل اسددددددددددددددالت اللكترو يدة، والا وا التي      

الخدمات اللكترو ية من داخ    ضددددددددددددددت ا جائحة كورو ا للتواصدددددددددددددد  عن بعد، قامت ال يعة بتطو   ب م يات لتقد م 

 اململكة الرد ية ال اشمية وخارج ا ، وشملت هذه الخدمات ما  لي:

 ليتمكن الطلبة من تقد مه عن بعد تطبيق وتصدددميم امتحان الكفاءة الجام ي Online ، داخ  وخارج اململكة من

 الرد ية ال اشمية.

  ال يعة م موعة من الخدمات استكملت 
 
 عمال ا:أ لتطو   إلكترو يا

طلبددددات امل كز الوطني ) طلبددددات مددددد   ددددة ضددددددددددددددمددددان الجودة( طلبددددات مددددد   ددددة العتمدددداد)لكترو يددددة ممصدددددددددددددددددة الخدددددمددددات ال .1

 ردني.طلبات الشتراس للتصنيف ال  (ختباراتلال 

 للمؤهالت. الردني الوطني  موقس إلكتروني لإلطار .2

 إنشاء قاعدة بيا ات الطلبة الخ   ةن . .3

واقس هددذه لبيددان   لعددداد دراسدددددددددددددددة اكتوار ددة  ،صدددددددددددددددات مؤسددددددددددددددسدددددددددددددددات التعليم العدداليإنشددددددددددددددداء قدداعدددة بيددا ددات لتخصدددددددددددددد .4

 التخصصات.

  س عليه ك  التشددددددد  عات واملعا ةر والبيا ات الخاصدددددددة بال يعة  وتطو  ه لكترونيإتصدددددددميم موقس  
أ
الع بية  باللاتةنت

   لةز ة.وال 

 ال بط البيني مس املؤسسات ال اومية واستخدام  اام ت اس  ال اومي 
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 قليمي والدوليالتعاون اإل

 

 

 

لية لتعز ز التعاون تواصدددددددددددل ا مس هيعات العتماد الدو اعتماد مؤسدددددددددددسدددددددددددات التعليم العالي وضدددددددددددمان جود  ا تابعت هيعة       

و ا خال  عام هم املسدددددت دات في قطاع التعليم العالي بال غم من الا وا الصدددددعبة التي سدددددببت ا جائحة كور أوالوقوا علئ 

 : اآلتيهم نشاطات ال يعة في هذا املجا  أ،  ومن 2020

لل صددددددددددددددو  علئ اعتراا دولي من الفددددراليدددة العدددامليدددة للتعليم   2019متدددابعدددة الطلدددب الدددذي تقددددمدددت بددده ال يعدددة في العدددام  -

 ا إحدى الج ات لتصدددددددددددبح ال يعة عمد العتراا الن ائي ب ”World Federation for Medical Education (WFME)“ الطبي 

املمثلة ل ذه الفدرالية العاملية لعتماد وضمان جودة كليات الطب البش ي داخ  اململكة الرد ية ال اشمية وخارج ا.  وقد 

علئ اعتراا الفدرالية الولي، وسدددددددوا تسدددددددتقب     ق الفدرالية الذي سدددددددةزور ال يعة خال   2020حصدددددددلت ال يعة ا ا ة عام 

 لئ العتراا تلقائيإو  ؤدي  الج اءات املطلوبة  لل صدددو  علئ العتراا الن ائي. ، لسدددتكما  2021العام 
 
بشددد ادات الطلبة  ا

الخ   ةن من كليات الطب املعتمدة من هيعة العتماد وضددددددددددددددمان جودة مؤسددددددددددددددسددددددددددددددات التعليم من هيعة التعليم الم  كية 

ن خ  ج هذه الالمم   ECFMGلالعتراا بش ادات الطب الجمبية 
 
 USMLEيات من التقدم للم حلة الثالثة من امتحان ا  مك

 .وكمدا وروبيةوالدو  ال  المةركيةوال صو   علئ ت خيص  ؤهله ملزاولة م مة الطب في الول ات املتحدة 

وبال ابطة الوروبية  (ENQA) جددت ال يعة عضدددددددددددو ت ا في الشدددددددددددبكة الع بية لضدددددددددددمان جودة مؤسدددددددددددسدددددددددددات التعليم العالي -

 .(ANQAHEالتعليم العالي  ) لضمان الجودة في

 االعتمادات الدولية
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 التفاقيات والورش

 للتعاون بةن ال يعة و اةرا  ا من مؤسدددددددددددسدددددددددددات العتماد وضدددددددددددمان الجودة القليمية  والعاملية ،عقدت ال يعة اتفاقيات 
 
تعز زا

بالوصددددددددددو  ومذك ات تفاهم ب دا تطو    وتوسدددددددددديس عم  ال يعة داخ  اململكة الرد ية ال اشددددددددددمية وخارج ا وتوسدددددددددديس ر  ت ا 

 :بمؤسسات التعليم العالي الرد ية إلئ التما سية العاملية

قامت ال يعة ببماء عالقات عم  وتعاون وعقد لقاءات عن بعد مس عدد من وكالت وهيعات العتماد وضددددددددددددددمان الجودة  .1

م لس اعتمدداد (، و ABETالدددوليددة املعميددة بدداعتمدداد وضددددددددددددددمددان جودة الاليددات ال مدددسدددددددددددددديددة والعلميددة وتكمولوجيددا املعلومددات )

وتلم املعمية باعتماد وضدددمان جودة (  ACPE)باعتماد وضدددمان جودة كليات الصددديدلة  م  اي املعني التعليم الصددديدلني وال 

 .(AACSBدارة والقتصاد )كليات ال 

كاد مية ( من أج  اعتماد جميس البرامج الQAAتم توقيس اتفاقية تعاون بةن هيعة العتماد وال يعة البر طا ية للجودة ) .2

 والدبلوماس ي امل ا ق له. بةن الط  ةن، وحض  التوقيس  ك  من السفةر البر طاني والو د الكاد مي

 (.QAAاتفاق مس وكالة الجودة للتعليم العالي في اململكة املتحدة ) .3

الوطني  ( سددددددددددددددلسددددددددددددددلة من الورش لنشدددددددددددددد  وت سددددددددددددددي  مف وم الطارGIZماء الملا ية ) عقدت ال يعة بالتعاون مس وكالة ال  .4

 الطار في املؤسددددسددددات دراجإو  املؤهالت تسددددكةن في مسددددتوى  لا  الواصددددفات واسددددتخدام ومسددددتو اتههميته أب از إللمؤهالت و 

 إدارة موظفي وتدر ب إعداد لئإ ورشاتهذه ال  الطار، و  دا تمفيذ أثماء الالزمة والوثائق املستمدات وتطو   امل ام، وأداء

 للمؤهالت الوطني الطار لتطبيق الالزمة بامل ارات وتزو دهم املشددددداركة، والج ات العتماد يعةه في للمؤهالت الوطني الطار

  والتدر ب، للتعليم واملا حة املزودة واملؤسسات الطار إدارة بةن ما التعاون  وكذلم تعز ز م احله، جميس في

 :2020سماء الش كاء الذ ن تم التعاون مع م خال  عام أو بةن الجدو  اآلتي 

 الشركاء الرقم

1 The European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA) 

 ال ابطة الوروبية لضمان الجودة في التعليم العالي

2 The Accreditation Council for Pharmacy Education (ACPE) 

 م  ايم لس اعتماد التعليم الصيدلني ال 

 

3 The Quality Assurance Agency for Higher Education (QAA) in UK 

 وكالة ضمان الجودة للتعليم العالي في اململكة املتحدة

4 World Federation for Medical Education 

(WFME) 

 الفيدرالية العاملية للتعليم الطبي
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 دي والبرنامج التنموي التنفيذيستراتيجية لتنمية املوارد البشرية وخطة تحفيز النمو االقتصاالخطة اإل 

وخطة تحفةز الممو  ،سددددددددددددددتراتي ية لتممية املوارد البشدددددددددددددد  ةتقوم ال يعة بمتابعة تمفيذ ما جاء من مشددددددددددددددار س في الخطة ال       

والبر امج التمموي التمفيذي عن ط  ق تمفيذ الخطة الشددددددد   ة " التوقيتات والتخصددددددديصدددددددات املطلوبة لتمفيذ  ،القتصدددددددادي

سددددددددددددددتراتي ية الوطمية لتممية املوارد البشدددددددددددددد  ة وخطة تحفةز الممو القتصددددددددددددددادي والبر امج لخطة التفصدددددددددددددديلية لال مشددددددددددددددار س ا

  التمفيذي التمموي"،
 
 صيات مؤش ا إذ

َ
و يما  لي أهم إ  ازات ال يعة في هذا السياق التي  هداا هذه الخطط.  ا لتحقيق أ

 :2020تمت في العام 

 دراج تشدددددددددددددد  س، وبدددأت ال يعددة بتطبيق الطددار الوطني للمؤهالت علئ مسددددددددددددددتوى ال إ  دداز الطددار الوطني للمؤهالت ك

 املؤسس ي.

 تأهي  الاوادر العاملة  ي ا و الج ات ذات العالقة في م الت  من خال  إعداد خطة لتممية املوارد البش  ة لل يعة

سددددددددددددددتراتي يددة الوطميدة ادي، وال )خطددة تحفةز الممو القتصددددددددددددددد:العتمدداد والجودة والتصددددددددددددددنيف والطددار الوطني للمؤهالت

 لتممية املوارد البش  ة(.

  ،وشدددددد ادات ضددددددمان الجودة 
 
 ودوليا

 
 مخاطبة الجامعات بتقد م تقار   دور ة عن البرامج التي تم اعتمادها محليا

 
إذ

تعلقدددة تم إدراج هدددذا البمددددد من خال  املمصدددددددددددددددددة اللكترو يددددة التي أطلقت ددددا ال يعددددة لتقوم الجددددامعددددات بتعبعددددة البيددددا دددات امل

 ستراتي ية الوطمية لتممية املوارد البش  ة(.بالعتمادات امل لية والدولية بشا  دوري ) ال 

  سدددددددتمادا مخاطبة الجامعات لط ح تخصدددددددصدددددددات تتواءم مس احتياجات سدددددددوق العم 
 
إلئ توصددددددديات اللجان وتقار    ا

 ية الوطمية لتممية املوارد البش  ة(.ستراتي د وان الخدمة املد ية كما ورد في )خطة تحفةز الممو القتصادي، وال 

  مخاطبة الجامعات لتطبيق معا ةر الجودة املؤسددددددددددددددسددددددددددددددية والبرام ية لتتواَءم مس اسددددددددددددددتراتي ية الجامعة وأولو ا  ا

 )خطة تحفةز الممو القتصادي(.

    م.ج اءات ممح ش ادة ضمان الجودة وتطو   ش وط الهلية للتقد  إتطو 

  سددددتراتي ية الوطمية لتممية سددددتراتيجي الثاني )الجودة( من ال )ال دا ال  :التدر ستم إصدددددار معا ةر ضددددمان جودة

 ( "قيا  وم اقبة وإعداد التقار   حو  جودة التدر س ومخ جات البحاث العلمية"(.2:4املش وع ) -املوارد البش  ة 

 ختلفة باعتبارها وسددددددددددديلة تطو   امتحان الكفاءة الجامعية بالتعاون مس عمداء الاليات لعوائ  التخصدددددددددددصدددددددددددات امل

  اعلة لقيا  مدى تحصي  الكفا ات املطلوبة وعقد ورش عم  ممفصلة ملماقشة المتائج وإعداد التوصيات املماسبة.

  دا لتطو   البنية التحتية والج زة التكمولوجية في 2025قامت ال يعة بوضدددددددددددس اسدددددددددددتراتي ية وطمية حتى عام   ،

م والبحاث مؤسدددددددسدددددددات التعليم العالي وتعز ز اسدددددددتخ
 
دام املصدددددددادر التعليمية مفتوحة املصددددددددر لتحسدددددددةن التعليم والتعل

 لل دا السدددددددددتراتيجي ال ابس )البتاار(، من السدددددددددتراتي ية الوطمية لتممية املوارد البشددددددددد  ة،  يما  خص 
 
العلمية، تمفيذا

لعالي وت و ج اسددددددددتخدام املصددددددددادر ( "تطو   البنية التحتية والج زة التكمولوجية في مؤسددددددددسددددددددات التعليم ا4:2املشدددددددد وع )

 التعليمية مفتوحة املصدر".

 .املشاركة في املشار س الدولية من أج  ر س قدرات وكفاءة موظفي ال يعة والطالع علئ الت ار  الدولية 
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 التطلعات املستقبلية

 لهيئة اعتماد مؤسسات

 التعليم العالي وضمان

 جودتها:

  

  ردنياأل  العـــالي التعليم جودة  طوير لتقليميـــة والعـــامليـــة االعتمـــاد والجودة اإلمواصـــــــــــلـــة التشـــــــــــــاركيـــة مع منظمـــات  .1

 بكفاءة املســــتدامة التنمية إدارة في االســــتمرار  على قادرة لتكون  بشــــرية قدرات وبناء مخرجاته، بمســــتوى  والنهوض

 .عالية

الــي كــبــر مــن الــتشــــــــــــــــاركــيــــــة بــيــن مــؤســـــــــــســــــــــــــــات الــتــعــلــيــم الــعــــــأمســــــــــــــــاحــــــة  نشــــــــــــــــاءإ جــــــلأ مــن خــطــــــة عــمــــــل تــطــويــر .2

 كاديمي والبحثي وجودة مخرجات التعلم. األ التبادل لتعزيز

وضــــمان الجودة من خالل التركيز على تقويم مخرجات املناوع  وعمليات التدريس االعتماد  وإجراءاتات آليتطوير  .3

 وتقييم الطلبة في الجامعات. 

امعات لتشجيعهم على تبني الجودة عضاء هيئة التدريس والعاملين في الجأمواصلة نشر ثقافة ضمان الجودة بين  .4

 و البرامجية.أعمال الجامعات والتقدم لشهادة ضمان الجودة املؤسسية أ لفي ك 

االســــــــــتمرار في تطوير معايير التصــــــــــنيف ومعايير ومؤشــــــــــرات ضــــــــــمان الجودة املؤســــــــــســــــــــية والبرامجية وتطوير دليل  .5

 جراءات ومعايير الكليات الجامعية املتوسطة ودليل قياسها.إ

 جعله محصـــــــــــور  خاللهدافه من أداء لتحقيق ر آلية تنفيذ امتحان الكفاءة الجامعية ورفع كفاءة األ تطوي .6
ً
اختيار   ا

من املؤســـســـات  كثير عينات عشـــوائية وفق آليات تســـمح التحقق من صـــدق وثبات االختبار كما هو معمول به  في ال

  .العاملية

لتصـــــــــــبح الهيئــة إحــدى الجهــات  (WFME)للتعليم الطبي  االعتراف النهــا ي  من الفــدراليــة العــامليــةالحصـــــــــــول على  .7

 لى االعتراف تلقائيإيؤدي ردنية الهاشـــــــمية وخارجها. مما املمثلة لها، داخل اململكة األ 
ً
بشـــــــهادات الطلبة الخريجين  ا

منح من كليات الطب التي 
 
ن  ECFMGمن قبل هيئة التعليم األمريكية لالعتراف بشـــــــــــهادات الطب األجنبية ت

 
، ويمك

والحصـــــــــــول  على ترخيص يؤهله ملزاولة مهنة  USMLEخريج هذه الكليات من التقدم للمرحلة الثالثة من امتحان 

 وروبية.والدول األ  الطب في الواليات املتحدة األمريكية

ردني للمؤهالت لتطوير وتصـــــــــــنيف املهــارات واملعــارف والكفــايــات مواصـــــــــــلــة تفعيــل وتطبيق اإلطــار الوطني األ  .8

ســـــــــســـــــــ ي وتســـــــــكين املؤهالت واالعتراف بالخبرات الســـــــــابقة وتعزيز مفهوم التعلم مدى الحياة من دراج املؤ واإل 

 خالل تسهيل التقدم الفاعل في املؤهالت للمتعلمين. 

 .ردني للمؤهالتطار الوطني األ وتطبيق اإل   لكتروني لتنفيذإدارة إوضع نظام  .9

 وضع معايير وإجراءات القبول والدخول ونقل املؤهالت. .10

 .لية و معايير وإجراءات لالعتراف باملؤهالت األجنبية وتسكينهاوضع آ .11
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 وضع معايير وإجراءات االعتراف بالتعلم السابق. .12

 للمسارات املهنية والتقنية. وإجراءاتوأسس  وضع معايير  .13

 .ةعالميإني للمؤهالت من خالل خطة ردطار الوطني األ نشر الوعي واملعرفة املتعلقة بأهداف وفوائد وآليات اإل  .14

التي ترتبط بأنظمة املوارد البشـــــــــــرية األخرى في  إنشـــــــــــاء قاعدة بيانات للمؤســـــــــــســـــــــــات املزودة واملانحة للمؤهالت .15

 .القطاعين العام والخاص

 .ردني للمؤهالتطار الوطني األ مديرية متكاملة إلدارة وتنفيذ اإل إنشاء   .16

 مع  ةمءملواردني للمؤهالت من خالل اطار الوطني األ السعي لالعتراف العاملي باإل  .17
ً
قليمية  والعاملية اإلِ   طر األ

 خرى.األ 

ردنية وقطاعات سوق العمل من خالل استكمال بناء مواصلة التشاركية مع مؤسسات التعليم العالي األ  .18

 مة بين احتياجات سوق العمل ومخرجات التعلم.ءلكترونية للموااإل ةاملنص

 .مج على مؤسسات التعليم العاليلكتروني واملدتطبيق معايير اعتماد وجودة التعليم اإل .19

 .لكترونيالتعلم اإل مديرية متكاملة إلدارة وتنفيذإنشاء   .20

واتخـــاذ القرار،  حـــل املشـــــــــــكالت، في ه في تحقیق اإلبـــداعLean Managementتطبيق مبـــدأ اإلدارة الرشـــــــــــیقـــة ا .21

 .املخاطر  وإدارةللتغیير،  والقابلية

ردني ات للكوادر البشـــــــــــريــة املســـــــــــؤولــة عن األطــار الوطني األ وضـــــــــــع خطــة تــدريــب وبنــاء وتعزيز القــدرات والكفــايــ .22

 .لكترونيللمؤهالت واالعتماد والجودة والتصنيف والتعلم اإل

 داء الحكومي.مواصلة العمل على تحسين نتائج الهيئة في جائزة امللك عبدهللا لتميز  األ  .23

 لكتروني.جودة  املؤهالت والتعلم اإل تقديم الدعم الفني ملؤسسات التعليم العالي، واملؤسسات املعنية بضمان .24

افات الدوليةللحصول على السعي الهيئة مواصلة  .25  . االعتر

 ستراتيجي.ت األداء املتوازن في التخطيط اال السعي إلستخدام بطاقا .26

 متابعة مشروع قانون الهيئة املقترح والذي تم إرساله إلى رئاسة الوزراء. .27

 

 وهللا ولي التوفيق
 

 

 

 

 

 

 
 

 


