
 افيالدلفيلجامعة  دراسة التقييم الذاتي   

  

 إلى ةمقدم
 ىيئة اعتماد مؤسسات التعميم العالي

 لجودة اكمتطمب لشيادة ضمان  
  

  
 



 مب غشض جبمعت فيالدلفيب مه دساست التقييم الزاتي؟

 .الجامعة لدى والضعف القوة مواطن بعض على الوقوف•

 األكادٌمٌة وعملٌاتها ونتاجاتها هامدخالت تجوٌد ثم ومن

  الدراسة لهذه نتٌجةو•

  تعزٌزل (2017-2012) االستراتٌجٌة خطتها الجامعة صاغت–

 أكبر رعاٌة إلى تحتاج التً  المواطن إلى واالنتباه قوتها مواطن

 .تحسٌنها وبالتالً

 مؤسسات اعتماد هٌئة من الجودة شهادة لنٌل الجامعة تقدمت–

 العالً التعلٌم



  شيادات الجودة التي حصمت عمييا الجامعة من جيات خارجية

 .المعمومات تكنولوجيا في والتفوق لإلبداع الحسين لصندوق األولى الجائزة•
 ىذا في العربي العالم في األولى جامعة لمئةا ضمن فيالدلفيا جامعة حددتو 

 التقييم إعادة عند التفوق ىذا تأكيد تم وقد .2003 العام في وذلك التخصص
 .2008 العام في

 .2006 عام الحقوق في والتفوق لإلبداع الحسين لصندوق األولى الجائزة•
 تقدير شيادات عمى اإلنجميزية المغة قسمو  والمصرفية المالية العموم قسم حصل•

  الصندوق مشاريع في الفعالة لممشاركة والتفوق لإلبداع الحسين صندوق من
 2008 العام في الجامعة أداء بتطوير المستمر واالىتمام ةيميالتقي

 المستوى عمى والخاصة الحكومية األردنية الجامعات بين فيالدلفيا جامعة احتمت•
 في Ranking Web of World Universities بـ   يعرف ما تقييم وفق الوطني
   .والسادسة الخامسة المرتبة مابين األخيرة الثالث السنوات

 لمعام والخاصة الحكومية األردنية الجامعات بين الثالثة لمرتبةا الجامعة حتمتا•
 International Colleges@Universites بـ يعرف ما تقييم وفق 2012



 
 لالعتماد العميا المجنة أعضاء أحد منيا كل رأس متعددة عمل فرق عمى المعايير وزعت 

 .الجودة وضمان
 جمعت بحيث الجامعة، مستوى عمى لمعياره الراىن الوضع بتحميل فريق كل قام 

 من لمدراسة المقترحة الخطط حسب اإلدارية والمراكز واإلدارات واألقسام الكميات من المعمومات
 .الييئة
الدراسة مقترح حسب  معيار لكل حددت التي البحثية واألسئمة المؤشرات الفرق استخدمت 

   .الجودة لشيادة لمتقدم الييئة دليل وحسب سابق وقت في الييئة عميو وافقت الذي
  مؤشر لكل الثبوتية الوثائق بتجميع فريق كل قام.  
مكانو في كل والطمبة والموظفين التدريس ىيئة أعضاء آراء استطالعات نتائج تحميل تم 

 .العالقة ذوي رضا لمدى كمؤشرات واستخدمت إحصائياً  المناسب

 منيجية الدراسة



 الميمة المرحمة

 الفترة الزمنية

 الشير/ 2012 الشير/ 2011 الشير/ 2010

9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 6 

ـــى
ولـــــ

األ
 

إعداد الوثائق الالزمة لمحصول عمى موافقة 
 ىيئة االعتماد

عداد / التحضير لمدراسة وضع األسئمة البحثية وا 
 الالزمة االستبانات

 وتحميميا االستباناتإجراء 
 اإلجازة الصيفية 

ـــــة
ـــــــــ

يــــــــ
لثان

ا
 

المجنة العميا لمجودة وفرق عمل )مناقشة جماعية 
 إلنجاز فرق عمل المرحمة األولى( المرحمة الثانية 

 إعداد دليل تصميم الدراسة
 مناقشة جماعية إلنجازات فرق المعايير

 إعداد التقارير النيائية لفرق المعايير

استعراض نتائج تقارير المعايير مع معالي 
 الرئيس واألساتذة النواب والعمداء

 إعداد التقرير النيائي
استعراض مسودة التقرير النيائي مع معالي 

 الرئيس واألساتذة نواب الرئيس والعمداء
 تعديل التقرير النيائي وتسميمو لمييئة

 

  
 

 

 الجدول الزمني لدراسة التقييم الذاتي في المرحمتين 



 المرحلة المهمة الجدول الزمنً الجهة المكلفة بالمهمة

   2011نهاٌة كانون أول –أٌلول  مكتب االعتماد وضبط الجود
إعداد الوثائق الالزمة للحصول على موافقة هٌئة 

 االعتماد

 2011نهاٌة شباط  -كانون ثانً مكتب االعتماد وضبط الجود 1
وضع األسئلة البحثٌة وإعداد / التحضٌر للدراسة

 الالزمة االستبانات
أعضاء اللجنة العلٌا لضبط الجودة 

 االعتمادبالتعاون مع مكتب 
 وتحلٌلها االستباناتإجراء  2011نهاٌة حزٌران  -آذار

 لإلنجاز  ( اللجنة العلٌا للجودة)مناقشة جماعٌة  2011تشرٌن أول  -أٌلول فرق العمل

2 

 إعداد دلٌل تصمٌم الدراسة نهاٌة كانون أول -تشرٌن أول مكتب االعتماد وضبط الجودة
 مناقشة جماعٌة إلنجازات فرق المعاٌٌر 2012نهاٌة شهر كانون ثانً  فرق العمل
 تقدٌم التقارٌر النهائٌة لفرق المعاٌٌر 2012نهاٌة شهر شباط  فرق العمل

 اللجنة العلٌا لالعتماد وضبط الجودة
األسبوع الثانً لبدء الدراسة فً الفصل 

 2011/2012الدراسً الثانً للعام 
استعراض نتائج تقارٌر المعاٌٌر مع معالً الرئٌس 

 واألساتذة النواب والعمداء
 إعداد التقرٌر النهائً 2012نٌسان  -شباط اللجنة العلٌا لالعتماد وضبط الجودة

 2012منتصف شهر أٌار  اللجنة العلٌا لالعتماد وضبط الجودة
استعراض مسودة التقرٌر النهائً مع معالً 

 الرئٌس واألساتذة نواب الرئٌس والعمداء
 تعدٌل التقرٌر النهائً للهٌئة وتسلٌمه 2012حزٌران  -أٌار معالً الرئٌس

 الجدول الزمني لممرحمة الثانية لدراسة التقييم الذاتي

 



 :وىي الييئة حسب معايير عدة إلى الدراسة قّسمت
 الرؤٌة والرسالة واألهداف :األولالمعٌار 

 البرامج التربوٌة وفاعلٌتها :الثانًالمعٌار 

 الطلبة والخدمات الطالبٌة :الثالثالمعٌار 

 أعضاء هٌئة التدرٌس :الرابعالمعٌار 

 اإلٌفاد والبحث العلمً واإلبداعات :الخامسالمعٌار 

 المكتبة ومصادر المعلومات :السادسالمعٌار 

 واإلدارة الحاكمٌة :السابعالمعٌار 

 المصادر المالٌة :الثامنالمعٌار 

 المصادر المادٌة :التاسعالمعٌار 

 النزاهة المؤسسٌة :العاشرالمعٌار 

 التفاعل مع المجتمع :عشرالمعٌار الحادي 

 ًإدارة ضمان الجودة :عشرالمعٌار الثان 

 
 



 المعيار رئيس الفريق العنوان عضو فريق العمل

 األول عبد المطمب جابر. د.أ الرؤية والرسالة واألىداف طمفاح سيى +القيام إسماعيل.د + نزارالصوفي .د

 الثاني سعيد الغول. د. أ البرامج التربوية وفاعميتيا فاضل رعد .د + طايع محمد .د + الترتير سمير .د
  آمال + الكيالني عالء +العمري فيصل +الكيالني وليد .د

 الثالث خميل نوفل. د الطمبة والخدمات الطالبية شيابات

 الرابع منذر عبيد. د أعضاء ىيئة التدريس عموره شذى .د + ميدي محمد .د

اإليفاد والبحث العممي  قنديل أحمد .د + عثمان عمي .د + النمر نبيل .د
 الخامس منذر عبيد. د واإلبداعات

 السادس عصام نجيب. د المكتبة ومصادر المعمومات عالونة إبراىيم + الزبيدي ماجد .د
 السابع عصام نجيب. د واإلدارة الحاكمية عناب عماد .د + العبادي سمير .د
 الثامن عصام نجيب. د المصادر المالية السالم عبد سميمان + عادل دينا + الموسوي الرسول عبد .د
 التاسع بسام الطراونة. د المصادر المادية الجوىري نضال +كعكاني عنان .م +سيف ناصر .د
 العاشر بسام الطراونة. د النزاىة المؤسسية منصور يزن + قطيشات إيناس .د
 منار +بشاير إبراىيم .د +عالري ربيعة .د + الغزو محمد .د

الحادي  خميل نوفل. د التفاعل مع المجتمع عبيدات
 عشر

الثاني  سعيد الغول. د. أ إدارة ضمان الجودة الجبر ىيام +فاضل رعد .د + طايع محمد .د + الترتير سمير .د
 عشر



ئيس الجامعةر  

 المشرف العام عمى الدراسة

 مدير االعتماد وضمان الجودة
 رئيس المجنة العميا لضمان الجودة

  

 

 المجنة العميا لضمان الجودة
  

 التخطيط ورئاسة 
 فرق المعايير

  

 

توثيق األدلة وكتابة 
 التقرير النيائي

  

 

 فرق العمل في المعايير
  

المعيار 
 األول
الرؤية 
والرسالة 
 واألىداف

  

المعيار 
 الثاني

البرامج 
التربوية 
 وفاعميتيا

المعيار 
 الثالث
الطمبة 

والخدمات 
 الطالبية

 

المعيار 
 الرابع

أعضاء 
ىيئة 
 التدريس

 

المعيار 
 الخامس
االيفاد 
والبحث 
العممي 
 واإلبداعات

 

المعيار 
 السادس 
المكتبة 
ومصادر 
 المعمومات

 

المعيار 
 السابع 
 الحاكمية
 واإلدارة

 

المعيار 
 الثامن 

المصادر 
 المالية

 

المعيار 
 التاسع 

المصادر 
 المادية

 

المعيار 
 العاشر 

النزاىة 
 المؤسسية

 

المعيار 
الحادي 
  عشر

التفاعل 
مع 

 المجتمع

 

المعيار 
الثاني 
  عشر

إدارة 
ضمان 
 الجودة

 



  الرؤية  
 في المتميزة األردنية الجامعات من فيالدلفيا جامعة تكون أن•

 الدولية المعايير وفق المجتمع وتنمية والخدمات والبحث التعميم
 
الرسالة   

 :إلى فيالدلفيا جامعة تسعى
والقيم، والميارات والمعرفة بالعمم مزودين خريجين إعداد 

 مواجية عمى والقدرة الحياة مدى لمتعمم الدافعية ولدييم
 .العصر متطمبات

برامج وتعزيز العميا والدراسات العممي بالبحث االرتقاء 
  .اإلبداع

المجتمع مع مثمرة شراكة بناء.  
 

(2017-2012)لجامعة فٌالدلفٌا  االستراتٌجٌةالخطة   



االستراتيجية خطتيا في الجامعة عمييا تركز التي القيم 
 
وحريتو وكرامتو الفرد قيمة واحترام الجميع مع باإلنصاف التعامل :العدالة 

 المشروعة
وىيئة الطمبة مع الجامعة عمميات جميع في بوضوح التعامل :الشفافية 

 والموظفين التدريس
الثقة من إطار في المينية واألخالقيات باآلداب التام االلتزام :النزاىة 

 واإلخالص واألمانة
ليا والوفاء والوطن والمجتمع الجامعة تجاه بالمسؤولية الشعور :االنتماء 
عممياتيا جميع في الجامعة في العاممين بين الجماعي العمل :التعاون 

  الطمبة مع الحال وكذلك
في ورعايتيا وتشجيعيا االبتكارية والحمول األفكار استيعاب :اإلبداع 

   العممي والبحث والتعمم التعميم مجاالت
التخصص في والكفاية والميارة المعرفة إظيار عمى المقدرة :المينية 

•  

 



 اإلجراءات التنفيذية األىداف االستراتيجية

 األولالهدف 
 

الجامعة من الطلبة  مدخالتتحسٌن 

أكادٌمٌاً واجتماعٌاً )التنافسٌة وقدراتهم 

واالرتقاء بالخدمات ( وشخصٌاً 
 واألنشطة الطالبٌة

استقطاب الطلبة المتمٌزٌن وتعزٌز التنوع فً بنٌة 

 المجتمع الطالبً

 تعزٌز اإلرشاد األكادٌمً والنفسً واالجتماعً للطلبة

 تعزٌز
 للطلبةاألنشطة  

 تطوٌر 
 الخدمات المقدمة للطلبة



 اإلجراءات  التنفيذية األىداف االستراتيجية

 الثانًالهدف 
 

استقطاب أعضاء هٌئة تدرٌس متمٌزٌن 

 وتطوٌر قدراتهم وتحفٌزهم واالحتفاظ بهم

 وضع مصفوفة من الحوافز لممحافظة 
 كفؤةىيئة تدريس عمى 

 تطوير أعضاء الييئة التدريسية وتنمية قدراتيم

 لمدراسات العميا االبتعاثالتوسع في برامج 

 
 الهدف الثالث

 
االرتقاء بمستوى أداء الفنٌٌن واإلدارٌٌن 

 وتطوٌر مهاراتهم

توفير الكوادر الفنية واإلدارية المساندة وتنمية 
 قدراتيم



 اإلجراءات  التنفيذية األىداف االستراتيجية

 الرابعالهدف 
 
 

تعزٌز جودة البرامج والمناهج 

والطالب محور العملٌة األكادٌمٌة 
محلٌاً اعتمادها  والتعلمٌةالتعلٌمٌة 

 تعلموعالمٌاً مع اعتبار 

 المراجعة الدورية
 لمخطط الدراسية وتطويرىا

 تنمية ميارات الطمبة المينية والشخصية

 تعزيز تدريب الطمبة في الجامعة وخارجيا

توسيع استخدام أدوات التقنية في عمميتي 
 التعميم والتعمم

تطوير وسائل وآليات التعميم عن بعد والتعمم 
 مدى الحياة



 اإلجراءات التنفيذية األىداف االستراتيجية

 الخامسالهدف 
 
 

تحسٌن برامج البحث العلمً 

ودعمها ببرامج الدراسات العلٌا 

وتطوٌر آلٌات لدعم االبتكار 
 واإلبداع

تعزيز ثقافة البحث العممي والتأليف في الجامعة عمى 
 مختمف المستويات

استحداث برامج دراسات عميا تمبي حاجة السوق 
قميميًا وتنّمي البحث العممي  والمجتمع محميًا وا 

تشجيع اإلبداع واالبتكار والريادية ورعاية الموىوبين 
 في الجامعة

إنشاء مراكز بحثية وحاضنات لمصناعة والزراعة 
 واألعمال



 اإلجراءات التنفيذية األىداف االستراتيجية

 السادسالهدف 
 

تعزٌز الشفافٌة والعدالة وتحدٌد 

المهام الوظٌفٌة وآلٌة اتخاذ القرار 
 فً الجامعة

المحافظة على تطبٌق القوانٌن والتشرٌعات المتعلقة 

بعملٌات الجامعة وهٌئة التدرٌس والطلبة بموضوعٌة 

 وشفافٌة

تعزٌز مشاركة هٌئة التدرٌس والطلبة فً مجالس 

 الجامعة

 وضع مدونة سلوك فً الجامعة

تطوٌر الهٌكل اإلداري واألكادٌمً للجامعة ووضع 

وصف وظٌفً متطور وشامل لجمٌع المناصب األكادٌمٌة 

واإلدارٌة فً الجامعة مع بٌان قنوات االتصال والتسلسل 

 اإلداري

 توسٌع العالقات المحلٌة والدولٌة للجامعة

تطوٌر أنظمة مراقبة الجودة للهٌئتٌن التدرٌسٌة 

 واإلدارٌة وذوي العالقة



 اإلجراءات التنفيذية األىداف االستراتيجية

 السابعاليدف 

 
االستمرار في تطوير وتحديث البنية األساسية في 

 الجامعة وتوفير بيئة محفزة لمتعميم والتعمم

آمنة ومحفزة ( أكاديمية)وبحثية توفر بيئة تعميمية 
 لمطمبة وىيئة التدريس والموظفين

تعزيز الربط الشبكي في الحرم الجامعي وتطوير 
نظام إدارة )الجامعة الدعم لمخدمات الحاسوبية في 

 (معمومات إلكتروني متكامل
 

 اليدف الثامن
 

تطوير الموارد المالية وتنويعيا والمحافظة عمى 
 استدامتيا

تطوير مصادر التمويل لمجامعة وتنميتيا وتعزيز 
 كفايتيا المالية

 التاسعاليدف 

 
 المشاركة الفعالة بين الجامعة والمجتمع

 تعزيز آليات التعاون 
 مع المجتمع المحمي

االستمرار في توفير الدعم ألنشطة التعاون مع 
 المجتمع

 تسويق الجامعة

 

 آلية لمتشبيك مع الصناعة واألعمالوضع 



 التنفيذيةاإلجراءات  األىداف االستراتيجية

 الهدف العاشر
 

االلتزام بتطبٌق معاٌٌر االعتماد 
 وضمان الجودة

 تعزيز التطبيق لمعايير االعتماد المحمي والعالمي

 تعزيز إجراءات التقييم الذاتي وضمان الجودة في الجامعة

 تطوير معايير تقييم أعضاء ىيئة التدريس والموظفين

 توفير آليات لمكافأة التميز األكاديمي واإلداري



؟ومبرا بعذ ؟؟  

 

 زٌارة لجنة الخبراء للجامعة 



 مب المهمت التي ستنفزهب اللجنت في الجبمعت؟

 

 

 

  بها أٌام عدة وقضاء الجامعة بزٌارة اللجنة تقوم

 

 من الذاتً التقٌٌم دراسة تقرٌر فً تضمٌنه تم ما أن من للتأكد 

 دقٌقة لها عشر االثنى الجودة ضمان معاٌٌر تحقق حول وشواهد براهٌن
 وواقعٌة وصادقة

 المعلومات من المزٌد ولجمع  
 والطلبة واإلدارٌٌن والموظفٌن التدرٌس هٌئة أعضاء ومقابلة 

 ومجموعة الجامعة وخرٌجً األمناء ومجلس العمداء مجلس وأعضاء

 .الجامعة خرٌجً توظف التً  المؤسسات على القائمٌن من
 والمشاغل التدرٌس وقاعات ومختبراتها الجامعة مرافق بزٌارة القٌام 

 .التدرٌبٌة



االستعذاداث المطلىبت مه لجبن الجىدة وهيئت التذسيس قبل 

 صيبسة لجنت الخبشاء

 (التربوٌة البرامج) الثانً :بالمعاٌٌر الخاصة التفاصٌل مراجعة•
 خدمة) عشر والحادي (التدرٌس هٌئة) والرابع (الطلبة) والثالث
 .(المجتمع

 القوة مواطن وتحدٌد المعاٌٌر هذه فً وارد هو ما كل من التحقق•
 .العالقة ذات األكادٌمٌة والوحدة الكلٌة على ذلك انطباق ومدى

 بوحدتها الخاصة (الجودة على المؤشرات) الوثائق جمٌع توفٌر•
 الثانً) العالقة ذات المعاٌٌر تحت ورد ما تحقق والتً األكادٌمٌة

 المؤشرات بقائمة االستعانة وٌمكن .(عشر والحادي والرابع والثالث
 وضبط االعتماد مكتب قبل من الكلٌات بها زودت التً والوثائق

 .الجودة

 

األقسام / تقوم لجان الجودة فً الكلٌات  



 تقوم أن األكاديمية وحداتيا في التدريس ىيئة أعضاء مساعدة•
 :التالية بالميام

 لمبرامج األخيرة المراجعة تمت أساسيا عمى التي الوثائق جميع توفير–
   .العالقة ذات األكاديمية لموحدة األكاديمية

 وخطتو برنامج كل بمقارنة المتعمقة (وجدت إن) الوثائق توفير–
 محمية جامعات من مشابية برامج مع ومناىجو الدراسية
 .عالمية وجامعات إقميمية وجامعات

-2) محمية جامعات مع سابقاً  تتوفر لم إن المقارنات ىذه إجراء–
 .(10-5) عالمية وجامعات (3-2) إقميمية وجامعات (3

 الفصل) 2011/2012 الماضية السنة امتحانات أسئمة مراجعة•
 المنياج مع األسئمة وعدد نوع وربط ودراستيا (والثاني األول

 ومقارنة .Syllabus المنياج مخطط في المذكورة التعمم ونتاجات
   .عالمياً  تستخدم التي تمك مع  األسئمة ىذه

 



  لمعام األكاديمية األجندة في المذكورة الطمبات جميع توفير•
 .األكاديمية لمشؤون الرئيس نائب حددىا كما  2012/2011

 النظراء قبل من التدريس تقويم تطبيق عن الوثائق توفير •
     (Peer consultation) ذلك توفر أينما 

 محددة ىي ىل ؟Textbooks المقررة بالكتب تتعمق معمومات توفير•
    الطالب؟ عمييا يحصل كيف ؛ Syllabusesالمنياج مخطط في

  ال وجود ومالحظة التدريس قاعات من بالتحقق المجنة أعضاء يقوم •
Data show بيا األخرى والتجييزات العرض وشاشات. 

 التي المواد لكل الدراسية والخطط المناىج مخططات أن من التحقق•
 المقترح النموذج ضوء في ومراجعتيا ,موجودة الماضي العام في دّرست

   .األكاديمية لمشؤون الرئيس نائب قبل من
 األول الفصل في المعروضة المواد لجميع المناىج مخططات تجميع•

 نائب من المقترح النموذج مع تطابقيا من والتحقق 2013/2012
   .الرئيس

 كل في المختمفة المواد في الطمبة تقييم بأساليب يتعمق تقرير تحضير•
 تقييم  ىناك ىل فقط، وقصيرة طويمة امتحانات ىي ىل .أكاديمية وحدة
 أمام عروض تقديم أو جماعية وواجبات ميمات أو حاالت دراسة يتبنى
 ذلك شابو ما أو الطمبة

 
 



 عمييا تحتوي التي التجييزات وكفاءة كفاية من بالتحقق المجنة أعضاء يقوم•
 والخدمية، الصحية المرافق التدريس، قاعات المختبرات،) األكاديمية الوحدة
 .(وغيرىا

 الوحدة في والطمبة األساتذة قبل من باالنترنت االتصال مدى عن تقرير وضع•
 .العالقة ذاات األكاديمية

 التي الطريقة وتحديد .ذلك انطبق حيث المختبر لتجارب دليل وجود من التحقق •
 .الطمبة عمى بيا يوزع

 المباني في والتجييزات المباني عمى السالمة معايير انطباق مدى من التحقق •
   .العالقة ذات

  األكاديمي اإلرشاد) لمطمبة األكاديمبة الوحدة تقدم التي الخدمات عن تقرير وضع•
   .العالقة ذات الوثائق توفير .(وغيرىا الالمنيجية األنشطة والنفسي، واالجتماعى

 (ذلك توفر إن) المينية قدراتيم وتنمية التدريسية الييئة أعضاء اختيار أسس•
 وتوفير األكاديمية الوحدة خالل من المجتمع خدمة مظاىر عن تقرير إعداد•

  .بذلك المتعمقة الوثائق



 شكراً لحسن إصغائكم


