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 هكتب االعتوبد وضبط الجىدة
 

 :وقذهت ال
 

 يٍ 2003حضٚشاٌ  1ثبشش يكزت االػزًبد ٔضجط انغٕدح ػًهّ فٙ انغبيؼخ يُز 
أعم ضًبٌ َٕػٛخ يذخالد ٔيخشعبد انجشايظ األكبدًٚٛخ فيٙ انغبيؼيخ حغيت    
يؼييبٚٛش انغييٕدح انؼبنًٛييخ انًؼزًييذح ٔٚزضييًٍ رنييب ضييجط األعييبنٛت انًخزه ييخ  
ٔانًزجؼخ فٙ رحغٍٛ انجٛئخ انزؼهًٛخ ٔانزؼهًٛٛخ إضبفخ إنٗ يزبثؼزٓب يٍ خالل 

نطهجيخ ٔريٕفٛش انغيٕ    انزقٛٛى انًغزًش ألداء أػضيبء انٓٛئيخ انزذسٚغيٛخ ٔيزبثؼيخ ا    
ٔٚشيش  ػهيٗ ػًيم انًكزيت     . انًُبعت نهؼًهٛخ انزذسٚغيٛخ ثكبفيخ ػُبطيشْب   

 .َبئت انشئٛظ نهشؤٌٔ األكبدًٚٛخ
 

 :قىم على الوببدئ التبليتتفلسفت الجىدة 
 
ٔ ان ٔبنًيذخالد  ثهخ راد طي ْيٕ ػًهٛيخ    ضًبٌ انغيٕدح   ٓيذ  إنيٗ   رًخشعيبد   

 .غًٛغ أطحبة انًظهحخن  ئظبزرحغٍٛ انُ
 كبدًٚٛخ نهًغبءنخ أيبو األًؤعغخ نا رقف: 

أٔ أطييحبة انًؤعغييبد فييٙ يييب ٚزؼهيير ثبالعييزضًبس     / انحكٕيييخ ٔ  
 .ٔانزًٕٚم

انطهجييخ ٔأٔنٛييبء أيييٕسْى فًٛييب ٚزؼهيير ثُٕػٛييخ انزييذسٚت األكييبدًٚٙ      
 .ٔانًُٓٙ

 انييجالد انًغزًييغ ٔاأليييخ فًٛييب ٚزؼهيير ثجُييبء انقييذساد انجشييشٚخ فييٙ    
 .زًغنهًغ خانؼبي خانشفبْٛٔانًغبًْخ فٙ 

 .انٓٛئخ انزذسٚغٛخ ٔانًٕظ ٍٛ فًٛب ٚزؼهر ثبنزطٕٚش انٕظٛ ٙ 
   

 
 الجىدة توبد وضبطعالاههبم هكتب 

 
ٔانجحيش انؼهًيٙ ْٔٛئيخ اػزًيبد يؤعغيبد      انزؼهيٛى انؼيبنٙ   ٔصاسح انزؼبٌٔ يغ 

شايظ انغذٚيذح ٔاػزًبدْيب ييٍ ثيشايظ     جبعزحذاس انفًٛب ٚزؼهر ث انزؼهٛى انؼبنٙ
ٔ انجكييبنٕسٕٚط ٔان كييم عييُزٍٛ      يشاعؼييخ اػزًييبد رهييب انجييشايظ    ًبعغييزٛش  

ٔانًظبدقخ ػهٗ انجشايظ انقبئًخ ٔفقب نهقٕاٍَٛ ٔانهٕائح ٔاألَظًخ ٔانًؼبٚٛش انزٙ 
انؼهًٙ ْٔٛئخ اػزًبد يؤعغبد انزؼهٛى  انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش ٔضؼزٓب  ٔصاسح

 .انؼبنٙ 
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  زؼهًٛٛيخ  ؼًهٛييخ انانعييٕدح ٔيشاعؼيخ  إداسح ٗ ضييًبٌ عييٕدح    انزييٙ رٓييذ  إني
اإلعييشاءاد ٔانًًبسعييبد انزييٙ رقييٕو ػهٛٓييب انذساعييخ انغبيؼٛييخ ٔانذساعييبد 

 .انزقٛٛى ٔانذػىؼهى  ر  رؼهٛى يٍ انؼهٛب
  ٍ  األكبدًٚٛيخ  األكبدًٚٛيخ ٔيٛيش   األقغيبو   رقذٚى انُظح ٔاإلسشبد إنٗ كم يي

 .انُٕػٛخ ٔرؼضٚض انغبيؼخانشايٛخ إنٗ ضًبٌ   ٔرُغٛر ػذد يٍ األَشطخ
فٙ  يذٖ فؼبنٛخ ضًبٌ انغٕدح انذاخهٛخ يشاقجخٔرشغٛغ ٔرُغٛر ٔ رطٕٚش    • 

 .انغبيؼخ
االرظييبل يييغ انييذٔائش األكبدًٚٛييخ ٔيٛييش األكبدًٚٛييخ فييٙ انغبيؼييخ فًٛييب ٚزؼهيير    

 .  َٔشش انًًبسعبد انغٛذحبنًشبسكخث
       يغبػذح األقغبو األكبدًٚٛخ فيٙ إػيذادْب نهًشاعؼيخ انذاخهٛيخ ٔانخبسعٛيخ

 .ًشاعؼخانٔػًهٛبد 
  الػزًييبد انييذاخهٙ ٔانخييبسعٙ   ناألقغييبو األكبدًٚٛييخ فييٙ انزحضييٛش  دػييى

د راد بانؼًهٛبد   ٔرُ ٛز يزطهجبد ضًبٌ انغٕدح ٔرؼضٚض عًٛغ اٜنٛيشاعؼخ ٔ
 . انظهخ

  ٍٔاإلداسٚيٛ   ٍاألكيبدًٚٛٛ انشعًٛخ ٔيٛش انشعًٛخ نهًٕظ ٍٛ انًٓبساد رطٕٚش 
 .ًٚٙغ يشكض انزطٕٚش ٔانزذسٚت األكبدنغبيؼخ ثبنزؼبٌٔ يفٙ ا

  ييٍ رقيذو ثبنزؼيبٌٔ ييغ     ٚزى إحيشاصِ  انخشٚغٍٛ ٔسدٔد ان ؼم ػهٗ يب يزبثؼخ 
 .ػًبدح شؤٌٔ انطهجخ /يكزت يزبثؼخ انخشٚغٍٛ

  رٕفٛش انزٕعّٛ فٙ يغبل َشش انًؼهٕيبد ٔانزذسٚت. 
   إداساد رنب ثبنزُغٛر ييغ  فشق انًشاعؼخ انخبسعٛخ ٔرشرٛت ٔرغٓٛم صٚبساد

 غبيؼخ راد انظهخ ان
نإلثذاع ٔانز يٕق ْٔٛئيخ اػزًيبد يؤعغيبد انزؼهيٛى      طُذٔق انحغٍٛ ٔ         
 .انؼبنٙ

       ييغ طيُذٔق انحغيٍٛ نإلثيذاع ٔانز يٕق      انششٔع فٙ االرظيبل ٔاالسرجيب  
 صاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش ٔٔ

انؼهًٙ فٙ األسدٌ ٔانخيبسط   ٔانٕكيبالد انذٔنٛيخ ثشيمٌ ضيًبٌ انغيٕدح                
 .ٔاالػزًبد

  ثشيكم  يشفيخ انجٛبَيبد   ٔانزحقير ييٍ    اإلػيذاد فٙ يغبل  رقذٚى انًغبػذح
 .يُزظى

   انغيٕدح    انؼهٛيب نضيجط   هغُيخ  انإنيٗ  انًُغيضح  ػًيبل  األزقيبسٚش ػيٍ   انرقذٚى
 يغ  انحبعخٔاالرظبل   حغت 

 .انهغبٌ األخشٖ انًؼُٛخ يغ إداسح انغٕدح         
         ْ ب   انزؼبٌٔ يغ انكهٛيبد انًؼُٛيخ فيٙ ييب ٚزؼهير ثزحغيٍٛ انجيشايظ ٔرُ ٛيز

 .نضًبٌ انغٕدح خخبسعٛانًشاعؼخ انٔرقًٛٛٓب فٙ ضٕء 
 

 : ٚضى يكزت االػزًبد ٔضجط انغٕدح انؼذٚذ يٍ انهغبٌ يُٓب
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 ههببههواللجنت العليب لضبط الجىدة 
  ٙرٕفٛش انزٕعّٛ االعزشارٛغٙ فًٛب ٚزؼهر ثبنقضبٚب ٔانغٛبعبد انزؼهًٛٛخ ف

ٔنٙ فيٙ يغيبل عيٕدح    ضٕء انزطٕساد انحبطهخ ػهٗ انظؼٛذٍٚ انٕطُٙ ٔانذ
 .انزؼهٛى انؼبنٙ 

     انخبسعٛيخ  ًشاعؼيبد ٔضغ إعشاءاد انزحقر يٍ انغيٕدح نهزقٛيٛى انيزارٙ ٔان . 
يشكيض  ثبنزُغيٛر ييغ   )ؼهيٛى فيٙ انغبيؼيخ    اعزشارٛغٛبد انز يشاعؼخرطٕٚش ٔ 

 انزطٕٚش ٔانزذسٚت 
 .(األكبدًٚٙ         

  ًٛٚخَشش انًًبسعبد انغٛذح ػجش انكهٛبد ٔانًشاكض األكبد. 
 رقذٚى رقبسٚش يشحهٛخ َظف عُٕٚخ إنٗ يغهظ انؼًذاء . 
 

 لجنت االعتوبد العبم والخبص ههوتهب 
   ػزًبد فًٛب ٚزؼهر ثضًبٌ انغٕدح ْٔٛئخ االنزؼهٛى انؼبنٙ ٔصاسح ااالرظبل يغ

 .انجكبنٕسٕٚط ٔثشايظ انذساعبد انؼهٛبثشايظ ٔاالػزًبد   ٔانًظبدقخ ػهٗ 
  ٔ األكبدًٚٛخ ٔرنب فٙ ضيٕء اإلعيشاءاد انغذٚيذح    أٔ رؼذٚم انجشايظ / يشاعؼخ

 .ْٛئخ اػزًبد يؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙٔانًؼبٚٛش انًحذدح يٍ قجم 
    ٙااليزضبل نهقٕاٍَٛ ٔانهٕائح ٔاألَظًخ انًؼًٕل ثٓب فٙ ٔصاسح انزؼهيٛى انؼيبن

 .انؼهًٙ ٔانجحش
  نضًبٌ انغٕدح ؼهٛبرقذٚى رقبسٚش يشحهٛخ إنٗ انهغُخ ان. 
 

 نىعيت وههوتهبلجنت الخطت وال
         إػبدح انُظش فيٙ انخطيط انذساعيٛخ نجيشايظ انجكيبنٕسٕٚط ٔانذساعيبد انؼهٛيب

انزييٙ رقييذيٓب انغبيؼييخ ٔانكهٛييبد ٔانًشاكييض األكبدًٚٛييخ فًٛييب ٚخييض انشييكم 
 .ٔانًضًٌٕ

 انذساعٛخ رُ ٛزا نقشاساد ْٛئخ االػزًبد ٔٔصاسح انزؼهيٛى   انخطط رحذٚش عًٛغ
 .انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ

  انزطٕساد انحذٚضخ فٙ رظًٛى انًُبْظو ٔءط ثًب ٚزالانخطرحذٚش. 
 رقذٚى رقبسٚش إنٗ يغهظ انؼًذاء. 
 
 هن االنجبساث أ

   انزُغٛر يغ األقغبو األكبدًٚٛخ ٔانذٔائش انًؼُٛخ نًزبثؼخ رطجٛر يؼيبٚٛش
 .االػزًبد انؼبو ٔانخبص

   طهييت اعييزحذاس ثييشايظ يبعغييزٛش نزخظظييٙ ُْذعييخ انًٛكييبرشَٛكظ
 .نجشيغٛبدُْٔذعخ ا

 طهت اعزحذاس ثشَبيظ انجكبنٕسٕٚط فٙ انُٓذعخ انًذَٛخ. 
 يزبثؼخ االػزًبد ٔرضجٛذ انطبقبد االعزٛؼبثٛخ نهؼذٚذ يٍ انزخظظبد. 
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     حضٕس َذٔاد ٔٔسػ ػًم يحهٛخ رزؼهر ثًؼبٚٛش االػزًيبد ٔضيجط انغيٕدح
 -:يُٓب

 .إجزاءاث التقيين الذاتي -1
 لجاىدة ربط دراست التقيين الذاتي بوعابييز ضاوبى ا    -2

  .تىقعبث هيئت اعتوبد هؤسسبث التعلين العبليو
هحبور وهعابييز تنانيم هؤسسابث التعلاين العابلي       -3

 .األردنيت
  ػقذ ٔسػ ػًم نكبفخ أػضبء انٓٛئخ انزذسٚغٛخ حٕل ضجط انغٕدح. 

       االعزًشاس فٙ يزبثؼخ رطجٛر أعُيذح ضيجط انغيٕدح األعيجٕػٛخ ان ظيهٛخ
 . ٔيزبثؼزٓب أعجٕػًٛب  فٙ كبفخ انكهٛبد ٔاألقغبو األكبدًٚٛخ

 رُظٛى ٔػقذ حهقبد دساعٛخ نزؼضٚض انزًٛض فٙ انزذسٚظ. 
 

 الخطط الذراسيت 
رى رؼذٚم انخطط انذساعٛخ نجؼض األقغيبو األكبدًٚٛيخ فيٙ انغبيؼيخ ٔرنيب      

و ٔيزطهجبد انزخظظبد األكبدًٚٛخ ٔانزغزٚخ انشاعؼخ يُٓب ٔانزٕطيٛخ  ءثًب ٚزال
ٍ انطبنت يٍ يزبثؼخ دساعزخ ثغٕٓنخ ػهٗ عجٛم اإلعشاد انزٙ رًك برجبع ث

 :انًضبل ال انحظش
 

 .انخطخ انذساعٛخ نزخظض ُْذعخ انؼًبسح- 

  ICDLانزٕطييٛخ ثبػ ييبء انطهجييخ انحبطييهٍٛ ػهييٗ شييٓبدح      - 
 اعزذساكٙ/ انذٔنٛخ يٍ دساعخ يبدح يٓبساد انحبعٕة

مٌ ركٌٕ َغجخ ييٕاد يزطهجيبد انكهٛيخ االخزٛبسٚيخ      انزٕطٛخ ث- 
خ يٕاد يزطهجبد انزخظظيبد االخزٛبسٚيخ فيٙ األقغيبو     َٔغج

يضيبفًب انٛٓيب ييبدح    ( 2:1)إنٗ انًٕاد انزٙ ٚزى االخزٛبس يُٓب 
 . ٔاحذح حذًا أقظٗ 

 :رؼذٚالد انخطط انذساعٛخ نهكهٛبد انزبنٛخ- 
  ٌُٕ كهٛخ اٜداة ٔان 
 كهٛخ انؼهٕو اإلداسٚخ ٔانًبنٛخ 
  كهٛخ انُٓذعخ 
 ُٕعٛب انًؼهٕيبد نٕكهٛخ رك 
 كهٛخ انحقٕق 
 كهٛخ انظٛذنخ 
 كهٛخ انزًشٚض 

انزٕطٛخ ثبنًٕافقخ ػهٗ خطخ اعزحذاس ثشَبيظ انًبعغزٛش - 
 فٙ انشػبٚخ انزهطٛ ٛخ فٙ انزًشٚض



                                 PHILADELPHIA UNIVERSITY

 

 انزؼذٚالد ػهٗ انخطط انذساعٛخ نكهٛخ انؼهٕو- 
 انزؼذٚالد ػهٗ انخطخ انذساعٛخ نكهٛخ انحقٕق
 انزؼذٚالد ػهٗ انخطخ انذساعٛخ نكهٛخ انظٛذنخ

 نزؼذٚالد ػهٗ انخطخ انذساعٛخ نكهٛخ انزًشٚضا

 
 : زة الوستقبليت ظالن
 

ٙ   ثٕطي ٓب  يٍ أعم رحقٛر سعبنزٓب  كشعيذ عبيؼيخ     يؤعغيخ نهزؼهيٛى انؼيبن
ثٛئييخ    يهزضيييخ ثزييٕفٛشضقبفييخٔان شفييخفييٙ انغييؼٙ ٔساء انًؼفٛالدن ٛييب عٕٓدْييب 

 بء ْٛئيخ انزيذسٚظ  ٓب ٔأػضي زطهجنخ الكزغبة رؼهٛى ػبنٙ انغٕدح ئًرؼهًٛٛخ يٕا
فٙ ثُبء انقذساد انجشيشٚخ ييٍ خيالل ريٕفٛش عيٕق       انًغبًْخ ان بػهخ ٔ  فٛٓب

حم انًشيكالد  انز كٛيش   قبدسٍٚ ػهٗ هخشٚغٍٛ انزٍٚ ْى ػهٗ دساٚخ عٛذح   ن
 .  ٔحغٍ االرظبل  إلثذاعانُقذ٘  ا

 
 نًشاعؼخزُ ٛز ٔاانهزخطٛط ٔنانًُٕرط انقٛبعٙ  دعبيؼخ فٛالدن ٛب قذ اػزًذإٌ 
  -:ٔرغؼٗ إنٗ.انزطٕٚشٔ

  ٙرطجٛيير يؼييبٚٛش ضييًبٌ انغييٕدح انشييبيهخ ػهييٗ انكهٛييبد ٔأقغييبيٓب فيي
 .انغبيؼخ نزشًم انذٔائش اإلداسٚخ نذٚٓب   ٔانزمكذ يٍ يذٖ فؼبنٛخ رطجٛقٓب

        انزخطٛط انًغجر نالنزيضاو ثًؼيبٚٛش االػزًيبد انخيبص ٔرطجٛير رؼهًٛيبد
 .إعشاءاد االػزًبد انغذٚذح

 ٌٔيغ انطهجخ ٔيزبثؼيخ قضيبٚبْى انًخزه يخ ييٍ خيالل       رٕصٛر أٔاطش انزؼب
يشبسكزٓى فٙ ػًم انهغبٌ  ٔيزبثؼخ خشٚغيٙ انغبيؼيخ ثبنزُغيٛر ييغ     

 .يكزت انخشٚغٍٛ نهحظٕل ػهٗ رغزٚخ ساعؼخ يُٓى
   اعزًشاس انزؼبٌٔ انٕصٛر يغ ٔصاسح انزؼهٛى انؼبنٙ ٔانجحش انؼهًٙ ْٔٛئيخ

 .يغ انغبيؼبد انًحهٛخاػزًبد يؤعغبد انزؼهٛى انؼبنٙ ٔرجبدل انزؼبٌٔ 
 ػقذ ٔسػ ػًم حٕل يٕضٕع ضجط انغٕدح فٙ حشو انغبيؼخ. 

 


