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 جودة البرنامج االكاديمي شهادة

هي شهادة صادرة عن  مجلس ضمان الجودة واالعتماد 

في اتحاد الجامعات العربية تهدف إلى تشجيع التحسين في 

جودة البرامج االكاديمية التي تطرحها الجامعات العربية 

من خالل استمرارية التقييم الخارجي لها وفق احدث 

املعايير العاملية واإلجراءات الدولية لجودة التعليم 

 لتحقيق الجامعات العربية  ملستويات  ،الجامعي
ً
وصوال

       . متميزة من الخدمات التعليمية

 مع رسالة ورؤية واهداف مجلس الجودة 
ً
وانسجاما

واالعتماد في اتحاد الجامعات العربية  والتي تتركز على 

املساهمة الفّعالة في تحسين نوعية التعليم الجامعي في 

الجودة واإلعتماد  العالم  العربي، وتقديم خدمات

  والتأهيل وبناء القدرات فقد أعد
ً
 خاصا

ً
املجلس دليال

 حول منح شهادة الجودة للبرنامج االكاديمي ملساعدة

مؤسسات التعليم العالي في الدول العربية على تأسيس 

أنظمة لضمان جودة برامجها االكاديمية في ظل التغييرات 

 .امعياملتسارعة وغير املسبوقة في التعليم الج

 

خطوات الحصول على شهادة الجودة 
 للبرنامج األكاديمي

تقدم املؤسسة التعليمية طلب ترشيح الحصول على  .1

 تقرير 
ً
شهادة الجودة للبرنامج األكاديمي متضمنا

التقويم الذاتي إلى مجلس ضمان الجودة واالعتماد 

 في اتحاد الجامعات العربية.

للترشح لنيل يقوم املجلس بدراسة أهلية الطلب  .2

شهادة الجودة، وفي ضوء ذلك يقوم املجلس بمخاطبة 

املؤسسة بقبول طلب الترشيح بعد انطباق شروط 

 األهلية.

يقوم املجلس بتشكيل فريق املراجعة الخارجية  .3

للبرنامج األكاديمي يتكون من ثالثة مراجعين من ذوي 

 االختصاص )مقرر وعضوين(.

خارجية مع إدارة الجامعة يقوم مقرر فريق املراجعة ال .4

 ومجلس ضمان الجودة واالعتماد بتحديد:

 موعد لزيارة فريق املراجعة للمؤسسة التعليمية. •

 جدول أعمال الزيارة. •

 الترتيبات اللوجستية للزيارة. •

 زيارة املراجعة التقويمية للبرنامج األكاديمي: .5

 تكون ملدة ثالثة ايام متتالية. •

 بين املقرر تكون حسب  •
ً
الجدول املتفق عليه مسبقا

 وضابط ارتباط الجامعة.

 تختتم بتقرير شفوي إلدارة املؤسسة التعليمية. •

يقدم فريق املراجعة الخارجية تقريره عن البرانامج  .6

 توصيته إلى مجلس ضمان الجودة 
ً
األكاديمي متضمنا

 واالعتماد في االتحاد.

د مراجعة التقرير ويتولى مجلس ضمان الجودة واالعتما

واملصادقة عليه واتخاذ اإلجراءات الخاصة بشهادة 

الجودة بناء على التعليمات واللوائح املعمول بها في اتحاد 

 الجامعات العربية.
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 لمزيد من المعلومات:
 االتصال بالسيدة لينا البيطار على 

 00962-797001403رقم الموبايل: 
 secgen@aaru.edu.joأو المراسلة على البريد اإللكتروني: 

 
P.O.Box 121 Tariq 11947 Amman – Jordan 

Tel. 00962-6-5062048, Fax: 00962-6-5062051 
E-mail: secgen@aaru.edu.jo 
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