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المعايير ونظم الجودة والتميز التي تحكم أداء الجامعات ، بما يحقق مجموعة       
مصلحة الجامعة على وتغليب سالمة التوجهات، وصحة التصرفات، ونزاهة السلوكيات، 

المصالح الفردية، بما يؤدي إلى تطوير األداء الجامعي وحماية مصالح جميع األطراف 
. ذات العالقة المباشرة وغير المباشرة بالجامعة  

 حوكمة الجامعات

 
الخاصة بالتحقق من أن المعايير األكاديمية متوافقة مع رسالة الجامعة وقد العملية      

هيئة لدى تم تحديدها وتعريفها وتحقيقها على النحو الذي يتوافق مع المعايير المعتمدة 
.األردنية إعتماد مؤسسات التعليم العالي  

 
 

الجودة ضمان   



 مسوغات حوكمة الجامعات
   .العالي التعليم على االجتماعي الطلب تنامي مع الجامعات  على الضغوط تزايد• 

 التعليم من جديدة أنماط عن فضالا  ،الجامعات من مقدمة جديدة برامج ظهور•
 المشاريع بين الصلة وضعف العلمي البحث فرص وقلة البحثية، البنى ضعف•

 وقضايا واالجتماعية، االقتصادية التنمية وخطط الجامعات، في الجارية البحثية
  .اإلنتاجية القطاعات

 خزين تكرس بحثية جامعات إلى تدريسية جامعات من الجامعات دور تحّول•
  .المعرف المال رأس تعزيز في لطلبتها توّفرها التي المعلومات

   .الجامعات في الحوكمة تطبيق أجل من الضغوط من زاد الذي العالمي التصنيف•
 



 أهداف حوكمة الجامعات
 .المتاحة والموارد العام للمال األمثل االستغالل خالل من متميز أداء تحقيق• 

 القرارات اتخاذ في المشاركه لضمان المجالس مستوى على والبيدغوجية اإلدارية الخبرات توسيع•
   .الهامه

 معامالت جميع في والمشاركة والشفافية العداله وتحقيق والتربوية االدارية الممارسات تحسين•
 .المؤسسات هذه

 في األفضل نحو التغيير في تساهم بإجراءات القيام خالل من اإلبداعية اإلدارة إلى الوصول•
  .المنظومة هذه مجاالت مختلف

 .العلمي والبحث للتعليم الظروف أحسن لتوفير األكاديمية واللجان المجالس قدرة تقوية•
 .والخارجية الداخلية كفائتها وزياده المستمر واإلداري األكاديمي النقاش تعزيز•
 الذي العلمي بالبحث متعلقه مواضيع إلى التطرق خالل من العالمي المستوى على نتائج تحقيق•

   . والمؤسسي اإلداري المستويين على والمجتمع، البيئة يخدم



 أشكال حوكمة الجامعات
اإلدارة العليا، والتي من جهة واحدة وهي تكون فيها الحوكمة مسيرة ومراقبة من : الحوكمة األحادية   

.وضع القوانين واللوائح الحاكمة لهذه الجامعاتحقها   

 

هي الجامعة التي تتواجد بها هيئتين مسؤوليتين عن صناعه القرار وتسيير : الحوكمة الثنائية 

.المجلس األكاديمي ومجلس اإلدارةالحوكمة فيها، مثل   

 

ومراقبة تنفيذها والسهر على الحوكمة يتم فيها تسيير (: التشاركية)الحوكمة الثالثية األطراف 

.نجاحها من طرف مجلس اإلدارة، المجلس األكاديمي والمجلس العلمي فيها  

 

القياده اإلدارية وإدارة األفراد العاملين التي ومسؤوليات تشير إلى أدوار : الحوكمة األكاديمية الذاتية

.تضع األهداف وتتخذ القرارات في االتجاه والسلوك الذي تتقبله الجامعة  

 

تشمل العمليات واإلجراءات التي تضمن توصيل الخدمات االلكترونية : الحوكمة اإللكترونية

. الجامعة لعمالئها الداخليين والخارجيين باستخدام المعلوماتالمعلومات عن   

 

من طرف وتكون  التوجيه والرقابة المستمره على عمل الجامعة تشمل عمليات : الرقابة الخارجية

.   المساهمين وأصحاب المصالح  



 مبادئ الحوكمة 

 الُمساءلة المشاركة

 الشفافية

البيان والوضوح، وخلق بيئة 
تكون فيها المعلومات متاحة 
ومفهومة، وعسها التعتيم 

.والسرية  
 

المشاركة من طرف 
الجميع في وضع واتخاذ 
القرارات، أو المشاركة 
الشاملة من خالل 

التوافق والحوار وتسهيل 
وتطوير وتنفذ أسياسات 

. اإلصالح  

عملية رقابية يتم من 
خاللها مواجهة الشخص 
بما قام به من أفعال أو 
إجراءات أو قرارات، ليقدم 
تفسيراا لها ، وللسبب 
الذي دعاه للقيام بها، 

وبناءا على ذلك يتم اتخاذ 
.إجراءات معيم بحقه  



مؤسسات التعليم اعتماد معايير ضمان الجودة التي تعتمدها هيئة 
  العالي األردنية

 المعيار األول
التخطيط  

  اإلستراتيجي

الرؤية والرسالة 

 والغايات والقيم

 الخطة اإلستراتيجية

 

لمعيار الثانيا  
الحوكمة    

 التشريعات

 اإلدارة القيادة 

 النزاهة المؤسسية 

 

  المعيار الثالث

البرامج 
 األكاديمية 

سياسات التعليم 

 والتعلم 

 الخطط الدراسية 

 

تقييم المخرجات 

 التعليمية 

 

 المعيار الرابع
البحث العلمي  

واإليفاد 
 واإلبداعات 
 البحث العلمي 

 اإليفاد

 اإلبداعات 

 



مؤسسات التعليم العالي اعتماد معايير ضمان الجودة التي تعتمدها هيئة 
المعيار الخامس  األردنية 

المصادر المالية 
 والمادية والبشرية 

 المصادر المالية 

 

 المصادر المادية 

 

 المصادر البشرية 

المعيار السادس 
 الخدمات الطالبية 

 

التوجيه واإلرشاد 

 الطالبي 

 الخدمات المساندة 

 

التواصل مع 

 الخريجين

 المعيار السابع
خدمة المجتمع  

 والعالقات الخارجية 

 خدمة المجتمع

العالقات الخارجية 

على المستوى الوطني 

 والدولي

 المعيار الثامن
ضمان الجودة    

 

االلتزام المؤسسي 

 بتحسين الجودة

نطاق عمل ضمان 

 الجودة

المؤشرات والمعايير 

والمقارنات 

 المرجعية

التحقق المستقل من 

 التقويم 

 



 مراحل تطبيق الحوكمة في الجامعات
 

 .لها المؤيّد العام الرأي وتكوين الحوكمة ثقافة إشاعة :األولى المرحلة

  حركتها استيعاب على قادرة قوية أساسية بنية وضع فيها يتم :الحوكمة بناء :الثانية المرحلة

  .ومستجّداتها متغيّراتها مع التفاعل على ومقتدرة         

 .للحوكمة إجرائيّة خطّة وضع :الثالثة المرحلة

  .خطوة لكل المرحليّة والمراجعة التطوير مع دقيق وتطبيقهابشكل الحوكمة تنفيذ :الرابعة المرحلة

  .السابقة المراحل جميع تنفيذ ُحسن من التأكد مع :وتطويرها الحوكمة متابعة :الخامسة المرحلة



 الجامعاتحوكمة مجاالت 
 .  وثقافتهتأسيس فكرة االلتزام : المجال األول

في البيانات والمعلومات التي يتم نشرها عن الجامعة، وما الثقة وبخاصة تحقيق المصداقية وزيادة عناصر : المجال الثاني

 . فيهاتقارير مراقبي الحسابات تتضمنه     

إذ تستخدم الحوكمة كأداة تنوير واستنارة وإلقاء الضوء على الجوانب : تحسين الشفافية وتحقيق الوضوح: المجال الثالث

 . بالجامعةالقائمة المختلفة     

 .  والدوليتوفير عناصر الجذب االستثماري المحلي : المجال الرابع

 (. على قدم المساواة)تحقيق العدالة وتطبيق مبدأ : المجال الخامس

 .  الجامعةُحسن إدارة  :المجال السادس

 .  واالهتمامزيادة الفاعلية : المجال السابع



اخلـدمــــــات 

 الطالبــيـة

التخطيــط 

 الإسرتاتـيجي

البحـــث 

العــلـمي 

يــفــاد  والإ

ضــــــامن 

 اجلودة

خدمــــــة 

 اجملتــمـع

املــصـــادر 

الـمـالية 

 والبرشية

البــرامــــج 

 الأاكدميــــيـــــة 

 احلومكــة

 

 المـــدخــــــــالت

 

اعضاء الهيئتني التدريس ية 

 والإدارية

 

 احصاب املصاحل
 

 حماور ضامن اجلودة
 

 مبادئ حومكة اجلامعات

 

 المـــخرجــــــات
 

املامرسات اجليدة يف 

 برامج اجلامعة

 

 اخلرجيون

 

اعضاء الهيئتني 

 التدريس ية والإدارية

 

الطلبة   

  الحوكمة أساس الجودة

 التغذية الراجعة
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 تحديات ومعوقات حوكمة الجامعات 
 التحديات: أولا 

 .الطلب الجتماعي على خدمات التعليم العالي في ظل محدودية الموارد المالية والبشريةتزايد •

التأقلم مع المتغيرات الحديثة في اوراق العمل من حيث مستويات المهارة والكفاءه المهنية •

 .والتنوع في القدرات

تطويع التكنولوجيا ومواكبة التطورات على صعيد البرامج والمشاركه الفاعله في البحث •

 .  العلمي

 .وحجم وكيفية تكوينهاحوكمة الجامعات عدم وضوح أدوار ومسؤوليات مجالس •

 .، مما يجبرها على البحث عن مصادر اخرى للتمويلللجامعاتانخفاض التمويل العام •



 تحديات ومعوقات حوكمة الجامعات 
 :المعوقات: ثانياا 

طبيعه التشريعات حيث في اغلبها تعمل على . قياداتهاالجامعات حيث طريقه اختيار طريقة إدارة •

 .تقييد الطالب في إدارة شؤونهم الخاصة

إصالح التعليم العالي التي تركز على الجانب السياسي واليديولوجي اكثر من التركيز على منهجية •

 . والموضوعيالجانب العلمي 

 .إشراك الطلبة وأصحاب المصالح في رسم السياسات والبرامج إل على نطاق محدودعدم •

 .وجود فجوه واضحه بين سوق العمل ومواصفات الخريجين•

 .عدم تفعيل الالمركزية في التعليم العالي•



 سلبيات عدم تطبيق الحوكمة والجودة في الجامعات
 .مخرجاتهاأم لعملياتها أكان ذلك بالنسبة الجامعة لمصداقيتها سواء فقدان •

 . شيوع حالت الالمسؤولية، وعدم اللتزام العملي أو األخالقي أو المهني•

 .  زيادة قوة الفساد وانتشاره أكاديمياا وإدارياا •

 .التخطيط اإلستراتيجياختفاء •

 . عدم القدرة على تشكيل مجالس الحوكمة بشكل ديمقراطي•

 .العمل المؤسسي واألصول األكاديميةانعدام •

 .ضعف المخرجات مما ينعكس سلباا على الجامعة وسمعتها بسبب ضعف العمليات•



وصياتــتــال  
من أجل تعديل البنود غير الفاعلة، تطبيقها سنوياا، مراجعة أنظمة حوكمة الجامعات ومفاهيمها ومدى •

ووضع أنظمة تتماشى مع وضع الجامعة ومتطلبات الطلبة والموظفين بوضوح، ومع التوجهات العالمية في 

 .حوكمة الجامعات

إعداد برامج توعوية للطلبة وألعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية وبخاصة الجدد منهم من خالل ندوات •

 .ومحاضرات وورش عمل عن الحوكمة ومبادئها ومجالت تطبيقها

 .إشاعة ثقافة الجودة بين جميع العاملين فيها والطلبة، وإرتباطها وتفاعلها مع الحوكمة ومبادئها •

عقد دورات متخصصة في حوكمة الجامعات ألعضاء مجالس األمناء ولرؤساء الجامعات والعمداء ومديري •

ومعاييرها ومجالتها بالحوكمة لتعريفهم ، الدوائر ولممثلي المجتمع المحلي في مجالس الكليات واألقسام 

 .وقواعدها ومراحل تطبيقها



 حمانا اهلل وإياكم من شر هذه الجائحة
 

لكم ُحسن استماعكم شاكرًا   


