
رئيس هيئة اعتماد مؤسسات 
التعليم العالي وضمان جودتها

المملكة األردنية الهاشمية

الدكتور محمد عثمان

ي الهندسة المي
 
كانيكية حصل عىل درجة البكالوريوس ف

عام 1975من جامعة الموصل عام  ، وكل من الماجستير
ي التصميم الهندسي والتح1979

 
كم اآللي والدكتوراة ف

ي 1981عام  
 
من جامعة ماديسون ويسكنسن ف

الواليات المتحدة االمريكية

موك  1982استاذا مساعدا منذ عام * ي جامعة الير
 
ف

عميدا واستاذا ورئيسا لقسم الهندسة الميكانيكية و 
ي جامعة العلوم والتكنولوجي

 
ا االردنية لكلية الهندسة ف

ة من عام . 1986منذ عام  ي االفير
 
1995كما وعمل ف

نعة المص/عميدا للكلية الفنية الصناعية 2000حتر 
ي سلطنة عمان

 
ف











، في ضوء 1992لسنة ( 13)صادر بمقتضى أحكام قانون الدفاع رقم 2020لسنة ( 7) أمر دفاع رقــــم 

عملية استمرار الالظروف االستثنائية السائدة، وبهدف الوقاية من انتشار وباء كورونا، وحرصاً على 

التعليمية، وتمكينها من االعتماد على طرق التعليم غير التقليدية

23/4/2020

تعطيل الدوام الرسمي في مؤسسات  

16/3/2020التعليم العالي 

اجالء الطلبة من الداخل والخارج 

رئاسة الوزراء 

المركز الوطني 

إلدارة االزمات

وزارة التعليم العالي



رئاسة الوزراء 
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وزارة التعليم العالي



رئاسة الوزراء 

وزارة التعليم العالي هيئة اعتماد مؤسسات التعليم

الي مجلس التعليم العمجلس الهيئة 

مؤسسات 
التعليم العالي

جودة مخرجات  

التعليم وتقييم
الطلبة   

عمداء 
الكليات

امتحان الكفاءة 

الجامعي 

المركز الوطني 

إلدارة االزمات



مجلس الهيئة 

رئاسة الوزراء 

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم

مؤسسات 
التعليم العالي

جودة مخرجات  

التعليم وتقييم
الطلبة   

عمداء 
الكليات

امتحان الكفاءة 

الجامعي 

اصتعديل اسئلة الكفايات الخ

اضافة اسئلة تحصيلية

امةتقليل اسئلة الكفايات الع

المركز الوطني 

إلدارة االزمات

ن معايير االعتماد  وضما
ني جودة التعليم االلكترو

التأكد من جودة 

مخرجات  عمليات 
عد   التعليم والتعلم عن ب
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التعليم وتقييم
الطلبة   

عمداء 
الكليات

امتحان الكفاءة 

الجامعي 

استبانة رضى الطلبة عن 
(عن بعد)التعلم االكتروني 

طالب 44750

وطالبة

10عائة لمدة 18

ايام 

استبدال نتيجة 

غير متقن/متقن

نجاح بتقدم لالمتحانب

اصتعديل اسئلة الكفايات الخ

اضافة اسئلة تحصيلية

امةتقليل اسئلة الكفايات الع

ن معايير االعتماد  وضما
ني جودة التعليم االلكترو

التأكد من جودة 

مخرجات  عمليات 
عد   التعليم والتعلم عن ب





ة   جودة مخرجات  التعليم وتقييم اداء  الطلب

شركات االتصال 

البنية التحتية 

علم عناصر التعليم والت

اعضاء هيئة التدريس 

توفر اجهزة للطلبة  ادارة التعلم عن بعد

توفر المادة العلمية
خريجون

كليات الطب والدراسات 
العليا 

طلبة العلوم االساسية 
والنظرية

وزارة التعليم العالي
هيئة اعتماد مؤسسات 

التعليم العالي 

لها جمع البيانات لتحلي

واعداد التقارير 

الالزمة



متابعة اجراء االمتحانات 

وتقييم اداء الطلبة في المواد النظرية والتطبيقية   

قسم الدراسات واالبحاث في الهيئة 

ا  جمع نتائج وتقييم الطلبة اثناء جائحة كورون

ومقارنتها مع معدالت عالماتهم السابقة 





مجلس هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها 

الكامل والمدمج  (   Online Learning)مراجعة معايير االعتماد  وضمان جودة التعليم ا








