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عة:كلمة رئیس الجام

في مجاالت التدریس والبحث وخدمة 2015ردنیة وأهم االنجازات في عام مات المتعلقة بجامعة الزیتونة األ یعرض هذا التقریر أهم المعلو 
تعلیمیة وتعزیز البیئة وینتهي التقریر بمجموعة من التوصیات والتوجهات المستقبلیة التي تساهم في تحسین المخرجات ال،المجتمع

.لخدمات الطالبیةواالجامعیة 

تطورت حیثوأقسامها في عدد كلیاتها كادیمیة صاحبه توسع األ في برامجها وتخصصاتها ردنیة األ الزیتونة جامعةان التوسع الذي شهدته

وجیةالتكنولو و متناغمة مع التطورات العلمیةمسیرتها جاءتازدادت وتنوعت خدماتها وبذلك و ،التعلمیةدواتها ووسائلها التعلیمة و أ

. الدولیةاالقلیمیة و و زه من تغیرات في البیئة المحلیةر االجتماعیة وما تف

في مجال قیاس مستوى جودة ملحوظة نتائج تحقیقفيثمرت أي تنتهجها وكفاءة عملیات التعلیم و التعلم التتنوع برامج الجامعة ان 

في العدید من التخصصات االكادیمیة.2015لعام جامعیة الةالكفاءفي امتحاناتمتقدمةفقد حققت الجامعة نتائج ، المخرجات التعلیمیة

في هذا الجامعةداء أالتعلیم هي البحث العلمي وقد كان مؤسسات التعلیم العالي بعد مهمة ساسیة الثانیة التي تضطلع بها ان المهمة األ

في المجالت العلمیة الرصینة ومجالت الفئة ة وتوسع النشرة و زاد عدد الفرق البحثیالبحوث العلمینوعیةفقد تطورت،ملحوظاً الجانب 

وازدادت وتنوعت ،مرموقةعالمیةالبتعاث الى جامعات االولى وارتفع عدد المشاركات في المؤتمرات العلمیة الخارجیة ونمت حركة ا

البتعاث اربع مرات خالل االعوام الثالث حیث تضاعف االنفاق على البحث العلمي واات العلمیة التي تنظمها الجامعة المؤتمرات والندو 

.2015الماضیة ووصل الى حوالي ملیون دینار عام 

ساهمت بتوفیر ف،ام والمجتمع المحلي بشكل خاصبشكل عردني األ االجتماعیة تجاه المجتمع بدورها ومسؤولیتها الجامعةد اضطلعت لق

المهرجانات واالحتفاالت والندوات اقامةمن خالل االنتماء الوطنيز في تعزیكبیر ناء المجتمع المحلي وكان لها دورفرص عمل ألب

لي من خالل سهامات متمیزة في تقدیم خدمات الرعایة الصحیة ألبناء المجتمع المحإكما كان للجامعة.بالمناسبات الوطنیة المختلفة

ا هذ،هم المواصالت والتشخیص والعالج وغذاء االطفال مجاناً ویوفر لألبناء المناطق المجاورةیفتح أبوابه أیام السبت الذي المركز الصحي 

ة دورها في كامل مساحة الوطن ولم تغفل الجامعیام الطبیة المجانیة التي تقیمها الجامعة في المناطق الفقیرة والنائیة على باالضافة الى األ

االسر المحتاجة.تقدیم المساعدات المالیة والعینیة للمؤسسات الوطنیة والجمعیات الخیریة و 

تطویر وتحسین الخدمات المقدمة لهم حرصت علىحیث،محور اهتمام الجامعةو ساس العملیة التعلیمیة والتعلمیةأفهم ما الطلبةأ

في مختلف الكلیات خاصة تلك المنهجیة والالمنهجیة نشطة األ تعزیزاضافة الى وتجاوز حجم المساعدات المالیة السنویة الملیون دینار، 

لتي تحسن نوعیة الخریجین بما یتوافق مع متطلبات سوق العمل.ا
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حیث سیتم التركیز على اإلستعداد للحصول على شهادات ،)2016-2012والجامعة ماضیٌة في تنفیذ خطتها اإلستراتیجیة (

ادیمیة والتوسع في برامج في جمیع التخصصات األكالعاليضمان الجوده حسب المعاییر التي وضعتها هیئة إعتماد مؤسسات التعلیم

في ملحوظاً الدراسات العلیا، واستكمال منظومة الطاقة الشمسیة والمراقبة بالكامیرات والبوابات اإللكترونیة. وسیشهد العام القادم تطوراً 

.البحث العلمي خاصة النشر في مجالت عالمیة مرموقه بغیة زیادة تنافسیة الجامعة على المستوى المحلي واإلقلیمي

رئیس الجامعة

األستاذ الدكتور تركي ابراهیم عبیدات
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رؤیة الجامعة :

.في برامجها التعلیمیة وانشطتها البحثیة ضمن معاییر االعتماد العالمیة لضمان الجودةواقلیمیاً ن تصل الجامعة الى مكانة مرموقة محلیاً أ

رسالة الجامعة :

عي ورفد المجتمع المحلي واالقلیمي بالكوادر المتخصصة والخبرات المؤهلة القادرة على التطویر واالبداع االرتقاء بمستوى التعلیم الجام
تمع والقیادات المدربة الفاعلة ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي بما یعزز انجازات الجامعة العلمیة والبحثیة والمعرفیة وفي خدمة المج

یة خصبة وجاذبة.المحلي سعیا الى ایجاد بیئة علم

قیم الجامعة :

االنتماء الوطني.
التعلم المستمر.
العدالة في التقییم.
االخالص والنزاهة.
الریادة واالبتكار.
العمل الجماعي.

غایات الجامعة :

توفیر بیئة تعلیمیة متطورة واعتماد الخطط الدراسیة المواكبة الحتیاجات المجتمع والتقدم العلمي..1
القادرة والمؤهلة واعدادها في مجاالت التخصص المعتمدة في الجامعة.بناء الخبرات .2
تحفیز الطلبة وتشجیعهم على التعلم والتفوق والبحث واالنتاج والعمل كفریق والمساهمة في التفاعل مع المجتمع..3
مجتمع المحلي.تشجیع البحث العلمي ودعم الدراسات العلمیة والعملیة في المجاالت المختلفة لتلبیة احتیاجات ال.4
تعزیز التعلیم والتعلم االلكتروني وتطویر االسالیب والوسائل التعلیمیة واالهتمام بمصادر تكنولوجیا التعلیم والتعلم..5
الربط بین الكادرین االداري واالكادیمي بما یخدم العملیة التعلیمیة والعلمیة للجامعة..6
التوجه نحو المجتمع االقلیمي بثقافته المتعددة..7
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عن الجامعة :معلومات عامة 

للمباشرة بالتدریس بموجب قرار مجلس التعلیم الترخیص واالعتماد العامم بعد ان حصلت على1993/ 6/9تأسست الجامعة بتاریخ 
تخریج ) وتم 1993/1994)، وقد استقبلت الفوج االول من طلبتها مع بدایة العام الجامعي (175) في جلسته رقم (848العالي رقم (

.م10/7/1997الفوج االول بتاریخ 

في أدائها وعطائها ورفدها سوق العمل بآالف الخریجین المؤهلین، وتهتم بتفاعلها مع المجتمع المحلي الى التمیزالجامعة تسعى 
لتطویر المستمر الذي مع متطلبات الجودة وا. وقد تجاوبت1993شأتها في العام وخدمته، وتسهم في االنجازات العلمیة األردنیة منذ ن

في الجامعة منهجًا محدداً توضعته هیئة اعتماد مؤسسات التعلیم العالي، خالل السنوات الثالثة الماضیة، وبعد دراسة معمقة ودقیقة اتخذ
، وقامت بحملة موسعة لنشر ثقافة الجودة بین العاملین فیها.ادارة شؤون نظام ضمان الجودة

طالب وطالبة.10000(ًا، وطاقتها االستیعابیة العامة مالجامعة معتمدة اعتمادًا عا (
الجامعة حاصلة على االعتماد الخاص لبرامجها وتخصصاتها األكادیمیة جمیعها.
:الجامعة عضو فعال في العدید من االتحادات والمؤسسات األكادیمیة العربیة واإلقلیمیة والدولیة وأهمها

.اتحاد الجامعات العربیة-
.سات العربیة الخاصة للتعلیم العاليرابطة المؤس-
.اتحاد الجامعات اإلسالمیة-
.االتحاد الدولي للجامعات-
.اتحاد الجامعات األوروبیة العربیة-
.مجموعة الجامعات العربیة التركیة-

المنظمة العربیة لضمان جودة التعلیم.
.جمعیات الكلیات العربیة المناظرة المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربیة
 1998تستضیف الجامعة مقر جمعیة كلیات التمریض العربیة منذ تأسیس الجمعیة عام.
جمعیة المكتبات األردنیة والعربیة.

یة كادیمیة واالداریة أم بالبنیة التحتسواء ما یتعلق منها بالنواحي األ ،تقدمًا ملحوظًا على جمیع األصعدةومنذ تأسیسها تشهد الجامعة 
) تخصصات 8(برنامج البكالوریوس، و) 28) تخصصًا اكادیمیًا، منها (36(شتمل على) كلیات، ت7اآلن (تضم فهي والمباني والمرافق، 
الهیكل التنظیمي للجامعة.) یبینiر، والشكل (في برنامج الماجستی
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لشؤون الكلیات العلمیةنائب الرئیس مجلس الجامعة

المركز

الصحي

مركز 

الحاسوب

مركز 

االستشارات 

وخدمة 

المجتمع

كلیة

العلوم 
وتكنولوجیا 
المعلومات

دائرة 

القبول 
والتسجیل

عمادة

شؤون

الطلبة

الھندسةقسم
المدنیة
والبنیة
التحتیة

شؤون

املینعال

كلیة 

الھندسة
والتكنولوجیا

كلیة

االقتصاد 

والعلوم

اإلداریة

كلیة

المكتبةالحقوق

قسم الریاضیات

قسم علم

الحاسوب

نظم المعلومات قسم

الحاسوبیة

ھندسة قسم

البرمجیات

كلیة 

الصیدلة

كلیة

التمریض

كلیة 

اآلداب

دائرة 

اللوازم

دائرة

الھندسة 

والصیانة

والخدمات

األمن

مكتب االعتماد وضمان الجودة امانة سر المجالس

العالقات

العامة

مجلس العمداء

ةالحرك

الدائرة 
المالیة

عمادة 

البحث العلمي 
والدراسات

العلیا

العلیا

الرقابة والتدقیق الداخليمكتبرئیس الجامعة

قسم شبكات 

الحاسوب

مجلس األمناء

مكتب االرتباط والعطاءات

ھیئة المدیرین

)iالشكل (

النسانیةنائب الرئیس لشؤون الكلیات االهيكل التنظيمي 

انالدیو

قسم 
الصیدلة 

قسم العلوم 
السریریة

تكنولوجیا قسم 
أمن المعلومات

قسم
العلوم

االساسیة

قسم نظم 

الوسائط المتعددة

قسم 
التمریض

قسم اللغة 
العربیة 
و آدابھا

نجلیزیةقسم اللغة اإل

قسم معلم 
صف

قسم
التصمیم

الجرافیكي

قسم اللغة اإلنجلیزیة 
والفرنسیة

وآدابھما

قسم
العلوم 
االنسانیة

قسم إدارة
األعمال

قسم
المحاسبة

قسم العلوم
المالیة 

والمصرفیة

قسم
التسویق

قسم اإلدارة

السیاحیة 

قسم نظم المعلومات اإلداریة

العلوم قسم 

االقتصادیة

قسم 
القانون 

قسم
ھندسة 
العمارة

قسم
الھندسة
یةالمیكانیك

ھندسةالقسم 

كھربائیةال

قسم 
تكنولوجیا 

الطاقة 
البدیلة 

دائرة 
النشاطات 
الطالبیة 

دائرة 
الخدمات 
الطالبیة 

مكتب 
االرشاد

الوظیفي 
ومتابعة 
الخریجین

شعبة 
المشاریع 

وتحلیل النظم

شعبة القیود 

الفنیة 

شعبة 
الحواسیب 
وملحقاتھا

شعبة 
الشبكات 
واالتصاالت

شعبة ادارة 
االمتحانات 
االلكترونیة

شعبة البرمجة 

وتطبیقات الویب

شعبة 
التدریب

شعبة 
االستشارات

شعبة االعارة

شعبة المعالجة

الفنییة 

شعبة 
قواعد 
البیانات

والدوریات

المراجع شعبة
المجموعاتو

والخاصةالعامة

شعبة التزوید

شعبة 
القبول

شعبة

ئقالوثا

شعبة 
التسجیل

شعبة 
العالقات 

العامة

شعبة االعالم 
والمطبوعات

شعبة 
المطاعم 
والنظافة

شعبة المیاه 

والزراعة

شعبة 
الصیانة 
والخدمات

شعبة 
المركبات

شعبة 

الموازنة 

شعبة أمانة 

الصندوق

شعبة 
المحاسبة

العامة

شعبة 
محاسبة 

الرواتب

شعبة رقابة 
لحافالتا

شعبة 
محاسبة

الطلبة 

شعبة 
شؤون 
ھیئة 

التدریس

شعبة 
المستودعات

شعبة 
المشتریات 
وصیانة 
االجھزة

شعبة 
شؤون 
الموظفین

شعبة 
محاسبة

المستودعا
ت

شعبة
التأمین
الصحي

شعبة 
المعالجة
الطبیة 

واالسعاف

شعبة 
الصیدلة

شعبة 
التأمین 
الصحي 
للطلبة

امن شعبة
المباني 
والمرافق

شعبة امن 
البوابات

شعبة حركة 
الباصات

شعبة 
التأمین 

والترخیص

مكتب نقل 
التكنولوجیا

أمانة سر مجلس األمناء 
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(70)لتخصصات جمیعها، منهمفي اخریجاً )25413(2015) فوجًا، وبلغ عدد خرجیها حتى نهایة العام 19وقد خرجت الجامعة (هذا 
) یدرسون في برامج الماجستیر، أي ما نسبته 210) طالب وطالبة، منهم (7701یبلغ عدد الطلبة (ریجًا من حملة شهادات الماجستیر.خ
، %4.39طلبة الدراسات العلیا بالجامعات الخاصة والتي بلغت أقل من متوسط نسبةوهذه النسبة الجامعة طلبة) من مجموع 2.7%(
) یدرسون في برامج 27) من مجموع الطلبة، منهم (%19.2) طالب من غیر األردنیین أي ما نسبته (1477(یدرس في الجامعةو 

حیث بلغت ،موظف في الدوائر اإلداریة والخدمیة)555) عضو هیئة تدریس من رتب أكادیمیة متعددة، و(328ویعمل فیها (الماجستیر،
.)1.7:1(لهیئة التدریسیةنسبة العاملین الى أعضاء ا

:كادیمیة في الجامعـةالبرامج والتخصصـات األ 
، كما هو مبین ماجستیرفي برنامج التخصصاتوثمانیة كالوریوس،تخصصًا في برنامج الب)28(سبع كلیات، وتشتمل على جامعةالتضم 

.)1بالجدول رقم (
كادیمیة في الجامعةاأل التخصصات:)1(رقم جدول 

الدرجة العلمیةالتخصصقم البرنامجر الكلیة

العلوم وتكنولوجیا
اتـمالمعـلو 

البكالوریوسالریاضیات0101
البكالوریوسعلم الحاسوب0102
الماجستیرعلم الحاسوب01027
البكالوریوسنظم المعلومات الحاسوبیة0103
البكالوریوسهندسة البرمجیات0104
البكالوریوسعددةنظم الوسائط المت0105
البكالوریوسشبكات الحاسوب0106
البكالوریوستكنولوجیا أمن المعلومات0107

البكالوریوسالصیدلة0201الصیدلة
الماجستیرالعلوم الصیدالنیة02017

البكالوریوسالتمریض0301التمریض
الماجستیرالتمریض السریري03017

اآلداب
البكالوریوسیة وآدابهااللغة العرب0401
البكالوریوساللغة اإلنجلیزیة / أدب0402
الماجستیراللغة اإلنجلیزیة / أدب04027
البكالوریوسمعلم صف0403
البكالوریوسنجلیزیة / ترجمةاللغة اإل 0404
البكالوریوسالتصمیم الجرافیكي0405
البكالوریوسدابهمانجلیزیة وآاإل اللغة الفرنسیة واللغة0406
البكالوریوسإدارة األعمال0501
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االقتصاد والعلوم اإلداریة

)1یتبع جدول رقم (
الدرجة العلمیةالتخصصرقم البرنامج
الماجستیرإدارة األعمال05017
البكالوریوسالمحاسبة (مسار التدریس باللغة العربیة)0502
البكالوریوسباللغة االنجلیزیة)المحاسبة (مسار التدریس0502
الماجستیرالمحاسبة05027
البكالوریوسالعلوم المالیة والمصرفیة0503
البكالوریوسالتسویق0504
الماجستیرالتسویق05047
البكالوریوساإلدارة السیاحیة0505
البكالوریوسنظم المعلومات اإلداریة0506

بكالوریوسالالحقوق0601الحقوق
الماجستیرالحقوق06017

الهندسة والتكنولوجیا
البكالوریوسهندسة الحاسوب واالتصاالت0901
البكالوریوسالهندسة المدنیة والبنیة التحتیة0902
البكالوریوسهندسة العمارة0903
البكالوریوسالهندسة المیكانیكیة / أنظمة التكییف والتبرید0904
البكالوریوسلهندسة الكهربائیة/ القوى والتحكما0905
البكالوریوستكنولوجیا الطاقة البدیلة0906

هوهذهي في برنامج الماجستیر االكادیمیة التي تطرحها الجامعة التخصصاتمن اجمالي %) 22(ان مانسبته )1یبین الجدول رقم (
%) وتقترب من المتوسط الوطني للجامعات 21(والتي بلغت ت الخاصة الماجستیر في الجامعاتخصصاتالنسبة تفوق متوسط نسبة 

.على إهتمام الجامعة بالدراسات العلیا بما یتوافق مع التوجهات الوطنیةا مؤشر جید وهذ%)29.65(الحكومیة والخاصة في المملكة

:2016-2012الخطة االستراتیجیة للجامعة - 1

ملخص الخطة:-1.1

تحلیل البیئةو فرة،تحلیل المعطیات والبیانات المتو علىفیهااعتمدتنفذتها لجنة اعداد الخطة االستراتیجیة و تيالدراسة الء علىبنا
وعلى ضوء نتائج التحلیل تم ،الفرص والمخاطر ونقاط القوة والضعففقد استطاعت اللجنة ان تحددجامعة،لالداخلیة والبیئة الخارجیة ل

،األولویاتالجامعة. وانطالقًا من هذه وغایاتورسالة لتحقیق رؤیةالفاعلیة وذلكورفعاألداء تطویردف بهوالحاجاتولویاتاأل تحدید 
ر والتحسین المستمر.یمن مؤشرات التطو العدیدشملت، )2016-2012(سنواتخمس خطة استراتیجیة لاعتمدت الجامعة
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،)%87(اإلنجاز إلىنسبةلكثیر من بنودها، حیث إرتفعتتحقق فیه ایة،ن عمر الخطة االستراتیجمهو العام الرابع2015عام نإ
: البنود االتیةوتركزت أهم االنجازات على 

.إعداد وثیقة السیاسات بما یتوافق مع معاییر ضمان الجودة الصادرة عن هیئة أعتماد مؤسسات التعلیم العالي
 والوصف الوظیفيمهام والمسؤولیات الجامعة أكادیمیًا واداریًا وتحدید الإعادة هیكلة.
میرات المراقبة ومركز التحكم بهااشبكة كوالذي شملبناء نظام مراقبة وتحكم الكتروني.
هیئة الصادرة عن المعاییر الثمانیة لضمان الجودةالجودة في الجامعة بما ینسجم مع ضمان إعادة هیكلة نظام إدارة

جمیع الكلیات باإلستعداد للحصول على شهادات ضمان الجودة.، وبدأتعتماد مؤسسات التعلیم العاليإ
.تقییم الطلبة إلكترونیًا ألداء أعضاء الهیئة التدریسیة في جمیع المواد الدراسیة
ألعضاء هیئة التدریس في دورة تدریبیة أول وتنفیذإستحداث شعبة التطویر األكادیمي في مكتب اإلعتماد وضمان الجودة

.موالتقویالقیاس

:ةیمؤشرات األداء الرئیس-1.2

، واعتمادًا على )2(جدول رقم 2014ة لتنفیذ بنود الخطة االستراتیجیة التي أقرت مطلع العام یوباالستناد إلى مؤشرات األداء الرئیس
) 3رقم (جدول ویبین یة للجامعة االستراتیجالمتوفرة من الكلیات والدوائر اإلداریة والمراكز فقد تم توثیق االنجازات في الخطة التقاریر

.یبین اإلنجازات على مستوى الكلیات بالتفصیلالمرفقوالملحق2015لعام على مستوى الجامعةالرئیسیةمؤشرات االداء

على مستوى الجامعةالرئیسیةمؤشرات االداء: ) 2رقم (جدول 

داءمؤشر األت
نسبة الطلبة لكل عضو هیئة تدریس.1
لموظفین لكل عضو هیئة تدریس.نسبة ا2
عدد الطلبة الوافدین ونسبتهم.3
عدد المسوحات والدراسات المتعلقة بحاجات سوق العمل ومتطلبات التنمیة.4
عدد المقارنات التي تمت عند استحداث التخصصات مع خطط دراسیة مناظرة في جامعات محلیة وعربیة وعالمیة.5
ي الخطة الدراسیة التي تعزز مهارات االتصال وأخالقیات المهنة.عدد الساعات المعتمدة ف6
ة)ی(المواد الریاضیة والتحلیلعدد الساعات المعتمدة في الخطة الدراسیة التي تعمل على تنمیة اإلبداع والریادة.7
مدى تحقیق الخطة الدراسیة للمخرجات التعلیمیة المتوقعة بناًء على استطالعات الرأي.8
یجین عن المخرجات التعلیمیة بناًء على استطالعات الرأي.ى رضا الخر مد9
مدى مالءمة المخرجات التعلیمیة لمتطلبات سوق العمل بناًء على استطالعات الرأي.10
عدد المواد في الخطة الدراسیة التي تتضمن التعلیم اإللكتروني ونسبتها.11
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2تابع جدول رقم 
مؤشر األداءت
عدد المواد في الخطة الدراسیة التي تطبق االمتحانات اإللكترونیة ونسبتها.12
عدد المواد في الخطة الدراسیة التي تستخدم فیها تكنولوجیا التعلیم الحدیثة ونسبتها.13
عدد أعضاء هیئة التدریس الذین یلتزمون بالساعات المكتبیة ونسبتهم.14
یة التي تستخدم كلیًا أو جزئیًا المختبرات والمشاغل ونسبتها. عدد المواد في الخطة الدراس15
عدد الطلبة المفصولین أكادیمیًا ونسبتهم.16
عدد الطلبة المؤجلین للدراسة ونسبتهم.17
نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من موازنة الجامعة.18
عدد البحوث المنشورة في مجالت محّكمة ومتخصصة.19
لبحوث المنشورة في مؤتمرات محّكمة ومتخصصة.عدد ا20
معدل عدد البحوث المنشورة في مجالت ومؤتمرات محّكمة ومتخصصة لكل عضو هیئة تدریس.21
عدد أعضاء هیئة التدریس المسّجلین في قاعدة البیانات الوطنیة للباحثین األردنیین ونسبتهم.22
.عدد طلبة الماجستیر من مجموع الطلبة23
عدد الترقیات من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك.24
عدد الترقیات من أستاذ مشارك إلى أستاذ.25
عدد المبعوثین للحصول على درجة الدكتوراه ونسبة اإلنفاق علیهم من موازنة الجامعة.26
عدد أعضاء هیئة التدریس الذین یستخدمون تقنیات التعلیم الحدیثة ونسبتهم.27
أعضاء هیئة التدریس الذین شاركوا في دورات تدریبیة لها عالقة بتقنیات التعلیم الحدیثة والقیاس والتقویم ونسبتهم.عدد28
ونسبتهم.الجامعةبحثیة (مشاریع بحثیة) داخل وخارجعدد أعضاء هیئة التدریس المشاركین في فرق 29
ات مهنیة داخل وخارج األردن ونسبتهم.عدد أعضاء هیئة التدریس المنتسبین إلى جمعیات ورابط30
عدد الوحدات اإلداریة التي تّم تحدید مهامها ومسؤولیاتها ونسبتها.31
عدد المسمیات الوظیفیة اإلداریة والفنیة التي تّم تحدید وصفها الوظیفي ونسبتها.32
نسبة الطلبة الذین یستخدمون نظام التسجیل والدفع اإللكتروني.33
ة الطلبة الوافدین الذین یستخدمون نظام التسجیل والدفع اإللكتروني.نسب34
عدد المنح المقّدمة للطلبة المتفوقین.35
نسبة الطلبة الذین یشاركون في النشاطات الریاضیة.36
نسبة الطلبة الذین یشاركون في النشاطات الالمنهجیة.37
لنشاطات الالمنهجیة.نسبة الطلبة الوافدین الذین یشاركون في ا38
عدد االتفاقیات الموّقعة مع جهات داخلیة وخارجیة بهدف تدریب الطلبة میدانیًا.39
عدد مسوحات سوق العمل المتعّلقة بنوعیة الخّریج.40
عدد الطلبة الذین راجعوا من أجل اإلرشاد االجتماعي والنفسي ونسبتهم. 41
دراسیة تتعلق بتوعیة الطلبة من اآلفات االجتماعیة.عدد المواد التي تشتمل على وحدات42
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2تابع جدول رقم 
مؤشر األداءت
عدد الطلبة المفصولین تأدیبیًا ونسبتهم.43
عدد كامیرات المراقبة البصریة.44
عدد حاالت العنف الطالبي.45
تدریبیة تتعلق بعملهم.نسبة الموظفین في دائرة األمن الجامعي الذین شاركوا في دورات46
عدد الندوات والملتقیات التي تعقدها الجامعة للحد من العنف الجامعي.47
التوسع في استحداث المباني والمرافق (باألمتار المربعة).48
نسبة المساحات الخضراء.49
عدد القاعات الصفیة المجهزة بتقنیات التعلیم الحدیثة ونسبتها.50
ارح وقاعات االجتماعات المجهزة بنظام الصوتیات والعروض الصوریة ونسبتها.عدد المس51
عدد األیام الطبیة التي تقیمها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.52
عدد الذین راجعوا المركز الصحي من المجتمع المحلي.53
عدد ونسبة خریجي الجامعة الموثقة عناوینهم وأماكن عملهم.54
مشاریع البحث العلمي ومشاریع التخرج ورسائل الماجستیر التي تخدم المجتمع المحلي.عدد 55
عدد الفعالیات واألنشطة التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع المجتمع المحلي.56
عدد ونسبة الملفات والسجالت المحفوظة إلكترونیًا.57
.لتدویرإلعادة اعدد حاویات النفایات المخصصة 58
مدى رضا الطلبة عن البیئة والسالمة العامة في الجامعة بناًء على استطالعات الرأي.59
مدى رضا العاملین (أعضاء هیئة التدریس والموظفین) عن البیئة والسالمة العامة في الجامعة بناًء على استطالعات الرأي.60
نسبة مؤشرات األداء التي تّم قیاسها.61
ام إدارة الجودة في الجامعة لمعاییر ضمان الجودة المقّررة من هیئة االعتماد (نسب اإلنجاز).مدى تحقیق نظ62
عدد الفعالیات (محاضرات، ورش عمل، دورات تدریبیة) المتعلقة باالعتماد وضمان الجودة.63
نسبة مؤشرات األداء التي تّم مقارنتها بمعاییر وطنیة أو عالمیة.64



2015األردنیةونةالتقریر السنوي لجامعة الزیت

13
QF11/2201-1.0

توثیقهاعلى مستوى الجامعة التي تم الرئیسیة ) مؤشرات االداء 3جدول رقم (

مؤشر االداءت
20142015

النسبةالعددالنسبةالعدد
1:21.7---1:20.4---نسبة الطلبة لكل عضو هیئة تدریس.1
1:1.6---1:1.7---نسبة الموظفین لكل عضو هیئة تدریس.2
%147719%127316م. عدد الطلبة الوافدین ونسبته3

4
عدد المواد في الخطة الدراسیة التي تتضمن التعلیم اإللكتروني 

23.48%1831%24ونسبتها.

عدد المواد في الخطة الدراسیة التي تطبق االمتحانات اإللكترونیة 5
%86%2015ونسبتها.

%1201.5%1211.5عدد الطلبة المفصولین أكادیمیًا ونسبتهم.6
%2022.6%3264عدد الطلبة المؤجلین للدراسة ونسبتهم.7
%5---%4---نسبة اإلنفاق على البحث العلمي من موازنة الجامعة.8
---210---161عدد البحوث المنشورة في مجالت محّكمة ومتخصصة.9
---73---78عدد البحوث المنشورة في مؤتمرات محّكمة ومتخصصة.10

معدل عدد البحوث المنشورة في مجالت ومؤتمرات محّكمة 11
---1.12---0.95ومتخصصة لكل عضو هیئة تدریس.

عدد أعضاء هیئة التدریس المسّجلین في قاعدة البیانات الوطنیة 12
للباحثین األردنیین ونسبتهم.

22068%26982%

%2102.8%1371.7عدد طلبة الماجستیر من مجموع الطلبة.13
---11---9عدد الترقیات من أستاذ مساعد إلى أستاذ مشارك.14
---3---1عدد الترقیات من أستاذ مشارك إلى أستاذ.15
---14---0عدد الوحدات اإلداریة التي تّم تحدید مهامها ومسؤولیاتها ونسبتها.16
70%---%95---لكتروني. نسبة الطلبة الذین یستخدمون نظام التسجیل والدفع اإل 17
---207---201عدد المنح المقّدمة للطلبة المتفوقین.18
%483------نسبة الطلبة الوافدین الذین یشاركون في النشاطات الالمنهجیة.19

عدد االتفاقیات الموّقعة مع جهات داخلیة وخارجیة بهدف تدریب 20
---18---3الطلبة میدانیًا.

%150.19%30.03عدد الطلبة المفصولین تأدیبیًا ونسبتهم.21
---101---8عدد كامیرات المراقبة البصریة.22
%230.3------عدد حاالت العنف الطالبي.23
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)3تابع جدول رقم (

مؤشر االداءت
20142015

النسبةالعددالنسبةالعدد

عقدها الجامعة للحد من العنف عدد الندوات والملتقیات التي ت24
---2------الجامعي.

---570---9329.5التوسع في استحداث المباني والمرافق (باألمتار المربعة).25
%83---%83---نسبة المساحات الخضراء.26

عدد المسارح وقاعات االجتماعات المجهزة بنظام الصوتیات 27
---3---2والعروض الصوریة ونسبتها.

---1---3عدد األیام الطبیة التي تقیمها الجامعة لخدمة المجتمع المحلي.28

عدد الفعالیات واألنشطة التي تنظمها الجامعة بالتعاون مع المجتمع 29
---8------المحلي.

%45---%34---نسبة مؤشرات األداء التي تّم قیاسها.30

ت، ورش عمل، دورات تدریبیة) المتعلقة عدد الفعالیات (محاضرا31
---8---6باالعتماد وضمان الجودة.

:ومخرجاتها العملیة التعلیمیة - 2
في عدد ظةملحو زیادة2015شهد عاماذ،للعملیة التدریسیةكبیراً اهتماما للجامعة جیة والخطط السنویة لقد اولت الخطة االستراتی

وهذا بال شك یعكس حالة التفاعل والتواصل بین )%16.7(الى كلیة الهندسة والتكنولوجیا ة في زیادحیث وصلت هذه ال،التخصصات
وقد تم .ملكادیمیة تنتج مهارت ومؤهالت عأبرامج الىردنيات المجتمع والسوق األ رغبو وذلك بتحویل حاجات ،سوق العملالجامعة و 

ت سوق العمل وبما یرفع من مستوى مع متطلباإنسجاماكثر ألتكون االكادیمیةالبرامج الخطط الدراسیة لبعض عدیلتلك الخطوة بتتعزیز 
. المستقبلفي على عمل م لتوسیع فرص حصولههممهاراتو زیادةوتأهیل خریجي الجامعةعدادإ

:مصادر التعلم2.1
در التعلم من كتب منهجیة معتمدة امراجعة مصلكلیاتالفي كافة المختصة قسام العلمیة األللجانحركة دؤوبة 2015لقد شهد عام 

والبرامج االكادیمیة خر لمواكبة التطور في التخصصاتر بعضها وتحدیث البعض االَ یتغیتم و باللغتین االنجلیزیة والعربیةساسیة ومساعدة أ
.المختلفة
:عضاء هیئة التدریسأ2.2

% في42.4ت نسبة التعیین بمقدارفقد زاد2015الل العام عضاء هیئة التدریس المتفرغین في كلیات الجامعة تغیرات خأشهد عدد
كلیات الفي النسبتفي حین استقر %14.8بنسبةكلیة االدابعضاء هیئة التدریس في أفيمقابل خفض كلیة الهندسة والتكنولوجیا

خرى.اال
رتبة عضاء هیئة التدریس من أقیة مجموعة من اذ تمت تر ،2015ما فیما یتعلق بالترقیات العلمیة فقد شهدت حركة حثیثة خالل عام أ

ترقیة علمیة 14وقد وصل اجمالي عدد الترقیات العلمیة الى الى رتبة أستاذمن رتبة استاذ مشاركو استاذ مشارك رتبة استاذ مساعد الى 
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11استاذ و رتبةیس الى من اعضاء هیئة التدر ثالثةحیث ترقى ،% من اجمالي عدد اعضاء هیئة التدریس بالجامعة3.35وبنسبة
رتبة استاذ مشارك.إلى 
مجموعة من حملة فقد ابتعثت الجامعة حدث التخصصات المطلوبةأكادیمیة وتوفیر معة في تنمیة مواردها البشریة األ قا لسیاسة الجایوتطب

مبتعثا.17عددهمعة حیث بلغ قسام وكلیات الجامأفي الخارج وبالتخصصات التي تحتاجها الدكتوراةللحصول على درجة الماجستیر 
) طالب / عضو هیئة تدریس 1: 20.4عداد الطلبة فقد تراوحت النسب ما بین ( أعضاء هیئة التدریس و أوفیما یتعلق بالتناسب بین عدد 

.) طالب / عضو هیئة تدریس في الكلیات االنسانیة1: 22.1في الكلیات العلمیة و( 
نشطة المنهجیة:لبة واأل الخدمات المساندة للط2.3

ة ئمابین زیارات علمیة ومحاضرات اضافیة مكثفة خارج جدول المحاضرات االسبوعي لتهیاندة للطلبة الخدمات واالنشطة المستنوعت 
كثر أونوا لیكاضافة للدورات الحاسوبیة والتدریبیة الكساب الطلبة المهارات المطلوبة،الطلبة المتحان الكفاءة الجامعیة واالمتحانات النهائیة

.عابیكفاءة في في التعلم واالست
:داء في العملیة التدریسیةام لألالتقییم الع2.4

:اآلتيبینتبهدف تقییم األداء ان المؤشرات التي انتجتها عملیات تحلیل البیانات والنتائج العامة للجامعة 
سوق العملفي االساسیة تمتطلبامیة التي تطرحها الجامعة الزالت متسقة مع الان البرامج االكادی.
ئدة عالمیا وضمن النسب السان الهدر في العملیة التعلیمیة كان محدوداً ألنجاح والتحصیل العلمي تشیر الى ان مؤشرات نسب ا

.من المواد و في مختلف التخصصاتفي الغالبیة المطلقة 
 أهیلهم تعلیمیاً التي تمیزوا بها تؤكد كفاءة عملیة تونتائج اختبارات المفاضلةخریجو الجامعةحصل علیهاان فرص العمل التي

.من خریجي الجامعة في اإلمتحانات التنافسیة التي عقدها دیوان الخدمة المدنیة)10(حصلحیث ،ومهاریاً وتربویاً 
 حیث حصلتعلى تقدم الجامعة في العدید من التخصصات األكادیمیة 2015لسنة امتحان الكفاءة الجامعیة نتائج أكدتوقد

واإلقتصادیة بین الجامعات الرسمیة والخاصة.العلوم االداریةفيى ولالمرتبة األ على 
: بتعاثالبحث العلمي واال- 3

البحث العلمي :3.1
) 4الجدول رقم (وهذا ما یوضحه، موازنتهاتهتم إدارة الجامعة باإلنفاق على البحث العلمّي وتخصص له سنویًا مبلغًا محددًا من 

:والتي تغطي المحاور التالیة2015–2011العلمي للسنوات على البحثالجامعةإنفاقلذي یعرض ا
.دعم مشاریع البحث العلمي
تحكیم ومناقشة الرسائل العلمیة.مكافَات
الدورات التدریبیة.
دعم المؤتمرات والورش والندوات العلمیة داخل جامعة الزیتونة االردنیة.
 في مجالت علمیة محكمة ومتخصصةنشر مكافَاتدعم و.
تحكیم الكتب والبحوث العلمیةمكافَات.
دعم المشاركة في مؤتمرات علمیة متخصصة خارج االردن.
المستهلكات واللوازم.
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كما هو و 2015-2011) زیادة ملحوظة في القیمة اإلجمالیة لإلنفاق على ابواب البحث العلمي المختلفة لألعوام 4ویبین جدول رقم (
ما تخصصه من دعم مالي سنوي وتشجیع البحث العلمي من خالل زیادة مدى اهتمام الجامعة بتطویریعكس) الذي 1موضح في شكل رقم (

، نصفه على دعم مشاریع البحث العلمي.2015أربع مرات ووصل الى حوالي ملیون دینار في العام للبحث العلمي، حیث تضاعف اإلنفاق
(المبالغ بالدینار)2015- 2011الدعم المالي للبحث العلمي في الجامعة للفترة بین مجاالت : ) 4جدول رقم (

20112012201320142015البیان
1754517329178055419819516147دعم مشاریع البحث العلمي

33603240816014105200تحكیم ومناقشة الرسائل العلمیةمكافَات
10604253962141406315الدورات التدریبیة

دعم المؤتمرات والورش والندوات العلمیة داخل جامعة 
9041352215278087308235360503الزیتونة االردنیة

نشر في مجالت علمیة محكمة مكافَاتدعم و 
9724574723125212079896ومتخصصة

218511067916429259210482تحكیم الكتب والبحوث العلمیةمكافَات
دعم المشاركة في مؤتمرات علمیة متخصصة خارج 

62069107760105113115566115890االردن

20002000200020002000المستهلكات واللوازم
2080222032236205908749691026433المجموع

على البحث العلميالمالي تزاید اإلنفاق : ) 1الشكل رقم (

0.000

200000.000

400000.000
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قیمة اإلنفاق على البحث العلمي لألعوام من : 1الشكل رقم 
2011-2015
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جمالي إمن)%50.7(وبنسبةبین كلیات الجامعةعلىاأل) ان دعم مشاریع البحث العلمي لكلیة الصیدلة هو5یبین الجدول رقم (
ولم یكن لكلیة ،ولقد انعكست هذه النسبة على العدد الملحوظ للبحوث المنشورة في مجالت الفئة األولىمخصصات مشاریع البحث العلمي

ویدل الجدول على أن الكلیات العلمیة لها نشاط أكبر في مجال البحث العلمي وبنسبة ،یة مشاریع بحثیة مدعومةأقابل قوق بالمالح
الكلي.من عدد المشاریع)83%(

2015للعام اتمة من میزانیة الجامعة حسب الكلیتوزیع مشاریع البحث العلمي المدعو : ) 5دول رقم (ج

ینارقیمة الدعم بالدالعددالكلیة

475480العلوم وتكنولوجیا المعلومات
6366035الصیدلة

213650التمریض

125000االداب

346450االقتصاد والعلوم االداریة

00الحقوق

8194800الهندسة والتكنولوجیا

24721415المجموع الكلي
% ولم 50یة محكمة كان لكلیة العلوم وتكنولوجیا المعلومات وبنسبةالنشر في مجالت علملدعم) أن العدد االكبر 6یبین الجدول رقم (

للنشر مما یدل على أن هذه الكلیات لم تقدم طلب الحصول على المكافأة أو أن أي دعمتحصل كلیات التمریض واالداب والحقوق على 
.غیر مصنفة بقواعد بیانات عالمیةأبحاثها قد نشرت في مجالت 

)2015لعام (شر األبحاث في مجالت علمیة محكمة ومتخصصةدعم ن: ) 6(رقمجدول

العددالكلیة

10العلوم وتكنولوجیا المعلومات
3الصیدلة

0التمریض

0االداب

6االقتصاد والعلوم االداریة

0الحقوق

1الهندسة والتكنولوجیا

20المجموع الكلي
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مشاركة جاءت اكثرها من الكلیات العلمیة حیث بلغ )71(محلیة والخارجیة والتي بلغت) المشاركات في المؤتمرات ال7یعرض الجدول رقم (
ةن الكلیات العلمیأ) حیث 5وهذه النسبة متجانسة مع ما ورد في جدول رقم ()%72(وبنسبة )71(صل أمشاركة من )51(مجموعها

لها دور كبیر في نشاطات البحث العلمي. 
ن في مؤتمرات علمیة متخصصةدعم المشاركی: ) 7(رقمجدول 

العددالكلیة

17العلوم وتكنولوجیا المعلومات

4الصیدلة

4التمریض

2االداب

17االقتصاد والعلوم االداریة

1الحقوق

26الهندسة والتكنولوجیا

71المجموع الكلي

:اإلبتعاث-3.2
ات المختلفة من جامعات امریكیة في التخصصلوا على شهادة الدكتوراةطالبا حص) 28() ان الجامعة قد ابتعثت8یبین الجدول رقم (

مبتعثا الزالوا یواصلون دراستهم بنسبة )17(وهناك%)64(للكلیات العلمیة حیث بلغت كانت النسبة االعلى منهم ،مرموقةواوروبیة
)9(وهناك،ا التخصص واالقبال الكبیر علیهفي التخصصات العلمیة وأغلبهم في تخصص الصیدلة وذلك للحاجة الكبیرة لهذ)65%(

للتخصصات العلمیة.) منهم%56(بنسبة 2016للعام طلبة جدد مرشحین لالبتعاث 
درجة الدكتوراةللحصول علىتوزیع الطلبة المبتعثین : ) 8(رقم جدول 

الكلیة

الطلبة المبتعثین 
الذین حصلوا على 

الدكتوراه
عدد الطلبة 
المبتعثین

ة المبتعثین المتوقع عدد الطلب
عودتهم في العام القادم 

2016/2017

عدد الطلبة المرشحین 
لالبتعاث

النسبةالعدد
100%621العلوم وتكنولوجیا المعلومات

731%621الصیدلة
000%518التمریض
302%414االداب

212%621االقتصاد والعلوم االداریة
100%00الحقوق

314%14الهندسة والتكنولوجیا
1759%28100المجموع الكلي
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عضاء هیئة تدریسأخطة مدروسة لرفد كلیات الجامعة بأن مسیرة اإلبتعاث في الجامعة تسیر بخطوات ثابتة وفق )8(الجدول رقمیبین 
:التالیةیمكننا استخالص المؤشرات )4،5،6،7،8(داولنادا لما جاء من بیانات بالجاستو ،جنبیة مرموقةأجدد مؤهلین من جامعات 

المشاركات في المؤتمرات مشاریع البحث العلمي و لقد كانت رعایة الجامعة للبحث العلمي مشجعة وفعالة وخاصة في مجال دعم
.العلمیة

مرموقة ما زالت محدودةوهذا یدل على أن حركة النشر في مجالتكان ضعیفاً لدعم ومكافأة النشر المخصص ان الدعم.
 عضو هیئة تدریسعضو هیئة تدریس متواضعة وهي اقل من بحث واحد لكللكلث ابحاألالزالت نسبة.
وهذا التفاوت یشیر إلى ضعف في البحث العلمي في الكلیات اإلنسانیة.،بین كلیات الجامعةنشر األبحاث ي هناك تفاوت كبیر ف

إتفاقیات التعاون العلمي :- 4
حیث كانت النسبة ،) اتفاقیة18(والتي بلغتجنبیة أاالتفاقیات التي عقدتها الجامعة مع جامعات عربیة و عدد ) 9(یوضح الجدول 

اتفاقیتین وبنسبة وهي مع جامعات عربیة الباقي%) و 89) اتفاقیة بنسبة (16(بلغ عددهاعربیةجامعات غیرمنها مععلىاأل
الواسع والمتنوع مع مختلف الجامعات في العالم لغرض تنمیة امعة قد حرصت على التفاعل والتعاون %) وهذا یشیر الى ان الج11(

وتطویر البحث العلمي وتبادل الطلبة واألساتذه من خالل برامج یدعمها اإلتحاد األوروبي.

إتفاقیات التعاون العلمي بین الجامعة والجامعات العربیة واألجنبیة: ) 9جدول رقم (

الدولةتاریخ االتفاقیةاسم الجامعة (باللغة االنجلیزیة)م الجامعة (باللغة العربیة)است

جامعة سینز ( العلوم المالیزیة) 1
بیانج

University Sains Malaysia
(USM)05/12/2010مالیزیا

Ain shams University cairoجامعة عین شمس2
Egypt12/12/2012 جمهوریة مصر

العربیة
اسبانیاUniversity Barcelona (Spain)01/06/2013جامعة برشلونة3

جامعة العلوم التطبیقیة4
Hochschule Ostwestfalen Lippe
Unversity of Applied sciences

Lemgo Germany
المانیا18/07/2013

The university of Toledo USA22/01/2014جامعة تولیدو5
الوالیات المتحدة 

المریكیةا
University of KILISجامعة كیلیس (تركیا)6 - Turkey25/04/2014تركیا
تركیاIstanbul university Turkey27/04/2014جامعة اسطنبول7

China university ofجامعة الصین لعلوم االرض8
geosciences (WUHAN)20/01/2015الصین

University of szegedجامعة زفد9 (SZEGED
hungary)22/01/2015هنغاریا
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)9تابع جدول رقم (
الدولةتاریخ االتفاقیةاسم الجامعة (باللغة االنجلیزیة)اسم الجامعة (باللغة العربیة)ت

جامعة مربر للعلوم والتكنولوجیا10
The mirpur university of

science and technology (MUST)
mirpur (AGK)

باكستان24/01/2015

Cardiffجامعة كاردف میتروبولتیان11 metropolitan university
UK27/01/2015المملكة المتحدة

Indus university karachiجامعة اندوس12
pakistan23/02/2015كراتشي/باكستان

معهد تكنولوجیا المعلومات13
COMSATS institute of

information technology (CIIT)
pakistan

باكستان24/02/2015

جامعة نبراسكا المركز الطبي14
Universiry of nebraska medical

center (UNMC) (OMAHA
Nebraska U.S.A)

الوالیات المتحدة 11/05/2015
االمریكیة

Internatinal affiliation forجامعة نبراسكا المركز الطبي15
clinical education at UNMC28/05/2015 الوالیات المتحدة

االمریكیة

University of science andجامعة العلوم والتكنولوجیا الیمنیة16
technology Yamen05/10/2015الیمن

جامعة جورجیا االمریكیة17
Georgian American university

(Tbilisi georgia)02/11/2015جورجیا

University ofجامعة برایتون18 brighton england
UK07/12/2015المملكة المتحدة

الهیئة التدریسیة :- 5

حیث یتضح من ،كادیمیةرتبة األ الالجامعة حسب الكلیة و في عضاء الهیئة التدریسیة أتوزیع)2(رقموالشكل)أ- 10یعرض الجدول رقم (
وذلك الحتضانها النسبة االعلى من ة االقتصاد والعلوم االداریة في كلی)%24(عضاء هیئة التدریس بلغتأعلى من الجدول ان النسبة األ

) الحاجة الى زیادة الرتب االكادیمیة من أستاذ مشارك و استاذ حیث ان هذه 3(رقم ب) والشكل-10الجدول (ویبین، طالب الجامعة
حیث بلغت نسب . 2015المنشورة خالل عام مستوى االنفاق على البحث العلمي وزیادة عدد االبحاث زیادةمعیجب ان تتناسبالنسب 
%) واذا ماقارنا هذه النسب بالنسب الوطنیة (جمیع 23%) ومدرس (52%) و أستاذ مساعد (17%) و أستاذ مشارك (8أستاذ (

بة أستاذ %) ونس19نجدها متدنیة حیث بلغت نسبة أستاذ (ب)،-10كما هو مبین في الجدول رقم (الجامعات االردنیة) للرتب االكادیمیة
%)، وبینت اإلحصائیات أن غالبیة المدرسین في الجامعة حملة درجة 14%) ونسبة مدرس (40اذ مساعد (%) ونسبة أست27مشارك (

الماجستیر ال یساهمون في حركة البحث العلمي وتقتصر مهمتهم على التدریس فقط.
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االكادیمیةعضاء هیئة التدریس حسب الكلیة والرتبة أتوزیع : ) أ- 10(رقمجدول

الكلیة
الرتبة األكادیمیة

النسبة المجموع
المئویة

استاذ استاذ
مدرساستاذ مساعدمشارك

%31431216921العلوم وتكنولوجیا المعلومات
%352463812الصیدلة
%11104165التمریض
%51037207222اآلداب

%71938147824االقتصاد و العلوم االداریة
%2171113الحقوق

%4623114413الهندسة و التكنولوجیا
%255617077328100المجموع الكلي

%328100%23%52%17%8%النسبة المئویة
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كادیمیة بالمقارنة مع النسب في الجامعات االردنیةیس حسب الرتب األ أعضاء هیئة التدر توزیع ) ب- 10(رقم جدول 

الرتبة االكادیمیة
جامعة الزیتونةكل الجامعات االردنیة

المجموع
النسبة 
المجموعالمئویة

النسبة 
المئویة

8%1925%1762أستاذ

17%2756%2541أستاذ مشارك

52%40170%3749أستاذ مساعد

23%1477%1278مدرس

%328100%9330100المجموع الكلي
س عضاء هیئة التدریأان اجمالي نسبة حیث یتضح،عضاء هیئة التدریس حسب العمرأ) توزیع 4(رقم ) والشكل 11رقم (یعرض الجدول
رفد الهیئة تمام الجامعةوذلك دلیل واضح على اهوهي النسبة االعلى)%61(سنة بلغت)49(الى )30(عمارهم مابین أممن تتراوح 

التدریسیةبعناصر شابة قادرة على التحدیث والتطویر.

والعمرالرتبة األكادیمیةتوزیع اعضاء هیئة التدریس حسب : ) 11(رقم جدول 

النسبةالمجموع70 <69-5960-4950-3940-3030 >الرتبة األكادیمیة
%0021364258أستاذ

%042220915617أستاذ مشارك
%158593517017052أستاذ مساعد

%836207607723مدرس
%99810375385328100المجموع
%100%100%1.5%11.6%23.9%31%30%3النسبة
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توزیع أعداد اعضاء ھیئة التدریس حسب : 4الشكل رقم 
الرتبة األكادیمیة والفئات العمریة

أستاذ

أستاذ مشارك

أستاذ مساعد

مدرس

)%80(ردنیین نسبة اعضاء هیئة التدریس من األ حیث بلغت،سانیاً وانتفاعال ثقافیاً الذي یعكسحالة التنوع) یظهر12(رقم الجدول 
جنبیة.أمن جنسیات )%4(من جنسیات عربیة )%16(مقابل

عضاء هیئة التدریس حسب الكلیة والجنسیةأتوزیع : ) 12(رقمجدول 

الكلیة
الجنسیة

المجموعالنسبةأجنبیةالنسبةعربیةالنسبةُأردنیة

69%34%913%5783یا المعلوماتالعلوم وتكنولوج

38%411%821%2668الصیدلة

16%00%16%1594التمریض

72%00%811%6489اآلداب

78%56%1823%5571االقتصاد والعلوم االداریة

11%00%19%1091الحقوق

44%12%716%3682الهندسة و التكنولوجیا

328%13100%52100%263100ليالمجموع الك

%100%100%4%100%16%100%80النسبة المئویة%
مقارنًة )%32(حیث كانت نسبة االناث في الجامعة ،عضاء هیئة التدریس حسب الجنسأتوزیع ) 5والشكل رقم () 13(رقم یبین الجدول 

المساهمة الفاعلة وان ذلك یشیر الى%)، 26.6ات االردنیة) التي بلغت (بالنسبة الوطنیة ألعضاء هیئة التدریس من االناث ( كل الجامع



2015األردنیةونةالتقریر السنوي لجامعة الزیت

24
QF11/2201-1.0

وأن ثلث طلبة ال سیماالعنصر النسوي في كلیة الحقوقلزیادة ویبرز الجدول الحاجة والعملیة،للعنصر النسوي في العملیة التعلیمیة
الكلیة من اإلناث.

والجنستوزیع اعضاء هیئة التدریس حسب الكلیة:) 13(رقم جدول 

اسم الكلیة
المجموع الجنس

الكلي
النسبة

أنثىذكرأنثىذكر

%18%50196922الــــعلـوم وتكنولوجیا المعلومات

%17%2018389الــصـیــدلــة

%10%610163الـتـمـریـض

%30%40327218اآلداب

%15%63167828االقتصاد والعلوم االداریة

%0%110115ــوقالـحـقــ

%10%34104415الهندسة والتكنولوجیا

%100%224104328100المجموع الكلي
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ة برتبتي استاذ و استاذ مشارك وبنسترقیة علمیة ل)14(والتي بلغت 2015) یعرض عدد الترقیات العلمیة لعام 14الجدول رقم (
كبیرة من أجل رفع هذه النسب من خالل زیادة وتبذل الجامعة جهوداً ،التدریس في الجامعةعضاء هیئة أد من اجمالي عد)4.3%(

.ومتخصصة ومصنفة عالمیاً األبحاث العلمیة في مجالت محكمةنشر مكافَاتدعم و زیادة و اإلنفاق على البحث العلمي 

ة و مستوى الترقیةعدد أعضاء الهیئة التدریسیة الذین تم ترقیتهم حسب الكلی: ) 14(رقم جدول 

الكلیة
عدد أعضاء الهیئة التدریسیة الذین تم 

المجموعترقیتهم إلى رتبة:
الكلي

ُأستاذمشارك
112العلوم وتكنولوجیا المعلومات

011الصیدلة
000التمریض
202االداب

718قتصاد والعلوم االداریةاال
000الحقوق

101الهندسة و التكنولوجیا
11314المجموع الكلي
%100%21%79النسبة المئویة

:الموظفون اإلداریون- 6
االلتزام ادیمیین و بین االداریین واالكالعالمیة حیث انه یجب مراعاة النسب عوامل البشریة بخضع لعدة داالداري والموار لكادر ان توزیع ا

والدوائر الكلیات والعماداتمن ذكور واناث علىتوزیع الموظفین اإلداریین) 16و جدول رقم () 15(یبین جدول رقمبمتطلبات االعتماد، و 
من بقیة الجامعات الخاصة، وهذا یؤكد دور الجامعة في توفیر فرص عمل ألبناء ین من أن عدد الموظفین في الجامعة أعلى یتب. والمراكز

% من الموظفین في الكلیات والعمادات هم من اإلناث، بینما عدد الذكور في الدوائر 66) یشیر إلى أن 15الجدول رقم (.المجتمع المحلي
طبیعة األعمال خاصة في دوائر الحركة واألمن الجامعي والهندسة والصیانات والخدمات تستوجب تشغیل % وسبب ذلك أن88والمراكز 

ذكور.
: توزیع الموظفین اإلداریین في الكلیات والعمادات حسب الجنس) 15(رقم جدول 

العمادات-الكلیات 
إناثذكور

المجموع
النسبة %العددالنسبة %العدد

27%2074%726جیا المعلوماتالعلوم وتكنولو 

38%3592%38الصیدلة

16%1063%638التمریض

18%1267%633االداب
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)15تابع جدول رقم (

العمادات-الكلیات 
إناثذكور

المجموع
النسبةالعددالنسبةالعدد

17%847%953كلیة االقتصاد والعلوم االداریة

3%267%133الحقوق

32%2166%1134الهندسة والتكنولوجیا

2%150%150والدراسات العلیاعمادة البحث العلمي

26%935%1765عمادة شؤون الطلبة
179%11866%6134المجموع

: توزیع الموظفین اإلداریین في الدوائر والمراكز حسب الجنس) 16(رقم جدول 

المركز-الدائرة 
إناثذكور

لمجموعا
النسبة %عددالنسبة %عدد

13%538%862رئاسة الجامعة

11%327%873شؤون العاملیندائرة 

15%17%1493الشؤون المالیةدائرة 

15%00%15100دائرة اللوازم

10%440%660العالقات العامةدائرة 

19%737%1263القبول والتسجیلدائرة 

72%23%7097والخدماتالصیانةو الهندسة 

101%00%101100الحركةدائرة 

11%327%873المركز الصحي

27%1867%933ةالمكتبدائرة 

4%250%250مركز االستشارات وخدمة المجتمع

18%00%18100مركز الحاسوب

56%00%56100الجامعياألمن

1%00%1100داخليالتدقیق المكتب الرقابة و 

3%267%133مكتب االعتماد وضمان الجودة

376%4712%32988المجموع
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الطلبة–7
كادیمي لتمیزهم األ حیث بلغ عدد الطلبة المتفوقین الذین تم دعمهم مالیا،اهتمام الجامعة بدعم التفوق والتمیزمدى) 17(یبین جدول رقم 

لتنافس الطلبة على التفوق والتحصیل مشجعاً ) دینار اردني وقد كان ذلك حافزاً 49342.5ره (اقدمعم مالي ) طالب وطالبة بقیمة د199(
العلمي.

یبین قیمة الدعم للطلبة المتفوقین: ) 17جدول رقم (

قیمة الدعم بالدینارعدد الطلبة المتفوقینالكلیة
4510130العلوم وتكنولوجیا المعلومات

71560التمریض

103912.5الصیدلة

489607.5االداب

5011291.25االقتصاد والعلوم االداریة

81518.75الحقوق

3111322.5الهندسة والتكنولوجیا 

19949342.5المجموع
حتاجین ومنحهم داء دورها االجتماعي واالنساني حیث ساهمت بشكل متمیز بدعم الطلبة المأبمدى فاعلیة الجامعة(18)رقم یبین جدول 

الموازنة العامة للجامعة.ن %) م10() دینار اي ما نسبته2194697(االجمالیةخصومات بلغت قیمتها
یبین قیمة الدعم للطلبة المحتاجین: ) 18جدول رقم (

قیمة الدعم بالدینارعدد الطلبةالكلیة

1005255613.075العلوم وتكنولوجیا المعلومات

966458372.5الصیدلة

31299938.825التمریض

996307462.65االداب

1966606396.5االقتصاد والعلوم االداریة

19151056.15الحقوق

862415857.3الهندسة والتكنولوجیا

62982194697المجموع



2015األردنیةونةالتقریر السنوي لجامعة الزیت

28
QF11/2201-1.0

)%39(مقابل طلبة الجامعةمن اجمالي عدد)%61(الجامعة قد بلغت أن نسبة الذكور في6والشكل رقم أ)- 19(یبین جدول رقم 
)%36.95(ذكور مقابل )%63.05(النسبة مقاربة للمتوسط العام لنسبة الذكور واالناث في الجامعات الخاصة حیث بلغت هلالناث وهذ

اناث. 
) توزیع الطلبة حسب الجنسأ - 19(رقمجدول

الكلیة
عدد الطلبة حسب الجنس

المجموع
النسبة

20142015أنثىذكر
أنثىذكرأنثىذكر201420152014201520142015

4.2%11.4%4.2%11.8%93088033532012651200الــــعلـوم وتكنولوجیا المعلومات
10%4.6%9.1%4.1%32335171777010401121الــصـیــدلــة
2.5%1.4%2.6%1.3%99108207193306301الـتـمـریـض

9.8%3.4%10.2%4.1%32526080275811271018اباآلد
8.5%26.6%9%28.2%2229205171165829402709االقتصاد والعلوم االداریة

0.9%2%1%2.4%1931568173274229الـحـقــــوق
2.5%12.1%2.1%9.8%7759301651939401123الهندسة والتكنولوجیا

39%61%38%62%487447363018296578927701كليالمجموع ال
100%100%100%100%100%100%39%38%61%62%النسبة المئویة
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)8(ردنیین في جامعة الزیتونة حسب جنسیتهم حیث استقطبت الجامعة طلبة جدد من األ ب) توزیع الطلبة غیر-19(ین الجدول رقمیب
سبة األعلى منهم النوكانت ،وطالبة) طالباً 157(2015-2014لعام من غیر االردنیینبلغ اجمالي الطلبة الجددو دول عربیة 

%) من فلسطین.31.2(
حسب الجنسیة بالمقارنة بین جامعة 2015-2014ب) توزیع طلبة البكالوریوس للعام الدراسي - 19( جدول رقم

صة.الزیتونة والجامعات الخا
الطلبة الجدد في الجامعات الخاصة حسب الجنسیة 2015-20014طلبة البكالوریوس للعام 

الدولة
جامعة الزیتونةالجامعات الخاصة

النسبة ذكورالمجموع
النسبة االناثالمئویة

النسبة ذكور المجموعالمئویة
النسبة اناثالمئویة

المئویة
0%00%2500%758%3224السعودیة
0%1000%011%1000%11االمارات
0%1000%28.611%71.14%1410البحرین
0%00%000%00%00الجزائر
0%00%2500%751%43السودان
0%00%000%1000%11الصومال
36.6%63.415%36.34126%63.6326%897571العراق
4.8%95.21%4.82120%95.29%187178الكویت
0%00%10000%02%20المغرب
0%1000%4.933%95.13%6158الیمن
0%00%10000%01%10تونس
50%505%51.9105%48.127%5225مصر

0%00%000%00%00جیبوتي
51.6%48.416%40.73115%59.3192%472280سوریا
0%00%26.800%73.230%11282عمان

30.6%69.415%34.24934%65.8192%562370فلسطین
0%00%13.300%86.72%1513قطر
0%00%36.400%63.68%2214لبنان

وكانت نسبة الزیادة األكبر في ،2014عن عام )%3(الجامعة قد إزداد بنسبة في ردنیین عدد الطلبة غیر األ نأ)20یبین الجدول رقم (
وهذا یشیر الى أن برامج الجامعة في التخصصات العلمیة فاعلة في إستقطاب الطلبة الجدد من غیر االردنیین.الكلیات العلمیة.
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توزیع طلبة جامعة الزیتونة اُألردنیة حسب الجنسیة: ) 20(رقم جدول

اسم الكلیة

الجنسیة

20142015

أردني
النسبة 
المئویة

غیر 
أردني

النسبة 
أردنيالمئویة

النسبة 
المئویة

غیر 
أردني

النسبة 
المئویة

2%14147%1059%1712610%1139الــــعلـوم وتكنولوجیا المعلومات

5%10386%747%1130824%732الــصـیــدلــة

1%368%234%4695%237الـتـمـریـض

2%12123%899%161018%1026باآلدا

4%30334%2339%4030124%2639االقتصاد والعلوم االداریة

1%275%162%3968%178الـحـقــــوق

4%10344%784%1027221%668الهندسة والتكنولوجیا

19%811477%6224%84127316%6619المجموع
وذلك بسبب التنوع في 2014مقارنة بعام 2015لنیل درجة الماجستیر في عام مسجلیندة أعداد الطلبة الزیا) 21(یبین الجدول رقم 

وهذا مؤشر جید )%59.1(2015في اجمالي عدد طلبة الماجستیر سنةحیث بلغت نسبة الزیادة الماجستیرلبرامجالتخصصات الجدیدة 
الجامعة. على نمو الطلب على برامج الماجستیر التي تعرضها 

والكلیة) توزیع طلبة الماجستیر حسب البرنامج21(رقمجدول

البرنامج
النسبةعدد الطلبة

2015عام 2014عام 2015عام 2014عام 
%10%11208علم الحاسوب

%16%233417العلوم الصیدالنیة
%9-19-البالغین-التمریض السریري

%5-10-ادب-اللغة االنجلیزیة 
%15%333225إدارة االعمال
%20%524339المحاسبة
%14%133010التســـــــویق
%10-22-الحقــــــوق

%100%132210100المجموع الكلي
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9896بلغ كان من تخصصات كلیة اإلقتصاد والعلوم اإلداریة حیث) أن العدد التراكمي االكبر من خریجي الجامعة22یبین الجدول رقم (
واقل عدد من حیث تحتضن الكلیة العدد االكبر من الطلبة في الجامعةمن اجمالي العدد التراكمي لخریجي الجامعة)%38.94(وبنسبة 

.وتتطلب معدال اعلى في الثانویة العامةكونها كلیة حدیثة في الجامعة)%0.67(ة بوبنس)171(الخریجین كان في كلیة الهندسة حیث بلغ 

2015وحتى نهایة ة) توزیع الطلبة الخریجین حسب الكلیة والبرنامج األكادیمي منذ انشاء الجامع22(رقم دول ج

اسم الكلیة
عدد الخریجین

المجموع الكلي
ماجستیربكالوریوس

479414795الــــعلـوم وتكنولوجیا المعلومات
1999122011الــصـیــدلــة
287302873الـتـمـریـض

442804428اآلداب
9839579896االقتصاد والعلوم االداریة

123901239الـحـقــــوق
171-171الهندسة والتكنولوجیا

253437025413المجموع الكلي
%100%0.3%99.7النسبة المئویة

اما من هم ، %43وبنسبة مقبولتقدیرهمهم ممن كاناألعلى من الطلبة الخریجینةبالنس) أن7) و الشكل رقم (23یبین الجدول رقم (
الملفت للنظر هو ارتفاع نسبة الخریجین ممن كان % بتقدیر امتیاز.9وید جداج% بتقدیر17% ونسبة31بتقدیر جید فقد بلغت نسبتهم 

وهذا یتطلب تعزیز ،قبل الدراسة الجامعیةفي مرحلة ما الطلبة مستوىتقدیرهم مقبول وهذا غالبا ما یعزى الى ضعف التحصیل العلمي وضعف 
.قدراتهم ببرامج تقویة متخصصة عند دخولهم الجامعة

حسب التقدیریبین توزیع الطلبة الخریجین : ) 23(رقمجدول

الكلیة
عدد الطلبة الخریجین في اخر دفعة الذین حصلوا على تقدیر:

مقبولجیدجید جداممتاز

273994143معلوماتالــــعلـوم وتكنولوجیا ال
14415045الــصـیــدلــة
12224329الـتـمـریـض

428111595اآلداب
2883174361االقتصاد والعلوم االداریة

1272011الـحـقــــوق
11202932الهندسة والتكنولوجیا

146293525716المجموع الكلي
%43%31%17%9النسبة المئویة
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عن ما كانت علیه عام 2015قد انخفضت في عام ن نسبة الطلبة المتعثرین أكادیمیا) أ9ورقم ()8) والشكل رقم (24یبین الجدول رقم (
یبین مستوى ،2014عام )%31(بعد ان بلغت هذه النسبة 2015من اجمالي عدد طلبة الجامعة في عام )%25(حیث بلغت ،2014

التربوي.خالل االشراف األكادیمي واإلرشادتابعة الطلبة المتعثرین من الجهد المبذول في م

2015-2014لعاميتوزیع الطلبة المنذرین والمفصولین والمتعثرین أكادیمیاً :) 24(رقمجدول

اسم الكلیة
20142015

النسبة أكادیمي
النسبة أكادیميتأدیبيالمئویة

تأدیبيالمئویة

51%61353%460وجیا المعلوماتالــــعلـوم وتكنول
30%30197%203الــصـیــدلــة
10%1159%86الـتـمـریـض

24%33132%214اآلداب
1010%143786%1126االقتصاد والعلوم االداریة

13%1069%92الـحـقــــوق
40%40298%285الهندسة والتكنولوجیا

2518%3181894%2466المجموع الكلي
، وهذا یشیر إلى اإلجراءات الصارمة 2015طالبًا عام 18إلى 2014طالب عام 8أما الطلبة المفصولین تأدیبیًا فقد إزداد عددهم من 

التي إتخذتها الجامعة بحق الطلبة المشاركین في العنف الجامعي.
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:خدمة المجتمع المحلي-7
لیة االجتماعیة والتزامها في تنفیذ و عكس سیاسة الجامعة في مجال المسؤ المجتمع المحلي تفاعال ایجابیالقد كان تفاعل الجامعة مع

ن الدورات وورشات العمل التي في تنظیم العدید مفاعالً دوراً وخدمة المجتمعلقد كان لمركز االستشارات .تنمیة المجتمع المحليبرامج
اما فیما .والشركاتالمختلفةبناء المجتمع المحلي من العاملین في الدوائر الحكومیةیر المهارات والكفاءات العملیة ألاستهدفت تطو 

والصیدلة ریضمع اعضاء هیئة التدریس والطلبة في كلیتي التموبالتعاونیتعلق بالرعایة الصحیة فقد نفذ المركز الصحي بالجامعة 
استهدفت تقدیم الرعایة والخدمات الصحیة االولیة المجانیة والتي كان لها صدى طیب جدا بین ابناء المجتمع المحلي حیث طبیةأیام 

المؤسسات دعم ان الجامعة ساهمت فيكما ،هاخارجداخل العاصمة و مواطنة من ابناء المجتمع واطنا و م)6977(معالجة تمت 
الخاصة حیاء المناسبات الوطنیة وتنظیم االحتفاالت إد كان للجامعة مساهمات حیویة في ولق.یات الخیریة مادیًا ومعنویاً والجمعالوطنیة 

وقد سعت الجامعة الى خدمة المجتمع المحلي من خالل تقدیم دورات تدریبیة في شتى .بذلك ودعوة ابناء المجتمع المحلي لحضورها
) یبین عدد المستفیدین من خدمة الرعایة الصحیة التي 25جدول رقم (المجتمع المحلي. ربین منالمجاالت وبشكل مجاني الى متد

بالرغم من ، ومن الواضح أن هناك تزاید في أعداد المرضى تقدمها الجامعة أیام السبت ویبین عدد المستفیدین من الدورات المجانیة
توفیر الفحوصات واألدویة األساسیة وهذا یتماشى مع سیاسة الجامعة لخدمة الذي تقوم الجامعة بثبات عدد العیادات خالل العامین و 

المحلي في مختلف أنحاء المملكة، ویالحظ أن هناك تزایدًا في عدد المتدربین في دورات مجانیة تقدمها أكبر عدد من أبناء المجتمع
.لیم المستمریعزز رسالة الجامعة في مجال التدریب والتعالجامعة للمجتمع المحلي وهذا 

) نوع الخدمات المقدمة من الجامعة إلى المجتمع المحلي25جدول رقم (

نوع الخدمة للمجتمع المحلي
20142015

نسبة التغیر %
العددالعدد

%48480(أیام السبت)عدد العیادات المجانیة
%6088697715عدد المرضى الذین تم معالجتهم

%9410916لمجانیةعدد المتدربین بالدورات ا
وهناك جهود مقبوالكان ومؤسسات التعلیم العالي والبحث العلمي العربیة واألجنبیة ان تفعیل اتفاقیات التعاون العلمي بین الجامعة 

.) 9(جدول رقم متزایدة في هذا المجال
تي : لما تم عرضه یمكن استنتاج االَ استناداً 
مؤثراً ایجابیاً تفاعالً ع المحليفي التفاعل مع المجتمالجامعة نجحت.
 لیتها االجتماعیة تجاه المجتمع المحليو بمسؤ الجامعة أوفت.
 خالل احیاء المناسبات الوطنیة والثقافیةاالنتماء الوطني منالمجتمع المحلي في تعزیز الجامعة شاركت.
 بتوفیر فرص عمل البناء المجتمع المحلي وحسب مؤهالتهمالجامعة ساهمت.

:2015أهم إنجازات الجامعة لعام –8
إعداد وثیقة السیاسات بما یتوافق مع معاییر ضمان الجودة الصادرة عن هیئة أعتماد مؤسسات التعلیم العالي..1
والوصف الوظیفي.الجامعة أكادیمیًا واداریًا وتحدید المهام والمسؤولیات إعادة هیكلة .2
بكة كامیرات المراقبة ومركز التحكم بها.بناء نظام مراقبة وتحكم الكتروني والذي شمل ش.3
.إحالة عطاء تنفیذ البوابات اإللكترونیة.4
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الصادرة عن هیئة أعتماد المعاییر الثمانیة لضمان الجودةالجودة في الجامعة بما ینسجم مع ضمان إعادة هیكلة نظام إدارة.5
.مؤسسات التعلیم العالي

عضاء الهیئة التدریسیة في جمیع المواد الدراسیة.تقییم الطلبة إلكترونیًا ألداء أتفعیل نظام .6
ألعضاء هیئة التدریس في دورة تدریبیة إستحداث شعبة التطویر األكادیمي في مكتب اإلعتماد وضمان الجودة وتم تنفیذ أول.7

.والتقویمالقیاس
،ماد مؤسسات التعلیم العاليضمان الجودة من هیئة اعتاتعلى شهادمتطلبات الحصوللتحقیق كافة تركیز وتكثیف الجهود.8

ٕانجاز كافة و الستكمالبشكل استثنائيحیث تعمل لجان ضمان الجودة في الكلیات واالقسام العلمیة والدوائر والمراكز المساندة
ضمان الجودة.اتنواقص ملف

المواصفات والمعاییر ضمان اتساقها مع لالتخصصات في الجامعة، یة لجمیعاجراء المراجعة الدوریة لكافة الخطط الدراس.9
العالمیة، ومعاییر االعتماد وضمان الجودة المحلیة، ومواكبة تطور وتنوع حاجات سوق العمل.

معاییر والبشریة، وذلك تحقیقا لمتطلبات تنمیة وتطویر األقسام األكادیمیة في الكلیات، بتوفیر المزید من الموارد المادیة .10
ار أعضاء الهیئة التدریسیة حسب التخصص الدقیق والمجاالت المعرفیة المطلوبة في االعتماد وضمان والجودة من خالل اختی

الخطط الدراسیة ومستلزمات التعلیم والتعلم.
بمعاییر ضمان الجودة في اختیار أعضاء الهیئة التدریسیة وتوظیفهم ، وآلیات التعاقد معهم، وتطبیق االلتزام التام والدقیق .11

د من الشفافیة والنزاهة والعدالة والموضوعیة التامة لكافة حاالت التعیین الجدیدة.اإلجراءات المعتمدة بمزی
األدب اإلنجلیزي) والتوسع في التخصصات التقنیة تمریض،الحقوق،لاجدیدة في برنامج الماجستیر (تخصصات ثالثاستحداث .12

(تكنولوجیا الطاقة البدیلة، تكنولوجیا أمن المعلومات).
التعلیم في التدریس بما یسهل عملیة)%5(، بنسبة (Smart boards)ات التي تستخدم فیها االلواح الذكیة زیادة عدد القاع.13

إستخدام تكنولوجیا التعلیم الحدیثة.والتعلم في الجامعة و یوسع 
اییر العالمیة، و ، وتزویدها بأحدث التجهیزات والمعدات ذات المواصفات والمعوالمشاغل الهندسیةتطویر مجموعة من المختبرات.14

ایجابي على من المختبرات والمشاغل في الجامعة، وقد انعكس ذلك بشكل%15ى قد وصلت نسبة التحدیث الى ما یزید عل
في التخصصات المطروحة.العملیة تدریس الموادكفاءة

في الجامعة، وتحدیثها ادیمیة ص للتخصصات والبرامج االكتطویر عملیة حوسبة ملف االعتماد العام للجامعة، واالعتماد الخا.15
.الكترونیاً 

وبما یجعله موقعا عصریا حدیثا كافة المعنیین بالجامعةباالعتماد على التغذیة الراجعة من ،كترونيلموقع الجامعة اإل تطویر .16
لضمان تحسین الخدمة المقدمة للطلبة، وأعضاء الهیئة التدریسیة، وأولیاء األمور والمجتمع.

شروع الطاقة الشمسیة على مستوى الجامعة.البدء بتنفیذ م.17
.لمباني الجامعة باستبدال االرضیات، تغییر وتطویر دورات المیاه، معالجة االسطح، اعادة الدهانمستمرةالصیانة ال.18
البدء بإنشاء مكان مناسب لعمادة البحث العلمي والدراسات العلیا، ومختبرات إضافیة لكلیة الهندسة والتكنولوجیا..19
سیع المساحات المخصصة الستراحات الطلبة، مع ضمان المحافظة على المساحات الخضراء بالجامعة، وانشاء ممرات تو .20

.مرصوفة و زیادة عدد المقاعد والمظالت
االهتمام المستمر بتطویر الخدمات الطالبیة، من خالل تبسیط و تحسین اإلجراءات، واالستمرار بتوسعة المرافق واالستراحات .21

، والثقافیة واالجتماعیة والریاضیة، المنهجیة والالمنهجیةنها، مع زیادة الدعم المادي والمعنوي إلقامة النشاطات الطالبیةوتحسی
و االحتفال بالمناسبات الوطنیة كافة وتنظیم ودعم الرحالت الدینیة (الحج والعمرة) والرحالت السیاحیة والثقافیة والعلمیة وغیرها 

یة داخل الجامعة وخارجها.من النشاطات الطالب
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ذلك في تطویر مسیرة اإلنجازات في مجال البحث العلمي، وزیادة عدد األبحاث المشاریع البحثیة، حیث ساهمدعم تعلیمات اقرار.22
المنشورة، وزیادة عدد المشاریع البحثیة المدعومة من قبل الجامعة.

، مما شجع على زیادة نسبة المشاركة في المؤتمرات والملتقیات العالمیةعلمیة المحلیة و بالمؤتمرات الالتعلیمات الخاصةتفعیل.23
التي تقدم بها أعضاء هیئة طلبات المن اجمالي )%78(الخارجیة حیث وصلت نسبة المشاركات التي دعمتها الجامعة الى نسبة 

التدریس.
أربع مؤتمرات دولیة متخصصة لكلیاتیث تم عقدعة، حواللقاءات في رحاب الجامزیادة دعم عقد المؤتمرات واستضافة الندوات .24

اَالداب، واإلقتصاد والعلوم اإلداریة، والصیدلة، والعلوم وتكنولوجیا المعلومات.
على اجراء التحدیث المستمر لقاعدة بیانات األبحاث والباحثین في الجامعة وتطویرها وتصنیف بحوثها، وعرض التحدیثات.25

وزیادة عدد الباحثین من منتسبي الجامعة اللذین تم اشتراكهم في قاعدة بیانات الباحث الوطني.الموقع االلكتروني للجامعة، 
تحسین تطویر الصناعة و هدفها تطبیقیة، مشاریع ومعظمها زیادة نسبة مشاریع البحث العلمي التي حظیت بدعم الجامعة .26

والمستدامة.في مسیرة التنمیة الوطنیة الشاملة المنتجات والخدمات التي تساهم 
، 2015نجازه مع نهایة العام إت الجامعة، وقد كانت نسبة ما تم جودة خدماضماندوات ونماذج نظام أتطویر وتوسیع وسائل و .27

من المستلزمات واألدوات المطلوبة لتحقیق معاییر ضمان الجودة في الجامعة.%)70(
بمختلف الكلیات والزیارات التي نفذها مكتب االعتماد وضمان الجودة، عدد اللقاءات والملتقیات وورشات العمل والمتابعات زیادة.28

والدوائر اإلداریة والمراكز بهدف تعزیز ثقافة الجودة والتأكد من عملیات التوثیق.
:التوصیات والتوجهات المستقبلیة- 9

لكافة لیات من خالل ورشات عمل تنظم لكعلى بقیة اتعمیم التجربة الناجحة لبعض كلیات الجامعة في امتحان الكفاءة الجامعیة.1
عضاء هیئة التدریس في الكلیات التيت والمهارات التعلیمیة الناجحة أللالستفادة من الخبراالجامعةفي عضاء هیئة التدریس أ

حققت نتائج متمیزة.
مراجعة الخطط الدراسیة والكفایات التعلیمیة وتطویرها لمواكبة حاجات ومتطلبات سوق العمل..2
تفعیل االتفاقیات الثنائیة التي عقدتها الجامعة مع الجهات المحلیة المختلفةركیز على التدریب المیداني للطلبة من خالل الت.3

.وزیادة عدد اإلتفاقیات مع المؤسسات والشركات ذات العالقة
عضاء هیئة أبین األفكار البحثیة و تبادل الخبرات تعزیزو األكادیمیة والكلیاتاالقسام على مستوىتشجیع تشكیل الفرق البحثیة .4

.التدریس
.من الفئة األولى لزیادة تنافسیة الجامعةعلمیة متخصصةالنشر العلمي في مجالت زیادة.5
.األیام الطبیة والخدمات التي یقدمها المركز الصحيیدلة فيمشاركة طلبة كلیتي التمریض والصزیادة.6
بي ومكافحة التدخین والمخدرات.توعویة للحد من العنف الطالطبع وتوزیع نشرات .7
للحرم الجامعي للتعرف على مرافق الجامعة والتخصصات التي تطرحها بهدف إستقطاب تنظیم زیارات لطلبة المدارس الثانویة .8

الطلبة للدراسة في الجامعة.
یئة التدریسیة وتطویر الخطط اإلستفادة من اإلتفاقیات الموقعة مع جامعات عربیة وأجنبیة في زیادة تبادل الطلبة وأعضاء اله.9

التدریسیة وتحسین المخرجات التعلیمیة.
التعلیم العالي والمراكز البحثیة المرموقة عالمیًا بهدف اإلستفادة من المستجدات مؤسساتمن اتفاقیات التعاون مع عقد المزید .10

.العلمیة والتكنولوجیة وتحویل مشاریع بحث علمي مشتركة
التعلیمات وتحدیث دلیل الطالب وكافة النشرات الخاصة ببرامج وتخصصات الجامعة.تعدیل وتطویر األنظمة و .11
تدشین مشروع الطاقة الشمسیة ومشروع البوابات اإللكترونیة..12
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تحسین الموقع اإللكتروني للجامعة من خالل زیادة عدد الروابط والملفات والبحوث المنشورة والنشاطات العلمیة والثقافیة..13
نشر ثقافة ضمان الجودة بین كافة العاملین في الجامعة وتعزیز عملیات التخطیط والتنفیذ والقیاس في مختلف االستمرار في .14

الكلیات تمهیدَا للتقدم للحصول على شهادات ضمان الجودة.
دسة إستحداث تخصصات ماجستیر جدیدة في هندسة البرمجیات وٕادارة الجودة، والتوسع في التعلیم التطبیقي في كلیة الهن.15

والتكنولوجیا.
تسهیل الخدمات الطالبیة وتعزیز النشاطات المنهجیة والالمنهجیة وزیادة المشاركة في المسابقات العلمیة والریاضیة على .16

المستوى الوطني واإلقلیمي.
تیة التي تفعیل دور مكتب التأهیل الوظیفي ومتابعة الخریجین في عمادة شؤون الطلبة بهدف إكساب الطالب المهارات الحیا.17

یتطلبها سوق العمل.
بناء قاعدة بیانات محوسبة متكاملة لكافة نشاطات وٕانجازات الحامعة..18
صة ازیادة مشاركة الجامعة في المعارض والفعالیات المحلیة واإلقلیمیة إلستقطاب المزید من الطلبة في كافة التخصصات خ.19

الراكدة منها.


