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 والتعريف االجرائي لها في التقرير الواردةالمصطلحات قائمة  -3
 التعريف االجرائي المصطلح ر. م

منها  والهدف ،هانفيذمنطقي للنشاطا  والمسؤول عن تآليا  عمل موثقة تحدد التسلسل ال اإلجراءات 0
 والنطاق الذي تعمل فيه وطرق قياس وتقييم نتائج تنفيذها.

الرئيسة وتاكملها، وتستخدم عند الحاجة لها مع  اإلجرااا آليا  عمل داعمة تعزز فاعلية  مساندة إجراءات 0
 اإلجراا نفسه الذي أعد  من أجله، وال تستخدم منفردة أو بشكل مستقل عن اإلجراا الرئيس.

 إجراءات 3
 تصحيحية

مجموعة النشاطا  المبرمجة التي يقوم بها مكتب ضمان الجودة بهدف تصحيح األخطاا 
 أثناا األداا. 

مجموعة النشاطا  المبرمجة التي يقوم بها مكتب ضمان الجودة،  بهدف تجنب األخطاا في  وقائية إجراءات 0
 أثناا األداا.

 اإلدارة 5
يا  ة والتقييم ووضع آلارا  الحااكمية، والتاكليف والمساالة عن متابعة قر يالمسؤول صاحبة

تنفيذ القرارا  وضمان تنفيذها في الموعد المحدد والمستوى المطلوب، وتتمثل برئيس مجلس 
 ، ومدير الدائرة، ورئيس الشعبةاألمناا، ورئيس الجامعة وعميد الاكلية ورئيس القسم

جب أن ها ويرؤيتإلى  المستقبل لتحقيق رسالة المؤسسة والوصولما يجب القيام به اآلن وفي  األهداف 1
 .نفيذتاكون قابلة للقياس والت

 تعليمات العمل 2
مجموعة التوجيها  التي تعلنها اإلدارة )الحااكمية( لفئة معينة من العاملين لديها ولمدة زمنية 

روف التقيد بها في ظتوضيح وتفصيل تنفيذ إجراا ما في نطاق محدد، أو إلى  محددة، تهدف
 استثنائية خاصة.

دليل ترقيم الوثائق المتداولة في الجامعة،  للداللة على نوعها ومالاكها وتسلسلها لتسهيل  جدول الترميز 6
 استخدامها ، وتوثيقها واسترجاعها.

 الحاكمية 6
من مجلس األمناا ومجلس الجامعة  ر في الجامعة ومكوناتها، ابتداا  المجالس صاحبة القرا

 ، والتي تجسد روح الفريقاكاديميومجلس العمداا ومجلس الاكلية وانتهاا  بمجلس القسم األ
 والمشاركة الجماعية في اتخاذ القرار.

لى إ تحويل آليا  تداول الوثائق واستخدامها وتخزينها في الجامعة،  من الطريقة اليدوية الحوسبة 02
 ة.الطريقة الرقمي

ة مياكاديالوحدا  األ ضمان الجودة، وتشارك فيهو  عتماداالكتب إجراا داخلي يشرف عليه م الدراسة الذاتية 00
 واإلدارية والجسم الطالبي في الجامعة،  بهدف تحديد جوانب القوة والضعف في األداا.

ا ( والغاية )المخرجاصها(، وتحديد دورها ليها )اختصإجود المؤسسة والحاجة تعريف سبب و  الرسالة 00
 التي تنتجها.

على خطة واضحة بعد خمس سنوا  من  جابة عن سؤال: ماذا ستاكون عليه المؤسسة بناا  اإل الرؤية 03
 اللحظة التي اعتمد  فيها الرؤية )اإلرتقاا والتطور(.

 السجالت 00
 ومستوى فاعليتها في اإلجرااا البراهين واألدلة الرقمية الموثقة على مدى نجاح تحقيق 

مدة . ويجب أن تحفظ السجال  لاتحقيق أهداف المؤسسة التعليمية وآليا  تطوير اآلداا فيه
 ثالث سنوا  متتالية.
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 سياسة الجودة 05
ة يمياكاداأل اإلجرااا تؤثر على نوعية المخرجا  وجودة عبارة عن متطلبا  النشاطا  التي 

في الصفحا  األولى من هذا  والتي تم اإلعالن عنهالدارسين فيها ل جامعةالتي تقدمها ال
 .تقريرال

عضاا الهيئة أ  يرأسه رئيس القسم ويشارك فيهو  اكاديميالمشرفة على القسم األالعليا الهيئة  مجلس القسم 01
 .جميعهم التدريسية في القسم

 مجلس الكلية 02
يه الاكلية وتتمثل في مجلس الاكلية الذي يرأسه عميد الاكلية ويشارك ف المشرفة علىالهيئة العليا 

 عن المجتمع المحلي ون ة وممثلاكاديميعن األقسام األ ون رؤساا األقسام وممثلنواب العميد، و 
 .من ذوي االختصاص والخبرة

معتمدة ال تخصصا الفي  ، ودرجة الماجستيرالبكالوريوس درجةكفااا  متخصصة من حملة  المخرجات 06
 في الجامعة.

منهجية عمل في متابعة سير تنفيذ القرارا  والتعليما ،  ومساالة المسؤولين عن تنفيذها،   لةءالمسا 06
 ومدى تقيدهم في المدة الزمنية للتنفيذ.

المقياس المرجعي في قياس مدى تحقيق اإلجراا لألهداف التي وجد من أجلها،  بهدف تقييم  المعيار 02
 فاعليته ونجاحه.مدى 

 عتمادمكتب اال 00
 وضمان الجودة

ويتابع عمل اللجان   ويديرها يشرف على نشاطا  ضمان الجودة،المقر الدائم الذي 
 في الجامعة. هاالمتخصصة في ملف الجودة،  ويحفظ وثائق ضمان الجودة وسجالت

ممثل ضمان  00
 الجودة

ليمثلها في لجان ضمان الجودة ويكون مسؤوال الشخص الذي تعينه  جهة داخلية في الجامعة 
 عن متابعة ملف ضمان الجودة في الجهة التي يمثلها.

 الجودةإدارة نظام  03

 :إلى  منهجية عمل تهدف
 ، منع حصول حاال  عدم المطابقة. وذلك بتقليل او تأمين حالة الثبا 
 هاة وتطوير اكاديميآليا  عمل لتقييم الفاعلية التربوية واأل إيجاد. 
  رسالتها وأهدافها.و  من تحقيق رؤيتها الجامعةتهيئة بيئة تعليمية تمكن 
  جرااا الحصول على مخرجا  نوعية، و  ة مميزة عالية الجودة.أاكاديمي ا 
 .تلبية حاجا  المجتمع وتحقيق متطلبا  سوق العمل الحالية والمستقبلية 

 فيها السجال  والبيانا  والمعلوما  الالزمة الوثائق ذا  الشكل والمحتوى الموحد والتي تدون  النماذج 00
 أو الناتجة عن تنفيذ إجراا ما.

 الوثائق المرجعية 05
والقرارا  والمعايير واإلرشادا  واألسس الوثائق الخاصة بالقوانين واألنظمة والتعليما  

 امعةجعن و  مؤسسا  التعليم العالي، اعتمادعن مجلس التعليم العالي وعن هيئة  الصادرة
 الزيتونة األردنية،  في كل مايخطط له، وينفذ في الجامعة.
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 مقدمةال -4
خر ثالث آل الجامعةي ف فرةاتحليل البيانا  المتو على  التقرير الشامل لدراسة التقييم الذاتي في جامعة الزيتونة األردنيةاعتمد 

التي تم فيها بناا نظام إدارة الجودة في ، وهي السنننننننننننننننوا  الثالث األولى 0213، 0210، 0211هي: ميالدية سنننننننننننننننوا  
شننكال  ومضننمونا  من خالل االسننترشنناد بالتعليما  والمواصننفا  الواردة في دليل  الشننامل وتم إعداد التقرير  .وتطبيقه الجامعة

، 0202مؤسننننسننننا  التعليم العالي في العام  اعتمادمؤسننننسننننا  التعليم العالي إلجراا دراسننننة التقييم الذاتي الصننننادر عن هيئة 
لمريرما سنننننبقه من وثائق وتقا عد ليسنننننتاكملأ  الذي  ،لدراسنننننة التقييم الذاتي في جامعة الزيتونة األردنية الشننننناملالتقرير و   ، وسننننن 

 مؤسسا  التعليم العالي )مديرية ضمان الجودة(، وهي:  اعتمادهيئة إلى التقرير والوثائق 
 

  وثيقة مرفقة(  12)الملحق رقم  التفصيلي:و أ. التقرير المعمق 
تضننننننمن كل ما قام  به الجامعة من األولى من بدا العمل في ملف ضننننننمان الجودة، و  ةالثالثسنننننننوا  الفترة  التقريرشننننننمل 
مؤسننننسننننا   اعتماد، وتم تسننننليمه لهيئة 02/20/0203و  02/02/0226ا  في ملف ضننننمان الجودة خالل الفترة بين إنجاز 

 . 20/20/0203الجودة بتاريخ ضمان التعليم العالي / مديرية 
مل بها تقييم الطريقة التي تع التقرير كان الهدف منو ، أبرز التقرير منهجية الجامعة في التعامل مع ملف ضنننننننننمان الجودةو  

 يسنننننننمح بوضنننننننع الخطط المسنننننننتقبلية ،مالئم إدارة جودة وتقديم صنننننننيغة لنظاموذلك بتحديد جوانب القوة والضنننننننعف  ،الجامعة
ظهار القدرة على تحقيق األهداف المخطط لها مسبقا. ،وضمان التطوير المستمر ،داالتحسين األ وتحقيقها  وا 

 
  (وثيقة مرفقة 11)الملحق رقم :]0216-0210[ ب. الخطة االستراتيجية للجامعة

الخطوا  في بناا ، وهو العام الذي بدأ  الجامعة فيه بأولى 0200عد  الخطة االسننننننننتراتيجية األولى للجامعة خالل العام أ  
نظام إدارة الجودة، بعد أن أعاد  صنننيارة رؤيتها ورسنننالتها وراياتها بما ينسنننجم مع توجهها في تبني مبادج ضنننمان الجودة، 

 اعتمادئة ها ونشاطاتها، وقد تم تسليمها لهيإجراااتتحقق معايير ضمان الجودة في إلى  إدارة التغيير الهادفة عتمادوسعيها ال
 .20/20/0203الجودة في  ضمان مؤسسا  التعليم العالي / مديرية

ويا  . وعلى ضنننوا نتائج التحليل تم تحديد أولفيها الفرص والمخاطر ونقاط القوة والضنننعف جامعة الزيتونة األردنية درسننن و 
لخطة ذه األولويا ؛ رسم  االجامعة وحاجاتها بهدف تحسين األداا وتطوير الفاعلية؛ لتحقيق رؤية الجامعة. وانطالقا  من ه

ن م ا  مؤشنننننر  230مجاال  حيويا تشنننننتمل على  تضنننننمن  ثالثة عشنننننرالقادمة، والتي  ةاالسنننننتراتيجية للجامعة للسننننننوا  الخمسننننن
 .مؤشرا  التطوير والتحسين المستمر

 
 (وثيقة مرفقة 10)الملحق رقم  المشروع األولي لتصميم دراسة التقييم الذاتي:ج. 

بإعداد مشنروع تصنميم دراسنة التقييم الذاتي في نهاية العام الثالث لتطبيق نظام إدارة الجودة فيها، وتم تسنليمه قام  الجامعة 
الجامعة في رسم حدود دراسة التقييم   انطلق. و 02/20/0200/ مديرية الجودة بتاريخ  مؤسسا  التعليم العالي اعتمادئة لهي

ثالث سنننننننننننننننوا  ر د الزمنيننة للنندراسنننننننننننننننة والتي حنندد  بنن خا  تمثلنن  بننالحنندو الننذاتي، واالسننننننننننننننتعننداد لتنفيننذهننا من عنندة منطلقنن
، وحدد  النتائج المتوخاة من الدراسننننننننننة، شننننننننننمل  مكونا  الجامعة جميعهاوالحدود المكانية التي  (،0،020،02003020)

سنننالتها ة في تحقيق ر ، وما أنجزته الجامعومدى تحقق معايير الجودة اإلثني عشنننروالمتمثلة بمدى تطبيق نظام إدارة الجودة، 
 رؤيتها المستقبلية.إلى  والوصول
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 دراسة التقييم الذاتي جراءاتملخص وصفي إل 1.4
 الجودة في مؤسننسننا  التعليم العالي   في منتصننف ضننمان إجرااا مؤسننسننا  التعليم العالي لوثيقة    اعتمادمنذ تعميم هيئة 

ضننننننننمان  ادجمباتها، وأتخذ القرار بتبني إنجاز ييم دائها، وتقوأعة نهج ضننننننننمان الجودة في تخطيطها ، تبن  الجام0226العام 
اإلدارة  إلى ، والبننندا ببنننناا نظنننام إدارة الجودة، والعمنننل على إتبننناع نهج إدارة التغيير من اإلدارة التقليننندينننةومعننناييرهنننا الجودة

 تحقق ما خطط  الجامعة له. ا  التي نجاز في الجامعة مجموعة من اإل الماضية نفذ  ةالل السنوا  الثالثبالجودة،  وخ
ة، اكاديميام األفي الاكليا  واألقسننننننن هقيتحقتم ما لتقييم  إجرااا واسنننننننتعدادا  لتنفيذ دراسنننننننة التقييم الذاتي قام  الجامعة بإعداد 

 مكتب الرئاسة.ية والمرااكز والمكاتب المساندة و والدوائر اإلدار 
 دراسة التقييم الذاتي للجامعة اآلتي: إجرااا وأهم ما يميز 

  ة المعتمدة في نظام إدار  اإلجرااا وهي جزا ال يتجزا من موثقة  إجرااا دراسننننننننننننننة التقييم الذاتي،  إجرااا تعتبر
 الجودة في الجامعة، وتنفذ كل خمس سنوا  مرة واحدة.

 واعتمد  ثناا تنفيذ دراسنننننننننننة التقييم الذاتيأمجموعة نماذج جودة، للتخطيط والتنفيذ والتقييم  اإلجرااا في توافر  ت ،
 مؤشرا  أداا لقياس النتائج المتوخاة من الدراسة. اإلجرااا هذه في 

   ن معايير ضننننننننننمان تناول كل معيار م ، ويتمثل فيدراسننننننننننة التقييم الذاتي على النموذج الشننننننننننامل إجرااا اعتمد
 ها.ععلى حدة، وآليا  قياس مدى تحققه في الجامعة ومكوناتها جمي الجودة اإلثني عشر

 ذية لمجموعا  ، وتم عكس ذلك في الخطط التنفيتم تحديد المدة الزمنية لتنفيذ دراسة التقييم الذاتي بستين يوما  فقط
 العمل المسؤولة عن تنفيذ الدراسة.

  نشنننطاا في الإلى  سنننناد قيادة مجموعا  العمل، وا  نهج المشننناركة الجماعية في تنفيذ دراسنننة التقييم الذاتي اعتمادتم
 ين والمسؤولين اإلداريين.اكاديميملف الجودة والقياديين األ

  من خالل االلتزام بإشنننراك الطلبة في كل مجموعة مننهج إشنننراك الطلبة في تنفيذ دراسنننة التقييم الذاتي اعتمادتم ، 
 مجموعا  العمل المنفذة للدراسة.

 من معايير ضننننننننمان الجودة، وهي: مسننننننننتوى التخطيط، مسننننننننتويا  في تقييم مدى تحقق كل معيار  ةتم تحديد ثالث
  مستوى الفاعلية.و ومستوى التنفيذ، 

   يعهاومكوناتها جم في تقييم مدى تحقق معايير ضننننننمان الجودة في الجامعةعتمد نهج الدراسننننننة الميدانية أسننننننلوبا  أ ،
 مااكن حفظها، ومقابلة المسؤولين عنها في أمااكن عملهم.طالع على البيانا  والمعطيا  في أواال

 وهي: االطالع على الوثائق والسننننننننننننننجال ، والمقابال  الشننننننننننننننخصننننننننننننننية، تم تحديد أدوا  جمع البيانا  وتحليلها ،
 .وتحليلها واالستبيانا  واستطالعا  الرأي، ودراسة المؤشرا  الرقمية

  وهي: النتائج )دراسنننننننننننة البيانا  وتحليلها وتقييمها(، رسنننننننننننم خارطة طريق تحدد خطوا  دراسنننننننننننة التقييم الذاتيتم ،
)إصدار األحكام بتحديد نقاط القوة والضعف(، وتقديم التوصيا  )آليا  التحسين والتطوير وأدواته(،  االستنتاجا و 

 ا، وتطوير المخرجا (.و تحديد التوجها  المستقبلية ) خطة تنفيذية لتحسين األدا
وقد ترافق تنفيذ دراسنننننة التقييم الذاتي مع سنننننلسنننننلة من ورشنننننا  العمل والدورا  التدريبية واللقااا  مع أعضننننناا فريق العمل، 

 لتوضيح كيفية تنفيذ الدراسة، وآليا  العمل وأدواته، وطريقة إعداد التقرير النهائي لهذه الدراسة.
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 تنفيذ الدراسةاإلدارية والطلبة في و  ةكاديمياأل  شراك الوحداتإآلية     0.4
ن وحدد  له مجموعة م ،دراسننننننننننننننة التقييم الذاتي إجرااا تضننننننننننننننمينه وتطبيقه ، تم  أثناا بناا نظام إدارة الجودة في الجامعة

النماذج التي يجب إتباعها في تنفيذ هذه الدراسننة كل خمس سنننوا  مرة واحدة، منهجا  للتقييم الدائم، وآلية  للتطوير المسننتمر، 
بعد أن تبن  الجامعة النموذج الشننامل في اإلعداد لدراسننة التقييم الذاتي، قام  بتحديد البنية التنظيمية للجنة المشننرفة على و 

لى بق فيها، بحيث حدد  الجامعة البنية التنظيمية عاسنة التقييم الذاتي، وفرق العمل بما يتالئم مع نظام إدارة الجودة المطدر 
 النحو اآلتي:

  مشرفة  على دراسة التقييم الذاتي.اللجنة العليا لضمان الجودة في الجامعة، لجنة  اعتبار  
 ينهاوالتنسيق فيما بللدراسة  ةمجموعاته المنفذمل، ومتابعة ، لمساعدة فريق العمصغرة متابعة لجنة  تشكيل.  
 يضنننم أعضننناا مجالس الحااكمية في الجامعة، وأعضننناا اللجان التنفيذية لضنننمان لتنفيذ الدراسنننة، فريق عمل  تشنننكيل

الجودة في الجامعة، وعدد من نواب العمداا، ورؤسنننننناا األقسننننننام، وأعضنننننناا الهيئة التدريسننننننية ونشننننننطاا الجودة في 
 رية والمرااكز المساندة، والطلبة.لاكليا  والدوائر اإلداا

 ضمان ( مجموعة عمل من هذا الفريق ، تتولى كل مجموعة دراسة وتقييم معيار واحد من معايير00) وتم تشكيل 
 .( 0، كما هو موضح في الشكل )اإلثني عشرالجودة 

  ها في تقييم مدى تحقق اعتمادمعايير األداا التي يجب تم تحديد خطة عمل لاكل مجموعة من مجموعا  العمل، و
 .اإلثني عشرالجودة ضمان كل معيار من معايير 

  وضننمان الجودة، لشننرح  عتمادعمل حضننرها أعضنناا الفريق، وأشننرف عليها مكتب االالورشننا  من عقد  مجموعة
ة، ومنهجية إصدار األحكام التقييمية، وصيارة متوافر آليا  عمل المجموعا ، وطرق تحليل البيانا  والمعطيا  ال

 ، وكيفية إعداد التقرير النهائي لاكل مجموعة عمل.االستنتاجا 

 
 ( البنية التنظيمية للجنة المشرفة على دراسة التقييم الذاتي، وفرق العمل1الشكل )

 لوافي امن خالل الفهم  ،والطلبة داريةاإلو  ةاكاديمياأل الوحدا  شننننننننراكإ على محتويا  هذا التقرير إنجازفي  جامعةاعتمد  ال
رؤيتها إلى  توصلال في وتسهم رسالتها  للجامعةلمفهوم التاكامل والتشارك والشفافية في تحقيق األهداف والغايا  التي تحقق 

الخطة االستتتتتتتراتيجية، ودليل نظام إدارة الجودة، ودليل الخطط  :رفي إعداد التقري اآلتيةدوا  واسنننننننننتخدم  األالمسنننننننننتقبلية، 
النماذج، و  ،اإلجراءاتوالستتجالت، و والقرارات، الخطط الستتنوية والتنفيذية، الدراستتية، وكتاب القوانين واألنظمة والتعليمات، 

لستتنوية، التقارير او التقارير الفصتتلية، و التقارير الدورية، و محاضتتر االجتماعات، و  المقابالت الشتتخصتتية،و  االستتتبيانات،و 
 والمشاريع التطويرية المنجزة .  الدراسات واألبحاث، و  الملتقيات،و اللقاءات الجماعية، و 
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 ومدى تحققه دراسة التقييم الذاتيالهدف من  3.4
تم التأاكيد على أن تشننمل دراسننة التقييم الذاتي مناحي العمل جميعها، وعرف  حدود دراسننة التقييم الذاتي زمنيا  بثالث سنننوا  

 : ةاآلتيتحقيق األهداف ، ومضمونا  0203، 0200، 0200هي: 
 اتخاذ . من هنا تم على حدة ، ولاكل معياررمدى تحقيق كل مكون من مكونا  الجامعة للمعايير األثني عشنننننننننننننن

 النموذج الشامل نموذجا  لتنفيذ دراسة التقييم الذاتي.
 بة ا  المتحققة بنسنننننننننننننجاز ، وربط اإلمدى تحقيق الجامعة ومكوناتها جميعا لمجاال  الخطة االسننننننننننننتراتيجية وبنودها

 . ، خالل العامين الماضيين من عمر الخطةورسالتها تحقق رؤية الجامعة
 وانعكنناس هننذه الفنناعليننة على مخرجننا  ، ة في الجننامعننة ومكوننناتهننا جميعهننامنندى فنناعليننة تطبيق نظننام إدارة الجود

 فيها. الجامعة ، وتحسين األداا
  عاملين، وأولياا األمور، والجها التدريس، و الطلبة، وأعضننننناا هيئة المن مدى تحقيق الجامعة لرضنننننا المسنننننتفيدين 

 الموظفة للخريجين، والمجتمع بشكل عام.
خالل  تحقيق مبدأ   التطوير المسنننننتمر  منتحديد مسنننننتوى إلى  تحقيقها من دراسنننننة التقييم الذاتي تهدفواتج المطلوب النأما 

 في المجاال  اآلتية: ونقاط الضعفالوقوف عند نقاط القوة 
 تحقيق الجامعة، ومكوناتها  لرؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها 
 ها.عا جميتطبيق نظام إدارة الجودة وفاعليته في الجامعة، ومكوناته 
  اتهاإنجاز تنفيذ الخطة االستراتيجية للجامعة، وفاعلية 
 تحقق معايير الجودة اإلثني عشر، وفاعلية تحققها 

مسننننننننننتويا  مترابطة، هي: المنهجية ) التصننننننننننمييم  ل مجال من هذه المجاال ، في ثالثبحيث يتم توثيق نتائج الدراسننننننننننة لاك
رير دراسننة ذلك يكون تقالرقمية، ومؤشننرا  األداا(، وب الفاعلية )المؤشننرا و (، اإلجرااا التنفيذ ) آليا  العمل و و والتخطيط(، 

ليم العالي، سنننسنننا  التعمؤ  اعتمادالتقييم الذاتي، دليال  على اسنننتحقاق الجامعة لنيل شنننهادة ضنننمان الجودة، التي تمنحها هيئة 
 مية وعالمية في مجال ضمان الجودة.شهادا  إقليإلى  واالستعداد للتقدم

ني على تقرير مختصر استداللي )مبصيارة إلى  دراسة التقييم الذاتي الجامعة من خالل تنفيذ توصل على ما تقدم، بناا  و 
 فرة( يستتتتتتتتتتخدم أداة  االحقائق واألدلة والبراهين(، واستتتتتتتتتتنتاجي )مبني على التحليل المعمق للمعطيات والمعلومات المتو 

لجامعة ومكوناتها، وتعميمه ليطلع عليه العاملون جميعهم المستتتتتتمر في ا غيير والتحستتتتتين والتطويرللتخطيط من أجل الت
 مما يسمح باآلتي: ه على الموقع االلاكتروني للجامعة،وكل من يعنيهم األمر، من خالل نشر  في الجامعة، وطلبتها،

الجودة، هو مبدأ النزاهة ه مسنننننننننننننتقبال ، تحقيقا  لمبدأ مهم من مبادج ضنننننننننننننمان إنجاز اطالع الجميع على ما تحقق، وما يجب  .0
 والشفافية.

 مر.التي يجب االستفادة منها ، تحقيقا  لمبدأ التطوير المستنقاط الضعف تقييم الوضع الحالي للجامعة، وتحديد نقاط القوة، و  .0
أداة )تقرير دراسنننة التقييم الذاتي( بحيث يتم اسنننتخدامها، وتنفيذها بشنننكل دوري مسنننتمر، أداة  للتحسنننين والتطوير، تحقيقا   إيجاد .3

 خاذ القرارا  بناا  على الحقائق.لمبدأ ات
هذه الدراسننة  ذبناا الخبرا  والاكفااا  القادرة على التخطيط لدراسنننة التقييم الذاتي، وتنفيذها، وتوسنننعة حجم المشننناركة في تنفي .0

 في المستقبل، تحقيقا  لمبدأ العمل بروح الفريق.
 توفير وثيقة تتسم بالدقة والمصداقية، تثب  استحقاق الجامعة لنيل شهادة ضمان الجودة. .5
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 في الجامعةالتقييم الذاتي دراسة  إجراءاتمعلومات ضرورية لفهم  4.4
، ي عشننننننننراإلثنأعد  لتقييم مدى تحقق معايير ضننننننننمان الجودة دراسننننننننة التقييم الذاتي في جامعة الزيتونة األردنية،  إجرااا 

كونها شننكل  األسنناس الذي انطلق  منه الجامعة في تحديث رؤيتها ورسننالتها وراياتها، ورسننم  خطتها االسننتراتيجية لخمس 
  في مضنننننمونه منهجية عملها، وآليا  تنفيذه، ومؤشنننننرا  األداا لقياس سننننننوا ، وقام  ببناا نظام إدارة الجودة فيها، وحدد

 فاعليته. 
بمجموعة من المواصننننفا ، من الضننننروري االطالع عليها، لتاكوين صننننورة واضننننحة حول كيفية الدراسننننة  إجرااا تميز  قد و 

 التخطيط لها، وآليا  تنفيذها، والنتائج التي خلص  إليها، وهذه المواصفا  هي:
 

  ن بيالخمس سننننننننوا  ال، وخالل تنفذ كل خمس سننننننننوا  مرة واحدةدورية  إجرااا ة التقييم الذاتي، دراسننننننن إجرااا
تها، اإنجاز ييم الجودة لمتابعة أداا الجامعة، وتق إجرااا في نظام إدارة الجودة مجموعة من   تتوافرالدراسننننننننننننننتين، 

العا  استط إجرااا الوقائية والتصحيحية،  اا اإلجراالتدقيق الداخلي،  إجرااا المراجعة الدورية،  إجرااا مثل 
تدريسية متابعة العملية ال إجرااا إعداد التقارير والخطط السنوية في الجامعة ومكوناتها،  إجرااا رضا المستفيد، 

مراجعة الرؤية والرسنننالة واألهداف،  إجرااا تحديث وتطوير الخطط الدراسنننية ومصنننادر التعلم،  إجرااا والتقييم، 
 ستخدمة في الجامعة.الجودة الم إجرااا داا لاكل إجراا من متابعة مؤشرا  األإلى  باإلضافةا هذ
 

  الهدف منها،و الدراسننننننة،  إجرااا وتتضننننننمن موثقة ومخطط لها مسننننننبقا ،  إجرااا دراسننننننة التقييم الذاتي،  إجرااا 
مجموعة نماذج   تتوافرونطاق عملها، وجدولها الزمني، والمسننننننننننؤوليا  عن كل نشنننننننننناط فيها، وآليا  عملها، كما 

 الدراسة، ونماذج توثق مخرجا  الدراسة. إجرااا تستخدم لتوثيق مدخال  الدراسة، ونماذج توثق 
 

  تها ، وتركز على تحليل البيانا  ودراسننمهمة جمع البيانا  تتعدىميدانية  إجرااا دراسننة التقييم الذاتي،  إجرااا
صننننننندار األحكام، ف الدراسنننننننة تعتمد على أن تقوم مجموعا  العمل بالزيارا   إجرااا بهدف اسنننننننتخالص النتائج وا 

جراا المقنننابال  وتنفينننذ  الميننندانينننة للجهنننة النننداخلينننة في الجنننامعنننة، واالطالع على البيننناننننا  في مكنننان حفظهنننا، وا 
 عا  خالل مدة الدراسة.االستطال

 
  يم من أن دراسنننننننة التقي، انطالقا  ثالثة شنننننننهورقصنننننننيرة المدة، وال تتجاوز  إجرااا دراسنننننننة التقييم الذاتي،  إجرااا

ا  والتطوير الذي تنتهجه الجامعة بشنننكل مسنننتمر ودائم، ويتم نجاز الذاتي هي محطة من محطا  تقييم مسنننيرة اإل
 والوحدا  اإلدارية والمسننننناندة، والوحدا  الطالبية في هذه الدراسنننننة، والتي تهدفة، اكاديمياشنننننراك كل الوحدا  األ

 تحديد نقاط القوة ونقاط الضعف في الجامعة.إلى 
 

  ("13)الملحق  نظام إدارة الجودة في الجامعة دور تقييم إلى  أيضننا  تهدف  إجرااا دراسننة التقييم الذاتي،  إجرااا ،
ملياتها الجودة في أنشطتها وع إجرااا الجامعة تتبع الجامعة ورسالتها وراياتها،  فية رؤ إسهامه في تحقيق ومدى 

دارتها، و  ئج وتحديد النتا قياسليا  تنفيذ دقيقة، ومؤشننننننرا  أداا منهجية واضننننننحة، وآ اإلجرااا في هذه   تتوافروا 
 مستوى الفاعلية.
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 الجودة في الجامعةضمان معايير  ة عن تحققمختصر لمحة   5.4
أن  علما   ، لضمان الجودة اإلثني عشرلمعايير لالجامعة  تحقيقمدى ، و لجامعةتقييم الوضع الحالي ل بهدف الدراسة  انطلق

: تيةاآلالحقيقة إلى  وتوصننننننننننننننل االطالع على تجارب الجامعا  العالمية واإلقليمية والمحلية قام  بومنذ البداية الجامعة 
 ا  تغيير طلب توهذا بدوره  ،داااسننتمرارية التطور وتحسننين األ يضننمن بناا نظام إدارة جودةإلى  جامعة الزيتونة األردنية بحاجة

المعايير التي بويحقق االلتزام  المعايير العالمية لجودة التعليم العاليبما ينسنننننننننننجم مع  ،في طريقة اإلدارة وآليا  عملها ا  جذري
مؤسنسنا   عالنماذج العالمية في اختيار ما يناسنب واقإلى  والتي اسنتند  أصنال مؤسنسنا  التعليم العالي اعتمادحددتها هيئة 
 .في األردن التعليم العالي

ة يحقق للجنامعن ةإدارة جود نموذج نظنامتبني  الق فعنالينا  الجودة في الجنامعنة علىطنتم العمنل مننذ اللحظنة األولى ال قندو 
ي خدمة ف ويرضنننني العاملين فيها والمسننننتفيدين من رسننننالتها ،واإلداري  اكاديميوتطوير واقعها األ ،دائهاأآليا  عمل لتحسننننين 

مؤسننسننا   تماداعوالمعتمدة من هيئة ، ويضننمن أيضننا  تحقيق معايير الجودة المعلنة والمسنناهمة في رفعته وتنميته. ،المجتمع
 اآلتي:، وقد بين  نتائج دراسة التقييم الذاتي مدى تحقق هذه المعايير على النحو التعليم العالي

 
 رقم

  الفاعلية  التنفيذ  التخطيط قيد الدرس المعيار المعيار

 %52 %12 %122 التخطيط والفاعلية، الرؤية والرسالة: الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط 21
 ؟ %52 %122 الدراسا  العليا ،البكالوريوس،التخطيط والتقييم، المتطلبا  العامة: البرامج التربوية وفاعليتها 20
المسؤوليا  العامة لبرامج ، أهداف الخدما  الطالبية وتنظيمها: الطلبة والخدمات الطالبية 23

 %52 %42 %52 الخدما  الطالبية، التقييم األاكاديمي للطلبة وسجل العالما ، تطوير الطلبة

24 
 

، يئة التدريسيةالهتقييم أعضاا ، اختيار أعضاا الهيئة التدريسية : أعضاء الهيئة التدريسية*
 %32 %52 %55 النمو المهني ألعضاا الهيئة التدريسية، التعليما  الخاصة بأعضاا الهيئة التدريسية

 %42 %12 %12 بداعاتيفاد والبحث العلمي واإلاإل 25
التسهيال  والوصول ، مصادر المعلوما  والخدما ، المكتبة: المكتبة ومصادر المعلومات 26

 %62 %45 %12 التخطيط والتقييم، والطواقم البشريةاإلدارة ، إليها

 %42 %62 %12 القيادة واإلدارة، مجلس الحااكمية، نظام الحااكمية واإلدارة في المؤسسة: الحاكمية و اإلدارة 24
 122 الي االستثمار الم، اإلدارة المالية، كفاية المصادر المالية، التخطيط المالي: المصادر المالية 25

% 122% 122% 

 %12 %12 %32 التخطيط للمصادر، األجهزة والموارد، التسهيال  التدريسية والداعمة: المصادر المادية 21
12 
  

ارية ضمان استمر ، دارتها وعملياتهاإالمعايير المهنية واألخالقية في : النزاهة المؤسسية*
 %62 %42 %42 تزام بحرية السعي وااكتساب المعرفةلاال ،النزاهة

11 
  

فير ، تو المشاريع ميزانية، برامج ودراسا  ومشاريع تخدم المجتمع: لتفاعل مع المجتمع*ا
إجراا الدراسا  لمعرفة أثر المشاريع ، دقيقة وصحيحة في أدلتها ومنشوراتهامعلوما  

 .المنفذة
 ؟ 42% 42%

10 
  

ظام ن إيجاد مكتب جودة يتولى إدارته أشخاص مؤهلون لضمان تحقيق:إدارة ضمان الجودة*
 %122 %52 %122 .الجودة، وتوفير األدلة على ذلك
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 . ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي5
اإلقليمي و دائها وعطائها ورفدها المجتمع المحلي في أ التميزإلى  ية من الجامعا  األردنية التي تسعىجامعة الزيتونة األردن

سه، وتميز  بتفاعلها مع ب الف الخريجين المؤهلين  الجامعة ا  العلمية األردنية منذ نشأةنجاز مها في اإلاالمجتمع المحلي وا 
، م العالييمؤسسا  التعل اعتمادهيئة  الذي وضعتهمع متطلبا  الجودة والتطوير المستمر . وقد تجاوب  0663عام في ال

 في بناا نظام جودة ومتميزا   ددا  مح تخذ  الجامعة منهجا  ، وبعد دراسة معمقة ودقيقة االماضيةالثالثة سنوا  الخالل و 
 الجودة  في ملف ضمان ، وقد حدد  الجامعةوالطلبة لمكوناتها، وقام  بحملة موسعة لنشر ثقافة الجودة بين العاملين فيها

ج ا ، وقد استفاد  الجامعة من نتائنجاز مجموعة من المحاور والقضايا ذا  األولوية، وحقق  فيها مستويا  متباينة من اإل
ضمان ير قياس مدى تحقق معايإلى  في القضايا التي تهمها، باإلضافة نجازدراسة التقييم الذاتي في تحديد مستويا  اإل

 :هيا  نجاز اإلالجودة، وهذه 
 

 نجازنسبة اإل         البند
 %022 تبني نهج التخطيط االستراتيجي، وتحديد التوجهات المستقبلية للجامعة .1
، وتنفيذ هذه بعة تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتهااتم جراءاتإلالتخطيط  .0

 اإلجراءات
15% 

 %52 ، وتطويرها، وتقييمهاوالمادية التخطيط لتنمية الموارد البشرية .3
 %65 ة ومصادر التعلم، وتطبيقها، وقياس فاعليتهاكاديميالتخطيط لتطوير البرامج األ  .4
 %52 تطبيقه، وقياس فاعليتهالتخطيط لتطوير التعلم االلكتروني، وأدوات  .5
 %22 التخطيط لتطوير مسيرة البحث العلمي، وتطبيقها، وقياس فاعليتها .6
 %12 اإلجراءاتالتخطيط للتفاعل مع المجتمع وخدمته، وتطوير آليات تنفيذ هذه  .4
 %65 التخطيط لتطوير البنى التحتية والبيئة التعليمية في الجامعة، وتنفيذها .5
 %65 ة واإلدارية والمساندةكاديميجودة للجامعة ومكوناتها األ بناء نظام إدارة  .1

 %20 تفعيل وتنفيذ نظام إدارة الجودة في الجامعة ومكوناتها .12
جراءاتنشاطات الجامعة و  جالس الحاكمية وتطوير دورها فيتفعيل م .11  %62 هاا 
 %65 تبادل الوثائق والسجالت والبيانات، وحفظها، وتحسين آليات تطبيقها إجراءاتتحديث  .10
 %22  ات الجامعةإنجاز تفعيل عمل اللجان وتطوير آليات عملها، وتعزيز دورها في  .13
 %32 متابعة الخريجين، وآليات التخطيط لها، وتنفيذها إجراءاتتطوير  .14
نجاز المستفيدين، و  يد مدى رضاداستطالعات الرأي لتح جراءاتالتخطيط إل .15  %02 هاا 
 %25 المشاركة في الفعاليات واألنشطة المحلية والعالمية الخاصة بملف ضمان الجودة .16
 %62 التغلب على المعوقات والصعوبات اتجاه إرادة التغيير في الجامعة .14
 %15 والكادر اإلداري والجسم الطالبي في الجامعة كاديمينشر ثقافة الجودة في الوسط األ  .15
نجاز التخطيط لتنفيذ دراسة التقييم الذاتي في الجامعة، و  .11  %022 هاا 
 %65 اتهإنجاز وضمان الجودة، وآليات عمله، وتقييم  عتمادتطوير مهام مكتب اال .02
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 المدة الزمنية لهذا التقرير، أي مقارنة ما كان عليه  مستوى التغيير الحاصل خالل قياس  ائج في هذا الجدول اعتمد  علىمالحظة: النت
التي تنتهي  ه من الخطة االستراتيجية للجامعةإنجاز ، وحسب ما تم 0200العام بداية ، وبين الوضع في 0200العام  بداية الوضع في

 .0201في نهاية العام 

 
 . فصول الدراسة6

لاكل معيار من معايير ضنننننمان الجودة  عة فصنننننال  الجام الذاتي خصنننننصننننن امل لدراسنننننة التقييم في هذا الجزا من التقرير الشننننن
ث يتضمن كل حي ، حسب النموذج الشامل الذي اختارته في مشرعها األولي لتصميم دراسة التقييم الذاتي فيها.اإلثني عشر

 هي:و ، في كل فصلالبنود الرئيسة ، مثل  فصل من فصول الدراسة ثالثة محاور رئيسة
 

والتي تم صننننيارتها على شننننكل نقاط تسننننلط الضننننوا على مدى تحقق البنود الفرعية للمعيار والتي تهم  لدراستتتة:نتائج ا -أوال  
الجامعة، وتؤثر على تحقيق رؤيتها ورسننننننننالتها، وتعكس مدى انسننننننننجام رؤيتها ورسننننننننالتها وراياتها مع ما تحقق. كما تسننننننننلط 

في رسننننننم  أهمية نتائج دراسننننننة التقييم الذاتيإنطالقأ  من فهم قها بشننننننكل جزئي، الضننننننوا على البنود التي لم تتحقق أو تم تحقي
ن و اإلبتعاد عن اإلحصننننائيا  والنتائج الرقمية، حرصننننا  منا على أن يك (قدر اإلمكان) تم تجنبمعالم مسننننتقبل الجامعة. وقد 

 وشامال  للجامعة ككل.واستنتاجيا ، التقرير استدالليا ، وتقييميا ، 
جداول فيها التفاصننننننيل الدقيقة للنتائج،  واالحصننننننائيا  وال  تتوافرة والتنسننننننيق، عسننننننلم  من قبل مجموعا  العمل للجنة المتابمالحظة: النتائج التي 

  نتائج استطالعا  الرأي ونتائج المقابال  في كل مكون من مكونا  الجامعة.مؤشرا  األداا، و الرقمية، و 
 

حقا ، ونقاط ال ة في الجامعة، بهدف تعزيزها وتطويرهامتوافر القوة التم صننننننننننيارتها على شننننننننننكل نقاط و  :االستتتتتتتتنتاجات -ثانيا  
فرص التحسننين المناسننبة لتطوير األداا وتحسننين المخرجا  الحقا   إيجادفي تحقق كل معيار، بهدف  الضننعف التي لوحظ 

يه ع ما توصننننننننننننننل  إلوقد تم اختيار نقاط القوة ونقاط الضننننننننننننننعف الواردة في هذا التقرير من مجمو  .في الخطط المسننننننننننننننتقبلية
مجموعا  العمل من اسننننننننننتنتاجا ، إنطالقا  من أهمية البند وأولويا  الجامعة والقضننننننننننايا التي تؤثر على مسننننننننننيرتها وتحقيق 

 رؤيتها ورسالتها.
 

تنتاجا  توصنننل إليه من اسنننتم الآليا  التعامل مع ما يضنننا  على شنننكل نقاط تعكس والتي تم صنننيارتها أ التوصتتيات: -ثالثا  
تحقق كل معيار من معايير ضنننمان الجودة، حيث شنننمل  التوصنننيا  على مقترحا  لتعزيز نقاط القوة، وتحديد فرص لمدى 

 التحسين المناسبة للتغلب على نقاط الضعف في تحقق المعيار.
 

ها في لتطرق لها فصول الدراسة، بل أفرد فلم تتحقق معايير ضمان الجودة،  تطويرلضمان أما الخطط التحسينية المقترحة 
أن ب   المعايير جميعها، وذلك للقناعةتح  مسنننمى   الخطة التحسنننينية في الجامعة   شنننمل (1)البند هذا التقرير بند خاص 

قا  ، وأن الخطة التحسنننننننينية سنننننننتعتمد الحقا  لتاكون ملحارة له أثر إيجابي على أاكثر من معيالاكثير من بنود الخطة التحسنننننننيني
، 0200، ومن هنا تم تحديد السنننقف الزمني للخطة التحسنننينية بثالث سننننوا  هي: الجامعة أسننناسنننيا  للخطة االسنننتراتيجية في

 ، وتنتهي مع إنتهاا المدة الزمنية للخطة االستراتيجية.0201، 0205
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 الفصل األول 
 الرؤية والرسالة واألهداف

 )يغطي هذا الفصل مجاالت المعيار األول وهي: 
 والفاعلية(التخطيط الرسالة واألهداف، و 

 
 

 

 الصفحة البند الرقم
 00 النتائج 1.1
 06 االستنتاجات 0.1
 06 التوصيات 3.1

 

 
 الهدف الرئيس من تقييم المعيار:

 التعريف برؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها، وعكس درجة تحقق رسالتها 
 توضيح مستوى التخطيط في المؤسسة، وعكس مدى فاعليته في التطوير 
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 النتائج 1.1
 
 واألهداف النتائج الخاصة بالرؤية والرسالة والغايات 1.1.1 
 

 وتم  0200للمرة األولى في العام في الجامعة رؤية ورسالة ورايا  واضحة ودقيقة، تم تحديثها   تتوافر ،
الجودة الخاصة  إجرااا ، وتبين أن التحديث في المرتين تم حسب 0203في العام للمرة الثانية مراجعتها 

 ة الجامعة(ة في رئاسمتوافر الرؤية والرسالة والغايا   اعتماد)محاضر االجتماعا ، وقرارا   بمراجعة الرؤية والرسالة والغايا .
  على  ةمتوافر ها وتعميمها، فهي اعتمادتم  مناقشة رؤية ورسالة ورايا  الجامعة في مجالس الحااكمية، وتم

مطبوعا  الجامعة ومنشوراتها، مثل دليل  معظموعلى  ،)www.zuj.edu.jo( الموقع االلاكتروني للجامعة
 عتمادتب االة في مكمتوافر المطبوعا  )الطالب، الاكتاب السنوي، الخطة االستراتيجية، الخطط السنوية وتقاريرها. 

 وضمان الجودة(.
  جدارية تعلن عن رؤية الجامعة أو رسالتها أو راياتها.في الجامعة أي لوحا    تتوافرال 
 لرؤى وقد تبين أن مناقشة ا ،في كل كلية من كليا  الجامعة وعددها سبع كليا  رؤية ورسالة وأهداف  تتوافر

هداف، ونوقش  في مجالس مراجعة الرؤية والرسالة واأل إجرااا ها، تم حسب اعتمادوالرسائل واألهداف و 
حيث أوص  األقسام، ونسب   ومجالس الاكليا ، ومجلس العمداا على التوالي، مجالس األقسام،الحااكمية: 

ا قد أعلن  عن رؤيتها ورسالتها وأهدافه جميعها الاكليا  ولوحظ أن .ا القرار  الاكليا ، واعتمد مجلس العمداا
جدارية بهذا  لوحا  أرلب الاكليا  وفر لتها، وأد لجامعة، وأرلبها على وثائق الاكليا على الموقع االلاكتروني ل

 .ضبط الوثائق والسجال ( إجرااا ة في أمااكن حفظها حسب متوافر )محاضر االجتماعا  الخصوص داخل مبانيها. 
 وقد  ،رؤية ورسالة وأهداف ( قسما  06ة في الجامعة وعددها )اكاديمياألقسام األمن ( قسم 02 )في   تتوافر

ة مراجعة الرؤية والرسال إجرااا حسب في معظمه ها، تم اعتمادواألهداف و تبين أن مناقشة الرؤى والرسائل 
، حيث نسب  ، على التواليواألهداف، ونوقش  في مجالس الحااكمية: مجالس األقسام، ومجالس الاكليا 

ضبط الوثائق  إجرااا ة في أمااكن حفظها حسب متوافر )محاضر االجتماعا  . القرار األقسام، واعتمد مجلس الاكلية
 .والسجال (

 ن   تتوافر ال خر، توفر  في الجزا اآلفي جزا من الدوائر اإلدارية والمرااكز المساندة رؤية ورسالة وأهداف، وا 
الجودة ونماذجها، كما أن االعالن عن هذه الوثائق يكاد  إجرااا فإن تحديدها تم بمبادرا  فردية دون التقيد ب

 يكون رائبا . 
 

 تبين أن الجامعة والوحدا ألهداف في الجامعة ومكوناتها، و الرؤية والرسالة واتوافر   يوضح نتائج دراسة ( 0.0الجدول )
 ودة ونماذجها.الج إجرااا ة )الاكليا  واألقسام( فيها تمتلك رؤى ورسائل وأهداف واضحة ومعلنة، وتم تحديثها حسب اكاديمياأل

تبن  ورسالة وأهداف واضحة ومعلنة، و  بينما تباين  النتائج في الوحدا  اإلدارية، حيث تبين أن جزاا  منها ال يمتلك رؤية
  خر يمتلك رؤية ورسالة وأهداف محددة ولاكن رير معلنة.، والجزا اآلبدورها رؤية ورسالة الجامعة وراياتها
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 ياغتهاصإلى  اف في الجامعة ومكوناتها، ومستوى اإلعالن عنها، وآلية التوصلالرؤية والرسالة واألهدتوافر   ( 1.1جدول)
 ةمتوافر  ( ريرX، )متوافر( يعني مالحظة: )

 البند الرقم
طريقة  مكان االعالن فرامدى التو 

 عتماداال
توافر   

 الرؤية
توافر   

 الرسالة
توافر   

 األهداف
الموقع 
 االلكتروني

مطبوعات 
 وثائقو 

لوحات 
 جدارية

حسب 
 اإلجراءات

      X  الجامعة  .0
        كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما   .0
        كلية الصيدلة  .3
        كلية التمريض  .0
        كلية اآلداب  .5
      X X كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية  .1
        كلية الحقوق   .2
     X X X كلية الهندسة  .6
   X  X X X عمادة البحث العلمي والدراسا  العليا  .6

    X X X X عمادة شؤون الطلبة  .02

    X X X X المكتبة  .00

    X X X X مركز الحاسوب  .00

    X X X X مركز الدراسا  واالستشارا    .03

 X X X X X X X المركز الصحي  .00

   X  X X X والتسجيلدائرة القبول   .05
   X X X X X دائرة شؤون الموظفين  .01

    X X X X الدائرة المالية   .02

 X X X X X X X دائرة الحركة  .06

 X X X X X X X دائرة الوازم  .06

    X X X X دائرة العالقا  العامة  .02

 X X X X X X X دائرة الهندسة والصيانة والخدما   .00

 X X X X X X X دائرة األمن  .00

 1 5 2 02 00 01 01 مجموع درجا  التحقق 
%20 %20 نسبة التحقق   10%  05%  30%  03%  02%  
 022 12 الدوائر 62 العمادا  52 الجامعة (درجة 022)من  الدرجة الموزونة 
 134 02 الدوائر 22 العمادا  00 الجامعة الدرجة الفعلية 
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 رؤيتة الجامعة
قليميا  في برامجها التعليمية ، وأنشطتها البحثية ضمن انة مرموقة محليا  و مكإلى  أن تصل الجامعة  ا 

 لضمان الجودة عتمادمعايير اال
 رسالة الجامعة

االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي ، ورفد المجتمع المحلي واالقليمي بالكوادر المتخصصة والخبرات  
المؤهلة القادرة على التطوير واالبداع والقيادات المدربة الفاعلة، ومواكبة التطور التكنولوجي بما يعزز 

 بيئة علمية خصبة إلى إيجاد ات الجامعة العلمية والبحثية والمعرفية في خدمة المجتمع، سعيا  إنجاز 
 وجاذبة.
 الجامعة غايات
 الخطط الدراسية المواكبة الحتياجات المجتمع والتقدم العلمي اتعتما توفير بيئة تعليمية متطورة ، و .1
 بناء الخبرات القا رة والمؤهلة، وإتعدا ها في مجاالت التخصص المعتمدة  في الجامعة .1
والتفوق والبحث واالنتاج والعمل كفريق، والمساهمة في تحفيز الطلبة وتشجيعهم تعلى التعلم  .1

 التفاتعل مع المجتمع
تشجيع البحث العلمي و تعم الدراسات العلمية والعملية في المجاالت المختلفة، لتلبية احتياجات  .0

 المجتمع المحلي.
صا ر بمتعزيز التعليم والتعلم االلكتروني وتطوير األساليب والوسائل التعليمية واالهتمام  .5

 تكنولوجيا التعليم والتعلم.
 ، بما يخدم العملية التعليمية والعلمية للجامعةكا يميالربط بين الكا رين اإل اري واأل .1
 التوجه نحو المجتمع اإلقليمي بثقافاته المتعد ة .7

 
 قيــم الجامعـة
 االنتماء الوطني 
 االخالص والنزاهة 
 القابلية للتعلم المستمر 
  التقييمالعدالة في 
 الريادة واالبتكار 
 العمل الجماعي 

 
  حور راياتها المعلنة، حيث أاكد  الرسالة على أن مو يوجد ترابط متين بين األفكار الرئيسة الواردة في رسالة الجامعة

لى عة القادرة على بناا الخبرا  المؤهلة والقادرة اكاديميعلى تأمين البرامج األالجامعة رسالتها هو الطالب، وتعمل 
موااكبة التطورا  التقنية واستخدام أحدث الوسائل واألدوا  التعليمية بهدف إلى  التطوير واإلبداع، وتسعى الجامعة

 اإلرتقاا بمستوى التعليم الجامعي، وتدعم البحث العلمي وتشجع الباحثين وتوجههم نحو خدمة المجتمع وتنميته.
  بعد دراسة مفصلة 0203التخصصا  جميعها في العام قام  الجامعة بمشروع تطويري للخطط الدراسية في ،

لواقع الخطط الدراسية ومحتوياتها، وقد انعكس ذلك على تحديث متطلبا  الجامعة ومتطلبا  الاكليا  ومتطلبا  
)مشروع  ا.ة التي تطرحهاكاديميالتخصصا  فيها، مما ساهم في انسجام تحقق رؤية الجامعة ورسالتها مع البرامج األ

 وضمان الجودة( عتمادفي مكتب اال  متوافريكلة الخطط الدراسية إعادة ه
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 رؤية الجامعة ورسالتها، وتنفيذ راياتها على أرض موثقة ومطبقة للتأاكد من تحقق  إجرااا في الجامعة   تتوافر
ن وقياس فاعليتها لضمان التطوير والتحسي اإلجرااا في الجامعة آليا  لمتابعة تطبيق هذه   تتوافرالواقع، و 

وتطويرها يتم بشكل مضطرد وتصاعدي خالل األعوام  اإلجرااا المستمر، فقد تبين أن تحديث 
 وضمان الجودة( عتمادفي مكتب االتوافر  )دليل نظام إدارة الجودة م. 0203،0200،0200

 ( تمثل التوجها  المستقبلية للجامعة وأداة 0201-0200في الجامعة خطة استراتيجية لخمسة أعوام )  تتوافر
مؤشرا  أداا لهذه الخطة تتميز بالقابلية للتنفيذ والقياس، مما يشكل ضمانة النسجام   تتوافر، و رؤيتهاإلى  وصولها

والمشاريع المنفذة فيها مع رؤية الجامعة ورسالتها وراياتها، وقد تبين أن الجامعة قد أنجز   اإلجرااا العمليا  و 
 وضمان الجودة( عتمادفرة في مكتب االا)الخطة االستراتيجية للجامعة وملحق مؤشرا  األداا للخطة متو من هذه الخطة.  35%

 ن المرافق تحسي  وعلمية خصبة وجاذبة، شملمن أجل بناا بيئة تعليمية  ةتطويري مجموعة مشاريعقام  الجامعة ب
قيم وتخطيط وتر ا عادة ترقيم المباني والمرافق حسب المواصفا  العالمية، و توسعة الحرم الجامعي، و والخدما ، 

ير وفي الساحا ، تطو ن استراحا  الطلبة داخل المباني ، زيادة وتطوير أمااكالسيارا  للعاملين والطلبة مواقف
وسبة أعمال حللطلبة استاكماال  لمشروع  تطبيق نظام التسجيل عن بعدو وتحديث نظام المراقبة البصرية االلاكتروني، 

استحداث تخصصا  جديدة تنسجم مع الخطة االستراتيجية لتطوير التعليم العالي و استحداث أبنية جديدة، و الجامعة، 
 وضمان الجودة، والدائرة الهندسية( عتمادمكتب االفرة في ا.)الوثائق متو في األردن

  فيها كل جوانب رسالة الجامعة ومجاالتها، وتشكل أداة فعالة في   تتوافرالمتبعة في الجامعة،  اإلجرااا تبين أن
مة األدلة الالز  اإلجرااا تقييم مستوى األداا، ومدى التطور الحاصل من خالل تتبع مؤشرا  األداا، وتقدم هذه 

ناتها مدة في الجامعة ومكو المعت اإلجرااا )سجل  رؤيتها.إلى  في تحقق رسالة الجامعة والوصول اإلجرااا لبيان فاعلية 
 وضمان الجودة، ومعممة على مكونا  الجامعة جميعها( عتمادفي مكتب اال  متوافر

 مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف، ومعممة على مكونا  الجامعة جميعها، وطبق   إجرااا في الجامعة   تتوافر
ا ، وقد تنفذ سنوي اإلجرااا ة، وفي الاكليا  وعلى مستوى الجامعة، وهذه اكاديمياألقسام األ معظمبشكل فعال في 

 إجرااا ) في الجامعة.نتج عن تطبيقها إعادة صيارة الرؤية والرسالة واألهداف في بعض األقسام وبعض الاكليا  
 وضمان الجودة( عتمادة في مكتب االمتوافر مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف 

 
 بالتخطيط والفاعليةالنتائج الخاصة  0.1.1

 
  لم يكن وجود ألي تخطيط استراتيجي موثق في الجامعة أو أي من مكوناتها، أو منهجية 0200تبين أنه قبل العام ،

األدلة على وجود لنظام إدارة جودة، أو آليا  لضمان الجودة في الجامعة، وكذلك لم   تتوافرتخطيط موثقة، كما لم 
 في محاضر االجتماعا .   يتوافره، باستثناا ما إنجاز أي تقارير حول ما يتم   تتوافر

 ( 0201-0200تمتلك الجامعة منهجية واضحة في التخطيط االستراتيجي، تجسد  في خطتها االستراتيجية ،)
لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف، وتحديد  0200والتي تضمن  نتائج دراسة تفصيلية قام  بها الجامعة في العام 

مع مجموعة دراسا   (SWOT)المخاطر والفرص أمامها، وقد ترافق  هذه الدراسة التي اعتمد  التحليل الرباعي 
)الدراسا  األولية والخطة (. 0200 -0663اضية )أولية شمل  تطور ستة محاور في الجامعة خالل العشرين سنة الم

 .وضمان الجودة( عتمادفرة في مكتب االااالستراتيجية متو 
  تبين أن منهجية التخطيط االستراتيجي انعكس  إيجابا  على مكونا  الجامعة، حيث استند  مكونا  الجامعة على

الخطة االستراتيجية في إعداد خططها السنوية والتنفيذية، ومتابعة هذه الخطط من خالل مؤشرا  األداا المحددة 
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 لمستويا  المتعددة من مجالس الحااكمية حسب التعليما اإلى  تقديم تقاريرها الدورية والسنويةتتم عملية فيها، و 
تطبيق منهجية التخطيط في الجامعة في  اإليجابي تطورال 0.0، ويبين الجدول المعتمدة في الجامعة اإلجرااا و 

 وضمان الجودة(. عتمادة في مكتب االمتوافر )الخطط السنوية والتقارير للجامعة ومكوناتها . ةومكوناتها خالل السنوا  الثالث األخير 
 في مجالس وتعتمد ناقش ، تقارير التي تعكس تنفيذ هذه الخططالستراتيجية والسنوية والتنفيذية، والتتبين أن الخطط ا

ومجلس األمناا( حسب المهام ومجلس الجامعة، داا، ومجلس العممجالس الاكليا ، و الحااكمية )مجالس األقسام، 
 .(الجودة في ضبط السجال  وتوثيقها إجرااا سب ح ،ة في مكان حفظهامتوافر حااكمية )محاضر اجتماعا  مجالس ال. والصالحيا 

 

 افرمتو  ( ريرXفر، )ا( يعني متو مالحظة: ) الكليات التي سلمت التقارير والخطط السنوية ( 0.1الجدول )

 الكلية
الخطة 

 االستراتيجية
الخطة السنوية 

0214 
الخطة السنوية 

0210/0213 
التقرير السنوي 

0210/0213 
التقرير السنوي 

0211/0210 
التقرير السنوي 

0212/0211 
 الكترونيا   ورقيا   الكترونيا   ورقيا   الكترونيا   ورقيا   الكترونيا   ورقيا   الكترونيا   ورقيا   الكترونيا   ورقيا  

                       X كلية العلوم
                         كلية الهندسة
         X X     X X   X كلية اآلداب
           X           X كلية الحقوق 
                         كلية االقتصاد
                         كلية الصيدلة
          X X            كلية التمريض

                         الجامعة
 

  يث حفي الجامعة ومكوناتها،  جرااا تبين وجود نظام إدارة للجودة في الجامعة، يتضمن التخطيط والتوثيق لإل
ة والمد ،والمسؤولية عن كل عملية ،والهدف منه، والعمليا  التي يجب تنفيذها ،جراااإلجراا: نطاق عمل يتضمن اإل

 عتمادمكتب اال في متوافر )نظام إدارة الجودة جراا مؤشرا  أداا تحدد مدى فاعلية تنفيذه. الزمنية للتنفيذ، كما يتضمن اإل
 وضمان الجودة(

  تحديث ( بمجموعة من المشاريع التطويرية في 0203،0200)تبين أن الجامعة قام  خالل السنتين الماضيتين
ي ة، وبنيتها التحتية، وتجهيزاتها، انسجاما  مع النهج التطويري فاكاديمي، وبرامجها األالمتبعة تعليماتهاأنظمتها و 

 خطتها االستراتيجية. 
 ينا  في صيارة مما يشكل أساسا  مت ،والدورية تبين أن الجامعة تتوقف عند السلبيا  وااليجابيا  في تقاريرها السنوية

 لسنوا ا  في الجامعة خالل انجاز وقد انعكس ذلك في االضطراد اإليجابي لإل، لوياتها في الخطط السنوية الالحقةأو 
 . 0203،0200،0200 الثالث الماضية:
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 االستنتاجات 0.1
 

  نقاط القوة 1.0.1
 

 في الجامعة ومكوناتها رؤية ورسالة ورايا  واضحة ودقيقة، تعكس واقعها بموضوعية، وتصور مستقبلها   تتوافر
 وعمليا  وأنشطة. إجرااا المنشود، قابلة للتطبيق، وتنسجم مع ما يتم فيها من 

 من بشكل دوري، تتضموثقة ومطبقة لمراجعة الرؤية والرسالة والغايا   إجرااا في الجامعة ومكوناتها   تتوافر
انسجام الرؤية والرسالة واألهداف مع ما تقوم به الجامعة، ومدى تحقيق ما  وتقييم مدىلتخطيط واضحة لمنهجية 

 .ورسالتها وراياتها تقوم به الجامعة لرؤيتها
 دى م اتها، ومدى ما يتحقق من خططها تنطلق منإنجاز في الجامعة مؤشرا  أداا موثقة ودقيقة في تقييم   تتوافر

 تحقق رؤية الجامعة ورسالتها وراياتها.
 جراااتو  في الجامعة سياسة التخطيط االستراتيجي  تتوافر راسة ، انطالقا  من األولويا  التي تحددها الجامعة بعد الدها 

جراااتوالتحليل الموضوعي لواقعها، وانعكاس ذلك على خططها السنوية و   ها المتبعة.ا 
 بحث العلمي ة، والاكاديمينقلة نوعية في مستوى البرامج األإلى  والمشاريع التطويرية أد ا  نجاز من اإل تحقق كثير

 ا.تنفيذ خططهالمعتمدة لليا  صحة اآلتوجها  الجامعة، و ل فر  األدلة على المنهج السليمو وخدمة المجتمع، و 
 
 نقاط الضعف 0.0.1
 شراك إتفعيل الجودة بفاعلية أاكبر في مراجعة الرؤية والرسالة والغايا ، من خالل  إجرااا تطبيق إلى  الحاجة

 الطلبة والخريجين وفئا  المجتمع المحلي في تقييمها.
 اكثر بيئة عمل أ يجادة والوحدا  اإلدارية في الجامعة، إلاكاديميتطوير آليا  التعاون بين الوحدا  األإلى  الحاجة

 .للجامعة والخطط السنوية ،ستراتيجية فاعلية في تنفيذ الخطة اال
 رؤية الجامعة ورسالتها وراياتها، لتاكون رؤية ورسالة وأهداف الوحدا  اإلدارية والمساندة في  اعتمادإلى  الحاجة

 الجامعة، كونها وحدا  تنفيذية.
  

 طوير (الجامعة للتحسين والتفرة في نهاية التقرير، ضمن خطة ا)الخطة التحسينية لتنفيذ التوصيات متو  التوصيات 3.1
   ة في الجامعة، بحيثاكاديميالجودة في مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف للاكليا  واألقسام األ إجرااا تعديل 

 ا  التي تقوم بها الجهة المنفذة لإلجراا.نجاز كل سنتين ، وربط المراجعة باإلمرة يصبح تاكرارها 
 مراجعة الرؤية والرسالة واألهداف لمكونا  الجامعة من قبل الرئاسة، والتحقق من  إجرااا آلية لمتابعة تنفيذ  إيجاد

 االلتزام التام بالتطبيق الاكلي لإلجراا.
 رؤية ورسالة لاكل الوحدا  اإلدارية والمساندة في لتاكون رؤية الجامعة ورسالتها،  إصدار تعميم رئاسي باعتماد

 الوحدا  وعلى الموقع االلاكتروني للجامعة.الجامعة، واإلعالن عن ذلك في مقرا  هذه 
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 ثانيالفصل ال 
 البرامج التربوية وفاعليتها

 وهي:  ي هذا الفصل مجاالت المعيار الثاني)يغط
ية، وتخطيط والتقييم في البرامج التربالمتطلبات العامة، وال

أعضاء الهيئة  -ستيردرجة البكالوريوس، برامج الماج
 (التعلم مصادرالتدريسية و 

 
 

 

 الصفحة البند الرقم
 00 النتائج 1.0
 00 االستنتاجات 0.0
 00 التوصيات 3.0

 

 
 الهدف الرئيس من تقييم المعيار:

  ة وتحديثها، وانعكاس ذلك على نوعية الخريجينكاديميمدى تطوير البرامج األ 
 مستوى الموضوعات التربوية والتخصصية في البرامج، وأثر ذلك على الطلبة 
 ثرها على تطوير البحث العلمي وسد حاجات سوق العملبرامج )الماجستير(، وأ 
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 نتائج ال1.2 
  جرااا لديها آليا  عمل و تبين أن الجامعة  اكاديميلمتابعة مستوى التحصيل التربوي واأل 0200مطبقة منذ العام  ا 

ومن هذه  ة فيها،اكاديميتطوير البرامج األة، وأن هذه المتابعة تشكل تغذية راجعة في اكاديميلخريجي برامجها األ
عقد امتحان الاكفااة  إجرااا متابعة مشروع التخرج،  إجرااا متابعة التدريب الميداني،  إجرااا : اإلجرااا 
ين، الخريجالمتوقع تخرجهم، و استطالعا  رأي  اإلجرااا وتتضمن هذه متابعة الخريجين،  إجرااا الجامعية، 

 (ةاكاديميوضمان الجودة، وفي الاكليا  واألقسام األ عتمادة في مكتب االمتوافر  اإلجرااا )لهم.  والموظفةوالجها  المدربه 
  طط الدراسية تحديث الخ إجرااا فيها   تتوافرتبين أن الجامعة تقوم بمراجعة خططها الدراسية بشكل دوري ومنتظم، و

م لماضية، ونتج عن ذلك تحديث معظفي األعوام الثالثة ا اإلجرااا ، وتم تطبيق هذه  هاوتطوير  ومصادر التعلم
نعكس ذلك على عناصر الخطة الدراسية، و  الخطط الدراسية في األقسام ،  داخل المواد المطروحة الموضوعا  و ا 

ة في افر تو متحديث وتطوير الخطط الدراسية ومصادر التعلم  إجرااا ) .والاكتب المعتمدة في التدريس مصادر التعلمو الدراسية، 
 ة(اكاديميوضمان الجودة، وفي األقسام األ عتمادمكتب اال

 من خالل مشروع تطويري إلعادة هيكلة الخطط الدراسية 0203لخطط الدراسية تم في العام خر تحديث لتبين أن آ ،
والتقنية ية ة والتخصصاكاديمينفذ  دراسة تحليلية معمقة شمل  الجوانب التربوية واأل في الجامعة، بعد أنجميعها 

، وتم إعدادها 0-0203/0200والفنية لاكل خطة، ووجد أن الخطط الدراسية في الجامعة جميعها تحمل الرقم 
 وضمان الجودة، ومعمم على الجميع( عتمادفي مكتب اال  متوافر)دليل الخطط الدراسية في الجامعة ها حسب األصول. اعتمادو 

 المجال  ألبعاد:مصفوفة ثالثية اإلى  ها استنادا  عتماد الخاص، وأنه تم بناؤ تبين أن الخطط الدراسية تلتزم بمعايير اال
 يتضمن المجاال  المعرفية المطلوب تحقيقها في الخطة، والمستوى  :حيث يتضمن بعد المجالوالمستوى والمدى، 

حيث يبين التعمق والشمولية في تغطية المجال المعرفي، وبعد المدى يبين المواد الدراسية المستوى الدراسي للمادة، 
 البرامج مع ريره من اكاديميرتباط البرنامج األلتوضيح مدى افي الخطة الدراسية   تتوافرالمساندة التي يجب أن 

 ة(اكاديميوضمان الجودة، ومعممة على األقسام األ دعتماة في مكتب االمتوافر )آليا  إعداد الخطط الدراسية  األخرى. ةاكاديمياأل
  متابعة  جرااا إة ملف لاكل مادة دراسية، وأنه يتم تحديثه بشكل منتظم حسب اكاديميفي األقسام األ  يتوافرتبين أنه

جرااا ، و العملية التدريسية لمادة، الوصف المختصر ل :، ويتضمن ملف المادة الدراسيةضبط الوثائق والسجال  ا 
لمتعلقة اوالوصف التفصيلي للموضوعا  المطروحة في كل مادة دراسية والجدول الزمني لتنفيذها، ومصادر التعلم 

لية التدريسية، متابعة العم إجرااا ) المتوقعة للمادة، ونتائج تحصيل الطلبة فيها.التعلم مخرجا  بها والاكتاب المعتمد و 
 ضبط  الوثائق والسجال ( إجرااا ة في أمااكن حفظها حسب متوافر سية وملفا  المواد الدرا

 تائج طها الدراسية، باالستفادة من نام  بتعديل متطلبا  الجامعة ومتطلبا  الاكليا  في خطتبين أن الجامعة قد ق
كير المنطقي، تفتحقيق مستويا  مقبولة من الاكفايا  الخاصة ومهارا  االتصال والامتحان الاكفااة الجامعية، وبهدف 

 ضيف  مواد جديدة، وتم تعديل محتويا  وموضوعا  مواد أخرى.بحيث حذف  مواد وأ  
 الخاص للتخصصا  في الجامعة، تمتلك  عتمادالعام واال عتمادتبين أن الجامعة من خالل متابعتها لملف اال

خفيض التخصص من حيث ت المناسبة حسب وضع اإلجرااا التقارير الدورية حول وضع التخصصا  فيها، وتتخذ 
حسب حاجا  سوق العمل المحلي واإلقليمي، ة جديدة أاكاديميالطاقة االستيعابية، أو رفعها، أو استحداث برامج 

الماضية، تخفيض الطاقة االستيعابية لستة تخصصا ، ورفع الطاقة االستيعابية  السنوا  الثالثةوقد تم خالل 
يقاف القبول في تخصص واحدألربعة تخصصا ، وتم استحداث ستة تخصصا ( 0.0، والجدول )   جديدة، وا 

كتب في م  متوافرالخاص  عتمادالعام واال عتماد)ملف اال. ها ألول مرةاعتماديتضمن سجل التخصصا  المعتمدة وتاريخ 
 وضمان الجودة( عتماداال
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 ها ألول مرةاعتماد( التخصصات المعتمدة في الجامعة وتاريخ 1.0الجدول )
رقمال  عتمادرقم قرار اال ألولا عتمادتاريخ اال اسم البرنامج الرمز الكلية  

01 
العلوم 

وتاكنولوجيا 
 المعلوما 

 032/0661/ 0005 0661/  2/  05 بكالوريوس رياضيا  0101
            0350/006/0662 02/0/0662 بكالوريوس علم حاسوب 0102

   631/33/0210 01/12/0210 ماجستير علم حاسوب 01027
       0223/  31/   305 0223/  3/  01 بكالوريوس نظم المعلوما  الحاسوبية 0103
     00/0225/ 0360 01/02/0225 بكالوريوس هندسة البرمجيا  0104
       0202/ 003/06 02/6/0202 بكالوريوس نظم الوسائط المتعددة 0105
 016/00/0202 06/02/0202 بكالوريوس شبكا  الحاسوب 0106

 الصيدلة 02
 00 3/0/0666 بكالوريوس صيدلة 0201

   435/32/0211 13/12/0211 صيدالنيةالعلوم الماجستير  02017
            0502 01/5/0666 بكالوريوس تمريض 0301 التمريض 03

 اآلداب 04

 0350 02/0/0662 بكالوريوس اللغة العربية وآدابها 0401
          0356 0/1/0662 بكالوريوس اللغة االنجليزية/ أدب 0402
              0002 0/5/0225 بكالوريوس معلم صف 0403
            0356 0/1/0662 بكالوريوس اللغة االنجليزية/ ترجمة 0404
                  650 01/1/0220 بكالوريوس التصميم الجرافيكي 0405
              302 6/0/0223 بكالوريوس اللغة الفرنسية واالنجليزية وآدابهما 0406
 33/0/0200 1/0/0200 بكالوريوس االتصال والعالقا  الدولية 0407

05 
االقتصاد 
والعلوم 
 اإلدارية

           0060 00/00/0662 بكالوريوس إدارة أعمال 0501
          0122 4/5/0224 عمالاألماجستير إدارة  05017
             0065 00/02/0661 (ةاالنجليزيو  العربيةين: بكالوريوس المحاسبة ) مسار  0502

    433/41/0210 03/10/0210 ماجستير المحاسبة 05027
            0325 03/00/0661 العلوم المالية والمصرفية 0503
               1311 1997 1/27/ بكالوريوس التسويق  0504

 514/36/0213 1/12/0213 تسويقالماجستير  05047
 0010 02/1/0220 بكالوريوس االدارة الفندقية والسياحية 0505
             300 01/3/0223 بكالوريوس  نظم المعلوما  اإلدارية 0506
دارة المشاريع 0507  022/33/0203 02/6/0203 بكالوريوس التخطيط وا 
 063/35/0203 0/02/0203 بكالوريوس اإلدارة السياحية 0508

 1305 23/12/1996 بكالوريوس الحقوق  0601 الحقوق  06

 الهندسة 09

                310/00/0226 02/6/0226 واالتصاال  الحاسوب بكالوريوس هندسة 0901
   356/00/0226 02/6/0226 التحتية والبنية المدنية بكالوريوس الهندسة 0902
                                  013/02/0203 02/3/0203 العمارة بكالوريوس هندسة 0903
 102/01/0200 6/6/0200 تبريدوال التاكييف أنظمة/ الميكانيك بكالوريوس هندسة 0904

 
  تبين أن الجامعة تربط بين المجاال  المعرفية في خططها الدراسية وبين المجاال  المعرفية والتخصصا  الدقيقة

لخطة الدراسية، ا لتحقيقالالزمة نموذج تقرير الموارد البشرية توافر   للاكادر البشري المكلف بتنفيذها، من خالل 
لتدريس من أعضاا هيئة ا  متوافريبين هذا التقرير ما هو ، حيث وتطويرها  تحديث الخطط الدراسية إجرااا ضمن 

 عدد المطلوب تعيينهم ومدى مطابقة تخصصاتهم وخبراتهم مع المجاال  المعرفية في الخطة، ويبين أيضا  
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تعيين وتطوير وتقييم أعضاا هيئة التدريس في نهاية كل عام  إجرااا وتخصصاتهم، ويستخدم هذا التقرير في 
 وضمان الجودة( عتمادفي مكتب اال  متوافر إلجرااا ا)سجل دراسي. 

 بشكل دوري ةاكاديميتبين أن الجامعة تعمل على تحديث مصادر التعلم والاكتب المعتمدة في تدريس مواد البرامج األ ،
قائمة مصادر التعليم والتعلم، حيث يتم إعادة النظر بمصادر التعلم المستخدمة، والعمل ومخطط من خالل نموذج 

 وضمان الجودة( عتمادة في مكتب االمتوافر  اإلجرااا ) تحديثها بالتعاون مع إدارة المكتبة في الجامعة. على
 عة العملية متاب إجرااا ة بشكل مخطط له مسبقا وموثق من خالل اكاديميتبين أن الجامعة تتابع فاعلية برامجها األ

  عقد فيها آليا  تتوافرمتابعة تدريس كل مادة من المواد الدراسية، و  اإلجرااا تتضمن هذه التدريسية، حيث 
االمتحانا  وتقييم الطلبة، وتعليما  حول أدوا  القياس والتقويم، وكذلك استطالعا  الطلبة حول مدى تحصيلهم 

 ليا (وضمان الجودة، ومعممة ومستخدمة في الاك عتمادة في مكتب االمتوافر  اإلجرااا ) للمادة الدراسية.
  ة، وتعمل اكاديميفيها المختبرا  الحديثة والمشارل والتجهيزا  الالزمة لتحقيق برامجها األ  تتوافرتبين أن الجامعة

باستمرار على تحديثها وتطويرها، وتعمل باستمرار على تطوير االستخداما  التاكنولوجية في وسائل التعليم والتعلم، 
إعداد  جرااا إة والاكليا  في اكاديمي، وتتم دراسة احتياجا  األقسام األاكترونيفي الجامعة نظام التعلم االل  يتوافرو 

 وضمان الجودة، ومعممة ومستخدمة في الاكليا ( عتمادة في مكتب االمتوافر  اإلجرااا )الموازنة السنوية للاكليا . 
 في الجامعة خمسة برامج دراسا  عليا )درجة الماجستير( موزعة على ثالث كليا ، منها كليتين علميتين،   تتوافر

في توافر    حيثالسنوا  الثالثة األخيرة، هذه البرامج في  تم تطوير والتوسع في استحداثوكلية إنسانية، وقد 
  وضمان الجودة( عتمادفي مكتب اال  متوافرالخاص  عتماد) ملف االبرنامج دراسا  عليا واحد فقط. 0200الجامعة قبل العام 

 أعضاا  برامج الماجستير فيها، إعتمد  بشكل كلي علىتنفيذ ألعضاا هيئة التدريس ل تبين أن الجامعة في اختيارها
 مشاركتاذ استاذ مشارك، ومن رتبة اسرتبة إلى  فيها من رتبة استاذ مساعد حصلوا على الترقيةهيئة التدريس الذين 

استاذ، نتيجة حركة االنتاج والنشر العلمي الذي تميزوا به، وحالة االستقرار الوظيفي الذي يعيشونه في رتبة إلى 
 في دائرة شؤون الموظفين(  متوافر)ملف أعضاا الهيئة التدريسية الجامعة. 

  ة لنيل درجاتهم التي يتقدم بها الطلبفي الجامعة أي دراسا  لتقييم الرسائل واألطروحا  الجامعية   تتوافرتبين أنه ال
 لتحسين هذه الرسائل أو االستفادة العملية من نتائجها. إجرااا العلمية، مما ريب أي 

 تعليم مؤسسا  ال اعتمادالتي عممتها هيئة ومعايير ضمان الجودة  ،عتمادتبين أن الجامعة تعتمد على معايير اال
واضحة  إجرااا لديها   تتوافرحيث مدخالتها وعملياتها ومخرجاتها، و ة من اكاديميالعالي، في تطوير برامجها األ

وهو معمم  وضمان الجودة، عتمادفي مكتب اال  متوافر)نظام إدارة الجودة وموثقة لعمليا  التخطيط والتنفيذ وقياس الفاعلية. 
 ة والدوائر اإلدارية والمساندة ذا  العالقة(اكاديميومطبق في الاكليا  واألقسام األ
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 االستنتاجات 2.2
  

  قاط القوة ن 1.0.0
 

 جرااا و  ،منهجية للتخطيطومكوناتها   في الجامعة  تتوافر ة اكاديميوآليا  دقيقة وموثقة  لتصميم البرامج األ ا 
 ة.  اكاديميومعايير جودة البرامج األ عتمادمعايير االإلى  وبنائها، تستند

 ة التدريسية متابعة العملية من خالل اكاديميلتحقيق برامجها األ ،موثقة ومطبقة إجرااا في الجامعة ومكوناتها   تتوافر
 والتربوي. اكاديميوآليا  تقييم الطلبة وقياس تحصيلهم األ

 آليا  للتغذية   رتتوافة المعتمدة، و اكاديميفاعلية البرامج األفي الجامعة مؤشرا  أداا موثقة ودقيقة في تقييم   تتوافر
  لعلمية والتقنية.سوق العمل، وموااكبة التطورا  ا ة مع حاجا اكاديميانسجام البرامج األالراجعة حول مدى 

 جراااتفي الجامعة سياسة التخطيط االستراتيجي و   تتوافر اسة ه، انطالقا  من األولويا  التي تحددها الجامعة بعد الدر ا 
 ة.اكاديميوبرامجها األتطوير خططها الدراسية والتحليل الموضوعي لواقعها، وانعكاس ذلك على 

 لبحث العلمي ة، وااكاديمينقلة نوعية في مستوى البرامج األإلى  ا  والمشاريع التطويرية أد نجاز تحقق العديد من اإل
 توجها  الجامعة، وآليا  تنفيذ خططها.ل فر  األدلة على المنهج السليمو وخدمة المجتمع، و 

 
 نقاط الضعف 0.0.0

 
 ووسائل تنفيذ الدراسا  الميدانية في تقصي احتياجا  سوق العمل وربط تطوير البرامج تطوير آليا  إلى  الحاجة

  ة والخطط الدراسية بهذه االحتياجا .اكاديمياأل
 متابعة الخريجين والتواصل مع الجها  الموظفة لهم، لتطوير الجودة بفاعلية أاكبر في  إجرااا تطبيق إلى  الحاجة

 ة والخطط الدراسية.اكاديميآليا  قياس فاعلية البرامج األ
 فادة خدمة المجتمع وتطويره، ووضع اآلليا  لالست توجيه رسائل الماجستير واألطروحا  الجامعية باتجاهإلى  الحاجة

 .من نتائج هذه الرسائل على أرض الواقع
  

 طوير (الجامعة للتحسين والتة في نهاية التقرير، ضمن خطة متوافر )الخطة التحسينية لتنفيذ التوصيات  التوصيات 3.0
   ة وتطويرها، تتضمن دراسا  ميدانية موسعة الحتياجا  سوق العمل اكاديميالستحداث البرامج األ إجرااا تصميم

 الحالية والمستقبلية.
 لهم، وربط  ةمتابعة الخريجين والتواصل المستمر معهم ومع الجها  الموظف إجرااا تنفيذ في لمتابعة تطوير آليا  ا

 ة التي تطرحها الجامعة.اكاديميتطوير فاعلية البرامج األ ئج هذا التواصل لغايا نتا
  وضع منهجية علمية في اختيار موضوعا  الرسائل واالطروحا  الجامعية حسب األولويا  في احتياجا  المجتمع

 وسبل تطويره وتنميته. 
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 النتائج  1.3
  العام  عتمادالتعليم العالي، ومعايير اال مجلسالجامعة ملتزمة بأسس القبول وقرارا  تعديلها الصادرة عن تبين أن

ة اكاديميا  الخاصة للتخصصا ، والطاقا  االستيعابية العامة والخاصة، عند قبول الطلبة في برامجها األعتمادواال
من خالل المنشورا  والمقابال  والموقع االلاكتروني ، وتعمل على تعميمها على الطلبة وأولياا األمور المعتمدة

 ة في دائرة القبول والتسجيل في الجامعة(متوافر )سجال  قبول الطلبة ووثائق التحاقهم للجامعة.
  في التخطيط لعمليا  قبول الطلبة الجدد مع بداية كل فصل دراسي،  واضحة لك منهجيةتتمال تبين أن الجامعة

ب ولويا  القبول حسألد يتحدال ، و أاكاديميالطلبة المسموح بقبولهم في كل برنامج  خطة ألعداد ال يوجدحيث 
نسبة و ، جسيرالطلبة الراربين في التنسبة و الطلبة الوافدين، نسبة و أبناا المحافظا ، توزيع و معدال  الثانوية العامة، 

لتعليم العالي من قبل مجلس ا والنسب المعتمدةوااللتزام بأسس القبول والمعايير ، باستثناا التقيد اإلناثإلى  الذكور
  .مؤسسا  التعليم العالي اعتمادوهيئة 

 التي يحتاجها سوق العمل، من خالل المنشورا  نحو التخصصا   تبين أن الجامعة تعمل على توجيه الطلبة
عدتهم في عمليا  رهم، ومسا)بروشورز( التي توزعها، وفرق االستقبال التي تشكلها الستقبال الطلبة الجدد وأولياا أمو 

ة توافر م)منشورا  دائرة القبول والتسجيل ومنشورا  الاكليا  القبول والتسجيل.  إجرااا وتسهيل  إختيار التخصص المناسب،
 في دائرة القبول والتسجيل(

 عميمها على بتوم تبين أن الجامعة لديها تعليما  لمنح درجة البكالوريوس، وتعليما  لمنح درجة الماجستير، وتق
نشر هذه التعليما  على موقع الجامعة من خالل من خالل توزيع دليل الطالب بإصداراته السنوية، و  الطلبة

اب القوانين واألنظمة والتعليما  )كت .0203في العام  بتحديث هذه التعليما  أخر مرة الجامعة قام  قد االلاكتروني، و 
 الموقع االلاكتروني(في كل مكونا  الجامعة وعلى   متوافر

  بنزاهة وشفافية معلوما  وافية ودقيقة حول التخصصا  المعتمدة فيها، وتبين ماهية كل فر  تو  تبين أن الجامعة
تخصص، ومخرجاته، وخطته الدراسية، والوصف المختصر للمواد الدراسية في الخطة، وأعضاا هيئة التدريس 

ة، وأي رسوم إضافية متعلقة بالتحاق الطلبة للدراسة في الجامعة، وسيرهم الذاتية، ورسوم ساعا  التخصص المعتمد
ودليل الخطط  ونوعية الخدما  التي تقدمها وحجمها، وذلك من خالل المعلوما  المتضمنة في دليل الطالب،

 ومن خالل ما ينشر على الموقع االلاكتروني للجامعة. الدراسية،
  لتسجيل في الجامعة نظام ا  يتوافرلتسجيل ودفع األقساط، حيث تسهيال  في عمليا  افر  تو  تبين أن الجامعة

وال فترة ط ،له اختيارهاسبق والدفع عن بعد، ويمكن للطالب أن يعيد النظر في الشعب الدراسية والمواد التي 
ي راسطوال مدة الفصل الد بالتقسيط ، كما يمكن للطالب أن يسدد الرسوم الماليةمدة السحب واإلضافةالتسجيل، و 

 (وية للجامعةة في الميزانية السنمتوافر ، وحجم التسهيال  ة في الدائرة الماليةمتوافر )المعلوما  حول التسهيال  المالية الملتحق به. 
  ما  ة للطلبة، يحتوي على المعلو اكاديميفيها نظام الاكتروني لالحتفاظ بالسجال  األ  يتوافرتبين أن الجامعة

لدراسية، خطة اة والتأديبية، صحيفة التخرج، تحليل الاكاديميالعالما ، العقوبا  األة لاكل طالب )سجل اكاديميألا
 ديمياكاالوضع األ، كما يسمح النظام بالحصول على أية تقارير أو إحصائيا  أو معلوما  حول ةاكاديميالحالة األ

فر ، كما يو س أو الجنسيةللطالب، أو الشعبة، أو المادة الدراسية، أو الطلبة حسب التخصص أو الاكلية أو الجن
 .إحصائيا  حول الطلبة المسجلين، أو المؤجلين أو الفاقدين لمقاعدهم(

  ا  عتمادالعام واال عتمادالشعب الدراسية حسب تعليما  معايير االتبين أن الجامعة تلتزم بتوزيع الطلبة على
( طالبا ، ومعدل 30الخاصة للتخصصا ، بحيث بلغ معدل عدد الطلبة في شعب المواد النظرية للتخصصا  )
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( طالبا ، بينما بلغ عدد الطلبة في شعب المواد الدراسية 06عدد الطلبة في شعب المواد العملية للتخصصا )
 ة في دائرة القبول والتسجيل(متوافر آلخر ثالث سنوا   )الجداول الدراسية للفصول الدراسية ( طالبا .58لمتطلبا  الجامعة )

 تحقيق أعضاا الهيئة التدريسية، وتسعى لإلى  الخاصة بنسبة عدد الطلبة عتمادتبين أن الجامعة تلتزم بمعايير اال
( بشكل 0:  00عضو هيئة التدريس كان  )إلى  نتائج أفضل من المطلوب، حيث بين  الدراسة أن نسبة طالب

)تقارير  (.0:  00(، وفي الاكليا  اإلنسانية كان  النسبة )0:  00) الاكليا  العلمية كان  النسبةإلى  عام، وبالنسبة
 وضمان الجودة( عتمادة في مكتب االمتوافر ا  الخاصة عتمادالعام واال عتماداال

 لة التسجيل، حيذ عمليا  إرشاد الطلبة في مر موثقة، وآليا  عمل واضحة لتنف إجرااا  في الجامعة  تتوافر هتبين أن
إلضافة، تسهل عملية توجيه الطلبة، وتساعدهم على اختيار األنسب من المواد الدراسية حسب وفي مرحلة السحب وا

المستوى الدراسي، ويشارك الطلبة القدامى والنشطاا في إعداد شجرة الخطة الدراسية )الخطة اإلرشادية( وشرحها 
 وضمان الجودة ومعممة على أعضاا هيئة التدريس( عتمادة في مكتب االمتوافر إرشاد الطلبة  إجرااا ).عميمها عليهملزمالئهم، وت

  أخرى  تها للطلبة المنتقلين من جامعا لمعادلة المواد الدراسية، ومكافأ موثقة إجرااا في الجامعة   تتوافرتبين أنه
داخل الجامعة، ويتم تحديد المدة الزمنية التي يجب التقيد بها خر آإلى  جسرين أو المنتقلين من تخصصأو الم

معاملة الطالب بهذا الخصوص، ويتم الشرح للطالب بعدالة وشفافية حول المواد التي يتم معادلتها أو مكافأتها  نجازإل
 ة ومعممة على أعضاا هيئة التدريس(وضمان الجود عتمادة في مكتب االمتوافر  معادلة المواد الدراسية ومكافأتها، إجرااا .) من عدمه.

 التي  إلجرااا او ة التي توفرها دائرة القبول والتسجيل للطلبة، وكل األنشطة والعمليا  اكاديميتبين أن الخدما  األ
لمعنيين د بها وتطبيقها من قبل العاملين في الدائرة، والطلبة واي نظام إدارة الجودة، ويتم التقيموثقة فتقوم بها الدائرة 

 وضمان الجودة، ومععم( عتمادفي مكتب اال  متوافردارة الجودة )دليل نظام إ في المتابعة والتنفيذ.
  اعية بمشاركة فعالة واالجتموالموسيقية تبين أن الجامعة تنفذ العديد من األنشطة الثقافية والوطنية والدينية والرياضية

يذها، في فعالياتها، وتتميز هذه النشاطا  بتنوع أمااكن تنفتنفيذها والمشاركة من الطلبة في التخطيط لها ومتابعة 
ا  من المجتمع المحلي، والبعض بالتعاون مع مؤسسا  وجه فمنها ما يتم داخل الجامعة، ومنها ما ينفذ محليا  

 في عمادة شؤون الطلبة(  متوافر)سجل النشاطا  الطالبية  خر من هذه النشاطا  ينفذ خارج األردن.اآل
  التعريفية، ة، والرحالاكاديميمكتب للطلبة الوافدين يعنى بشؤونهم، وينظم اللقااا  التربوية واألفر  توا تبين  

والزيارا  الميدانية لمؤسسا  المجتمع بهدف التعرف إليها، وينظم معرضا  سنويا  للجاليا  العربية يشارك فيه طلبة 
 ة في مكتب الطلبة الوافدين/عمادة شؤون الطلبة(متوافر )سجال  الوافدين  الجامعة وجالياتهم القاطنة في األردن.

  شرااكة  يجادإهو مكتب صندوق الملك عبدهللا الثاني، ويعمل المكتب على  الطلبة مكتب يعنى بتوظيفتوافر   تبين
سنويا   ا  وظيفي ا  بين الطلبة وسوق العمل، وتطوير استراتيجية لتعزيز الوعي المهني لدى الطلبة، ويقيم المكتب يوم

  )السجال  والوثائق والنشاطا بالتعاون مع وزارة العمل ومشاركة قطاع واسع من شركا  األعمال والمؤسسا  والبنوك.
 ة في مكتب صندوق الملك عبدهللا الثاني(متوافر 

  قر ملمجلس الطلبة فيها، مجموعة من الخدما  لتسهيل مهامه وواجباته، وأهمها: توفير توافر   تبين أن الجامعة
، ياتهوميزانية خاصة به لتحقيق نشاطاته وفاعال ،وانتظامه  ضبط عملهل للمجلس دائم للمجلس، توفير نظام داخلي

)النظام والوثائق السجال  ومحاضر االجتماعا  ونتائج االنتخابا  ه. نتخاب أعضائديموقراطية في فترا  ااجواا توافر   و
  ة في عمادة شؤون الطلبة(متوافر 

  تعرض لها الطلبة ة التي ياكاديميتعنى بوضع حلول للمشااكل والصعوبا  األ ،قضايا الطلبةللب  في د لجنة تبين وجو
بة قضايا الطل إسهام هذه اللجنة في حل معظموقد تبين أثناا الدراسة أو نتيجة االنقطاع عنها ألسباب عدة، 

 (ل(ب رئيس اللجنة، وفي دائرة القبول والتسجية في مكتمتوافر )محاضر إجتماعا  لجنة الب  بقضايا الطلبة وقراراتها ة. اكاديمياأل
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  ى على مستو  لجان التحقيقعمل تبين أن الجامعة تعمل على الحد من المشاجرا  والمشااكل الطالبية، من خالل
جرااا و  الاكليا ، وعلى مستوى الجامعة، هم  سللطلبة، وتبين أن العقوبا  التأديبية الرادعة قد أ المجلس التأديبي ا 

جتماعا  المجلس )محاضر افي انخفاض نسبة المشاركين في العنف الطالبي بنسبة كبيرة خالل السنتين الماضيتين. 
 ة في عمادة شؤون الطلبة(متوافر التأديبي، وقراراته 

  باطينةلامراض اال مختص في :أطباا ةيتاكون المركز الصحي من ثالثو  مركز صحي لخدمة الطلبة،توافر   تبين، 
ضا  ر ومم ينرضمعام ، وكادر تمريضي بعدد خمسة مال طبال مختص فيو ، هلوجيو ثابالمراض اال في مختصو 

 ،صغرى مجهزة باحدث األجهزة الطبيةوررفة عمليا   ،اسعاف للحاال  الطارئة ، ويشتمل المركز على ررفتي
( 002ارب )يق يستقبل المركز ماوسيارة إسعاف، و  ومستودع أدوية، وصيدلية، وررف نوم منفصلة للذكور واإلناث،

 .زمراجعا  بسجال  رسمية في المركطالب وموظف يوميا  للمراجعة الطبية وتلقي العالج ويتم توثيق هذه ال
 ة في المركز الصحي(متوافر )السجال  والوثائق 

  بلغ مساحة تو  ،خدما  الطعام والشرابلتقديم مطعم مركزي   يتوافرالخدما  الغذائية للطلبة، حيث توافر   تبين
 ،مطعم كبار الزوارو ، الطابق العلوي ، و الطابق األرضي :، ويتاكون من أربعة أجنحة 0(م0522المطعم المركزي )

كافتيريا  ومنها ،سهيل تقديم هذه الخدمة للطلبةريا  حول الاكليا  لتتيكما يتم توزيع ونشر الاكافي .المطعم الصيفيو 
. تيريا اآلداب والحقوق كافو كافتيريا الصالة الرياضية، و كلية االقتصاد والعلوم االدارية،  الصيدلة والتمريض وكافتيريا

 شركة متخصصة لتقديمإلى  ، وقد عهد  الجامعةفي ساحا  الجامعة أمااكن متعددةفي ع المنتشرة اك البيأاكشو 
متابعة )السجال  وتقارير ال .لطلبةلعلى تقديم هذا النوع من الخدما  خدما  الطعام ، وتشرف الجامعة بصورة مباشرة 

 ة في مكتب مشرف الطعام والشراب/ مبنى شؤون الطلبة(متوافر 
  عة مكتبة في الجام  تتوافر مصادر التعلم الالزمة للطلبة، وتسهيال  استخدامها، حيثتوافر   تبين أن الجامعة

فر  إذ تو ، جميعها مستوى الجامعا  األردنيةعلى كتبا  الرائدة نية ، وتعد من المقالمستويا  التمجهزة على أعلى 
بلغ  وقد ، ( كتاب ورقي010222( دورية ورقية ، )020) ( قواعد بيانا  الاكترونية،5)( كتاب الاكتروني و2522)

( زائر ، تتاكون  052522)  0203( حركة ، وبلغ عدد رواد المكتبة لعام 02636) 0203عارة لعام حركة اإل
( جهاز حاسوب ، ويبلغ 11)قاعة التزويد والمعالجة الفنية وو نا  ، اختبر لقواعد البيالمكتبة من س  قاعا  وم

 ة في مكتب مدير المكتبة(متوافر )السجال  والوثائق واإلحصائيا   .ا  ( موظف32عدد موظفيها )
  لى الجامعة للطلبة من خالل توافر   تبين أن الجامعة  ديهال  يتوافرالتي دائرة الحركننننننة خدما  المواصال  من وا 

( 60) ة واحدة لنقل اعضاا هيئة التدريس، ومخصص منها حافل فلة،( حا65افال  حديثة يبلغ عددها )اسطول ح
( من  % 65، وتغطي حركة الحافال  ) سائق 022، ويعمل على هذه الحافال  ما يزيد عن حافلة لحركة الطلبة

عداد جدول مواعيد لحركة إ ، ويتم ة : مادبا والسلط والزرقاامناطق العاصمة وبعض المحافظا  األخرى مثل محافظ
وتم  ،0200في العام  الجودة لتنظيم عمل دائرة الحركة، وتحسين أدائها إجرااا ، وتم إعداد ورة يوميةالباصا  بص
د الجدول إعدا إجرااا تم  اإلستفادة منها في إعداد  اإلجرااا وتبين أن هذه  .بشكل جزئي اإلجرااا تطبيق هذه 

لى الجامعة يوميا .  الحافال  مع نسبة تدفق الطلبة من الدراسي للطلبة، لمطابقة حركة ة متوافر كة دائرة الحر  إجرااا )وا 
 ة في مكتب مدير دائرة الحركة( متوافر وضمان الجودة ومعممة لتطبيقها، والسجال  والتقارير  عتمادفي مكتب اال

 وذلك من خالل توفير الاكتب والمراجع والدفاترلطلبةا  لخدمتوفير الإلى  مركز بيع الاكتب: يهدف المركز ،، 
زما  ، كما يوفر المركز مستلوالتصوير الطباعة والنسخخدما  و  ، وتجليدها،لبحوث والمحاضرا تصوير أوراق او 

  .تهم الطلبة من قرطاسية وادوا  هندسية وريرها
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  الذي كبير جامعة مسجدفي ال  يتوافرلطلبة بممارسة العبادا ، حيث بيئة دينية تسمح لتوافر   تبين أن الجامعة ،
فيه بوابا  خارجية لخدمة المجتمع المحلي، وبوابا  داخلية لخدمة   تتوافرتم اختيار موقعه على الشارع الرئيس، و 

  في كل كلية مصلى للذكور ومصلى لإلناث.  يتوافرالطلبة والعاملين في الجامعة، و 
 

 االستنتاجات 0.3
  

  نقاط القوة  1.0.3
 

 ا  عتمادواال العام عتمادبالقوانين واألنظمة والتعليما  وأسس قبول الطلبة ومعايير اال ا  كلي ا  لتزامتلتزم الجامعة ا
 الخاصة للتخصصا  فيها.

   الخطط الدراسية، والسياسا  والتعليما  والخدما  التي تقدمها  الجامعة لطلبتها المعلوما  الالزمة حولفر  تو
 والتعليما ( كتاب القوانين واألنظمة –دليل الطالب  –الجامعة ) دليل الخطط الدراسية 

   ئرة القبول جداول داة )اكاديمي، ووضعهم في البرامج األوالسياسا  التي توجه عملية توزع الطلبة توافر  اإلجرااا
 والتسجيل(

   الجامعة برامج خاصة باإلرشاد المهني لمساعدة الطلبة على التوظيف اثناا الدراسة وبعد التخرج ) األيام فر  تو
 ق الملك عبدهللا الثاني (ؤون الطلبة بالتعاون مع صنو الوظيفية لعمادة ش

 م الجرافيكي التصمي في قسم  تعتمد الجامعة معايير معلنة في انتقاا الطلبة لعدد من التخصصا  ) اختبار القدرا
 اختبار القدرا  في تخصص هندسة العمارة ( –

    صية كفاياته الشختطوير صقل شخصية الطالب و  على مجموعة من األنشطة الفاعلة التي تعمل الجامعةتوافر
 واالجتماعية والثقافية ) عمادة شؤون الطلبة وأقسامها (

 وقين ما  تشجيعية للطلبة المتفبة، كما تقدم منحا وخصو فعالة للمساعدة والدعم المالي للطل تهيئ الجامعة برامج
 الدائرة المالية()

   وما  أساسية عن البرامج والمواد الدراسيةالجامعة من خالل موقعها االلاكتروني واألدلة التي توفرها معلفر  تو، 
 . اديمياكاألالجامعي وأسماا أعضاا هيئة التدريس، والتقويم 

  
 نقاط الضعف 0.0.3

 
 رشادهم .تقبال الطلبة الجدد في الاكليا  وا  استحداث برامج ولجان السإلى  الحاجة 
  ي الطلبة في استراتيجيا  التدريس التي يوظفها أعضاا هيئة الستطالع رأ الحاجة لمزيد من إعداد دراسا

 التدريس في الجامعة .
  لمزيد من إعداد خطط وبرامج ودراسا  للتواصل مع سوق العمل والتعرف على احتياجاته من الخبرا  الحاجة

 للطالب.المؤهلة وتوظيف نتائج الدراسا  في تحسين البرامج الاكاديمية المقدمة 
 الصعوبا  التي تواجه الطلبة. إعداد البرامج والخطط للتعرف علىإلى  الحاجة 
 رشاد النفسي والتربوي في الجامعة تقدم المساعدا  المطلوبة للطلبة.توفير وحدة لالإلى  الحاجة 
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  لمزيد من األنشطة الالمنهجية التي تعمق العالقة بين أعضاا هيئة التدريس والطلبة.الحاجة 
 تقدمه من خدما . لى أن تأخذ الجامعة برأي الطلبة في تطوير ماالحاجة ع 
  التي تهم الطالب. جميعها المجاال  ادة شؤون الطلبة لتغطيةلمزيد من األنشطة التي تقدمها عمالحاجة 
 رأي الطلبة في الخدما  الطالبية التي تقدمها. جراا دراسا  استطالعية لمعرفةإإلى  الحاجة 

  
 (ويرمن خطة الجامعة للتحسين والتطة في نهاية التقرير، ضمتوافر )الخطة التحسينية لتنفيذ التوصيات  التوصيات 3.3
  سنوية ، وتضمينها في الخطة الاإلجرااا استقبال الطلبة الجدد، وتحديد آليا  لتنفيذ هذه  إجرااا يجب توثيق

 للجامعة.
  ة، لتشمل دراسا  حول حاجا  سوق العمل الحالية اكاديميتطوير الخطط والبرامج األ إجرااا يجب تطوير

 والمستقبلية.
  رها المقدمة ة ورياكاديميكل القضايا المتعلقة بالطلبة، والخدما  األاستطالعا  الرأي، لتشمل  إجرااا يجب تطوير

 لهم.
  يجب استحداث وحدة تعنى باإلرشاد النفسي والتربوي لطلبة الجامعة، وتحديد مهامها والمشرفين عليها،وتاكون تابعة

  لعمادة شؤون الطلبة.
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 رابعالفصل ال 
 أعضاء هيئة التدريس

 وهي:  ي هذا الفصل مجاالت المعيار الرابع)يغط
ئة التدريسية، وتعيينهم، وتطوير اختيار أعضاء الهي   

 (، وتقييمهمادائهم

 
 

 

 الصفحة البند الرقم
 32 النتائج 1.4
 33 االستنتاجات 0.4
 34 التوصيات 3.4

 

 
 الهدف الرئيس من تقييم المعيار:

  جراءات تعيينهممواصفات اختيار أعضاء الهيئة  التدريسية، وا 
 إجراءات تطوير أعضاء الهيئة التدريسية، وتقييمهم 
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 نتائجال 1.4
  والنماذج، ومنها  اإلجرااا ظام إدارة الجودة، والذي يوثق كل بدأ  بتطبيق ن  ،0200تبين أن الجامعة منذ العام

، وتنفيذ ةاكاديميالتي لها عالقة مباشرة في دور عضو هيئة التدريس في تطوير البرامج األ اإلجرااا من  كثيرا  
العملية التدريسية، وعمليا  تقييم الطلبة، والمشاركة في مسيرة البحث العلمي، والمشاركة في النشاطا  العلمية 

، وكذلك ساهم واجباته ومهامهإلى  التدريسفي تغيير نظرة عضو هيئة والمنهجية والالمنهجية. مما ترك أثرا  إيجابيا  
 عتماداال في مكتب  متوافر)نظام إدارة الجودة  تفعيل دور كل أعضاا  الهيئة التدريسية في تحقيق رسالة الجامعة. في

 وضمان الجودة(
 ة في الجامعة يتم من خالل تطبيق مجموعة من اكاديميتبين أن دور عضو هيئة التدريس في تطوير البرامج األ

عيين ت إجرااا متابعة العملية التدريسية،  إجرااا تطوير وتحديث الخطط الدراسية،  إجرااا ، منها اإلجرااا 
توثق دور كل عضو هيئة تدريس في تطوير البرامج  اإلجرااا وتطوير وتقييم أعضاا هيئة التدريس. وكل هذه 

اتها، ة في الجامعة، وتحديث محتوياكاديميا وتحسينها، وقد انعكس ذلك على تطوير البرامج األة وتقييمهاكاديمياأل
 وضمان الجودة( عتمادة في مكتب االمتوافر  اإلجرااا ) ومصادر التعلم المرتبطة بها.

  وضمان الجودة في اختيار أعضاا هيئة التدريس، والتعاقد معهم حيث  عتمادبمعايير االتبين أن الجامعة تلتزم
ة، والتي اكاديميتقرير الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ البرامج األإلى  تعيين أعضاا الهيئة التدريسية إجرااا تستند 

ة، اكاديميألبرا  اتعطي األولوية ألعضاا هيئة التدريس ذوي التخصص الدقيق للمجاال  المعرفية المطلوبة، والخ
 والنشاط في مجال البحث العلمي.

  ن حيث موضمان الجودة  عتمادالعدد الالزم من أعضاا الهيئة التدريسية حسب معايير االتوافر   تبين أن الجامعة
 في مصادر والتنوع ة،اكاديميعدد الطلبة، والدرجا  العلمية، والرتب األإلى  العدد الالزم، ونسبة عضو هيئة التدريس
( 02222الجامعة اليوم أعضاا هيئة تدريس لطاقة استيعابية عامة )توافر   حصولهم على الدرجا  العلمية، حيث 

 ( طالب.6222طالب، بينما العدد الفعلي للطلبة في الجامعة ال يزيد عن )
  ،مل تحديد شخمس سنوا  وتإلى  تمتدتبين أن الجامعة تمتلك خطة استراتيجية لتطوير الموارد البشرية لديها

إلى  الوصوللى إ رؤيتها ورسالتها واهدافها التي تصبوإلى  االحتياجا  الفعلية من أعضاا هيئة التدريس مستنده
قليميا في برامجها التعليمية وانشطتها البحثية   ي.بمستوى التعليم الجامع واالرتقاامكانة مرموقة محليا وا 

  سنويا ، وتعمل على مساالتهم من خالل متابعة   تقييم أعضاا هيئة التدريس إجرااا تبين أن الجامعة تطبق
الموثقة التي يقومون بتنفيذها، وقد أسهم ذلك في تحسين األداا وتطوير  اإلجرااا مؤشرا  األداا لاكل إجراا من 

يجابي. السنوا  الثالثةالعملية التدريسية خالل   الماضية بشكل مضطرد وا 
 وخطط سنوية ستراتيجيةفالجامعة تمتلك خطة اديها منهجية ثابتة في التخطيط لاكل ما تقوم به، تبين أن الجامعة ل ،

، وكذلك الاكليا  واألقسام، واللجان في األقسام والاكليا  0200،0203،0200:السنوا  الثالثة األخيرةموثقة في 
 جازإنوالجامعة، جميعها تعمل ضمن خطة واضحة وموثقة، مما انعكس إيجابا  على دور عضو هيئة التدريس في 

المتعلقة بها  ا جراااإل)الخطط و مهامه وواجباته في العملية التدريسية والبحث العلمي والنشاطا  التي تنفذها الجامعة. 
 وضمان الجودة( عتمادة في مكتب االمتوافر 

  تبين أن الجامعة ال تمتلك خطة محددة في االستفادة من أعضاا هيئة التدريس رير المتفررين، وال يوجد ثبا  في
في الجامعة سياسة للتعاقد معهم عند الحاجة، مبنية على أساس   تتوافركل فصل دراسي، ولاكن  يعددهم ف

 عتمادفي مكتب اال ةمتوافر التعاقد مع عضو هيئة تدريس رير متفرغ  إجرااا )لتخصص والخبرة التدريسية والسيرة البحثية. ا
  وضمان الجودة(
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  اب الاكفااا  ، وتحافظ عليهم ، وتسعى الستقطبيئة عمل مستقرة ألعضاا هيئة التدريس فيهافر  تو  تبين أن الجامعة
 ة واستحداث التتخصصا  والبرامج، فقد تبين أنه خاللاكاديميعملية تطويرها للبرامج األة والعلمية في اكاديمياأل

 (.%66 - %61الماضية تراوح  نسبة الذين يرربون بتجديد عقودهم ) ةالسنوا  الثالث
   تبين أن الجامعة ال تمتلك خطة موثقة لتطوير أعضاا هيئة التدريس فيها، ولاكن تقدم كل الدعم الالزم لمبادرا

 .ة والاكليا اكاديميبها األقسام األالتطوير التي تقوم 
 

  االستنتاجات 0.4
 

 نقاط القوة: 1.0.4
 تعتمد وأهدافها، و رؤيتها ورسالتها إلى  من اعضاا هيئة التدريس مستندة حاجة الجامعةتحديد لخطة واضحة  وجود

 ة فيها.اكاديميللبرامج األ الخاص عتمادمعايير اال العام  والجودة و عتمادعلى معايير اال
  مفعلة  ااا اإلجر موثقة ودقيقة، لتعيين وتطوير وتقييم أعضاا هيئة التدريس في الجامعة، وأن هذه  إجرااا وجود

 ة.اكاديميومطبقة في الاكليا  واألقسام األ
    لتام بهااالقوانين واألنظمة والتعليما ، ومنها تعليما  أعضاا هيئة التدريس، معممة ومطبقة ويتم االلتزام توافر 

 والعمليا  والقرارا  المتعلقة بعضو هيئة التدريس.  اإلجرااا في كل 
    انخفاض إلى  ، مما أدىالتربويةو ة ديمياكااألتنفيذ البرامج العدد الاكافي من اعضاا هيئة التدريس المؤهلين لتوافر

 (.00: 0)إلى  (32: 0طالب( من ) : معدل نسبة )معلم
 ية، والموقع الرسممبدأ الشفافية والنزاهة في اختيار أعضاا هيئة التدريس، حيث يتم االعالن في الصحف  اعتماد

 ، واجراا المقابال  والتقارير قبل التنسيب بالتعاقد.لجامعةااللاكتروني ل
 الدرجا  و ، ةاكاديمية موزعة حسب المؤهال  األهيئة التدريس ، والهيئة المساعد ألعضاااحصااا  وبيانا   تنظيم

 ، وتتم مراجعتها وتحديثها بشكل دوري في كل فصل دراسي.الخبرة ...الخو  ،العلمية
 ابية على األجواا اإليج في الجامعة حالة ممتازة من االستقرار الوظيفي ألعضاا هيئة التدريس، مما يدل  تتوافر

 التي يعيشها أعضاا هيئة التدريس واهتمام الجامعة بهم.
  ة في المجاال  اديمياكتتبنى الجامعة وتطبق سياسة اإليفاد لتعزيز أعضاا هيئة التدريس فيها بالخبرا  العلمية واأل

 المعرفية الالزمة للتخصصا  المعتمدة فيها.
 ظام ن فرغ العلمي ألعضاا هيئة التدريس الذين تنطبق عليهم الشروط حسبتتبنى الجامعة وتطبق نهج أحقية الت

 ، بند اإلجازا .الهيئة التدريسيةتعليما  و 
   كل دوري، مرة ة بشاكاديميموثقة لتقييم أعضاا هيئة التدريس، وتطبيقها في الاكليا  واألقسام األ توافر  إجرااا

 واحدة في نهاية كل عام جامعي.
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 ضعف:نقاط ال 1.0.4

 برامج   توافرتال ، و في الجامعةهيئة التدريس  ألعضاار برامج التطوير المهني والتعليم المستمر يتوفإلى  الحاجة
  .توعية ألعضاا الهيئة التدريسية الجدد 

 ي التدريس ف عضاا هيئةأ تقديرية للمبدعين والمتميزين من التشجيعية والشهادا  ال المكاف  ص يتخصإلى  الحاجة
 .تميزهمدائهم و بشكل يتناسب مع أ  ، وخدمة المجتمعالتدريس مجاال 

 متفررين في المحددة للجامعة فيما يتعلق باالستعانة بأعضاا هيئة التدريس رير سياسة واضحة و  وجودإلى  الحاجة
 .راياتهاضوا رسالتها و 

 عف تقييم أعضاا هيئة التدريس ونتائجها، مما يض إجرااا وجود أدلة وبراهين على أنه تتم اإلستفادة من إلى  الحاجة
 .اإلجرااا هذه دورها في تعزيز فاعلية 

 

 (طويرمن خطة الجامعة للتحسين والتة في نهاية التقرير، ضمتوافر )الخطة التحسينية لتنفيذ التوصيات  توصياتال  3.4
   عملها والقائمين عليها، وعالقاتها مع إنشاا وحدة تعنى بتطوير أعضاا هيئة التدريس، وتحديد مهامها وآليا

 مكونا  الجامعة األخرى.
  عمليا   لتطبيق إجرااا استحداث تعليما  الختيار الباحث المتميز، والمدرس المتميز، والناشط المتميز، وا عداد

 ختيار وشروطها ومواصفاتها.اال
  والعلمية،  ةاكاديميالتعاقد مع أعضاا هيئة التدريس رير المتفررين، بهدف استقطاب الخبرا  األ إجرااا تطوير

 بشكل دائم.معهم وتطويرها  وبناا العالقة
   طوير األداا، وتوظيفها في ت، نتائجها و  أعضاا هيئة التدريس، تقييم  إجرااا تنفيذ لالستفادة من تطوير آليا

 وتحسين النتائج.
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 خامسالفصل ال 
 اإليفاد والبحث العلمي واإلبداعات

 وهي:  ي هذا الفصل مجاالت المعيار الخامس)يغط
 (اإليفاد، والبحث العلمي، واإلبداعات

 
 

 

 الصفحة البند الرقم
 31 النتائج 1.5
 36 االستنتاجات 0.5
 36 التوصيات 3.5

 

 
 الهدف الرئيس من تقييم المعيار:

  لعمليات اإليفاد، وانعكاس ذلك على تطوير أعضاء هيئة التدريسالتخطيط 
  ات العلميةنجاز دعم البحث العلمي وتطويره، وأثر ذلك على مستوى اإل 
 يزاإلبداعات الفنية والفكرية، وأثر ذلك على مستوى اإلبداع والتم تشجيع 
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 النتائج : 1.5
  ّدد  نظاما  وتعليما  لإليفاد ح ، تمتلكاكاديميفي تطوير كادرها األتبين أن الجامعة تتبنى سياسة اإلبتعاث

جرااا بموجبهما شروط و  اإليفاد لدرجتي الماجستير والدكتوراه وبّينن  التعليما  المالية مخصصا  اإليفاد بحسب  ا 
حيث وصل  0223عام  الزمنية القصوى لإليفاد وبدأ  عملية اإليفاد فعليا   ، والم دةحالة الموفد المتزوج أو األعزب

 عتمادفي مكتب اال  متوافر)كتاب القوانين واألنظمة والتعليما   .0203موفدا  مع نهاية عام  32العدد الترااكمي للموفدين 
 في عمادة البحث العلمي والدراسا  العليا(.  متوافروضمان الجودة، وملف المبتعثين 

  وعبر موقعها االلاكتروني عن حاجتها إليفاد أعضاا هيئة تبين أن الجامعة تعلن باستمرار في الصحف الرسمية
ة لغايا  تطوير أعضاا هيئة اكاديميالتدريس في تخصصا  عديدة، بناا  على طلب من الاكليا  واألقسام األ

 السنوا  الثالثةمن مجموع الموفدين في  %05، وقد تبين أنه تم إيفاد التدريس فيها، وتحسين مخرجا  التعليم فيها
 .ةاألخير 

  الس األقسام توصيا  مجإلى  منهجية واضحة لتنفيذ عملية اإليفاد فهي موثنقة وتتم استنادا  تبين أن في الجامعة
مجلس العمداا، وعملية متابعة دراسة الموفدين موثنقة، فال يتم التمديد لسنة أخرى  فيوالاكليا  والقرار يتم اتخاذه 

ائج التنفيذ وهناك أثر مباشر واضح لنت الموفدين وعمداا الاكليا  المعنيينتقارير من المشرفين على إلى  إال استنادا  
في مختلف التخصصا  وهم حاليا  أعضاا هيئة تدريس من مجموع الموفدين(  %10)موفدا   03حيث عاد 

فاد ملية اإلي)منهجية ع يساهمون بشكل واضح في تحقيق رسالة الجامعة في التدريس والبحث العلمي وخدمة المجتمع.
 (.، وكليا  الجامعةة في عمادة البحث العلمي والدراسا  العليامتوافر 

  تبين أن الجامعة ال تمتلك خطة واضحة ومعلنة لزيادة عدد الموفدين بشكل مستدام، وهذا انعكس على تفاو  حجم
 .االنفاق على عمليا  اإليفاد بين سنة وأخرى 

  مي مكّونا  البحث العلمي التي تشمل دعم مشاريع البحث العللوتعليما  نظام وأسس في الجامعة   توافريتبين أنه
دعم النشر في مجال  عالمية و دعم المشاركة في مؤتمرا  إقليمية وعالمية محّكمة ومتخصصة، و التطبيقية، 

اف   مكو دعم الدورا  التدريبية، و عقد المؤتمرا  والندوا  والورش العلمية داخل الجامعة، و محّكمة ومتخصصة، 
تقييم الاكتب واألبحاث واألعمال المقّدمة للترقية، ومنح  حوافز تشجيعية ألعضاا هيئة التدريس الذين ينفذون 

كتاب ( )Impact Factorمشاريع بحثية وينشرون بحوثا  في مجال  عالمية محّكمة ومصنفة ولها عامل تأثير )
 القوانين واألنظمة والتعليما (.

  من  قد زاد اإلنفاقأن إلى  تبين المؤشرا ي اضطراد تصاعدي مستمر، و الجامعة فتبين أن حجم اإلنفاق في
خاصة في دعم مشاريع األبحاث العلمية ودعم  ،0203دينار عام  106,562إلى  0200دينار عام  021,203

 .العالمية المتخصصة ودعم المشاركة في المؤتمرا  العلمية المحكمة، النشر في المجال 
  الجامعة منهجية واضحة في عمليا  التخطيط للبحث العلمي وتنفيذه، حيث يتوجب إصدار في   تتوافرتبين أنه

جلس لنهائي في متوصيا  وتنسيبا  من مجالس األقسام والاكليا  ومجلس البحث العلمي قبل اتخاذ القرار ا
 كّون من مكونا  البحثونماذج  تبين تسلسل عملية اتخاذ القرار بخصوص كل م إجرااا   تتوافرالعمداا، و 
علمي ة في عمادة البحث المتوافر )الخطة السنوية والتقرير السنوي لعمادة البحث العلمي ومحاضر المجالس المعنية والنماذج العلمي 

 والدراسا  العليا(.

 لتنفيذ، يتجلى اوتبّين منهجية مبرمجة وموثنننقة وجماعية في عملية ، معة تشجع تنفيذ المشاريع البحثيةتبين أن الجا
ا  بّين هذه المالحق وجود ِفرق بحثية من تخصصت  و  العلمي في الجامعة.  أثرها المباشر في تطوير حركة البحث
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مختلفة في كليا  الهندسة، والعلوم وتاكنولوجيا المعلوما ، والصيدلة، والتمريض. ومعظم المشاريع المدعومة 
 محلي.تلبية احتياجا  المجتمع الإلى  تطبيقية تهدف

  يئة اا هتشجيع أعضلبحاث العلمية المحكمة، و واضحة ودقيقة وموثقة لدعم األ إجرااا تبين أن الجامعة لديها
وقام  باستحداث أسس لمكافأة الباحثين فيها، حيث شارك  شر العلمي في المجال  والمؤتمرا .التدريس على الن

-0200مية محّكمة ومتخصصة خالل السنوا  )علعالمية ( من أعضاا الهيئة التدريسية  في مؤتمرا  50)
( بحثا  في مجال  علمية محّكمة ومتخصصة، معظم هذه 56( في معظم دول العالم، وتم دعم نشر )0203

( عضو هيئة تدريس على مكاف   مقابل نشرهم 52المجال  تصدر باللغة اإلنجليزية، وقد حصل أاكثر من )
العدد اإلجمالي للبحوث المنشورة  ازدادوقد   (.0203-0200لسنوا  )لبحوثهم في مجال  مشهورة عالميا  خالل ا

 .0203بحثا  عام  (031وبلغ )، 0200بحثا  عام  (060)إلى  0200بحثا  عام  (062)من 
  تبين أن الجامعة لديها منهجية ثابتة في عقد المؤتمرا  واألنشطة العلمية، لما لذلك من أثر ملموس في نشر

من مختلف دول العالم مما يساهم أيضا  في إشهار الجامعة  من خالل استقطاب باحثين متميزينا المعرفة وتوليده
( عقد  الجامعة 0203-0200الماضية ) السنوا  الثالثةعلى المستويا  المحلية واإلقليمية والدولية، وخالل 

 ريبية.( ورشة عمل وندوا  علمية ودورا  تد56( مؤتمرا  علميا  عالميا  محّكما  و )00)

  جيدة في النشاطا  العلمية التي تعقد في الحرم الجامعي، تبين أن مشاركة طلبة البكالوريوس وطلبة الماجستير
ن الجامعة ، ررم أالمشاريع البحثية والنشر العلميفي مسيرة  أعضاا هيئة التدريس في مشاركتهم مع ضعيفةو 

 .تعمل على تنمية مهارا  منهجية البحث العلمي لديهم
 فة جدا .ة في الجامعة ضعياكاديميتبين أن توظيف نتائج البحث العلمي في تطوير الخطط الدراسية والبرامج األ 

  تبين أن تأثير نتائج المشاريع البحثية والنشر العلمي على المجتمع ضعيفة، واالستفادة من هذه النتائج  ومدى
 موثقة. مساهمتها في معالجة مشكال  المجتمع وحاجاته التنموية رير

  الرقم:  مديرية حماية الملاكية الفكرية –تبين أنه توجد برااة اختراع واحدة، وهي مسجلة في وزارة الصناعة والتجارة
 .0/1/0200، التاريخ 0566

  تبين أن اإلبداعا  الفنية واألدبية )قصص قصيرة، منحوتا ، لوحا ، جداريا ( محدودة جدا  ومقتصرة فقط على
 يوجد توثيق واضح لهذه اإلبداعا .كلية اآلداب، وال 

 من االتفاقيا  الثنقافية والعلمية بين الجامعة ومؤسسا  التعليم العالي والبحث العلمي على  تبين أنه يوجد مجموعة
المستوى اإلقليمي والعالمي، ولاكن هذه االتفاقيا  محصورة على كليا : الصيدلة، والعلوم وتاكنولوجيا المعلوما ، 

 والتمريض.
 ة والقطاعا  اإلنتاجية والخدمية، ولاكنها محصور بين الجامعة اتفاقيا  التعاون العلمي يوجد العديد من ن أنه تبي

في الصناعا  الدوائية، والرعاية الصحية، وتطوير أدوا  ووسائل التعّلم، وحوسبة األعمال اإلدارية، وحّل 
 المشكال  المتعلقة بالطاقة المتجددة والطاقة البديلة. 

 أن الجامعة تجري استطالعا  الرأي بخصوص ملفا  البحث العلمي، وقد بين  هذه االستطالعا  أن  تبين
بتشجيع بيئة البحث العلمي داخل الجامعة، وتنمية مهارا  الطلبة البحثية، وحل مشكال  المجتمع تهتم  الجامعة

 المحلي، وتطوير القطاعا  اإلنتاجية والخدمية. 
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 االستنتاجات: 0.5
 :قاط القوة: ن1.0.5

 جرااا نظام وتعليما  و في الجامعة   يتوافر  .تتم متابعتها والتقيد بهاو موثقة، ومطبقة ، يفاد إلا ا 
  رسل التي أ   معظم الجامعا إليفاد معظم التخصصا  في الجامعة، و رّطى اتهتم الجامعة بملف اإليفاد، فقد

 وتقع في الواليا  المتحدة األمريكية، والمملاكة المتحدة. ن ذا  سمعة طيبة،إليها الموفدو 
 لى ، واالنفاق عتسعى الجامعة لتطوير مسيرة البحث العلمي، ومشاركة أاكبر عدد من أعضاا هيئة التدريس

 ضطراد إيجابي ملحوظ.  البحث العلمي في ا
  ون في بحثية مدعومة، والذين ينشر وجود حوافز تشجيعية مادية ألعضاا هيئة التدريس المشاركين في مشاريع

 (.Impact Factorمجال  عالمية محّكمة ومتخصصة ومصّنفة ولها عامل تأثير )
  زيادة كبيرة في عدد أعضاا هيئة التدريس الذين يشاركون ببحوث في مؤتمرا  عالمية محّكمة ومتخصصة

 م.0203-0200خارج األردن خالل السنوا  
 م.0203-0200منشورة في مجال  عالمية محّكمة ومتخصصة خالل السنوا  زيادة كبيرة في عدد البحوث ال 
 .نشاط ملحوظ ومتعّدد في عقد المؤتمرا  والندوا  والورش العلمية داخل الحرم الجامعي 
  قرار وتنفيذ ومتابعة مشاريع البحث العلمي المدعومة. إجرااا يوجد  موثننقة لتخطيط وا 
  والدراسا  العليا في المؤتمرا  والندوا  والورش العلمية التي ت عقد داخل مشاركة ملموسة لطلبة البكالوريوس

 الجامعة.
 من أجل ذلك الدعم الماديتوافر   تهيئ الجامعة البيئة المناسبة لتعزيز وتطوير حركة البحث العلمي، و 

 واللوجستي والمعنوي.
 

 :اط الضعف: نق0.0.5
 

  مستدامة وموثننقة لإليفاد. تنفيذيةاستراتيجية، وخطط خطة الحاجة لوجود 
 عضاا مجموع أ إلى  نسبة أعضاا هيئة التدريس المشاركين في المشاريع البحثية المدعومةزيادة إلى  الحاجة

 في الجامعة. الهيئة التدريسية
 علىتعميمها و ، ئة التدريس في المؤتمرا  العلميةنتائج مشاركة أعضاا هياستحداث آليا  لتوثيق إلى  الحاجة 

 األقسام والاكليا  لالستفادة منها.
 ياجاته ية احتالمشاريع البحثية في حل مشكال  المجتمع المحلي وتلب إسهام آليا  لقياس مدىإلى  الحاجة

 نتاجية والخدمية.وتطوير القطاعا  اال
 المشاريع البحثية في تطوير مواد الخطط الدراسية االستفادة من نتائج إجرااا تطوير إلى  الحاجة، 

 .وموضوعاتها
 شاريع ، ودعمهم  في الممشاركة طلبة البكالوريوس والدراسا  العلياآليا  ووسائل لتشجيع  إلى إيجاد الحاجة

 .البحثية
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 (طويرمن خطة الجامعة للتحسين والتة في نهاية التقرير، ضمتوافر )الخطة التحسينية لتنفيذ التوصيات  ت: التوصيا3.5
 

  جميعها ومعلنة تضمن استدامة عملية اإليفاد في التخصصا وضع خطة تنفيذية واضحة. 
 ي الجامعة بهدف ة فمتوافر إيفاد طلبة البكالوريوس المتميزين للحصول على درجة الماجستير في برامج الماجستير ال

يفادهم للحصول على درجة الدكتوراه في جامعا  مرموقة عالميا .  استقطابهم وا 
  وتشجيع الموفدين اإلجرااا بهدف تسهيل تعليما  اإليفاد تحديث. 
 .وضع تعليما  شاملة ومتاكاملة تغطي جميع مكونا  البحث العلمي 
  دعم مشاريع البحث العلمي في جميع المراحل )التخطيط، والتنفيذ، والمتابعة( وربطها إلاكترونيا   إجرااا حوسبة

 ؤون المالية ودائرة اللوازم.بالباحثين والاكليا  المعنية وعمادة البحث العلمي ودائرة الش
  إعداد خطة عمل متاكاملة لزيادة نسبة أعضاا هيئة التدريس المشاركين في المشاريع البحثية المدعومة، بحيث

 ة في الاكلية الواحدة وبين مختلف الاكليا  داخل الجامعة.اكاديميتتضمن أيضا  آليا  التشبيك بين األقسام األ
 ضاا هيئة التدريس حول كيفية إعداد مقترحا  المشاريع البحثية وتقدير تاكاليفها عقد دورا  تدريبية وورش عمل ألع

 ها.نجاز بدقة وتحديد المدة الزمنية الالزمة إل
   عقد ندوا  علمية شهرية على مستوى األقسام والاكليا  بالتنسيق مع عمادة البحث العلمي لعرض نتائج وتوصيا

 ة ومتخصصة.البحوث المنشورة في مجال  ومؤتمرا  محّكم
  ،إشراك طلبة البكالوريوس المتميزين وطلبة الماجستير في المشاريع البحثية بهدف تنمية مهارا  البحث العلمي لديهم

 وتوسيع آفاقهم المعرفية.
 ( وضع آليا  عمل لتوثيق البحوث المنشورة في مجال  عالمية مرموقة لها عامل تأثيرImpact Factor على )

ا ، وبحثيا ، وزيادة التواصل بين أعضاا هيئة أاكاديميروني بهدف تحسين تصنيف الجامعة موقع الجامعة اإللاكت
 التدريس في الجامعة، وتسهيل التنسيق مع الباحثين في جامعا  ومرااكز بحثية أخرى.

  تهم توصياو عقد ندوة علمية يشارك فيها جميع أعضاا هيئة التدريس بالجامعة بهدف توجيههم الستخدام نتائج بحوثهم
 في تطوير مواد الخطط الدراسية.

  إجراا دراسة من قبل مختصين في الجامعة لتحديد احتياجا  المجتمع المحلي الخدمية والتنموية بهدف توجيه
 الجهود البحثية بالجامعة لحل مشكال  المجتمع المحلي وتعزيز العالقة معه.

 بالتعاون مع مؤسسا  وطنية أو عالمية معروفة في  عقد ورشة عمل حول برااا  االختراع وحماية الملاكية الفكرية
 هذا المجال.

  ،توثيق جميع اإلبداعا  الفنية واألدبية في عمادة البحث العلمي ودائرة المكتبة الوطنية أو أية مؤسسا  ذا  صلة
 ومنح حوافز تشجيعية للقائمين عليها.
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 سادسالفصل ال 
 المكتبة ومصادر التعلم

 وهي:  هذا الفصل مجاالت المعيار السادس ي)يغط
 (والتسهيالت، ومصادر المعلومات، المكتبة

 
 

 

 الصفحة البند الرقم
 00 النتائج 1.6
 00 االستنتاجات 0.6
 00 التوصيات 3.6

 

 
 المعيار:الهدف الرئيس من تقييم 

  ،مواصفات مكتبة الجامعة، ومدى تحقيقها لمعايير الجودة في تقديم الخدمات
 والتسهيالت المتاحة للطلبة وأعضاء هيئة التدريس.

  التخطيط والتقييم في توفير مصادر المعلومات، ومدى عمقها وحداثتها، واثرها
 على نوعية العملية التدريسية والبحث العلمي.
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 النتائج  1.6
 والطاقة (²م5022)والجودة من ناحية المساحة االجمالية  عتمادتبين أن مبنى المكتبة في الجامعة يحقق معايير اال ،

قاعة المراجع، قاعة  هي:، قاعا  (6فيها )  تتوافر، والقاعا  الالزمة حيث ( مقعد0222)ألاكثر من االستيعابية 
، قاعة مختبر قواعد البيانا و قاعة المجموعا  الخاصة، و ن للاكتب العربية، اقاعتو الدوريا ، قاعة الاكتب األجنبية، 

فيها اللوحا  اإلرشادية، وقاعا  المطالعة مع العدد الالزم من المقاعد، والتاكييف   تتوافر، و التزويد والمعالجة الفنية
 والتهوية.

  ( سبعة 37حاليا ) فيها  يتوافرالتنظيمية للجامعة، و في المكتبة هيكلية تنظيمية تنسجم مه الهيكلية   تتوافرتبين أنه
يحملون شهادة التخصص في مجالي علم المكتبا  وتاكنولوجيا  موظفا  أربعة عشر ( 14وثالثون موظفا ، منهم )

 ية المناطة بهم، وذلك لتقديم خدما  تسهم في تحقيق رسالة الجامعة وأهدافها.نهالمعلوما  لممارسة أدوارهم الم
  تراك في الدوريا  الاكتب والمراجع واالشمصادر التعلم و تحديث زيادة و للمكتبة موازنة مستقلة سنويا  ل  تتوافرتبين أنه

كل  در وهذه الموازنة تنمو بشكل مضطوتطوير الخدما  المقدمة للطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية، وقواعد البيانا  
 ( يبين هذا التطور.0.1عام، والشكل )

 (: الميزانية المخصصة للمكتبة لثالثة اعوام1)الشكل 
 

  فروع المعرفة اإلنسانية، وبمختلف اللغا  العربية و ( مادة مكتبية، في000,052)في المكتبة   تتوافرتبين أنه 
( كتابا  باللغا  65606( كتب  باللغة العربية، و )66,221( كتابا ، منها )164,312) نها:األجنبية، م

(، eBrary( كتاب في قاعدة )00,2222منها )(Full Text) ( كتاب إلاكتروني بالنص الاكامل 55,222)،األجنبية
( مادة إلاكترونية تتضمن أقراص 0,522(، كما يتوافر أاكثر من )Springer( كتاب في قاعدة )03,222و )

 .أشرطة صوتية، وشفافيا و و، أفالم فيديو حاسوب، 
  ( دورية 52( دوريا  باللغا  األجنبية، و )001، منها )ورقية( دورية 172)لمستخدميها فر  تو  تبين أن المكتبة

( 00222اليا )في المكتبة ح  يتوافرذلك إلى  باإلضافة .الجامعة معتمدة فية الاكاديميلدعم البرامج األ العربية باللغة

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

2010-2011 2011-2012 2012-2013

الميزانية



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة

www.Zuj.edu.jo  جامعة الزيتونة األردنية    دراسة التقييم الذاتي ير الشامل لنتائجالتقر 
 

QM16/1111- page 42/140 

 
 

عشري ق نظام ديوي المفهرسة ومصنفة وفمجلد من أعداد الدوريا  السابقة باللغا  العربية واألجنبية، جميعها 
   .(03)ط.

  تية:قواعد البيانا  اآلإلى  لمستخدميها من أعضاا هيئة التدريس والطلبة الوصولفر  تو  تبين أن المكتبة 
(EBSCO و )SciFinder from CAS و Emerald( وScience Direct)Elsevier   مجموعة فر  تو  والتي

قواعد البيانا  في ذلك تشترك المكتبة أيضا إلى  ( باإلضافةFull Textالاكامل )كبيرة من الدوريا  بالنص 
 .AccessPharmacyو  Springerو  eBraryاإللاكترونية الخاصة بالاكتب مثل 

  ما  التصوير خدفر  تو  و ، فرص التدريب لطالب الجامعا  األخرى من باب تبادل الطلبةفر  تو  تبين أن المكتبة
لغ  ذلك تقدم المكتبة خدما  اإلعارة حيث بإلى  والطباعة من قواعد البيانا ، باإلضافةفوتوستاتي مثل تصوير 

 حركة.   (17,839) 0203حركا  اإلعارة لعام 
  فيه الروابط   تتوافرتبين أن المكتبة تمتلك صفحة على الموقع االلاكتروني للجامعة، و(Links)  الالزمة لتسهيل

البيانا  والاكتب االلاكترونية من قبل أعضاا هيئة التدريس والطلبة للبحث عن مصادر  قواعدإلى  عملية الوصول
  المعلوما  والمراجع التي يحتاجونها في أبحاثهم ودراستهم.

 
 االستنتاجات 0.6

 
 نقاط القوة :  1.0.6
    تب والدوريا  الحديثة في الجامعة.الدعم المالي لتوفير الاكتوافر 
 كتب وقواعد بيانا  ودوريا  تنوع مصادر التعلم من. 
 عارة واستخدام المكتبة و سياساتها معلنة للطلبةتعليما  اإل.  
    عند البحث عن معلومةالمساعدة من قبل موظفي المكتبة توافر. 

 
 نقاط الضعف :  0.0.6
 من خالل عقد ورشا  عمل ودورا  في العلوم المكتبية ، وتطبيقها،تطوير موظفي المكتبةخطة ل إلى  الحاجة. 
 في بداية كل فصل دراسي. بشكل دوري  للطلبة الجدد عن المكتبة ةتعريفي ا عقد لقاال الحاجة 
 تفادة من لزيارة المكتبة واالس لطلبةفي تشجيع اأعضاا الهيئة التدريسية  لتفعيل دور تطوير آليا إلى  الحاجة

 مصادر التعلم.
 

 (ويرمن خطة الجامعة للتحسين والتطة في نهاية التقرير، ضمتوافر )الخطة التحسينية لتنفيذ التوصيات  التوصيات 3.6
   والتسهيال  المقدمة للطلبة، وتعميمهاالمكتبة حول طباعة بروشورا.   
 عمل جوال  تعريفية داخل المكتبة للطلبة الجدد في بداية كل فصل دراسي.  
 دورا  تأهيلية لموظفي المكتبة عقدإعداد خطة سنوية ل. 
 .عقد دورا  تدريبية على استخدام قواعد البيانا  للطلبة و أعضاا الهيئة التدريسية 
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 سابعالفصل ال 
 الحاكمية واإلدارة

 وهي:  هذا الفصل مجاالت المعيار السابع ي)يغط
 (القيادةو مجلس الحاكمية، و نظام الحاكمية واإلدارة، 

 
 

 

 الصفحة البند الرقم
 00 النتائج 1.4
 01 االستنتاجات 0.4
 01 التوصيات 3.4

 

 
 الهدف الرئيس من تقييم المعيار:

 تقييم الهيكل التنظيمي، ومدى انسجامه مع رؤية الجامعة ورسالتها 
  واإلداري  كاديميتقييم دور مجلس الحاكمية، وأثر ذلك عل مستوى األداء األ 
  واإلداري في الجامعة كاديميقيادتها على التطوير األ تقييم دور الرئاسة،وأثر 
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 النتائج 1.4
  ويحدد الهيكل 0200، وتم تحديثه في العام ومعمم في الجامعة هيكل تنظيمي موثق ومعتمد  يتوافرتبين أنه ،

امعة، مما تيب التنظيمي المعتمد في الجالتنظيمي العالقا  بين الوحدا  والمجالس في الجامعة ومستوياتها في التر 
 (. 0213الهيكل التنظيمي للجامعة  -15) ملحق رقم يسهل عمليا  اتخاذ القرار وتتبع المسؤوليا  في تنفيذه. 

  ،يث حتبين أن  الجامعة تميز بين الحااكمية واإلدارة كمفهومين متاكاملين في تحقيقها لرؤيتها ورسالتها وراياتها 
نين مجموعة الوثائق المتمثلة بالقوا من مكونا  جوهرية هي: الجامعةيتشكل اإلطار العام لنظام الحااكمية واإلدارة في 

الاكليا ، واألقسام( و العمداا، و الجامعة، و واألنظمة والتعليما  المنظمة لعمل مجالس الحااكمية )مجالس األمناا، 
 اإلدارة في الجامعة.المبادج والقيم األساسية الداعمة للحااكمية و ، ومن مجموع والمجالس أو اللجان المنبثقة عنها

  دية وتتمثل بتفعيل جميع المجالس والهيئا  القيا ونشاطا  الجامعة، إجرااا تبين أن مفهوم التشاركية مفعل في
س يها، وصالحيا  كل مجللوتفويضها الصالحيا  الالزمة من أجل القيام بالمهام الموكلة إ واإلدارية في الجامعة

من مجالس الحااكمية ومهماته محددة وموثقة ومعلنة، وكذلك عالقة المجالس فيما بينها، وبينها وبين الوحدا  
 اإلدارية.

 بكل مجالسها باإلفصاح السليم والدقيق عن سياسا  تقوم تبين أن الجامعة تحقق مبدأ النزاهة والشفافية، حيث 
جرااا وبرامج و  عة ونتائج أنشطتها وتوثيق هذه األنشطة مع ضمان سهولة الوصول اليها واالطالع عمل الجام ا 
 عليها.

  أن ب يهاف اإلجرااا ها تحقق مبدأ المساالة، حيث توضح آليا  تطبيق إجراااتتبين أن الجامعة ومن خالل توثيق
 موكلة بطريقة عادلة وشفافة.تاكون جميع المجالس مسؤولة قانونيا  ومهنيا  وأخالقيا  عن الصالحيا  والمهام ال

 أن تعمل جميع المجالس على تحقيق العدالة في القرارا  ب تحقيق مبدأ العدالة،إلى  تبين أن الجامعة تسعى
 والممارسا  من خالل توازن المصالح بين األطراف المتعددة.

  ان معظم  تبين وقد ،في الجامعة فيما يتعلق ببعد اإلطار العام للحااكميةتبين أن الجامعة طرأ عليها تغييرا  كبيرة
 العلمية، للبعثا  والتعليما  المالية، النظام الداخلي للبحث العلمي) ة وتعليما نظمأوثائق الجامعة من قوانين و 
 ماجستير،تعليما  منح درجة الو باالشتراك في المؤتمرا  العلمية،  والتعليما  الخاصة وتعليما  االنتقال والسفر،

يعرض الجدول و  .في السنتين  االخيرتين من عمر الجامعة تحديثهاقد تم  (درجة البكالوريوس وريرهاتعليما  منح و 
 .( مجموعة الوثائق المنظمة للحااكمية في الجامعة المتاحة حاليا  والوثائق رير المتوافرة0.2رقم )

  عضاا والمواقع اإلدارية التي يحتلها أ  موثقة آلليا  إختيار القيادا  اإلدارية، إجرااا تبين أنه ال توجد في الجامعة
 في رئاسة األقسام، والعمادا ، والمواقع اإلدارية األخرى.هيئة التدريس 

  ي مدير و دارية، ورؤساا األقسام والعمداا، لتقييم أداا القيادا  اإل موثقة إجرااا في الجامعة أية تبين أنه ال توجد 
 الدوائر اإلدارية والمرااكز المساندة.

  أنه ال توجد في الجامعة دراسا  حول تأثير النظام اإلداري على تسهيل تعلم الطلبة، ويسهم في تحقيق رؤيتها تبين
 ورسالتها.
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 ( الوثائق المنظمة للحاكمية في الجامعة1.4جدول رقم )
 

غير  موجودة الوثيقة
 موجودة

 المالحظات

    نظام أعضاء هيئة التدريس – 1
    النظام الداخلي لمنح الدرجات العلمية-0
     النظام الداخلي للبحث العلمي-3
    النظام الداخلي لإلنتقال والسفر-4
 ير محدثر   النظام الداخلي للمراكز العلمية-5

 رير محدث   النظام الداخلي للبعثات العلمية-6

 رير محدث   الرواتب والعالواتنظام -4
تطوير نظام حوافز متاكامل ألعضاا هيئة  X  نظام الحوافز-5

 التدريس واإلداريين
الختيار القيادا  وضع تعليما  إلى  الحاجة X  تعليمات اختيار القيادات الجامعية-1

 ة واإلداريةاكاديمياأل
    تعليمات الهيئة التدريسية-12
    االشتراك في المؤتمرات العلميةتعليمات -11
    تعليمات االنتقال والسفر-10
    تعليمات منح درجة البكالوريوس-13
    تعليمات منح درجة الماجستير-14
    أسس دعم البحث العلمي-15
     التعليمات المالية للبعثات العلمية-16
    تعليمات مجلس الطلبة-14
    الطلبةتعليمات تأديب -15
    تعليمات منع التدخين-11
     تعليمات الدراسة الخاصة  -02
    نظام إدارة الجودة -01
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 االستنتاجات 0.4
 

 نقاط القوة: 1.0.4
 

 في الجامعة هيكل تنظيمي محدث، ويطابق الواقع القائم في الجامعة، ويراعي التسلسل التنظيمي والعالقا    يتوافر
 مجالس الحااكمية واإلدارا  في الجامعة.بين 

 في الجامعة أنظمة وتعليما  تضبط عملها وأنشطتها وقراراتها، وتحدد بدقة العالقا  بين مكوناتها، وآليا    تتوافر
 تفاعلها، وهذه األنظمة والتعليما  مطبقة كليا .

 وصالحياتها، ودور القيادا  اإلدارية في الجامعة وصف وظيفي يميز بين دور مجالس الحااكمية   يتوافر
 وصالحياتها، وينظم عملها من خالل الوصف الدقيق لمهامها.

 مؤشرا  المساالة، وتوثيق النتائج، و التنفيذ و التاكليف و جودة تضمن عمليا  متابعة  إجرااا في الجامعة   تتوافر
 أداا لقياس نتائج نشاطا  الجامعة وعملياتها.

 النزاهة والعدالة  أجوااتوافر   هجية تخطيط ومتابعة وتنفيذ تضمن التطوير المستمر لألداا، وفي الجامعة من  تتوافر
 في اتخاذ القرارا  وتطبيقها.

 
 نقاط الضعف: 0.0.4

 
 ة، وتحديد آليا  تطبيقها.اكاديمياختيار القيادا  اإلدارية والقيادا  األ إجرااا استحداث إلى  الحاجة 
 ة في الجامعة، وآليا  االستفادة من نتائجها.اكاديميتقييم أداا القيادا  اإلدارية واأل إجرااا استحداث إلى  الحاجة 
 تنفيذ دراسا  حول البناا التنظيمي للجامعة وأثره على تطوير بند تضمين الخطط السنوية للجامعة إلى  الحاجة

 األداا وتحسين المخرجا .
 

 (طويرمن خطة الجامعة للتحسين والتة في نهاية التقرير، ضمتوافر وصيات )الخطة التحسينية لتنفيذ الت التوصيات  3.4
 

 اإلدارية .ة و اكاديميفي العملية األ أاكبر يتضمن تحقيق فاعلية نظام العمل في رئاسة الجامعة لاكي إعادة تصميم 
  ومتابعتها.ة، وتحديد آليا  تنفيذها اكاديميختيار القيادا  اإلدارية والقيادا  األا إجرااا استحداث 
  وتحديد آليا  تنفيذها ومتابعتها واالستفادة من ةاكاديميتقييم أداا القيادا  اإلدارية واأل إجرااا استحداث ،

 نتائجها.
  في دراسة البناا التنظيمي للجامعة التي تؤثر على مستوى األداا، وجدولتها في تحديد االتجاها  والمحاور

 الخطط السنوية للجامعة.
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 ثامنالفصل ال 
 المصادر المالية

 وهي:  ي هذا الفصل مجاالت المعيار الثامن)يغط
اإلدارة المالية و كفاية المصادر المالية، و التخطيط المالي، 

 (واالستثمار المالي والتطوير

 
 

 

 الصفحة البند الرقم
 06 النتائج 1.5
 06 االستنتاجات 0.5
 06 التوصيات 3.5

 

 
 تقييم المعيار:الهدف الرئيس من 

 التخطيط للمصادر المالية، ومدى واقعيته وانسجامه مع رسالة الجامعة 
    السجالت المالية وبياناتها، وانعكاس ذلك على مستوى النزاهة والعدالة توافر

 في اتخاذ القرارات المالية
  

 
 

 
 
 
 
  



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة

www.Zuj.edu.jo  جامعة الزيتونة األردنية    دراسة التقييم الذاتي ير الشامل لنتائجالتقر 
 

QM16/1111- page 48/140 

 
 

 النتائج  1.5
 
  يديرها موظفون مختصون وحدة الدارة الموارد المالية  توافر أّن الجامعة تبين.  
  تمتلك سيولة ة ، كما أّن الجامع هدافها االستراتيجيةأ ة كافية لتحقيق رسالتها و جامعالموارد المالية المتاحة للأّن تبين

 .يكفيان للحفاظ على استقرارها المالي واحتياجاتها الطارئة ا  مالي ا  نقدية واحتياطي
  ة فعالياتها ليا  رقابة مالية منتظمة ومعلنة لاكافآ توفرو  ا  ،السنوية تقويما واقعيم خططها المالية وِّ قالجامعة ت  أّن تبين

 .نشطتها وصوال التخاذ القرارا  المالية المناسبةأو 
  تستخدم موارد مالية كافية لدعم برامج وخدما  تعلم الطلبةالجامعة أّن تبين. 
  ليس  بالمستوى المطلوب ثناا االزما ألسد احتياجاتها لدى الجامعة حتياطية اال ماليةالموارد الأّن تبين. 
  5.28%تقدر نبننننننن  0203عن العام  0200للعام  العامةالمالية نسبة النماا في الموازنة أّن تبين. 
  البحث  لمختلف الجوانب المالية 0203للعام  المرصودة من الموازنة الماليةإلى  نسبة المبالغ المصروفة أنّ تبين(

 .%052إلى  %62.1العلمي، الصيانة ، الاكتب والدوريا ،  المؤتمرا ، صندوق التاكافل االجتماعي( تتراوح مابين 
  دينارا . 1151أّن معدل كلفة الطالب الواحد سنويا  تقدر بننننننن تبين 
  0200و  0203،  0200،  0200للجامعة عوائد استثمارا  مالية في األعوام   يتوافرأنه ال تبين. 
  كما أن هناك نماا  0203،  0200،  0200في موازنة البحث العلمي في السنوا   ا  وتزايد أنّ  هناك نماا  تبين ،

بينما هناك تذبذب في موازنة مشاركة  0203،  0200،  0200وتزايد في موزانة المؤتمرا  والندوا  لألعوام 
 .هوخارج األردن أعضاا هيئة التدريس في المؤتمرا  والندوا  داخل

  األعوام       يلدخل الجامعة هو الرسوم الجامعية ، حيث تتراوح نسبته كمصدر للدخل ف أّن المصدر الرئيستبين
 من المجموع الاكلي لمدخول الجامعة. %130.4إلى   %44.5ما بين  1311،  1311،  1311

  1311،  1315،  1310معة في األعوام أن متصور نسبة الرسوم الجامعية كمصدر لدخل الجا (7) الملحقيبين  
 .%130.1 إلى   %133.35تتراوح ما بين 

  والمتصورة لألعوام  0203،  0200،  0200أّن النفقا  والتحويال  المالية اإللزامية الحالية للجامعة لألعوام تبين
 بة ،المكتو ، والمؤتمرا الندوا  و بحث العلمي ، تتوزع على عمليا  وبنود مختلفة ) ال 0201،  0205،  0200

، االتصاال و والاكهرباا والمياه والوقود البعثا  ، و الصيانة ، و ،  والتجهيزا  اإلنشااا  واألبنيةو الخدما  الطالبية ، و 
 ........(والخبراا ، المطبوعا  ، و رواتب أعضاا هيئة التدريس ، و اللوازم ، و رواتب الموظفين ، و 

  حويال  المالية تعاني من تذبذب بين األعوام المختلفة.أّن نسب هذه النفقا  والتتبين 
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 االستنتاجات 0.5
 

 :نقاط القوة  .  1.2.8
 

  الجامعة وحدة إلدارة الموارد المالية يديرها موظفون مختصون. توفر 
  جميعها مكونا  الجامعةعداد الموازنا  التقديرية لالتخطيط إل توافر. 
  .وضوح هيكلية الموازنة للمسؤولين عن اعدادها 
  جميعها مكونا  الجامعةبإعداد الموازنة التقديرية لالقيام. 
 0200ة وتّم إستخدامه في إعداد موازن 0203في عام  إعداد موازنة الاكليا  السنوية إجرااا  رتوف. 
 تقرارها.كفاية الموارد المالية المتاحة للجامعة لتحقيق رسالتها وأهدافها واس 
    آليا  رقابة مالية منتظمة ومعلنة.توافر 

 
 نقاط الضعف:    .5.2.0
 

 والدوائر والمرااكز بخصوص موازناتهم.والعمادا  التغذية الراجعة بين الدائرة المالية والاكليا   الحاجة إلى 
 التوثيق وحفظ السجال  للموازنا  المالية للاكليا  والدوائر والعمادا  والمرااكز في الجامعة. الحاجة إلى 
  الخطوط العريضة والعمليا  المتصلة بالتخطيط المالي وتنمية الموارد الماليةالحاجة إلى توافر . 

 األزما الموارد المالية االحتياطية لدى الجامعة لسد احتياجاتها أثناا تطوير إلى  الحاجة.   

 عوائد استثمارا  مالية للجامعة.توافر    الحاجة إلى 
 

 (التطويرمن خطة الجامعة للتحسين و ة في نهاية التقرير، ضمتوافر )الخطة التحسينية لتنفيذ التوصيات  توصياتال   3.5
 

 ة والفعلية.التقديريمختلف مكونا  الجامعة بخصوص موازناتهم إلى  توفير التغذية الراجعة من الدائرة المالية 
 .وضع الخطوط العريضة والعمليا  المتصلة بالتخطيط المالي وتنمية الموارد المالية في الجامعة 
  . توفير موارد مالية احتياطية كافية لدى الجامعة لسد احتياجاتها أثناا األزما 
 فقط كمصدر للدخلامعية على الرسوم الج عتمادتوفير عوائد استثمارا  مالية للجامعة وعدم اال. 
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 تاسعالفصل ال 

 المصادر المادية
 وهي:  ي هذا الفصل مجاالت المعيار التاسع)يغط

التخطيط و االجهزة والمواد، و التسهيالت التدريسية،  
 (المادية للمصادر

 
 

 

 الصفحة البند الرقم
 50 النتائج 1.1
 53 االستنتاجات 0.1
 50 التوصيات 3.1

 

 
 الرئيس من تقييم المعيار: الهدف
 التسهيالت التدريسية التي تقدمها الجامعة، وأثر ذلك على تحقق رسالتها 
  التجهيزات والمواد الالزمة لتحسين العملية التدريسية وتطوير األداء توافر 
  مستوى التخطيط لتأمين التجهيزات والمصادر المادية الالزمة، ومدى تحققه 
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 النتائج  1.1
 وقد  ،تبين أن الجامعة تتبع منهجية واضحة في التخطيط لتطوير الموارد المادية وتحسين البنية التحتية وتطويرها

، والمشاريع التطويرية التي تنفذها بعد إعداد 0201-0200انعكس ذلك في الخطة االستراتيجية للجامعة لألعوام 
 الالزمة.الدراسا  

  تبين أن ما تقوم به الجامعة من تطوير للبنى التحتية والموارد المادية ينسجم مع رؤية الجامعة ورسالتها وراياتها
في تحقيق بيئة تعليمية جاذبة، وتطوير وسائل التعليم والتعلم بهدف تاكوين المعرفة الالزمة وبناا المهارا  العملية 

 لدى طلبتها.
 المساحا  البنائية الرئيسة، والمساحا  االجمالية، توافر   العام من حيث  عتمادمعايير اال تبين أن الجامعة تحقق

ني عشر لطاقة استيعابية تزيد عن اإلث والقاعا  التدريسية ومكاتب أعضاا الهيئة التدريسية، والمساحا  الخضراا،
 ألف طالب، بينما عدد الطلبة الفعلي ال يتجاوز الثمانية آالف طالب.

 ختبرا  ر المشارل والمافمن حيث تو  الخاص للتخصصا  المعتمدة جميعها عتمادين أن الجامعة تحقق معايير االتب
ن عليها من مشرفين وفنيي مختبرا ، وتعمل الجامعة على تحديث هذه المختبرا  ميومساحاتها، وتجهيزاتها، والقائ

   في الجامعة.الموازنا  السنوية للاكليا إجرااا والمشارل بشكل دوري، حسب 
  لاكل مبنى في الجامعة مشرف تاكون صلته المباشرة مع المسؤول عن المبنى، ومن مهامه متابعة   يتوافرتبين أنه

 مسؤول عن المبنى.الإلى  عمليا  الصيانة والتحديث والنظافة لاكل مرافق المبنى وبشكل يومي، ويقدم تقاريره الدورية
  الدائرة الهندسية، تتولى مسؤوليتها مهندسة زراعية ويعمل فيها مجموعة من عمال شعبة زراعة في   تتوافرتبين أنه

 الزراعة، يقومون بالحفاظ على المساحا  الخضراا وسقايتها وتقنيبها وتحديثها بشكل مستمر، ويومي.
  ألبنيةبإنشاا مبنى جديد لاكلية الهندسة حسب المواصفا  العالمية ل ، بدأ 0200أن الجامعة في العام تبين 

مرافق و  الخضراا، بحيث يؤمن الحاجا  الحالية والمستقبلية للاكلية من مكاتب وقاعا  تدريس ومختبرا  ومشارل
 خدمية وريرها.

  قام  بمشروع تطويري بتحديث ترقيم المباني والمرافق الخارجية والداخلية 0200تبين أن الجامعة في العام ،
 ا  الدولية للترقيم واللوحا  التوضيحية.ومواقف السيارا  والبوابا  حسب المواصف

  قام  بتوسعة الحرم الجامعي، واستحداث سور جديد للحرم الجامعي بعد ضم  0203تبين أن الجامعة في العام
 مساحا  جديدة، وعمل  الجامعة على زيادة عدد مواقف السيارا ، واستحدث  استراحا  خارجية جديدة للطلبة.

 حسب المواصفا  العالمية  تخطط لبناا مجمع قاعا  تدريسية، ومسرح كبير 0200 تبين أن الجامعة في العام
رة آالف طالب، عشإلى  استجابة للتوسع الحاصل فيها، وبعد أن تم رفع طاقتها االستيعابية العامة ومعايير الجودة،

لتحتية حو تطوير البنى ابل التوجه نمسرحين حاليا ، توافر   وبررم من تتطلب ذلك،  ال عتمادالررم أن معايير ا
 هو الدافع نحو هذا المشروع. ، والدراسا  التي تحدد الحاجا  المستقبلية للجامعةوالموارد المادية

  باستحداث دار حضانة ألبناا العامال  فيها، وتجهيزها بالوسائل  0203تبين أن الجامعة بدأ  في نهاية العام
ن العمل بة لمتطلبا  قانو بشري لإلشراف عليها والعمل فيها، وذلك استجا والمستلزما  المطلوبة، وتوفير طاقم

 .النافذ
  والحماما   فيها مرافق الخدما  لتبديل المالبس  تتوافرفي الجامعة صالة رياضية مجهزة بالاكامل، و   تتوافرتبين أنه

 فيها قاعا  الحديد والسكواتش ودورا  المياه، وفيها مالعب ومدرجا  ومرافق لعدد كبير من أنواع الرياضة، بما
 .وستاد رياضي، مزود بنظام ري آلي لزراعة النجيل الطبيعيفي الجامعة مالعب خارجية   تتوافروريرها، كما 
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  يا  فيه قاعا  االستقبال، وعيادا  الفحص السريري، وررفة عمل  تتوافر في الجامعة مركز صحي  يتوافرتبين أنه
ز ويشرف عليه طاقم مميوسيارة إسعاف، وصيدلية، وررف نوم للذكور واالناث، جراحية صغيرة، وررفة إنعاش، 

 من األطباا والممرضين، وفيه مستودع أدوية، بهدف خدمة العاملين والطلبة والمجتمع المحلي.
  ي، والطلبة وأبوابه مفتوحة على مدار اليوم للمجتمع المحل في الجامعة مسجد كبير يؤمه العاملون   يتوافرتبين أنه

 ويشرف عليه إمام وطاقم بشري.
  في الجامعة ساعة جدارية خارجية موضوعة على برج عاٍل، يستفيد منه الناس في معرفة الوق    يتوافرتبين أنه

 من مسافا  بعيدة، ويخدم مستخدمي وسائل النقل على طريق المطار الدولي.
 في الجامعة مطعم مركزي، يضم صالتين كبيرتين الستخداما  الطلبة، وقاعة ألعضاا الهيئة   يتوافرنه تبين أ

بة الاكافيتيريا  واألاكشاك لتقديم خدما  الطعام والشراب للعاملين والطلإلى  التدريسية، وقاعة لاكبار الزوار، باالضافة
 وزوار الجامعة.

  ة، يسد حاجا  الجامعة من المياه.خص ذو سعة عاليفي الجامعة بئر ماا مر   يتوافرتبين أنه 
  في الجامعة محطة لتنقية المياه وتاكريرها، لالستخداما  الزراعية.  يتوافرتبين أنه 
  ي الجامعة آلية ف  تتوافرالوسائل التقليدية والحديثة في عمليا  التواصل واالتصال، حيث توافر   تبين أن الجامعة

المساندة لعمل  اإلجرااا ، حسب 0203لتبادل الوثائق والمراسال  ورقيا، وقد طور  الجامعة هذه اآللية في العام 
ديوان الجامعة، وتم ضبط حركة المراسال  بين مكونا  الجامعة، إلى  السكرتاريا، وتحويل الديوان من ديوان رئاسة

 وتوثيقها وأرشفتها الاكترونيا .
 في الجامعة مقسم هاتف، يربط كل مكونا  الجامعة ببعضها البعض، ويربط الجامعة مع العالم   يتوافرين أنه تب

على تحديث هذا  0200الخارجي عبر خطوط الهاتف والفااكس، وتعمل الجامعة حسب خطتها السنوية للعام 
 المقسم.

  ائق والمراسال ، وتبين أن نسبة كبيرة من الوثفي الجامعة نظام التبادل االلاكتروني للوثائق   يتوافرتبين أنه
ب من المكاتب في كل مكت  يتوافروالمراسال  والتعميما  يتم التعامل معها الاكترونيا  عبر البريد االلاكتروني الذي 

لى إ وتتضمن الخطة االستراتيجية للجامعة تحويل كل المراسال  الورقية اإلدارية ومكاتب أعضاا الهيئة التدريسية.
 .0205مراسال  رقمية في العام 

  ( حافلة، تسير حسب خطة زمنية نتج  عن دراسة 65من الحافال  بلغ عددها ) أسطولتوافر   تبين أن الجامعة
لى الجامعة، وقد تضمن  حركة الحافال   مواقع تواجد الطلبة ومواعيد حضورهم وانصرافهم، لتأمين حركتهم من وا 

 ، والسلط والزرقاا.مدينة مأدبالى إ مة، لتصلخطوط خارج نطاق العاص
  في الجامعة تنوع في الوسائل التعليمية، مثل السبورة والقلم، وأجهزة العرض الرقمية، وااللواح الذكية،   يتوافرتبين أنه

 ونظام التعلم االلاكتروني، وأن هذه الوسائل يجري تطويرها وتحديثها وزيادتها بشكل مضطرد.وأجهزة المحااكاة، 
  لاكل مكتب إداري جهاز حاسوب وطابعة على األقل، وفي الاكثير من المكاتب لاكل موظف توافر   الجامعة تبين أن

أجهزة حاسوب محمولة إلى  منه %12جهاز حاسوب، ولاكل عضو هيئة تدريسية جهاز حاسوب، تم تحويل 
(LabTop) وجميعها لاكوابل الضوئية، وجميع هذه األجهزة موصولة فيما بينها من خالل شبكة افي الاكليا  العلمية ،
 شبكة االنترن ، عن طريق الشبكة الداخلية للجامعة.إلى  لديها وصول

  ريقة االنترن  داخل الحرم الجامعي بطإلى  للطلبة والمتواجدين في الجامعة مجانا  الوصولتوافر   تبين أن الجامعة
 ساحا  الخارجية.اكان داخل المباني، أم في الأالسلاكية، أينما تواجد الطالب، سواا  
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  تبين أن الجامعة تمتلك مجموعة من النظم البرمجية وتطبيقا  الحاسوب، ويشرف على هذه المنظوما  مركز
الحاسوب الذي يتولى تشغيلها، ومتابعتها، وصيانتها، وتحديثها، وحفظ البيانا  والمعلوما  المخزنة عليها، وتعمل 

بتحديث منظومة  0200المنظوما ، فقد قام  الجامعة في العام  الجامعة حسب خطة زمنية دقيقة على تحديث هذه
تم تحديث منظومة القبول والتسجيل، وأضيف  0203الموقع االلاكتروني ومجموعة المواقع المرتبطة به، وفي العام 

 اكاديميألا إليها نظام التسجيل والدفع عن بعد للطلبة، ونظام البوابة االلاكترونية التي تمكن الطالب من متابعة سجله
عد، والشعب الدراسية والطلبة عن بوالمالي عن بعد، وتمكن أعضاا هيئة التدريس من متابعة العملية التدريسية 

على تحديث منظومة المالية واللوازم والدائرة الهندسية ودائرة شؤون  0200وتعمل الجامعة حسب خطتها للعام 
 الموظفين.

  تتضمن  الموزانة والتي إجرااا الموارد البشرية لديها ضمن خطة سنوية، تبدأ بتبين أن الجامعة تعمل على تطوير
 موار بشرية وتحديد التخصص الالزم والخبرة المطلوبة والعدد، ويتم اإلعالن عن الحاجةإلى  التحديد الدقيق للحاجة

قدمين اا المقابال  مع المتهذه الموارد عبر الصحف الرسمية وعن طريق الموقع االلاكتروني للجامعة، ويتم إجر إلى 
 .ة من قبل لجنة تشكل لهذا الغرضللوظائف الشارر 

  العدد المطلوب من الموارد البشرية المنوط بها تحقيق رؤية ورسالة الجامعة وراياتها، وقد توافر   تبين أن الجامعة
قة األخيرة ومطاب   الثالثةالسنوا(، وهذه النسبة ثابتة في 0: 0.2بلغ  نسبة موظف إداري لاكل عضو هيئة تدريس )

 للمعايير الدولية والمحلية.
  

 االستنتاجات 0.1
 

 :نقاط القوة 1.0.1
 

 ة شر ع رية والبنى التحتية الستقبال إاكثر منوالجودة المتعلقة بالموارد المادية والبش عتمادتحقق الجامعة معايير اال
 طالب.ثمانية آالف ررم أن العدد الفعلي ال يتجاوز طالبا ،  آالف

  تمتلك الجامعة منهجية واضحة وتخطيط استراتيجي للحفاظ على نهج التطوير المستمر والمتواصل للموارد المادية
 والبشرية فيها.

 السنوا  الل ختتم بشكل إيجابي وتصاعدي  والبنى التحتية، وتطويرها وتوسعتها تنمية الموارد المادية والبشرية
 الماضية. الثالثة

  مما ينعكس إيجابا  على ترااكم الخبرا  وتعزيز المهارا  %62الجامعة نهج االستقرار الوظيفي بنسبة يتحقق في ،
 المطلوبة في تطوير الموارد المادية والبنى التحتية.

  منهجية تطوير وتحديث البنى التحتية والموارد المادية مرتبطة بالتوجها  المستقبلية للجامعة في استحداث
 وراياتها.ورسالتها التخصصا  والبرامج التي تلبي حاجا  سوق العمل، وتنسجم مع رؤية الجامعة 

 يئة خضراا والمواصفا  الدولية نحو ب توجه الجامعة نحو الحفاظ على البيئة واالهتمام بالمشاريع التي تحقق الشروط
 ونظيفة.
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 :الضعفنقاط  0.0.1
 

 عمليا  الصيانة والتحديث للمباني عمليا  التخطيط لمنهجية موثقة في سنوية، و وجود خطط إلى  الحاجة
 .، وتنفيذهاوالمرافق في الجامعة

 نية تأهيلها لتوااكب التطورا  التقنية والفوجود خطط ومنهجية موثقة في تطوير الموارد البشرية وا عادة إلى  الحاجة
 .، ومتابعة تنفيذهاالحديثة

 عمل الوحدا  المعنية بتطوير الموارد المادية في الجامعة، وتحديد النماذج  إجرااا توثيق إلى  الحاجة
نجاز المستخدمة في توثيق أعمالها و   اتها.ا 

 
 في نهاية التقرير، ضمن خطة الجامعة للتحسين والتطوير(ة متوافر )الخطة التحسينية لتنفيذ التوصيات  التوصيات 3.1

 
  التخطيط  إجرااا تطوير نظام إدارة الجودة ليشمل دائرة اللوازم، والدائرة الهندسية، والدائرة المالية، بحيث يتضمن

 والتنفيذ وقياس الفاعلية لهذه الدوائر المسؤولة عن تطوير الموارد المادية.
 وير مؤشرا  أداا لقياس فاعلية التخطيط والتنفيذ في عمليا  تطوير وتحديث وصيانة الموارد المادية في تط

الجامعة.
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 عاشرالفصل ال 
 النزاهة المؤسسية

 وهي: ،ي هذا الفصل مجاالت المعيار العاشر)يغط
 ( النزاهة والشفافية والعدالة

 
 

 

 الصفحة البند الرقم
 51 النتائج 1.12
 52 االستنتاجات 0.12
 52 التوصيات 3.12

 

 
 الهدف الرئيس من تقييم المعيار:

 الشفافية في التعامل 
  ةكاديميالحرية األ 
  لتزام بالمعايير األخالقيةاال 
 األنظمة والقوانين والتشريعات المتعلقة بالنزاهة المؤسسية 
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 النتائج  1.12
   علقة بأعضاا هيئة اكان  متأتبين أن الجامعة تلتزم الشفافية والعدالة في تطبيقها للقوانين واألنظمة والتعليما  سواا

 هذه األنظمة والتعليما  بدقة.إلى  ها وقراراتهاإجراااتالطلبة، وتستند في لتدريس أم العاملين و ا
   ريسية، المتعلقة بها، للجها  الخارجية والطلبة وأعضاا الهيئة التدتبين أن الجامعة تعلن بشفافية ومصداقية المعلوما

 وذلك عبر الموقع االلاكتروني أو مطبوعا  الجامعة ومنشوراتها، أو عبر اللوحا  اإلعالنية.
  لتدريسية ا مهامهم نجازإل والمعلوما  الالزمة تبين أن الجامعة تزود أعضاا الهيئة التدريسية باألنظمة والتعليما

 لبحثية وخدمة المجتمع.وا
  هذه وافر  ت ونماذج لتقييم أعضاا الهيئة التدريسية بشفافية وعدالة، حيث  إجرااا فيها  تتوافرتبين أن الجامعة

، اكاديميمن آلية يؤخذ فيها بعين االعتبار رأي رئيس القسم األيئة التدريس بتقييم نفسه بداية  ضلعضو ه اإلجرااا 
 وعميد الاكلية.

 الفرصة للطلبة لتقييم المواد الدراسية التي يدرسونها في كل فصل دراسي، وذلك من خالل  توفر لجامعة تبين أن ا
 متابعة العملية التدريسية، وعقد االمتحانا . إجرااا 

  دقيقة وتعليما  واضحة لتحقيق العدالة والمصداقية في تقييم الطلبة ورصد عالماتهم،  إجرااا تبين أن الجامعة تمتلك
تائج الفرص للطلبة لمراجعة عالماتهم ون توفر إطالع الطلبة على نتائج تحصيلهم أول بأول، و اإلجرااا وتتضمن 
 تقييمهم.

  دعم نشرها، عضاا الهيئة التدريسية، و أل لعلميةا حاثالسليمة والعادلة في تحكيم األب اإلجرااا تبين أن الجامعة تتبع
 صرف المكاف   مقابلها.و 

  رأي  جرااا اإلالسليمة والعادلة في تعيين أعضاا الهيئة التدريسية، وتتضمن  اإلجرااا تبين أن الجامعة تتبع
 أعضاا هيئة التدريس في التعاقد مع زميلهم الجديد بشفافية ومصداقية.

  م، وتطلع ترقية أعضاا هيئة التدريس وترقيته إجرااا السليمة والعادلة في السير ب إلجرااا اتبين أن الجامعة تتبع
  مين ومالحظاتهم بشفافية ومصداقية.ضو هيئة التدريس على نتائج المقيع

 المتعلقة  ااا اإلجر ة لعضو هيئة التدريس وتحافظ عليها، من خالل توثيق اكاديميتبين أن الجامعة تصون الحرية األ
 ية.الماض السنوا  الثالثةة خالل اكاديميولم يتم تسجيل أي حالة خرق لهذه الحرية األمهامه وصالحياته، ب

  ،تبين أن الجامعة تلتزم باألنظمة والتعليما  النافذة عند اتخاذها القرار بخصوص أي مخالفة أو شكوى أو تجاوز
 طالب.بموظف أم بسواا  كان القرار متعلق بعضو هيئة تدريس أم 

 لمتعلقة ا اإلجرااا متبعة في الجامعة ومكوناتها، حيث تتضمن  منهجية استطالعا  رأي المستفيدين تبين أن
جرااا و تطوير وتحديث الخطط الدراسية،  إجرااا بتحديث الرؤية والرسالة ، وكذلك  ماذج نمتابعة الخريجين،  ا 

بة والخريجين، وتتم االستفادة من هذه والطل ة وجها  المجتمع المحلياكاديمياستطالعا  رأي الجها  األ
 االستطالعا  عند اتخاذ القرار.

  والعمليا  والخدما  التي تقدمها، حيث تنفذ بشكل دوري  اإلجرااا تبين أن الجامعة تهتم بالتغذية الراجعة حول
حليلها ونشر تاستبيانا  لتقييم هذه النشاطا  من وجهة نظر الطلبة وأعضاا هيئة التدريس والموظفين، وتقوم ب

 نتائجها.
  وتلتزم بمبدأ مالهاتعتمد النزاهة والشفافية في مناقشة الموضوعا  والقضايا على جدول أعتبين أن مجالس الحااكمية ،

 والعدالة في اتخاذ قراراتها باالجماع أو األرلبية. التشاركية
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  صارمة  إجرااا الماضية حالتين في عدم النزاهة العلمية، واتخذ   السنوا  الثالثةتبين أن الجامعة رصد  خالل
 المتبعة. اإلجرااا األنظمة والتعليما  وحسب إلى  بحق المخالفين، باالستناد

 
 

 االستنتاجات 0.12
 

 :نقاط القوة 1.0.12
 

  اليةبنسبة ع فيها، ومطبقة ، وأدبياتهاة في سياسة الجامعةمتوافر مؤشرا  النزاهة والشفافية والموضوعية . 
    وتحديثه بشكل دوري كتاب القوانين واألنظمة والتعليما  وتعميمه على أعضاا هيئة التدريستوافر ،. 
    وتعميمه، وتحديثه بشكل دوري.والنماذج المستخدمة في العمل اإلجرااا نظام إدارة الجودة، وتوثيق توافر ، 
    واألخبار واألحداث ، وتحديثها باستمرار الطالع الجميع.موقع الاكتروني للجامعة، ونشر المعلوما  توافر 
    دليل الطالب، وتحديثه سنويا  ليكون في متناول كل طالب، ليكون مرشدا  له أثناا الدراسة في الجامعة.توافر 
  ا.الجامعة ونشاطاته إجرااا والشفافية في تبني مبادج الجودة من قبل القيادة، عزز مفاهيم النزاهة والعدالة 

 
 :نقاط الضعف 0.0.12

 
 جراااتدراسا  لتقييم سياسا  الجامعة و إلى  الحاجة  ها وعملياتها لضمان استمرارية تحقق مبدأ النزاهة.ا 
 تضمن التحديث المستمر والسريع للمعلوما  على الموقع االلاكتروني للجامعة. إجرااا استحداث إلى  الحاجة 
 التوثيق لحاال  عدم المطابقة أو المخالفا  في مكونا  الجامعة جميعها. إجرااا تفعيل إلى  الحاجة 
 الجامعية. ة في األوساطاكاديميوالشفافية والحريا  األاهيم المتعلقة بالنزاهة آليا  لنشر الوعي بالمفإلى  الحاجة 

 
 (تطويرمن خطة الجامعة للتحسين والفي نهاية التقرير، ضة متوافر )الخطة التحسينية لتنفيذ التوصيات  التوصيات 3.12

 
  معة الجا إجرااا تضمين الخطط السنوية للجامعة ومكوناتها تنفيذ دراسا  حول مدى تحقق مبدأ النزاهة في

 وعملياتها وقراراتها. ونشاطاتها
  تحدد آليا  تحديث محتويا  الموقع اإللاكتروني، ومسؤوليا  متابعة تحديثه، وقياس دقة هذه  إجرااا استحداث

 المحتويا  ومطابقتها للواقع.
  تضمين منشورا  الجامعة الورقية وااللاكترونية مفاهيم ومصطلحا  الجودة، ومبادئها ومعاييرها، بما فيها مفاهيم

 ة. اديمياكالنزاهة والشفافية والمساالة والحريا  األ
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 التفاعل مع المجتمع

 ، وهي:ي هذا الفصل مجاالت المعيار الحادي عشر)يغط
التفاعل مع و خدمة المجتمع المحلي، و التخطيط لألولويات، 
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 الرئيس من تقييم المعيار:الهدف 

 التخطيط لألولويات والتعاون مع مؤسسات المجتمع المحلي 
 خدمة المجتمع 
 دور مجالس الحاكمية في التفاعل مع المجتمع 
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 نتائجال 1.11
  ،تبين أن الجامعة ضمن  رسالتها مهمة خدمة المجتمع والتفاعل معه، وانعكس هذا التوجه في رايا  الجامعة

وكذلك أاكد  رسائل الاكليا  على خدمة المجتمع انسجاما  مع رسالة الجامعة، وتضمن  الخطة االستراتيجية مجاال  
 والجها  الموظفة للخريجين ومؤسسا  المجتمع المحلي.جسور الثقة والتعاون والتواصل مع المجتمع بناا من أجل 

  تبين أن الجامعة دعم  مجموعة مشاريع بحثية تعود نتائجها بالفائدة على المجتمع المحلي، منها ثالثة أبحاث في
وتنوع  مجاال  هذه األبحاث  ،0203، وثمانية أبحاث في العام 0200، وسبعة أبحاث في العام 0200العام 

 ، وتاكنولوجيا المعلوما  والتمريض والصيدلة.في الهندسة
  العالقا   تعزيزإلى  وطبقتها، تهدف إجرااا األخيرة قد استحدث  مجموعة  السنوا  الثالثةتبين أن الجامعة في

جرااا متابعة الخريجين، و  إجرااا مع الجها  الموظفة للخريجين وتطويرها، مثل  متابعة مشاريع التخرج،  ا 
جرااا و  ديمومة التواصل مع مؤسسا  المجتمع المحلي والشركا   اإلجرااا ب الميداني، حيث تتضمن هذه التدري ا 

 الصناعية والتجارية والخدمية بأنواعها.
  قد طور  متطلبا  الجامعة في خططها الدراسية الجديدة لتاكون أاكثر تماسا  مع  0203تبين أن الجامعة في العام

كل أولوياته، وذلك بهدف تعزيز دور المواطنة لدى الطلبة، وتعميق إدرااكهم حاجا  المجتمع والموضوعا  التي تش
لهموم المجتمع ومشكالته، وقد تمثل هذا التطوير في المتطلبا  باستحداث مواد دراسية مثل: مدخل في القانون، 

 اإلقتصاد.علم إلى  مدخلو ، الحضارا  اإلنسانيةو تاكنولوجيا المعلوما  والمجتمع، و الطاقة، في مبادج و 
   تبين أن الجامعة تنفذ سنويا  نشاطا  تح  عنوان  اليوم الوظيفي  تدعو إليه عدد كبير من الشركا  والمؤسسا

والجها  الموظفة للخريجين، وبمشاركة طالبية واسعة، بهدف تعريف الطلبة بسوق العمل ومتطلباته، وتعريف 
م، والحصول على تغذية راجعة منهم حول احتياجاتهم الجها  الموظفة بنوعية الخريجين ومقدراتهم ومؤهالته
 ومتطلباتهم لخريجي الجامعة في التخصصا  المعتمدة.

 عضوية مجالس إلى  تبين أن الجامعة ملتزمة بضم ممثلين عن المجتمع المحلي من ذوي الخبرة واالختصاص
لعلمي ومجلس الدراسا  العليا، المجالس الفاعلة األخرى مثل مجلس البحث امجلس الجامعة، و الاكليا  فيها، و 

واج من ذوي تخريج أفالتعاون بين الجامعة والمجتمع لويسهم هؤالا في إثراا النقاش والمقترحا  حول تطوير آليا  
 اإلختصاص قادرين على النهوض بالمجتمع واإلسهام في تنميته.

 يه الجها  المحلية لتعزيز التعاون وتوجتفاقيا  تعاون مع عدد من المؤسسا  والمنظما  و تبين أن الجامعة لديها ا
ة توافر مالجهود نحو نتائج ااكثر فاعلية في تعزيز دور الجامعة في تنمية المجتمع وتقدمه، واالستفادة من الخبرا  ال

نجاز لدى هذه الجها  في تطوير مسيرة الجامعة و   اتها.ا 
  ن الشركا  والجها  ذا  االختصاص والخبرة ة تعمل على استضافة العديد ماكاديميأن الجامعة ومكوناتها األتبين

في مجاال  متنوعة لعقد ندوا  أو محاضرا  أو ورشا  عمل لطلبة الجامعة، حسب خطة سنوية مبرمجة، 
لالستفادة من هذه الخبرا  في تطوير مفاهيم ومهارا  الطلبة في المجاال  الهندسية والطبية والتاكنولوجية 

 ة.واالقتصادية والقانونية واألدبي
  تبين أن الجامعة تستضيف سنويا  عددا  كبيرا  من ممثلي الجها  الرسمية والخاصة والشخصيا  السياسية والمجتمعية

والمنظما  اإلنسانية والشخصيا  األدبية واإلعالمية من داخل ة اكاديميوالدينية والثقافية واالقتصادية والعلمية واأل
في الجامعة، أو المشاركة فيها أو إلقاا المحاضرا  في المجاال  التي  األردن وخارجه لرعاية األنشطة والملتقيا 

 تهم المجتمع، أو االطالع على أحوال الجامعة ومنجزاتها وتوجهاتها المستقبلية.
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 راسا  الد تبين أن الجامعة تخطط سنويا  لمجموعة من الدورا  التدريبية وورشا  العمل وتنفذها من خالل مركز
وخدمة المجتمع، ويستفيد من هذه النشاطا  عدد كبير من أبناا المجتمع المحلي والجها  المهتمة  االستشارا 

 بنوعية هذه الدورا  واختصاصها.
  تبين أن الجامعة لديها منهجية ثابتة ومستمرة في تقديم الخدما  الطبية والعالجية للمجتمع من خالل استقبال

الجامعة الطبي، ومن خالل العيادا  الجوالة في المناطق النائية في المراجعين من المجتمع المحلي في مركز 
األردن، وتقديم الخدما  الطبية لهم والعالجا  المجانية، وكذلك المساهمة المادية في الحاال  العالجية المستعصية 

 دخول المشفى أو إجراا العمليا  الجراحية.إلى  والتي تحتاج
 ذ نوية، تشارك بشكل فعال في المناسبا  الوطنية والقومية والدينية والثقافية، وتنفتبين أن الجامعة وحسب خطتها الس

النشاطا  ذا  العالقة بمشاركة طالبية واسعة وجها  من المجتمع المحلي، ويتم تنفيذ هذه النشاطا  داخل الحرم 
 الجامعي وخارجه. 

 اطا  مجتمعية مثل المسابقا  الرياضية أو تبين أن الجامعة تقدم مرافقها لجها  المجتمع المحلي لتنفيذ نش
ستاد الرياضي، والصالة العلمية، مثل مسرح الجامعة الرئيس، واال  االحتفاال  أو ورشا  العمل أو المؤتمرا

 الرياضية، ومرافق الجامعة األخرى.
 ةية والمؤسسا  الخيريتبين أن الجامعة تقدم الدعم الالزم ماديا  ومعنويا  للعديد من النوادي والمنظما  االنسان 

والجها  رير الرسمية، واللجان الطالبية، وتشجع األنشطة الطالبية الخيرية المقدمة للمجتمع المحلي في مساعدة 
 األسر الفقيرة والحاال  اإلنسانية، وريرها من األنشطة.

 ليمي مجانا ، لمجتمع المحلي واإلقتبين أن الجامعة تفتح أبواب مكتبتها على مدار العام للراربين والمهتمين من أبناا ا
   وقد تبين أن عدد المستفيدين من خدما  المكتبة سنويا  في تزايد مستمر.

  تبين أن الجامعة تخصص الموارد المالية والبشرية والمادية لتحقيق كل النشاطا  والخدما  سابقة الذكر من
 من هذه النشاطا  والخدما  في تزايد مستمر أيضا .ميزانيتها، وأن هذا الدعم في تزايد مضطرد، وأن المستفيدين 

 
 االستنتاجات 0.11

  
 :نقاط القوة 1.0.11

  طلب نشاط او التقدم لنشاط يخدم المجتمعل المتبعة  اإلجرااا العمل على نماذج الجودة التمام. 
  بعمل ندوة ترحيبية بالطلبةام الدراسي بداية العشؤون الطلبة عمادة تقوم. 
   سنوي للطلبة الذين تخرجوا من الجامعة. لقااتقيم بعض الاكليا  
 إلى المجتمعيضا الطالب وأإلى  عمل مجموعا  من الطلبة لتقديم خدما  من الطالب. 
 .هنالك ملتقيا  علمية وتفاعل للشركا  مع الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية 
  وخارجها متنوعة داخل الجامعة لطالب بمسابقا لمشاركة هنالك. 
  الداخلية والخارجية.مؤتمرا  العضاا الهيئة التدريسية بمشاركة أ 
   ال  متنوعة من المعرفةالتغطية مج هاو خارجأبرامج تدريبية العضاا الهيئة التدريسية  داخل الجامعة عقد ت. 
  اخرى. جامعا  و ا الاكلي بعض بينما  تعاون  ا أتفاقيهنالك 
  ة في العديد من الاكليا .بعلمية وترفيهيه للطلرحال  عمل 
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  خراط بسوق العملناالعلى نشاطا  تساعد الطالب تقيم بعض الاكليا  وعمادة شؤون الطلبة. 
  لجهوده  امقدمة من هيئة تخدم المجتمع وذلك تقدير شهادة الدكتوراه التقديرية أحد اعضاا الهيئة التدريسية حاصل على

 .)كلية الهندسة( خدمة المجتمعالفردية في 
 العلوم وتاكنولوجيا المعلوما ، الهندسة، التمريض، المجتمع حاث علمية قام  بها بعض الاكليا  تخدمأبك هنا( 

 والصيدلة(.
 ورسائل ماجستير ودكتوراة لطلبة من جامعا  اخرى  جيئة التدريسية بتحكيم مشاريع تخر مشاركة بعض اعضاا اله. 
  الجامعة هقدمالذي ت االبتعاثلالستفادة من طلبة للمن بعض الاكليا  تشجيع هنالك. 
  لوما ،)كلية التمريض، وكلية العلوم وتاكنولوجيا المع.هنالك توثيق ألاكتروني للنشاطا  التي تقوم بها بعض الاكليا 

 .االستشارا  وخدمة المجتمع(الدراسا  مركز 
  اآلداب خاصة بكليةثقافية علمية يوجد صحيفة.  
  (ماجستير ،...( )بكالوريوس،بنوك، هيئا ، ع الخارجي )شركا ل  دراسة المجتممشاريع تخرج تناو يوجد. 
  بطريقة سريعة ومرنة وموثقة. يتم حيث التبرع بالمواد العينية في دائرة اللوازم منمستوى التنفيذ 
 .يوجد تواصل من خالل المكتبة مع المجتمع 
  متلقي الخدمة.خدما  المركز الصحي المجانية تشمل عدد كبير من المجتمع ويوجد رضى لدى 
 .وجود مشاريع تخرج للطلبة تصب في محور تفاعل الجامعة مع المجتمع 
 .تتوائم هذه األنشطة مع رسالة الجامعة وخطتها األستراتيجية 
 .توزيع تبرعا  نقدية باألعياد وشهر رمضان للعائال  المعوزة في المجتمع المحلي 
 أيام طبية مجانيا في المناطق األشد فقرا والنائيه بمختلف ارجاا الوطن. تقيم الجامعة 
 الرضع مجانا المراجعين للعيادةضافية وهي توزيع الحليب لألطفال يقوم المركز الصحي بخدمة ا.  
 .أقامة المؤتمرا  العلمية الدولية داخل الجامعة 

 
 :نقاط الضعف  0.0.11

 
  للعاملين في الجامعة.المحلي محور التفاعل مع المجتمع  الحاجة إلى توضيح 
  . الحاجة إلى توسعة نطاق المشاركة في النشاطا  وخدمة المجتمع    
  .الحاجة إلى التخطيط للنشاطا  المتعلقة بخدمة المجتمع والتفاعل معه   
  المجتمع.ستطالعا  الرأي الخاصة بتقييم محور التفاعل مع االحاجة إلى الدراسا  و 
 ي تقدمها الجامعة للمجتمعآلية او طريقة متبعه لتقييم مدى فاعلية االنشطة الت الحاجة إلى وجود. 
 هاجميعاألنشطة  لتوثيقملف  الحاجة إلى وجود. 
 

 (تطويرمن خطة الجامعة للتحسين والة في نهاية التقرير، ضمتوافر )الخطة التحسينية لتنفيذ التوصيات  التوصيات 3.11

 
 تفاعل مع المجتمع.الب ةالدوائر والمرااكز المختلفة خاصخطط تنفيذية في العمادا  و  إيجاد 
 ودقيقة لتقييم مؤشرا  أداا واضحة إيجاد. 
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 .تفعيل آليا  التوثيق في مجال التفاعل مع المجتمع 
 .اجراا دراسا  ومسوحا  سنوية ألحتياجا  المجتمع التي تقع ضمن بنود خطة الجامعة 
 العا  للرأي لقياس فاعلية البرامج والخدما  التي تقدمها الجامعة للمجتمع.إجراا أستط 
  ستشارا  وخدمة المجتمع.االالدراسا  و تفعيل مهمة خدمة المجتمع ضمن مركز 
  تم التعامل معها من المجتمع الخارجي.يأقامة لقاا ومعرض سنوي لاكافة الجها  التي 
 الاكليا  الجراا البحوث العلمية التي تخدم المجتمع.ألعضاا الهيئة التدريسية في نظام حوافز معلن عنه  إيجاد 
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 ثاني عشرالفصل ال 
 إدارة ضمان الجودة

 ، وهي:ي هذا الفصل مجاالت المعيار الثاني عشر)يغط
 (تحقق معايير الجودةو دور وحدة ضمان الجودة، 

 
 

 

 الصفحة البند الرقم
 10 النتائج 1.10
 15 االستنتاجات 0.10
 11 التوصيات 3.10

 

 
 الهدف الرئيس من تقييم المعيار:

 وضمان الجودة ومهامه عتماددور مكتب اال 
 التخطيط لتحقق معايير ضمان الجودة 
  ات في ملف ضمان الجودةنجاز اإل  
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 ئج نتاال 1.10
  فيه المساحا ،   تتوافرو ، 0202وقد تأسس في العام ، وضمان الجودة عتمادفي الجامعة مكتب لال أنه يوجدتبين

والتجهيزا  الالزمة لعمله، ويمتلك وسائل االتصال الهاتفية وااللاكترونية والورقية للتواصل مع مكونا  الجامعة، 
هيئة  ين: مدير المركز وعضو( موظف3)فيه أمااكن لحفظ الملفا  والسجال ، ويتواجد فيه بشكل دائم   تتوافرو 

 وسكرتاريا. تدريسية متفرغ لعمل المكتب،
 وضمان الجودة في الجامعة يمتلك رؤية ورسالة وأهداف وهيكل تنظيمي، ويمتلك دليال   عتمادتبين أن مكتب اال 

جراايتضمن مهام المكتب، وأهدافه، والوصف الوظيفي للعاملين فيه، وآليا  عمله، و  ا  إرشادي عة ملفا  متاب ا ا 
وأن جميع هذه الوثائق معتمدة ومعممة ومنشورة عبر الموقع االلاكتروني  وضمان الجودة موثقة ومطبقة فيه، عتماداال

 للجامعة.
 وأن هذا النظام تم بنااه حسب خطة موثقة 0200منذ العام  إلدارة الجودة فيها ا  تبين أن الجامعة تمتلك نظام ،

ي النظام هيكلية ف  تتوافرومحدد فيها المسؤوليا  والجدول الزمني ومؤشرا  األداا لمتابعة تنفيذ النظام وتطبيقه، و 
 الجودة ونماذجها، وأن هذا النظام مطبق في الجامعة ومكوناتها. إجرااا فيه   تتوافرواضحة وموثقة، و 

  قد تم تحديث الهيكل التنظيمي للمكتب وتطوير مهامه وصالحياته، وتعديل عالقته 0203تبين أنه في العام ،
بمكونا  الجامعة األخرى، وتم تحديد اللجان المتعاونة معه ومهامها وواجباتها، وتحديث الوصف الوظيفي للعاملين 

 فيه، وآليا  عمله.
 متلك آليا  عمل منهجية تنظم أدائه، وأداا مكونا  الجامعة بخصوص وضمان الجودة ي عتمادتبين أن مكتب اال

ممثل لضمان الجودة في كل وحدة من وحدا  توافر   وتطبيق نظام إدارة الجودة، من خالل  عتمادتحقيق معايير اال
يذية لضمان ة التنفارية، وأنه توجد ثالث لجان فاعلة، هي اللجنة العليا لضمان الجودة، اللجنة واإلداكاديميالجامعة األ

ا ، واللجنة التنفيذية لضمان الجودة إداريا ، وعالقة المكتب مع هذه اللجان معتمدة وموثقة في الدليل أاكاديميالجودة 
  اإلرشادي للمكتب.

 وضمان الجودة يمتلك خطة استراتيجية، وخطط سنوية لمتابعة بناا وتطبيق نظام إدارة  عتمادتبين أن مكتب اال
، وتتم متابعة تنفيذ هذه الخطط من خالل تحقق مؤشرا  األداا، واالجتماعا  الدورية الجودة في الجامعة ومكوناتها

ا لضمان كل إسبوعين للجنة العلي ا ، واجتماعأاكاديميلتقييم عمل المكتب، بمعدل اجتماع إسبوعي للجنة التنفيذية 
 الجودة.

 مجالس الحااكمية، ومدى التطوير إلى  اتهإنجاز وضمان الجودة يقدم تقارير سنوية حول  عتمادتبين أن مكتب اال
والتحسين على آليا  عمله، والعقبا  التي تواجهه ووضع الحلول لمواجهتها، وتتم االستفادة من هذه التقارير في 

 نوية الالحقة، وتطوير األداا للمكتب ومكونا  الجامعة جميعها.تحسين الخطط الس
 وضمان الجودة يسهم في التخطيط للدراسا  التحليلية وتنفيذها، وا عداد المشاريع التطويرية  عتمادتبين أن مكتب اال

لة الخطط يكوتنفيذها، وقد نتج عن هذه المشاركة تحقيق العديد من المشاريع التطويرية، وأهمها: مشروع إعادة ه
الدراسية في الجامعة، تطوير البنية التحتية والبيئة التعلمية، تطوير وتفعيل عمل اللجان في الجامعة، حوسبة ملفا  

الطاقا  االستيعابية، تطوير آليا  تداول الوثائق والسجال  وحفظها وأرشفتها، بناا نظام إدارة احتساب و  عتماداال
 ة وتطوير األداا فيها.اكاديمياألقسام األ ، مشروع إعادة تشكيلجودة وتطبيقه

  الجودة والنشطاا من أعضاا هيئة التدريس  ضمان العاملين في ملفأداا تبين أن الجامعة تعمل على تطوير
، من خالل إشرااكهم في الدورا  التدريبية وورش العمل والملتقيا  ذا  العالقة بملف في هذا الملف واإلداريين
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خارجه، كما تسعى للمشاركة والمساهمة في المؤتمرا  العلمية المتخصصة في ضمان الجودة، الجودة داخل األردن و 
، وعقد  0203المؤتمر العالمي العربي لضمان جودة التعليم العالي في دورته الثالثة عام الجامعة وقد استضاف  

في رحاب الجامعة عدة دورا  تدريبية وورش عمل بهذا الخصوص بالتعاون مع اتحاد الجامعا  العربية وهيئة 
 مؤسسا  التعليم العالي. اعتماد

 ية واضحة وموثقة على نشر ثقافة الجودة في األوساط وضمان الجودة يعمل ضمن منهج عتمادتبين أن مكتب اال
ة واإلدارية والطالبية في الجامعة، من خالل تعميم الدراسا  والمنشورا  المتعلقة بضمان الجودة على اكاديمياأل

 الموقع االلاكتروني ومطبوعا  الجامعة، وقد بين  استطالعا  الرأي بهذا الخصوص النتائج اآلتية:
 
 

 النسب المئوية لدرجة انتشار ثقافة الجودة بين طلبة الجامعة( 1.10الجدول )
النسبة المئوية لدرجة انتشار ثقافة الجودة 

 أعضاء هيئة التدريس من وجهة نظر
النسبة المئوية لدرجة انتشار ثقافة الجودة 

 الكلية الطلبة من وجهة نظر

 اآلداب 65.0% 16.0%
 الحقوق  16.5% 60.6%
 الصيدلة 16.0% 22.2%
 التمريض 63.5% 11.5%
 الهندسة 11.6% 30.0%
 االقتصاد والعلوم اإلدارية 26.0% 60.6%
 العلوم وتاكنولوجيا المعلوما  22.3% 16.0%
 المعدل العام 44.4 66%

 
 ستمرار، اة االلاكتروني ويعمل على تحديثها بوضمان الجودة يمتلك صفحة على موقع الجامع عتمادتبين أن مكتب اال

هذه الصفحة المعلوما  الالزمة لالطالع على آليا  عمل المكتب وصالحياته ومهامه وخططه ووثائقه  وتتضمن
 المرجعية، ومنشوراته ونشاطاته.

 وضمان الجودة قد قصر في متابعة ملف ضمان الجودة في الدوائر اإلدارية والمرااكز  عتمادتبين أن مكتب اال
ة في هذه الدوائر ما زال في بداياته ررم مرور ثالث سنوا  على البدا المساندة، حيث أن تطبيق نظام إدارة الجود
 بتطبيق نظام إدارة الجودة في الجامعة.

  الماضية،  ةالسنوا  الثالثالتدقيق الداخلي على مستوى الجامعة نفذ  مرة واحدة فقط خالل  إجرااا تبين أن تطبيق
مان ة، وكان  تنفذ من قبل مكاتب ضاكاديميواقتصر  عمليا  التدقيق الداخلي الالحقة على الاكليا  واألقسام األ

 وثائق تشير إال أنه تم  االستفادة من عمليا  التدقيق الداخلي.  تتوافرالجودة في الاكليا ، وال 
 لتشمل أاكبر عدد ممكن من  والدورا  التدريبية توسعة نطاق ورشا  العملإلى  تبين استطالعا  الرأي الحاجة

 واإلدارية، ةاكاديميمكونا  الجامعة، وخاصة الدورا  التدريبية الداخلية، لبناا ثقافة اإلدارة بالجودة في األوساط األ
 وتعزيزها.
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 االستنتاجات 0.10
 نقاط القوة: 1.0.10 

 جل أل دعم وتجهيزا  وطاقم بشري  يمتلك كل ما يلزم منو مؤهل، في الجامعة وضمان الجودة  عتمادوجود مكتب لال
 وضمان الجودة. عتمادالمتابعة ملف ا

    لتحقق  ، ودراسا  ومشاريعوخطط تنفيذية ومؤشرا  أداا منهجية عمل موثقة وواضحة، وتخطيط استراتيجي توافر
 .ورفع مستوى الفاعلية التطوير المستمر

 ية بنسبة تحقق عالومطبق  والنماذج ومؤشرا  األداا، اإلجرااا فيه   تتوافرنظام إدارة جودة موثق ومعتمد  بناا
 ة واإلدارية جميعها.اكاديميفي الجامعة ومكوناتها األ

 معاييرها،و  لدى إدارة الجامعة وقياداتها والقائمين عليها والعاملين فيها بأهمية تحقق مبادج ضمان الجودة وجود قناعة 
رادة صادقة في تبنيها وت  طبيقها. وا 

 ،من خالل تطبيق نظام إدارة الجودة في  تحقق نتائج إيجابية وملموسة في تبني نهج ضمان الجودة ومعاييرها
 تطور نوعي وتحسين في األداا.إلى  أد  الجامعة،

 
 :نقاط الضعف 0.0.10

 ا  المساندة، وتطوير آليتاكثيف النشاط في تطبيق نظام إدارة الجودة في الدوائر اإلدارية والمرااكز إلى  الحاجة
 المتابعة والمساالة فيها.

 توسعة نطاق المشاركة في الدورا  التدريبية وورشا  العمل المتعلقة في تعزيز مفاهيم ضمان الجودة، إلى  الحاجة
 ومبادئها ومعاييرها.

 التدقيق الداخلي في مكونا  الجامعة جميعها، ووضع آليا  لالستفادة من  إجرااا زيادة تطبيقا  إلى  الحاجة
 نتائج عمليا  التدقيق. 

 
 (تطويرمن خطة الجامعة للتحسين والة في نهاية التقرير، ضمتوافر )الخطة التحسينية لتنفيذ التوصيات  التوصيات 3.10
  يق نظام لمتابعة تطبوضمان الجودة  عتمادفي مكتب اال وعملها لضمان الجودة إداريا   اللجنة التنفيذيةتفعيل دور

 .إدارة الجودة في الدوائر اإلدارية والمرااكز المساندة
 مكونا  الجامعة جميعها، وا عداد آليا  لالستفادة من  فيوضمان دورية تنفيذها  التدقيق الداخلي إجرااا  جدولة

 نتائجها بشكل مباشر.
  مجلس األمناا، مجلس الجامعة، مجلس العمداا، مجالس  الحااكميةتضمين جدول أعمال اجتماعا  مجالس(

 لمناقشة ملف ضمان الجودة بشكل دوري ودائم.  بند ثاب  الاكليا ، مجالس األقسام(
 الاكليا  والدوائر والمرااكز المساندة من خالل عقد الندوا  والحاقهم بالورش المتخصصة  تطوير قدرا  ممثلي

 بنظام إدارة الجودة.
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 الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي .4
 

 قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة  1.4
 
 الصفحة عنوان الملحق رقم الملحق

 66 المعيار الثالث/ الطلبة والخدمات الطالبية/ األنشطة الطالبية (1ملحق )
 41 التسجيلالمعيار الثالث/ الطلبة والخدمات الطالبية/ تقرير  (0ملحق )
 40 المعيار الثالث/ الطلبة والخدمات الطالبية/ سجل العاملين في مجال الخدمات الطالبية (3ملحق )
 43 اإلحصائياتالمعيار الرابع/ أعضاء هيئة التدريس/  (4ملحق )
 44 المعيار الخامس/ إإليفاد والبحث العلمي واإلبداعات/ جداول وبيانات رقمية (5ملحق )
 45 المعيار السادس/ المكتبة ومصادر المعلومات/ المعلومات األساسية (6ملحق )
 44 المعيار الثامن/ المصادر المالية/مصادر دخل المؤسسة (4ملحق )
 45 النفقات والتحويالت المالية اإللزامية للجامعةالمعيار الثامن/ المصادر المالية/  (5ملحق )
 41 مع المجتمع/ الخدمات المقدمة للمجتمع المعيار الحادي عشر/ التفاعل (1ملحق )
 مرفق مع التقرير )وثيقة( 0210-0212التقرير المعمق والتفصيلي للجامعة  (12ملحق )
 مرفق مع التقرير )وثيقة( الخطة االستراتيجية للجامعة وملحق مؤشرات األداء المعتمدة للخطة (11ملحق )
 مرفق مع التقرير )وثيقة( التقييم الذاتي للجامعةالمشروع األولي لتصميم دراسة  (10ملحق )
 مرفق مع التقرير )وثيقة( دليل نظام إدارة الجودة في جامعة الزيتونة األردنية (13ملحق )
 مرفق مع التقرير )وثيقة( الهيكل التنظيمي للجامعة (14ملحق )
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 األنشطة الطالبية/ المعيار الثالث: الطلبة والخدمات الطالبية  (1ملحق رقم )
 

 اسم النشاط
الفئة الموجه 

 لها
الوحدة اإلدارية 
 المقدمة للنشاط

الفترة الزمنية 
 لتقديم النشاط

طلبة  عمل بطاقا  جامعية للطلبة المستجدين والقدامى
 مستمر عمادة شؤون الطلبة الجامعة

المجتمع  /جمعية االسّرة البيضاان دار المسنيإلى  زيارة
 المحلي

يوم االحد  عمادة شؤون الطلبة
00//0203  

احتفننننننننننننال بمناسنننننننننننننبة ذكننننننننننننرى معركنننننننننننننة الاكرامننننننننننننة )اسنننننننننننننبوع 
 الاكرامة (

طلبة 
 الجامعة

االحد  عمادة شؤون الطلبة
00/3/0203  

بمناسننننننننبة االحتفننننننننال بعينننننننند االم تننننننننم عمننننننننل يافطننننننننة للتوقيننننننننع 
 عليها من قبل الطلبة

طلبة 
 الجامعة

الثالثاا  عمادة شؤون الطلبة
01/3/0203  

موقنننننننننع الجنننننننننندي المجهنننننننننول بمناسنننننننننبة ذكنننننننننرى إلنننننننننى  زينننننننننارة
 معركة الاكرامة

طلبة 
 الجامعة

الخميس  عمادة شؤون الطلبة
00/3/0200  

مجلس النواب وحضور مناقشة جلسة والتعرف على إلى  زيارة
 آلية عمل المجلس

طلبة 
 الجامعة

الخميس  عمادة شؤون الطلبة
5/5/0203  

حفننننننننننننننننننننننل عيننننننننند مننننننننننيالد جاللنننننننننة الملننننننننننك عبننننننننند هللا الثنننننننننناني 
 المعظننننننننم

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
1/3/0203  

طلبة  حفل تخريج الفوج السابع عشر / للفصل األول
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
00/3/0203  

 مكتب حفل عشاا مؤتمر ضمان الجودة للتعليم العالي
 الجودة

 عمادة شؤون الطلبة
0/0/0203  

الهيئة   حفل عشاا كلية االقتصاد والعلوم االدارية
 التدريسية

 عمادة شؤون الطلبة
00/0/0203  

طلبة  حفل عيد االستقالل
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
05/5/0203  

طلبة  حفل تخريج الفوج السابع عشر / للفصل الثاني
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
02/1/0203  

الهيئة   حفل عشاا مؤتمر كلية اآلداب
 التدريسية

 عمادة شؤون الطلبة
06/02/0203  
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الجامعة +  حفل عيد االم
 المجتمع 

 عمادة شؤون الطلبة
00/3/0203  

المشاركة بندوة تدريب بعنوان )فحص المنشطا ( المنظمة 
 األردنية لمكافحة المنشطا 

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
2/0/0203  

اقامنننننننة احتفنننننننال بنننننننذكرى المولننننننند النبنننننننوي الشنننننننريف ، واقامنننننننة 
 معرض صور االثار النبوية في جامعة الزيتونة 

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
02/0/0203  

زبنننننارة طنننننالب مدرسنننننة ذيبنننننان لجامعنننننة الزيتوننننننة الموضنننننوع : 
05/3/0203 عمادة شؤون الطلبة طلبة المهنإلى  من المدرسة  

المشنننناركة فنننني احتفننننال محافظننننة مادبننننا بيننننوم المننننرور العربنننني 
واسننننننننبوع المننننننننرور العربنننننننني ، بعنننننننننوان ) الحنننننننند مننننننننن ظنننننننناهرة 

 حوادث الطرق ( 
 المجتمع

 عمادة شؤون الطلبة
32/5/0203  

المشننننننننننننناركة بننننننننننننندعوة المنتننننننننننننندى األردنننننننننننننني لنبنننننننننننننذ العننننننننننننننف 
المجتمعننننننننني والجنننننننننامعي فننننننننني المسنننننننننرح الملاكننننننننني / المديننننننننننة 

 الرياضية 
 المجتمع

 عمادة شؤون الطلبة
5/5/0203  

اقامنننننننننننة مسننننننننننننرحية بعنننننننننننننوان ) قبعننننننننننن  ( لمجموعننننننننننننة مننننننننننننن 
طلبننننننننننننة الجامعننننننننننننة علننننننننننننى المسننننننننننننرح الرئيسنننننننننننني / جامعننننننننننننة 

 الزيتونة
 المجتمع

 عمادة شؤون الطلبة
01/5/0203  

المشننننننناركة بمسنننننننابقة افضنننننننل بحنننننننث علمننننننني / ادارة مكافحنننننننة 
05/0/0203 عمادة شؤون الطلبة المجتمع المخدرا    

المشنننننننناركة باحتفننننننننال بنننننننناليوم العننننننننالمي لمكافحننننننننة المخنننننننندرا  
0/5/0203 عمادة شؤون الطلبة المجتمع بعنوان ) المخدار  هالك ( / ادارة مكافحة المخدرا    

06/5/0203 عمادة شؤون الطلبة المجتمع المشاركة بمسابقة في مجال الشعر الوطني / الجامعة األردنية   
المشنننناركة بفعاليننننة  ابننننناا شننننهداا االردن بعنننننوان نبننننذ العنننننف 

06/00/0203 عمادة شؤون الطلبة المجتمع المجتمعي والجامعي / وزارة التربية والتعليم   

المشنننننناركة  بالمهرجننننننان الثالننننننث للشننننننعراا الشننننننباب / جامعننننننة 
5/00/0203 عمادة شؤون الطلبة المجتمع فيالدلفيا   

أس السنننننننننننة الهجريننننننننننة اقامتننننننننننه اقامننننننننننة احتفننننننننننال بمناسننننننننننبة ر 
5/00/0203 عمادة شؤون الطلبة المجتمع الجمعية العربية الثقافة االسالمية / جامعة الزيتونة  

المشاركة بمؤتمر ) العنف ضد المرأة ( والذي أقيم بالجامعة 
2/00/0203 عمادة شؤون الطلبة المجتمع األردنية   

المشننناركة بنننندورة المخننندرا  واثرهننننا علننننى المجتمنننع فنننني مركننننز 
 المجتمع جاليريا بالتنسيق مع ادارة مكافحة المخدرا  

-00 عمادة شؤون الطلبة
01/00/0203  

االشنننننراف علنننننى اقامنننننة الينننننوم الطالبننننني الثالنننننث لطلبنننننة كلينننننة 
 العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

طلبة 
 الجامعة

الثالثاا  عمادة شؤون الطلبة
03/0/0203  



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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قنننننام وفننننند منننننن مجلنننننس طلبنننننة الجامعنننننة  بزيننننناراة دار المسننننننين 
ومجالسننننننة كبننننننار السننننننن واالطمئنننننننان علننننننيهم وتقننننننديم الهنننننندايا 

 ( مسن032لهم وبلغ عدد المسنين )

المجتمع 
 المحلي

االربعاا  عمادة شؤون الطلبة
1/3/0203  

قنننام وفننند منننن مجلنننس الطلبنننة بزينننارة مركنننز الحسنننين للسنننرطان 
للمرضننننى باسننننم مجلننننس طلبننننة الجامعننننة وقننننام وعمننننل احتفننننال 

بتننننننزيين المركننننننز وقنننننندم هنننننندايا لمرضننننننى السننننننرطان وعننننننددهم 
 ( مريض12)

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
االربعاا 

1/3/0203  

اقامننننة نشنننناط بمناسننننبة ذكننننرى رأس السنننننة الهجريننننة فنننني كليننننة 
 العلوم باشراف مجلس الطلبة في الجامعة

طلبة 
 الجامعة

بةعمادة شؤون الطل الثالثاا  
5/00/0203  

اقامنننننة حملنننننة تبنننننادل الاكتنننننب باشنننننراف وتنظنننننيم مجلنننننس طلبنننننة 
 الجامعة

طلبة 
 الجامعة

-6 عمادة شؤون الطلبة
02/02/0203  

طلبة  اقامة حفل استقبال الطلبة الجدد باشراف مجلس الطلبة
 الجامعة

الثالثاا  عمادة شؤون الطلبة
00/00/0203  

طلبة  تسيير رحلة عمرة لطلبة الجامعة
 الجامعة

-1 عمادة شؤون الطلبة
01/1/0203  

طلبة  منطقة شمال األردنإلى  تسيير رحلة طالبية
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
03/3/0203  

طلبة  العقبةإلى  تسيير رحلة طالبية
 الجامعة

-02 عمادة شؤون الطلبة
00/0/0203  

اقامنننننننة نشننننننناط عنننننننام لالسنننننننرى ) معنننننننرض صنننننننور استضنننننننافة 
 مجتمع االردنية المحررة احالم التميمي(االسيرة 

الخميس  عمادة شؤون الطلبة
00/3/0203  

استضننننننافة شخصننننننية وطنيننننننة   سننننننلطان العجلننننننوني   واقامننننننة 
عننننرض عسننننكري باشننننراف مجلننننس طلبننننة الجامعننننة، ومعننننرض 

 صور ومسابقا  طالبية
 مجتمع

-00 عمادة شؤون الطلبة
01/3/0203  

طلبة  صل األولاقامة حفل تخريج الفوج السابع عشر الف
 الجامعة

الخميس  عمادة شؤون الطلبة
00/3/0203  

طلبة  اقامة حفل تخريج الفوج السابع عشر الفصل الثاني
 الجامعة

الخميس  عمادة شؤون الطلبة
02/1/0203  

طلبة  اقامة حفل تخريج الفوج السابع عشر / الفصل الصيفي
 الجامعة

الخميس  عمادة شؤون الطلبة
01/6/0203  

المشنننننناركة فنننننني البرنننننننامج االذاعنننننني االسننننننبوعي الننننننذي تقدمننننننه 
ادارة مكافحننننة المخنننندرا  ، حيننننث تننننم تنسننننيب النننندكتورة   هيننننا 

 المصالحه

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
00/0/0203  

 يوم تسويقي لبطاقة ) يوني كارد ( شركة الثقافي
 

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
00/3/0203  



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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الجامعنننننننننة بمشنننننننننروع ) روح المبنننننننننادرة فننننننننني مشننننننننناركة طلبنننننننننة 
قطننننننننننناع االعمنننننننننننال لننننننننننندى طالبنننننننننننا  الجامعنننننننننننة ( مجلنننننننننننس 

 ادارة ملتقى سيدا  االعمال والمهن االردني

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
3/0/0203  

المشننننننناركة فننننننني حفنننننننل اشنننننننهار ) المنتننننننندى االردنننننننني لنبنننننننذى 
2/5/0203 عمادة شؤون الطلبة مجتمع العنف (  

تعزينننننننز منظومنننننننة القنننننننيم عنننننننند الشنننننننباب ورشنننننننة عمنننننننل حنننننننول 
بالتعننننناون منننننع مديرينننننة التوجينننننه النننننوطني / المجلنننننس االعلنننننى 

 للشباب ، منفذ الورشة الدكتورة   هيا المصالحة  
 مجتمع

 عمادة شؤون الطلبة
01/5/0203  

المشاركننننننننننننننننننننننننننننننننننننننننة فننننننننننننننني منننننننننننننننؤتمر مجموعنننننننننننننننة واشننننننننننننننننطن 
عننننننننننننننننننننننننننننننشر المجلنننننس االعلنننننى الحصنننننااا  االعاقنننننة الثالنننننث 

 لالشخاص المعوقين
 مجتمع

-06 عمادة شؤون الطلبة
30/02/0203  

المشنننننننناركة فنننننننني ورشننننننننة عمننننننننل / مركننننننننز الثريننننننننا / مشنننننننناركة 
الطلبننننننة فنننننني النشنننننناطا  الالمنهجيننننننة والعنننننننف الموجننننننه ضنننننند 

 الفتاة الجامعية

 موظفو
 العمادة

االربعاا  عمادة شؤون الطلبة
01/00/0203  

المشننننننناركة فنننننننني ورشننننننننة العمنننننننل حننننننننول ) آفننننننننة المخنننننننندرا  ( 
بالتعنننننننننناون مننننننننننع مركننننننننننز جاليريننننننننننا التننننننننننابع المانننننننننننة عمننننننننننان 

 لتوعية الطلبة من أخطار آفة المخدرا 

طلبة 
 الجامعة

 05 – 00 عمادة شؤون الطلبة
/00/0203  

االحتفننننال بمناسننننبة ذكننننرى الهجننننرة النبويننننة الشننننريفة / جمعينننننة 
 االسالميةالثقافة العربية 

طلبة 
 الجامعة

الخميس  عمادة شؤون الطلبة
5/00/0203  

 01المشنننننننننننناركة فنننننننننننني حفننننننننننننل اختتننننننننننننام فعاليننننننننننننا  حملننننننننننننة )
يومننننننننننننا  لمناهضننننننننننننة العنننننننننننننف ضنننننننننننند المننننننننننننرأة ( / الجامعننننننننننننة 

 األردنية

طلبة 
 الجامعة

الثالثاا  عمادة شؤون الطلبة
02/00/0203  

برعايننننة رئننننيس الجامعننننة  06عقنننند لقنننناا تنننننويري لطلبننننة عننننرب 
وعنننندد مننننن  يالنننندكتور احمنننند الطيبنننني النائننننب العربنننن وحضننننور

 عمداا الاكليا 

طلبة 
 الجامعة

الخميس  عمادة شؤون الطلبة
3/0/0203  

يننننننننننة البشننننننننننرية تزويننننننننند الصننننننننننندوق الهاشننننننننننمي االردنننننننننني للتنم
لوجينننننننا معلومنننننننا  وانظمنننننننة و تاكن  يباسنننننننماا وعنننننننناوين خريجننننننن

وتربينننننة وادارة اعمنننننال للفصنننننل االول والثننننناني للعنننننام  حاسنننننوب
 0203-0200الدراسي 

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة

06/3/0203  

واالدارينننننننننة  تزويننننننننند مؤسسنننننننننة رامنننننننننز للخننننننننندما  المحاسنننننننننبية
كلينننننة االقتصننننناد والعلنننننوم االدارينننننة  باسنننننماا وعنننننناوين خريجننننني

االول   0200-0200للفصنننننننننل الصنننننننننيفي للعنننننننننام الدراسننننننننني 
 0203-0200للعام الدراسي والثاني 

 مجتمع

 عمادة شؤون الطلبة

32/2/0203  

تزوينننند مؤسسننننة الشننننرق االوسننننط للاكمبيننننوتر باسننننماا وعننننناوين 
خنننننريجين الفصنننننل االول والثننننناني كلينننننة تاكنولوجينننننا المعلومنننننا  

 0203-0200وانظمة معلوما  ادارية  للعام الدراسي 
 مجتمع

 عمادة شؤون الطلبة
02/6/0203  



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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ن برعايننننننننننة رئننننننننننيس يتننننننننننويري للطلبننننننننننة الاكنننننننننويتيعقننننننننند لقنننننننننناا 
الجامعنننننننننة وحضنننننننننور المستشنننننننننار الثقنننننننننافي الاكنننننننننويتي وعننننننننندد 

 من عمداا الاكليا 
 طلبة

االربعاا  عمادة شؤون الطلبة
01/00/0203  

لقنننننننناا للطلبننننننننة للطلبننننننننة الوافنننننننندين برعايننننننننة رئننننننننيس الجامعننننننننة 
 وحضور عدد من العمداا

طلبة 
 الجامعة

الثالثاا  عمادة شؤون الطلبة
06/00/0203  

طلبة  طالب ( 06)الشراف على رحلة العقبة ا
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
3/0203  

طلبة  االشراف على رحلة العمرة
 الجامعة

 01-1 عمادة شؤون الطلبة
/1/0203  

عقننننننند اللقننننننناا الختنننننننامي لمشنننننننروع التوعينننننننة الصنننننننحية وتاكنننننننريم 
سنننننفراا التوعينننننة الصنننننحية منننننن مختلنننننف الجامعنننننا  األردنينننننة 

 المشاركين بالمشروع 

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
00/02/0203  

عقننننننند لقننننننناا منننننننع مجموعنننننننة منننننننن طلبنننننننة الجامعنننننننة لتعنننننننريفهم 
 ببرنامنج ) جنننننذور ( 

طلبة 
 الجامعة

الطلبةعمادة شؤون   
00/02/0203  

بننننننننناليوم العنننننننننالمي لنننننننننذوي االعاقنننننننننة بالتعننننننننناون منننننننننع  احتفنننننننننال
مؤسسنننننننة القينننننننادة للتميينننننننز ، برعاينننننننة معنننننننالي امنننننننين عمنننننننان 
السنننننننيد   عقنننننننل بلتننننننناجي   وبحضنننننننور سنننننننعادة نائبنننننننه سنننننننفير 
الواليننننننننا  المتحنننننننندة االمريكيننننننننة وبعننننننننض اعضنننننننناا الهيئننننننننا  

 الدبلوماسية 

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة

3/00/3020  

تننننننننم تنفيننننننننذ ورشننننننننة عمننننننننل بعنننننننننوان ) بننننننننين الننننننننتعلم والمعلننننننننم 
ايننننننننننن تاكمننننننننننن القننننننننننوة   ( ، وذلننننننننننك بالتعنننننننننناون مننننننننننع معهنننننننننند 

 العارف الثقافي الدولي

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
0/00/0203  

عقنننننننننند دورا  ) طرينننننننننق النجننننننننناح ، كنننننننننن ريادينننننننننا  ، لنبحنننننننننث 
عنننننننننننننننن االقتصننننننننننننننناد ، اخالقينننننننننننننننا  االعمنننننننننننننننال، مهنننننننننننننننارا  

 العمل ، مشروعي الريادي (التواصل في 

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
خال ل الفصل 

 األول

طلبة  عقد ندوة ) بين المتعلم والمعلم اين تاكمن القوة ( 
 الجامعة

خال ل الفصل  عمادة شؤون الطلبة
 األول

عقننننننننننننند نشننننننننننننناطا  )الينننننننننننننوم العنننننننننننننالمي لنننننننننننننذوي االعاقنننننننننننننة، 
 محاضرة تعريفية عن مرض السرطان ( 

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
 

إلننننننننننى  عقنننننننننند دورا  ) لنبحننننننننننث فنننننننننني االقتصنننننننننناد ، طريقنننننننننني
النجننننننننننننناح ، اخالقينننننننننننننا  العمنننننننننننننل ، التفكينننننننننننننر االبنننننننننننننداعي ، 

 مشروعي الرياضي ، نحن قادة المجتمع ( 

طلبة 
 الجامعة

خالل الفصل  عمادة شؤون الطلبة
 الثاني

عقننننننننننند نننننننننننندوا  ) الطاقنننننننننننة والطاقنننننننننننة المتجنننننننننننددة ، وسنننننننننننائل 
 جتماعي ( التواصل اال

طلبة 
 الجامعة

خالل الفصل  عمادة شؤون الطلبة
 الثاني

الينننننننننننوم النننننننننننوظيفي  عقننننننننننند نشننننننننننناطا  ) المنننننننننننزيج الصنننننننننننحي،
الخنننننننننننننامص ، التفكينننننننننننننر االبنننننننننننننداعي والتخطنننننننننننننيط وتنظنننننننننننننيم 

طلبة 
 الجامعة

الفصل خالل  عمادة شؤون الطلبة
 الثاني



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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المحفظننننننننة الوطنيننننننننة لطلبننننننننة مسنننننننناق إلننننننننى  الوقنننننننن  ، زيننننننننارة
 (  إنجازالقتصاد / ا لنبحث في

طلبة  بطولة العاب مضرب/كرة طاولة/الريشة الطائرة / سكواش
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
06/0/0203  

احتفننننننننننال القسم بعيد ميالد جاللة الملك عبد هللا الثاني ابن 
الحسين مباراة كرة قدم منتخب الجامعة موظفين مع منتخب 

 الديوان الملاكي موظفين 

طلبة 
 الجامعة

-00 عمادة شؤون الطلبة
06/0/0203  

طلبة  بطولة كليا  الجامعة كرة قدم 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
0/3/0203  

طلبة  بطولة كليا  الجامعة كرة سلة 
 الجامعة

02/0/0203 عمادة شؤون الطلبة  

طلبة  بطولة الجامعة كرة قدم موظفين 
 الجامعة

-00 عمادة شؤون الطلبة
06/3/0203  

طلبة  بطولة الجامعة شطرنننج 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
5/3/0203  

طلبة  سباق ضاحية ) طالب / طالبا ( 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
02/3/0203  

طلبة  بطولة العاب المضرب ) كرة طاولة / الريشة / سكواش(
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
06/0/0203  

طلبة  بطولة شطرننننننج
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
5/3/0203  

طلبة  بطولة الرمية الحرة في كرة السلة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
1/3/0203  

طلبة  بطولة القائد للجامعا  األردنية كرة قدم 
 الجامعة

-02 عمادة شؤون الطلبة
00/3/0203  

طلبة  بطولة جامعا  كرة سلة 
 الجامعة

-2 عمادة شؤون الطلبة
00/0/0203  

طلبة  بطولة المملاكة المفتوحة في العاب الدفاع عن النفس 
 الجامعة

-06 عمادة شؤون الطلبة
02/0/0203  

احتفنننننننننننننال بعيننننننننننننند االسنننننننننننننتقالل منتخنننننننننننننب الجامعنننننننننننننة مننننننننننننننع 
 النادي الفيصلي 

طلبة 
 الجامعة

-00 عمادة شؤون الطلبة
05/0/0203  

طلبة  بطولة جامعا  كرة سلة 
 الجامعة

-00 عمادة شؤون الطلبة
06/0/0203  

بطولنننننننننننة جامعننننننننننننا  العنننننننننننناب مضننننننننننننرب ) كننننننننننننرة طاولننننننننننننة / 
 الريشة الطائرة( 

طلبة 
 الجامعة

 – 30/3 عمادة شؤون الطلبة
0/0/0203  



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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طلبة  العاب تلي ماتش مع احدى الجامعا  األردنية 
 الجامعة

-02 عمادة شؤون الطلبة
00/3/0203  

عقننننننننند دورا  ) تحكنننننننننيم كنننننننننرة يننننننننند بالتعننننننننناون منننننننننع االتحننننننننناد 
األردننننننننننني لاكننننننننننرة الينننننننننند ، دورة ايننننننننننروبكس ولياقننننننننننة بدنيننننننننننة / 
طالبننننننننننننا  ، دورة تنننننننننننندريب تنننننننننننننس ارضنننننننننننني ، دورة تعلنننننننننننننيم 

 العاب بمضرب ( 

طلبة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة

 

طلبة  بطولة كليا  الجامعة / كرة قدم 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
02/1/0203  

طلبة  الجامعة / كرة قدم  بطولة موظفي
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
0/2/0203  

طلبة  بطولة الجامعة سكواش 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
02/1/0203  

طلبة  بطولة الريشة الطائرة 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
06/1/0203  

طلبة  بطولة كرة طاولة 
 الجامعة

06/1/0203 عمادة شؤون الطلبة  

طلبة  مباراة كرة قدم مع احدى الجامعا  
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
05/1/0203  

طلبة  البطولة الثالثية في كرة السلة /جامعا  
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
01/1/0203  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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 التسجيلدائرة القبول و تقرير / المعيار الثالث: الطلبة والخدمات الطالبية   (0ملحق رقم )

 
سنة  البيانات

 التقدم
0213 

السنة 
 األولى
0210 

السنة 
 الثانية
0211 

السنة 
 الثالثة
0212 

     :البكالوريوس ببرنامج لاللتحاق بطلبات تقدموا عددالطلبةالذين
 0653 0323 0105 0101 .قبلواالذين عددالطلبة
     .ٌقبلواي لمالذين عددالطلبة
 0503 0200 0031 0366 .سجلواالذين عددالطلبة

     لجامعة:عدد الذين تقدموا بطلبات انتقال ل
 062 330 026 002 .نتقالهمالذين قبل ا عددالطلبة
     .انتقالهم ٌقبلي لم الذينعددالطلبة
 062 330 026 002 .سجلوا الذينعددالطلبة

     عدد المتقدمين لبرنامج الدبلوم
 002 002 066 001 .قبلواالذين  عددالطلبة
     .ٌقبلواي لم الذين عددالطلبة
 002 002 066 001 .سجلوا الذين عددالطلبة

     :عدد المتقدمين لبرنامج الماجستير
 06 02 55 62 .قبلواالذين  عددالطلبة
     .ٌقبلواي لمالذين  عددالطلبة
 02 01 05 62 .سجلواالذين  عددالطلبة

     :عدد المتقدمين لبرنامج الدكتوراه
     .قبلواالذين عددالطلبة
     .لمٌقبلواالذينعددالطلبة
     .سجلواالذينعددالطلبة

 
 
 
 



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
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 سجل العاملين في مجال الخدمات الطالبية وشؤون الطلبة/ المعيار الثالث: الطلبة والخدمات الطالبية  (3ملحق رقم )
 

عدد العاملين  مستوياته المتغير
 المختصين

عدد العاملين 
 كداعمين

عدد العاملين من 
 آخرون  الطلبة

 الجنس
    14 الذكور
    10 اإلناث
    24 المجموع

 الدرجة العلمية

    - الدكتوراه
    1 الماجستير
    1 الدبلوم العالي
    14 البكالوريوس
دبلوم كليا  
    2 المجتمع

عدد سنوا  
الخبرة في مجال 

 العمل

    - ال يوجد
 5من أقل 

    10 سنوا 

5-6  8    
02-00  3    
05-06  2    
فأاكثر 02  1    

 نوع العمل
    نعم متفرغ

    - عمل جزئي
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 )عام التقويم( يس / اعضاء هيئة التدريس( المعيار الرابع: أعضاء هيئة التدر 4ملحق رقم )         
 

 الرتبة العلمية
متوسط  عدد

الراتب 
 الشهري 

سنوات عدد 
الخدمة 
 بالمؤسسة

متوسط العبء 
غير  المتفرغ التدريسي

 المتفرغ
 6 2 0522 3 00 استاذ

 00 6 0622 0 53 استاذ مشارك
 00 5 0122 06 022 استاذ مساعد
 05 5 612 02 25 محاضر متفرغ

 06 2 022 - 26 مساعد بحث وتدريس
     - الزائرون  ةذاتاألس
      المجازون  ةذاتاألس

 متفرغ علمي      
 بدون راتب      
  المعارون      

 
 توزيع اعضاء هيئة التدريس على الشهادات العلمية التي يحملونها

 

 الجامعا 
 عدد الشهادا 

 البكلوريوس الماجستير الدكتوراه
 جامعة التدريس بها باللغة اإلنجليزية مثل 
 ة(واألسترالي) الجامعا  األمريكية والاكندية والبريطانية 

41 14 - 

 جامعا  التدريس بها بلغة رير انجليزية مثل:
 - 4 35 )اوروباالشرقية، أو اوروبا الغربية، او الهند، او البااكستان(

 56 50 41 جامعا  اردنية
 0 4 52 جامعا  عربية

 - - 43 اخرى 
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 جداول وبيانات رقمية المعيار الخامس/ إإليفاد والبحث العلمي واإلبداعات/(: 5ملحق رقم )
 

 أسماء الموفدين للحصول على درجة الدكتوراه )على مقاعد الدراسة(:( 3.5جدول )
 

التخصص  الكلية اسم الموفد ت
 الموفد له

الدرجة 
الموعد المتوقع  تاريخ اإليفاد اسم المؤسسة الموفد لها العلمية

 للتخرج

محمد لطفي محمد  1
 عاشور

االقتصاد والعلوم 
 اإلدارية

 University of الدكتوراه التسويق
Hertfordshire 1/13/1332م م12/1/1310   

إسراا سعيد محمد  1
 الخطيب

االقتصاد والعلوم 
مBrunel University 1/13/1331 الدكتوراه المحاسبة اإلدارية م13/4/1311   

العلوم وتاكنولوجيا  طارق رازي قويدر كنعان 1
 Virginia tech الدكتوراه الحاسوب المعلوما 

University 11/2/1334م م15/2/1311   

 University of الدكتوراه الصيدلة الصيدلة وليد عدنان يوسف القرم 0
Sunderland 1/7/1332م م13/11/1311   

 Queens University الدكتوراه الصيدلة الصيدلة عال علي سالم الطراونة 5
Belfast 17/4/1313م م17/4/1310   

الاكريم أحمد عالا عبد  1
العلوم  الصيدلة الحسبان

 University of الدكتوراه الصيدالنية
Tasmania 1/1/1310م م13/7/1315   

 University of الدكتوراه الصيدلة الصيدلة بثينة حسين خالد حسين 7
Manchester 1/7/1311م م13/7/1311   

 University of الدكتوراه الصيدلة الصيدلة بلقيس أنور جميل اخميس 2
Manchester 1/4/1311م م11/2/1311   

حيان يوسف محمد الحاج  4
 علي

تمريض  التمريض
 البالغين

 Wayne State الدكتوراه
University 1/4/1337م م11/2/1310   

مروة عبد هللا خلف  13
تمريض  التمريض البرماوي 

م7/13/1334 الجامعة األردنية الدكتوراه البالغين م11/1/1310   

بالل محمد فرحان  11
 London Metropolitan الدكتوراه الترجمة اآلداب عياصرة

University 15/4/1311م م10/4/1310   

مأمون صامد عبد أبو  11
 University College الدكتوراه الترجمة اآلداب عرابي العدوان

London 7/1/1311م م7/1/1311   

راشد عبد الرحيم إبراهيم  11
 الهندسة السكارنة

نظريا  
مDalhousie University 1/5/1311 الدكتوراه االتصال م13/0/1315   

 University of South  الهندسة الهندسة أحمد عدلي أحمد مناصرة 10
Florida 13/2/1311م م13/2/1315   

 
 
 
 
 



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة

www.Zuj.edu.jo  جامعة الزيتونة األردنية    دراسة التقييم الذاتي ير الشامل لنتائجالتقر 
 

QM16/1111- page 79/140 

 في الجامعة(: حاليا   يعملون نهوا دراستهم وأ( أسماء الموفدين للحصول على درجة الدكتوراه )الذين 0.5)الجدول 
 

 الجامعة المؤهل التخصص الكلية االسم ت
 رائد مصباح القرم 0

االقتصاد 
والعلوم 
 اإلدارية

 نظم معلوما  إدارية
 University of Sunderland دكتوراه

 Brunel University دكتوراه إيناس موسى سالمة اللوزي  0

3 
عبد هللا خضر الحاج حسين 

 عطية
 محاسبة

 Newcastle University دكتوراه

 University of Birmingham دكتوراه مها ذياب عيوش 0

5 
صالح الدين عبد هللا عبد 

 القادر الشرمان
 جامعة اليرموك ماجستير

1 
حسام عبد هللا مصطفى 

 النعيمي
 University of Sunderland دكتوراه تسويق

2 
أحمد سالمة سلمان أبو 

 السخن
العلوم 
وتاكنولوجيا 
 المعلوما 

 الحاسوب
 University of Sunderland دكتوراه

 University of Sunderland دكتوراه خالدعبد الفتاح أحمد فرحان 6

 بالل هاني حواشين 6
نظم المعلوما  
 الحاسوبية

 Wayne State University دكتوراه

 محمد فائق عبد الرحيم الفي 02
 هندسة البرمجيا 

 The University of Toledo دكتوراه

 Western Michigan University دكتوراه محمد وليد البس 00

 عنان صادق فارس جراب 00

 الصيدلة

 Queens University Belfast دكتوراه الصيدلة السريرية

 University of Nebraska دكتوراه الصيدلة ديما عزام سعيد صباح 03

00 
عبد القادر فارس محمد 

 البواب
 Queens University Belfast دكتوراه الصيدلة السريرية

 خالد حسن سليمان 05

 التمريض

 تمريض البالغين
 University of Nebraska دكتوراه

 Griffith University دكتوراه لؤي محمد أبو شحرور 01

 الجامعة األردنية دكتوراه تمريض سهير حسني محمد الغبيش 02

 محمد بني سالمة أيمن خلف 06
تمريض صحة 
 البالغين

 University of Sunshine Coast دكتوراه

 هيثم محمود الطالفحة 06

 اآلداب

األدب والنقد 
 اإلنجليزي 

 Indiana University of دكتوراه
Pennsylvania 

02 
ناتالي ماليدوس ماليدوس 

 يكنيان
 Indiana University of دكتوراه

Pennsylvania 

 University of Leeds دكتوراه الترجمة ديما عدوان العدوان 00

 جامعة حلوان ماجستير التصميم الجرافيكي عالا جميل الشرع 00

03 
يوسف محمد عبد الرحمن 

 جرادا 
 New Mexico State University دكتوراه Communication الهندسة

 
 

 
 



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة

www.Zuj.edu.jo  جامعة الزيتونة األردنية    دراسة التقييم الذاتي ير الشامل لنتائجالتقر 
 

QM16/1111- page 80/140 

 (2013-2011( اإلنفاق على اإليفاد )1.5جدول )
 

 اإلجمالي 4131 4134 4133 البيان
 51097 13203 10595 27299 نفقا  اإليفاد الداخلية والخارجية

 464076 122254 141868 199954 المخصصا  الشهرية للموفدين )دكتوراه(
رسوم تسجيل ورسوم دراسية للموفدين 

 )دكتوراه(
164730 107537 58315 330582 

 13176 6090 5961 1125 تذااكر سفر للموفدين )دكتوراه(
 858931 199862 265961 393108 المجموع

 

 (2011-2013(  اإلنفاق على مكونات البحث العلمي )2.5جدول )
 

 اإلجمالي 4131 4134 4133 البيان
 212930 178055 17329 17545 مشاريع األبحاث العلمية

 14760 8160 3240 3360 مكاف   مناقشة الرسائل العلمية
 14934 9621 4253 1060 تدريبية دورا 

-دعم المؤتمرا  والورش والندوا  العلمية
 داخل الجامعة 

90413 52215 278087 420716 

 38597 23125 5747 9724 دعم النشر
دعم تقييم األبحاث والاكتب واألعمال 

 المقدمة للترقية 
21851 10679 16429 48960 

 274941 105113 107760 62069 نفقا  سفر للمؤتمرا  العلمية
 1025837 618590 201223 206023 المجموع
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 إحصائية باألبحاث المنشورة في مجالت ومؤتمرات محكمة ومتخصصة  ( 5.5جدول )
 

 1122 1121 1122 القسم
 21 5 7 الرياضيات

 25 21 27 الحاسوب
 7 9 21 هندسة البرمجيات

 1 1 1 نظم المعلومات الحاسوبية
 1 9 2 الوسائط المتعددة نظم

 4 4 2 شبكات الحاسوب
 1 - - العلوم األساسية
 51 49 54 المجموع الكلي
 11 11 1 إدارة األعمال
 12 17 22 المحاسبة
 11 12 9 التسويق

 11 21 9 العلوم المالية والمصرفية
 12 17 17 نظم المعلومات اإلدارية

 5 1 1 اإلدارة الفندقية والسياحية
 225 229 11 المجموع الكلي

 21 1 1 التمريض
 21 22 21 الصيدلة
 1 2 2 القانون 

 5 1 1 اللغة العربية وآدابها
 22 11 24 اللغة اإلنجليزية وآدابها

 7 21 25 العلوم التربوية
 1 1 - اللغة الفرنسية

 1 1 1 التصميم الجرافيكي
 17 41 22 المجموع الكلي
 2 9 5 هندسة العمارة

 4 1 9 الهندسة المدنية والبنية التحتية
 9 21 7 الهندسة الميكانيكية

 - 2 - هندسة الحاسوب واالتصاالت
 24 11 12 المجموع 

 121 111 217 المجموع الكلي لألبحاث
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 المعيار السادس/ المكتبة ومصادر المعلومات/ المعلومات األساسية( 6ملحق رقم )
 

 جامعة الزيتونة األردنية   :اسم الجامعة
  4131 :سنة التقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة

 

 
 لمكتبة ومصادر المعلومات:ا 

 ( - :)  عدد غير المتفرغين (   17 :) عدد المتفرغين (  17:)   عدد العاملين
 

 

 الدرجات العلمية للعاملين: 
o (          3دبلوم) 
o   (17) بكالوريوس 
o      ماجستير     (-    ) 
o       دكتوراه     (-    ) 

 
 

 التخصصات: 
o     (11) علم المكتبات والمعلومات 
o     ( 1)      الحاسوب والبرمجيات 
o    نظم المعلومات اإلدارية     ( - ) 
o        (2)   تكنولوجيا المعلومات 
o                        ( 6)     أخرى 

 
 

 بالدينار األردني الميزانية المخصصة للمكتبة: 

 سنة التقدم البند
(2014) 

السنة السابقة 
 األولى

(2011) 

السنة السابقة 
 الثانية

(2012) 

السنة السابقة 
 الثالثة

(2013) 
 374.613 163842 160926 355311 رواتب العاملين

 64000 50000 55000 01511 شراء الكتب
 85000 78000 66500 05111 اشتراكات الدوريات الورقية
اشتراكات قواعد المعلومات 

 120000 110000 60000 415111 والدوريات االلكترونية
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 مقتنيات الكتب: 
o (  :164,000عدد الكتب الورقية .) 
o ( :172عدد الدوريات الورقية.) 
o ( :)(.6754عدد المراجع األساسية )المعاجم والموسوعات...الخ 
o  (.52.386المؤسسة: )عدد الدوريات االلكترونية التي تشترك بها 
o (   :66عدد أجهزة الحاسوب.) 

 
 

 مساحة المكتبة: 
o 4( م5211=       )      المساحة اإلجمالية للمكتبة 
o =         4( م4002.46)       مساحة قاعات المطالعة 
o   = 4( م116.05)     المساحة المخصصة للموظفين 

 
    ال            نعم             :الخدمة اإللكترونيةتوافر 
 

 
 (.ساعات 0)  :عدد ساعات الدوام بالمكتبة 
 
 (.0) :عدد قاعات المطالعة والمكتبات أو المكتبات الفرعية 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

X 
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 المعيار الثامن/ المصادر المالية( 4الملحق رقم )
 

 مصادر دخل المؤسسة(  1.5جدول رقم )
 

مصادر 
 الدخل

 الحقيقي
 السنة األولى*

(2011) 
 السنة الثانية*

(2012) 
 السنة الثالثة **

(2013) 
 النسبة المقدار  النسبة المقدار  النسبة المقدار 

الرسوم 
 101.1% 21,017,812 99.5% 21,299,172 104.9% 20,683,781 الجامعية

المجموع 
الكلي 

 المدخول
20,683,781 %104.9 21,299,172 %99.5 21,017,812 %101.1 

 
 

 المتصور
 السنة الرابعة* **

(2014) 
 ****السنة الخامسة 

(2015) 
 السنة السادسة ****

(2016) 
 النسبة المقدار النسبة المقدار النسبة المقدار

21,880,155 %104.1 22,000,000 %100.05 22,200,000 %100.09 
21,880,155 %104.1 22,000,000 %100.05 22,200,000 %100.09 

 
 
 
 
 

  *.الدخل الذي تحقق في السنتين التي سبقت سنة التقدم لضمان الجو ة 
  .الدخل كما تعكسه الميزانية الحالية للمؤسسات في سنة التقدم لشها ة ضمان الجو ة ** 
 تقرير تدقيق مالي لها.  متوافر*** آخر سنة مالية للمؤسسات وال 
 لحصول تعلى شها ة ضمان الجو ة.**** الدخل المتوقع للسنتين التي تلي سنة التقدم بطلب ا 
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 النفقات والتحويالت المالية اإللزامية الحالية للمؤسسة (:4.0جدول رقم )
 

 العمليات
 الحقيقي

 *السنة األولى
 (2011) 

 السنة الثانية*
(2012) 

 السنة الثالثة **
 (2013) 

 النسبة المقدار  النسبة المقدار  النسبة المقدار  النفقات العامة والتربوية
 112 472,571 %03 444,712 %1 116,916 البحث العلمي% 
 2- 105,113 %72 317,761 %30- 62,069 لندوات والمؤتمرات العلميةا% 
 18 168,805 %12- 321,510 %1 163,132 نفقات المكتبة% 
 14- 1,748,319 %34 2,039,235 %15 1,814,788 نفقات الخدمات الطالبية% 
 6 1,661,104 %9 1,564,977 %2 1,429,295 اإلنشاءات واألبنية وصيانتها% 
 25- 199,862 %14- 265,961 %17 393,108 البعثات وتطوير الكادر البشري% 
 12 772,404 %11 689,558 %19 530,957 الكهرباء والمياه واالتصاالت والوقود% 
 17 18,720 %1 16,000 %1- 15,925 الخبراء واالستشارات% 
 111 65,252 %24- 30,977 %22- 53,765 المطبوعات والنشر والعالقات العامة% 
 7 6,131,784 %31 5,713,694 %3- 5,038,930 رواتب أعضاء هيئة التدريس% 
 5- 1,184,475 %2- 1,249,677 %47 1,306,112 التعويضات ومكافاة نهاية الخدمة% 
 4 2,589,190 %31 2,479,665 %8 2,261,505 رواتب الموظفين% 
 3- 727,594 %1 752,889 %18- 733,267 اللوازم والتجهيزات% 
 23- 2,200,355 %24 2,870,862 %2 2017142 أخرى% 

  18,045,548  18,147,499  15,936,911 للنفقاتالمجموع الكلي 
 

 المتصور العمليات
 ***السنة الرابعة 

 (2014) 
 ****السنة الخامسة 

(2015) 
 *السنةالسادسة ***

(2016) 
 النسبة المقدار  النسبة المقدار  النسبة المقدار  النفقات العامة والتربوية

 1  %1  %29- 337,609 البحث العلمي% 
 1  %1  %5- 100,000 لندوات والمؤتمرات العلميةا% 
 1  %1  %77 299,100 نفقات المكتبة% 
 1  %1  %3- 1,693,142 نفقات الخدمات الطالبية% 
 1  %1  %6 1,755,729 اإلنشاءات واألبنية وصيانتها% 
 1  %1  %59 317,073 البعثات وتطوير الكادر البشري% 
 1  %1  %42 956,472 الكهرباء والمياه واالتصاالت والوقود% 
 1  %1  %8 20,164 الخبراء واالستشارات% 
 1  %1  %10- 58,727 المطبوعات والنشر والعالقات العامة% 
 1  %1  %2 6,259,437 رواتب أعضاء هيئة التدريس% 
 1  %1  %9 1,295,438 التعويضات ومكافاة نهاية الخدمة% 
 1  %1  %3 2,665,006 رواتب الموظفين% 
 1  %1  %18- 597,299 اللوازم والتجهيزات% 
 1  %1  %7- 2,035,326 أخرى% 

      18,390,532 للنفقاتالمجموع الكلي 
 
 
 

  *.النفقات في السنتين التي سبقت سنة التقدم لضمان الجو ة 
  .النفقات كما تعكسه الميزانية الحالية للمؤسسة في سنة التقدم لضمان الجو ة ** 
 تقرير تدقيق مالي بها.  متوافر*** آخر سنة مالية للمؤسساة وال 
  شها ة ضمان الجو ة.**** النفقات المتوقعة للسنتين التي تلي سنة التقدم بطلب الحصول تعلى 
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 المعيار الحادي عشر التفاعل مع المجتمع /الخدمات المقدمة للمجتمع (1)رقم ملحق 

 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات( أنشطة 1.1جدول )

 رقم نوع النشاط االراعي للنشاط تاريخ النشاط الفئة المستفيدة الجهة المنفذة
  0 ندوة الشبكا  ومعداتها ISS 0200-0-0 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

 كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية

 الهواتف الرقمية Telefinity IP-Phoneشركة 2011-1-5
0  

 
  3 أنظمة الجودة في الجامعا  الحلول القياسيةشركة 0200-0-1 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

  IP-Phone 0الهواتف الرقمية  4DSشركة  0200-0-00 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

 كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية

00-0-0200 
شركة التاكنولوجيا 

 المتقدمة
  IP-Phone 5الهواتف الرقمية 

 كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية

02-0-0200 
صندوق الملك الحسين 

 لالبداع و التفوق 
  1 تقييم جودة البرامج

 كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية

00-03/0/0200 
الحسين صندوق الملك 
 لالبداع و التفوق 

االدارة الجامعية و التخطيط 
 االستراتيجي و البحث العلمي

2  

 كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 0200-3-02 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية

 
  IP-Phone 6الهواتف الرقمية  UNITELشركة 

 0200-3-00 سيةالتدريالطلبة وأعضاا الهيئة  كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
رامي أبو  السيد
لشركة العربية /الهيجاا

 لتدريب واالستشارا 

CCNA 
( Cisco Certified 

Network Associate) 
 
 

6 6 

 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
20-3-2011 

 

ربوشي   السيد مهدي
 Pioneersمن شركة 

 لتدريب واالستشارا 
How to be creative 02  

 2011-3-22 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
-Technoإفتتاح ال

Club 
Techno Club 00  

 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
22-3-2011 

 
 -عرض تقديمي -

 شركة خليفة
Presentation-White Board 00  

 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
00-3-0200 

 

 شركة
Pioneers تدريب لل

 واالستشارا 

رحلة ميدانية للمدينة اإلعالمية 
 ARTاألردنية 

03  

 06/3/0200- 02 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
المعهد الدبلوماسي 

 األردني
  00 برنامج تدريبي
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)كيف تصبح مستشارا  في التنظيم 
 اإلداري (

 06/3/0200 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 السيد عبد الملك الرفاعي

 EastNetsمن شركة 
IT Project Management 05  

  ExcelTrain Ethical Hacking 01شركة  13/04/2011 سيةالتدري الطلبة وأعضاا الهيئة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
  OFFTEC Virtual Desktop 02 19/04/2011 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

 Multi Vision 24/04/2011 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 على نظامورشة تدريب 

Mac OS 
 

06  

 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
25/04/2011 

(0:22-5:22) 
 لمدة ثالثة أسابيع

Multi Vision 
 ورشة عمل لبرمجية
Toon Boom 

06  

 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

02-
06/20/0200 
0-5/25/0200 
 

الشركة العامة للحاسبا  
 واإللاكترونيا 

  02 ورشة تدريب لمختبر الشبكا 

كلية األمير الحسين بن عبد هللا 
 الثاني/الجامعه الهاشمية

 الجامعة الهاشمية 0200-20-02 الطلبة
دعوة /الملتقى األول لطلبة وخريجي 

 كليا  تاكنولوجيا المعلوما 
00  

 جامعة زايد
 

 2011-04-28 سيةالتدريالطلبة وأعضاا الهيئة 
 هيئة تنظيم اإلتصاال 

 بلدية مدينة أبو ظبي
 

IT Competition 00  

 Modern System 2011-12-20 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
Maxon Cinema 4d 

Adobi CS5 
03  

 Uruba 0200-23-21 سيةالتدريالطلبة وأعضاا الهيئة  كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 عرض تقديمي عن

Wireless Service 
00  

  Pencilo Android Application 05 0200-23-00 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
  01 تي فيموقع دربني /عرض تقديمي شركة دربني تي في 0200-23-00 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
  IT CLUB 02البدا بدورا  ال  IT CLUB 0200-23-06 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
  06 موقع دربني تي في/عرض تقديمي  شركة دربني تي في 0200-3-02 الطلبة  كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

 Stanford Academy 0200-23-05 وأعضاا الهيئة التدريسيةالطلبة  كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
Information Security 

Challenges 
06  

  Stanford Academy CCNA 32 0200-20-20 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
  Pioneers XNA 30 0200-20-06 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

 كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية

 Smart Techشركة  05-20-0200
 Smartعرض تقديمي لشركة 

Tech 
30  

 كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية

17-04-2012 
عدة شركا  في مجال 

 المعلوما تاكنولوجيا 
ITC12 33  

  30 ندوة تعريفية عن شركة مايكروسوف  مايكروسوف  0200-25-23 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

 كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 الطلبة

02-25-0200 
كلية العلوم وتاكنولوجيا 

 المعلوما 
لتاكريم  خريجي كلية  الحفل األول

 العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
35  

  Pioneers Windows Phone 7 31 0200-02-01 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة

www.Zuj.edu.jo  جامعة الزيتونة األردنية    دراسة التقييم الذاتي ير الشامل لنتائجالتقر 
 

QM16/1111- page 88/140 

 0203-3-5 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
كلية العلوم وتاكنولوجيا 

 المعلوما 
 -لقاا العميد -

 مع طلبة سنه أولى وثانية
32  

 New Horizons 0203-3-5 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 -ندوة -

Project Management 
 

36  

 O-train 2013-3-11 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 -إجتماع-

O-train 
36  

 0203-3-00 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 وتاكنولوجياكلية العلوم 
 المعلوما 

 -لقاا العميد -
 مع طلبة السنه الثالثة والرابعة

02  

 New Horizons 0203-3-00 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

 -ندوة -
متطلبا  سوق العمل في مجال 

 تاكنولوجيا المعلوما 
 

00  

 O-train 0203-3-06 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

 -ندوة تعريفية 
إستخدام أحدث التقنيا  في محااكاة 
اإلضااة الواقعية في عالم التصميم 

 Using 3 D Maxالثالثي األبعاد 
& V-ray 

00  

 0203-3-00 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
كلية العلوم وتاكنولوجيا 

 المعلوما 
زيارة دار رعاية المسنين / مركز 

 ايتام بمناسبة عيد االم
03  

  Google Google Day 00 2013-4-1 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 مركز الباحث اإللاكتروني إصنع روبو  بنفسك 0203-20-06 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

 حمورابي
05  

كلية العلوم وتاكنولوجيا  0203-20-32 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 المعلوما 

اليوم الطالبي الثالث لطلبة كلية 
 العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

01  

 01/5 -05 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
/0203 
كلية العلوم وتاكنولوجيا 

 المعلوما 
إحتفالية الجامعة عشرون عام  

 /اليوم العلمي
02  

-2/7/2013 الطلبة وتاكنولوجيا المعلوما  كلية العلوم
18/06/2013 

eBaheth 
Electronic 
Company  

دورة تدريبية ألعضاا الهيئة 
 Arduino Courseالتدريسية 

06  

 
 كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

كلية العلوم وتاكنولوجيا  2/02/0203-1 الطلبة
 المعلوما 

األسبوع الترحيبي بالطلبة الجدد 
وطلبة كلية الاكلية  بشكل خاص

 بشكل عام
06  

 Quantatrain  How to manage your 0203-00-25 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
graduation Project 

52  

 مجلس الطلبة
 كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

 

 /مجلس الطلبة  0203-00-21 الطلبة
كلية العلوم وتاكنولوجيا 

 المعلوما 
  50 الهجرة النبويةإحتفالية 

 شركة  2013-11-12 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
Petra Express 

Petra Express Presentation 50  

  Stanford Academy 53لقاا  Stanford Academy 2013-11-12 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
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 كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

 الطلبة
 
 

كلية العلوم وتاكنولوجيا  17-11-2013
  Fun Day 50 المعلوما 

  55 المشاركة بمؤتمر البحث العلمي جامعة الزيتونة األردنية 0203-00-03 الطلبة جامعة الزيتونة األردنية
 شركة  0203-00-02 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 

Petra Express 
 Petraجولة في الجامعة لشركة 

Express 
51  

كلية العلوم وتاكنولوجيا  0203-00-02 الطلبة وأعضاا الهيئة التدريسية كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 المعلوما 

مة ا  مبادرة كلإنجاز ندوة تعريفيه ب
 خير

52  

كلية العلوم وتاكنولوجيا  0203-00-02 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 المعلوما 

Google Day 56  

 MS Imagineالمشاركة بإجتماع Microsoft 2013-12-31 الطلبة كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
 

56  

 
كلية الهندسةأنشطة  ( 0.1جدول )  

 رقم نوع النشاط تاريخ النشاط الفئة المستفيدة الجهة المنفذة

 المهندسين ومعهد بالتعاون  االردنين المهندسين نقابة
 و االردن فرع (IEEE) االمريكي ينيواإللاكترون نيالاكهربائي
 االردن فرع  (IET) البريطاني التاكنولوجيا و الهندسة معهد

 الزيتونة جامعة و

المهندسون 
 الاكهربائيون 

00/0/0200 
 شبكا  أنظمة امن في ورشة

 االتصاال 
0 

 المهندسين ومعهد بالتعاون  االردنين المهندسين نقابة
 و االردن فرع (IEEE) االمريكي نيواإللاكتروني نيالاكهربائي
 االردن فرع  (IET) البريطاني التاكنولوجيا و الهندسة معهد

 الزيتونة جامعة و

المهندسون 
 الاكهربائيون 

 0 ةالاكهربائي القوى  أنظمة كفااة ورشة 00/0/0200

 قسم الهندسة المدنية / جامعة الزيتونة
طلبة قسم الهندسة 

 المدنية
06/5/0200 

 المدنية للهندسة العلمي اليوم
 ( رحب وأفق واسع مجال) 

3 

 كلية الهندسة / جامعة الزيتونة
في  الباحثون 

مجال البنية 
 التحتية

06-02/1/0200 
 التصميم: األول الهندسي المؤتمر

 التحتية البنية في واالبداع
0 

 قسم الهندسة الميكانيكية / جامعة الزيتونة األردنية
طلبة قسم الهندسة 

 الميكانيكية
0/0/0200 

الطاقة الشمسية محاضرة بعنوان : 
 الذكية

5 

 قسم الهندسة الميكانيكية / جامعة الزيتونة األردنية
طلبة قسم الهندسة 

 الميكانيكية
05/0/0200 

محاضرة استخدام الطاقة المتجددة 
 كبديل مناسب للطاقة النووية

1 

 قسم الهندسة الميكانيكية / جامعة الزيتونة األردنية
قسم الهندسة طلبة 

 الميكانيكية
 EMS 2محاضرة كفااة الطاقة   0/5/0200

DFG من ألمانيا والجامعة االردنية وجامعة الزيتونة 
في  الباحثون 

مجال الطاقة 
 المتجددة

 6 االردنية االلمانية الورشة 02-06/0/0200

 محاضر خارجي )م. عماد الدباس(
طلبة قسم هندسة 

 العمارة
 6 المباني الخضراامحاضرة  06/00/0200
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 محاضر خارجي )د. احمد فريوان(
طلبة قسم هندسة 

 العمارة
06/00/0200 

محاضرة منهجية  التفكير في 
 التصميم المعماري 

02 

 محاضر خارجي    )م. اسراا طوماسي(
طلبة قسم هندسة 

 العمارة
25/23/0203 

 Revit التعريف ببرنامج 
Architecture Design 

00 

 هندسة العمارةطالب قسم 
طلبة قسم هندسة 

 العمارة
06/23/0203 

المعرض المعماري لطالب قسم 
 هندسة العمارة

00 

طالب قسم هندسة العمارة، طالب قسم الهندسة الميكانيكية 
 التاكييف والتبريد، اعضاا الهيئة التدريسية  في القسمين –

 03 الخضرااتصاميم ابداعية للمباني  03/20/0203 طلبة كلية الهندسة

 
( كلية التمريض3.1جدول )  

 رقم نوع النشاط تاريخ النشاط الفئة المستفيدة الجهة المنفذة
  . حسين جاسم

 15,11/11/1311 كلية التمريض طلبة كلية التمريض
 يوم صحي، تحت تعنوان:

 "صحتك بالدنيا"
 حملة نشاطات تثقيفية

0 

 م. صقليه تعسر
طلبة شعبة تمريض المجتمع 

 العملي
 14/11/1311 كلية التمريض

يوم للتوتعية الصحية لمدرسي مدارس ذكور جبل 
 الحسين/ مخيم الحسين
 التابعة لوكالة الغوث

0 

 م. صقليه تعسر
طلبة شعبة تمريض المجتمع 

 العملي
 يوم صحي 11/11/1311 كلية التمريض

3 

الجمعية األردنية للرعاية 
 التلطفية وعالج األلم

 م6/00/0200 – 2 كلية التمريض
المؤتمر الدولي األول للرعاية التلطفية وعالج األلم، 

 بعنوان:
  الرعاية التلطفية ...... الواقع والتطلعا  

0 

 م0/02/0200 كلية التمريض المجلس التمريضي األردني

 دورة إلاكترونية، بعنوان:
"Effective Rapid Response team: setting 

goals, saving lives and measuring 
Success" 

5 

 كلية التمريض المجلس التمريضي األردني
 –م 32/6/0200
 م00/02/0200

 دورة تدريبية، بعنوان:
  إعداد مشرفي التدريب السريري 

"Preceptorship/Mentorship course" 

1 

 م6/02/0200 كلية التمريض المجلس التمريضي األردني
 دورة إلاكترونية، بعنوان:

"Creative Teaching Strategies For The 
Nurse Educator" 

2 

Professional 
Conference Organizer 
Meeting Minds Experts 

Dubai, 

 كلية التمريض
 –م 06/00/0200
 م0/00/0200

 
 المؤتمر العربي الثاني عشر للطب النفسي

6 

 6 الثامنمؤتمر تمبوس الوطني  م00/0/0203 كلية التمريض مكتب تمبوس الوطني
الجامعة األردنية/ كلية 

 التمريض
  المستجدا  في رعاية القدم السكرية   م02/0/0203 كلية التمريض

"Advances in Diabetic Foot Care" 
02 

كلية التمريض/ جامعة العلوم 
 والتاكنولوجيا األردنية

 Pracademia: Bringing the Concept to" م00/0/0203 كلية التمريض
Light  

00 

 00 المؤتمر العالمي الرابع، بعنوان:  م00/0/0203 – 03 كلية التمريض المجلس التمريضي األردني
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 نقطة التحول: حلول خالقة للتحديا  الصحية 
 والتمريضية 

اليوم العلمي الثالث بالشرااكة مع الخدما  الطبية  م00/0/0203 كلية التمريض جامعة اإلسراا/ كلية التمريض
بعنوان:  التعليم والتدريب التمريضي: تحديا  الملاكية 

 وحلول مقترحة 

03 

الجامعة االردنية / كلية 
 التمريض

ع المجلس الوطني لشؤون االسرة ندوة علمية بالتعاون م 00/0/0203 كلية التمريض
تح  عنوان   دور الفريق الصحي في التعامل مع 

 العنف االسري  

00 
 

اليوم العلمي االول لدائرة الجودة في الخدما  الطبية  6/5/0203 التمريض كلية الخدما  الطبية الملاكية
 الملاكية

05 

الجامعة االردنية / كلية 
 التمريض

 االمتحان الشفوي لمادة التدريب 02/5/0203 كلية التمريض
 التمريضي المكثف

01 

 32/5/0203 كلية التمريض جامعة عمان األهلية 
 

 02 التدريب التمريضي المكثفاالمتحان الشفوي لمادة 

The Clute Institute م00/1/0203-6 كلية التمريض "The 2013 Paris International Academic 
Conference  

06 

كلية األميرة سلمي/ جامعة آل 
 البي 

 06 االمتحان العملي لمادة التدريب السريري  م6/5/0203 كلية التمريض

 –جامعة البلقاا التطبيقية 
المعهد الوطني لتدريب 

 المدربين

 02 البرنامج اإلشرافي لتدريب المدربين م05/0/0203-00 كلية التمريض

كلية التمريض/ جامعة عين 
 جمهورية مصر العربية–شمس

 مؤتمر التمريض الدولي الحادي عشر لاكلية التمريض  م32/0/0203-06 كلية التمريض
 جامعة عين شمس  –

00 

 00 امتحان شفوي لمادة التدريب المكثف 5/1/0203 كلية التمريض االهليةجامعة الزرقاا  
 03  دور الفريق الصحي في التعامل مع العنف األسري  م00/0/0203 كلية التمريض الجامعة األردنية

 اتحاد الجامعا  العربية
 االردن -عمان 

 00 ة اكاديمي التقويم الذاتي للبرامج األ م01/1/0203-05 كلية التمريض

كلية التمريض/ الجامعة 
 األردنية

 05 االمتحان الشفوي لمادة التدريب التمريضي المكثف م02/5/0203 كلية التمريض

كلية التمريض/ جامعة عمان 
 األهلية

 01 االمتحان الشفوي لمادة التدريب التمريضي المكثف م32/5/0203 كلية التمريض

كلية التمريض/ الجامعة 
 االردنية

 Toward the نحو جوهر العناية التمريضية ) م0/1/0203 التمريضكلية 
Essence of Nursing Care) 

02 

المعهد الوطني لتدريب 
المدربين/ جامعة البلقاا 

 التطبيقية

 06 البرنامج االشرافي لتدريب المدربين م06/6/0203 -05 كلية التمريض

 ,Pain Management in Cancer" 06/6/0203-02 كلية التمريض مركز الحسين للسرطان
Achievement and Challenges, 2013" 

06 

 Global Psychology Symposium" م00/02/0203-00 كلية التمريض الواليا  المتحدة األمريكية
University of Riverside, California, USA"  

32 
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Yerevan, Armenia م02/6/0203 – 06 كلية التمريض "The Second International Nursing 
Congress of Armenia" 

30 

 30 الخلع الوركي التطوري  الوالدي  02/1/0203 كلية التمريض كلية الطب/ الجامعة الهاشمية
 
 

 ( كلية الصيدلة4.1.11جدول )
 رقم نوع النشاط تاريخ النشاط الفئة المستفيدة الجهة المنفذة

 3/5/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
المشاركة في مؤتمر طالب كليا  الصيدلة في الجامعة 

 األردنية
0 

 0 تدريب ميداني للطلبة في مستشفى اإلسراا 0/5/0200 كلية  الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 3 المشاركة في دورة أصدقاا البيئة 6/5/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 0 تنظيم يوم صحي في بلدة الصوالحة 02/5/0200 الصيدلةكلية  عمادة كلية الصيدلة

+  عمادة كلية الصيدلة
 عمادة كلية التمريض

صيدلة + كلية كلية ال
 التمريض + المراجعون 

 من سكان المنطقة
 5 تنظيم يوم صحي في بلدة الجوفة/الشونة الجنوبية 30/5/0200

 1 ميداني للطلبة في مستشفى اإلسرااتدريب  01/1/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة

 00/2/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
ا و القطاع الخاص لتطوير اكاديميتنسيب حضور مؤتمر األ

 القوى العاملة
2 

 6 تدريب ميداني للطلبة في مستشفى اإلسراا 1/02/0200 كلية الصيدلة مكتب الرئيس

 6 تدريب ميداني للطلبة في مستشفى اإلسراا 32/0/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 02 تدريب ميداني للطلبة في مستشفى اإلسراا 6/0/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 00 ندوة عن مكافحة التدخين 02/0/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 00 الصديق العدو للشباب  ندوة  من هو 05/3/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 03 المشاركة في المؤتمر الصحي العلمي الشامل 02/3/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة

 00 العقبةإلى  رحلة أعضاا هيئة التدريس 6/0/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 05 األردنية النتاج الدواامصنع إلى  رحلة تعليمية 01/0/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 01 جرشإلى  رحلة ترفيهية لمشرفي المختبرا  00/0/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة

 مكتب الرئيس
كلية الصيدلة + طلبة 
ن التمريض + المراجعو 
 من سكان المنطقة

01/0/0200 
 

 يوم طبي /بلدية السرحان
 

02 

 0/5/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
تاكريم الطلبة المشاركين في المؤتمر الصيدالني الرابع عشر  

 التحديا  المعاصرة لمهنة الصيدلة 
06 

 06 عقد لقاا الخريج 0/5/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 02 المشاركة في اليوم الطبي في منطقة جابر 02/5/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة

 00 تدريب ميداني للطلبة في مستشفى اإلسراا 0/1/0200 كلية الصيدلة كلية الصيدلةعمادة 
 00 تنظيم ورشة تدريبية حول  عالج اإلدمان على التبغ  00/1/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 03 المشاركة في المؤتمر الطالبي الثاني 0/2/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة

 00 تدريب ميداني للطلبة في مستشفى اإلسراا 06/6/0200 كلية الصيدلة كلية الصيدلة عمادة
 05 تدريب ميداني للطلبة في مستشفى اإلسراا 00/6/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
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 05/6/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
ولى األتاكريم الطالبة  رند رضوان  لحصولها على المرتبة 

 في امتحان مزاولة مهنة الصيدلة
01 

 02 لقاا مع عميد كلية الصيدلة / جامعة توليدو 0/02/0200 كلية الصيدلة مقرر لجنة الندوا 
 06 رحلة ترفيهية للبتراا 01/02/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 06 ية بولونيا( /جامعة األميرة سميةحضور ورشة عمل )عمل 00/00/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 32 عقد يوم طبي في المدرسة الصينية/وكالة الغوث 32/00/0200 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 30 المشاركة في مبادرة كوكتيل ثقافي 01/0/0203 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 30 في الدوري لاكليا  الصيدلة في االردن )لاكرة القدم(المشاركة  30/3/0203 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة

 عمادة كلية الصيدلة
لصيدلة + كلية كلية ا

ن التمريض + المراجعو 
 من سكان المنطقة

 33 عقد يوم طبي مجاني في جمعية حرثا 0/0/0203

 0/0/0203 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 علمي بعنوان / السرطان: اسبابه،، تشخيصه، إقامة يوم

 عالجه
 

 
30 

 35 المشاركة في احتفال  الجامعة بمناسبة العشرين عاما 5/5/0203 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 31 المشاركة في اليوم الطبي المجاني في مركز شباب الضليل 6/5/0203 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة

 32 تبرع ريعها لمركز الحسين للسرطان mugsحماة بيع  01/5/0203 كلية الصيدلة الصيدلةعمادة كلية 

 00/1/0203 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 –المشاركة في الندوة العلمية في جمعية الوعد في ياجوز 

 عين الماا
36 

 36 حضور ورشة عمل 6/02/0203 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 02 حضور مؤتمر في مركز الحسين للسرطان 3/00/0203 كلية الصيدلة كلية الصيدلةعمادة 

 00 توقيع اتفاقية 02/00/0203 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة

 00 القويسمة-عقد يوم طبي مجاني في النهارية 02/00/0203 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
 03 المشاركة في الملتقى الصيدالني الثاني 0/00/0203 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة

 00/00/0203 كلية الصيدلة عمادة كلية الصيدلة
عقد يوم طبي مجاني في بلدية قريقرة و فينان التابعة للبادية 

 الجنوبية
00 

 
( كلية اآلداب5.1جدول )  

 رقم نوع النشاط تاريخ النشاط الفئة المستفيدة الجهة المنفذة
اللغة االنجليزيةقسم  الطلبة واعضاا هيئة  

 التدريس
01/02/0200   .1 كتابا  المرأة االمريكية من اصل عربي 

الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة  االنجليزية 
 التدريس

03/00/0200   .2 تاريخ السينما االمريكية: اين تقف اآلن  

الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة االنجليزية
 التدريس 

03/3/0200  Translating Arabic Texts into English: 
Problems and Solutions 

3.  

طلبة قسم التصميم  قسم التصميم الجرافيكي
 الجرافيكي

00/0/0200   .4 زيارة قسم الجرافيك مصنع الاكرتون  

طلبة قسم التصميم  قسم التصميم الجرافيكي
 الجرافيكي

0/5/0200 متطورةمطابع شركة االتحاد للصناعا  الإلى  زيارة   5.  
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الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة االنجليزية
التدريس والمجتمع 

 المحلي 

06-02/02/0200  مؤتمر قسم اللغة االنجليزية  
 ملتقيا  للتواصل الثقافي: األدب واللغة والترجمة

6.  

الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة العربية 
 التدريس

00/00/0200 واالدب الساخرثنائية الحوار بين االدب الجاد    7.  

قسم اللغة الفرنسية 
 واالنجليزية

02/0/0200 الطلبة مطار ماركاإلى  رحلة قسم الفرنسي   8.  

الطلبة واعضاا هيئة  قسم العلوم التربوية 
 التدريس والمجتمع المحلي

0/00/0200   .9 السلطوية في التربية العربية  

الطلبة واعضاا هيئة  قسم العلوم التربوية 
والمجتمع المحليالتدريس   

06/0/0200   .10 استضافة معالي سمير الحباشنة  الربيع العربي  

الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة العربية 
 التدريس

03/3/0200   .11 التجربة المسرحية في االردن 

الطلبة واعضاا هيئة  قسم العلوم االنسانية
 التدريس 

6/0/0200   .12 استضافة معالي وزير التنمية السياسية 

اللغة الفرنسية  قسم
 واالنجليزية

02/0/0200 الطلبة    .13 رحلة علمية لقسم الفرنسي  

طلبة قسم التصميم  قسم التصميم الجرافيكي
 الجرافيكي

01/0/0200   .14 رحلة تعليمية  التصوير الفوتوررافي  

طلبة قسم التصميم  قسم التصميم الجرافيكي
 الجرافيكي

05/0/0200 المطبوعة والصحافة محاضرة بعنوان  الصحافة  
 االلاكترونية 

15.  

الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة االنجليزية
 التدريس

03/5/0200   .16 ظاهرة االقتراض في اللغة  

الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة االنجليزية
 التدريس

06/0/0200   .17 االتجاها  الحديثة في الترجمة واالدب واللغة  

هيئة  الطلبة واعضاا قسم العلوم التربوية 
 التدريس والمجتمع المحلي

01/5/0200   .18 الملتقى الطالبي االول 

الطلبة واعضاا هيئة  قسم العلوم التربوية 
 التدريس والمجتمع المحلي

00-05/00/0200  مؤتمر قسم العلوم التربوية  
  الخطاب التربوي ومرحلة ما بعد الحداثة  

19.  

الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة العربية 
والمجتمع المحلي التدريس  

00/00/0200   .20 ملتقى ثقافي بعنوان االدب واالعالم  

الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة العربية 
 التدريس والمجتمع المحلي

01/00/0200   .21 فلم وثائقي بعنوان  جامع الزيتونة في تونس  

03/5/0203 الطلبة قسم اللغة الفرنسية واالنجليز   .22 نشاط  اليوم الفرنسي  
الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة العربية 

 التدريس والمجتمع المحلي
02/0/0203 0مسابقة التحدي الثقافي    23.  

الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة العربية 
 التدريس والمجتمع المحلي

06-30/02/0203 المؤتمر الدولي الثالث:  النص بين النظريا   
 النقدية واللسانيا  الحديثة

24.  

الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة العربية 
 التدريس والمجتمع المحلي

02/3/0203   .25 دور الاكتب والمكتبا  في بناا العقل الحضاري  
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الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة العربية 
 التدريس والمجتمع المحلي

05/0/0203   .26 مسابقة التحدي الثقافي  الرابع 

هيئة الطلبة واعضاا  قسم اللغة العربية 
 التدريس والمجتمع المحلي

02/3/0203   .27 تشكيل لجنة صحيفة االداب 

الطلبة واعضاا هيئة  قسم اللغة العربية 
 التدريس والمجتمع المحلي

2/0/0203   .28 اللغة العربية وتحديا  العولمة 

 
( كلية الحقوق 6.1جدول )  

 رقم نوع النشاط تاريخ النشاط الفئة المستفيدة الجهة المنفذة

 الهيئة التدريسية أعضاا
المجتمع 
 المحلي

 بشكل مستمر
 استشارا  القانونية

) تقديم اساتذة الاكلية اإلستشارا  القانونية للمواطنين وتوجيههم للطرق 
 والمسارا  القانونية الالزمة لحل مشااكلهم ونزاعاتهم(

0 

 أعضاا الهيئة التدريسية
المجتمع 
 المحلي

 بشكل مستمر
المجتمع المحلي في مجالس الحااكمية )مشاركة مشاركة اعضاا من 

قضاة و محامين و اي اشخاص ذوي عالقة في المجال القانوني في 
 مجاس الاكلية من خالل تمثيل عضوين في هذا المجلس(

0 

 3/5/0200 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية
 )اإلصالح السياسي وحقوق اإلنسان ندوة علمية

 )الواقع والتطلعا (
3 

 0 محاضرة علمية )حقوق االنسان و اتفاقية  سيداو( 1/3/0200 الطلبة الهيئة التدريسية أعضاا

 5 قصر العدل( إلى  الرحال  العلمية الميدانية )زيارة 00/3/0200 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية

 1 العمل االردني( محاضرة علمية )الفصل التعسفي في قانون  03/3/0200 طلبة الجامعة أعضاا الهيئة التدريسية

 00/0/0200 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية
 الرحال  العلمية الميدانية ) زيارة سجن الجويدة للنساا(

 )بالتعاون مع جمعية التضامن النسائي(
2 

 6 الرحال  العلمية الميدانية )زيارة دور االحداث في طبربور( 02/0/0200 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية

 6 الرحال  العلمية الميدانية )زيارة محكمة الجنيا  الاكبرى( 03/00/0200 الطلبة الهيئة التدريسية أعضاا
 02 محاضرة علمية )دورة الطب الشرعي في القضاا( 02/00/0200 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية
 00 مركز الطب الشرعي(إلى  الرحال  العلمية الميدانية )زيارة 02/00/0200 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية
 00 محاضرة علمية )المحااكم الصورية( 03/3/0203 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية

 03 (قصر العدل إلى  زيارة) الرحال  العلمية الميدانية 00/0/0203 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية

 05/5/0203 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية

 دراسي  احتفالية اطالق  منهاج
 USAID) و)برعاية جمعية المحامين والقضاة االمريكيين 

المنهاج الدراسي لتدريس مادة حقوق االنسان في كليا  الحقوق في )
 (الجامعا  االردنية

00 

 02/1/0203 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية
 المشاركة في ورشة العمل حول العيادة القانونية) ورشة عمل

 ((USAIDو امين والقضاة االمريكيين )برعاية جمعية المح
05 

 01 (زيارة وفد من جمعية المحامين و القضاة االمريكيين) زيارة وفود 0/2/0203 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية
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 00/02/0203 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية
مشاركة طالب الاكلية في البث الحي المباشر من جينف ) ورشة عمل

 (باستعراض التقرير الخاص بحقوق االنسان في االردنللحوار المتعلق 
02 

 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية
6-

00/5/0203 

احتل  كلية الحقوق المركز االول بمسابقة )مسابقة قانونية علمية  
المحااكم الصورية الوطنية السابعة التي نضمتها  جمعية المحامين و 

 (س المجلس القضائي االردنيالقضاة االمريكيين، تح  رعاية معالي رئي
06 

 06/00/0203 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية
زيارة وفد من جمعية المحامين و القضاة االمريكيين و الوكالة ) زيارة وفد

 (االمركية للتنمية الدولية
06 

 02 (قصر العدل إلى  زيارة) الرحال  العلمية الميدانية 0/00/0203 الطلبة أعضاا الهيئة التدريسية
 

( كلية األقتصاد والعلوم األدارية4.1جدول )  
 رقم النشاط نوع تاريخ النشاط الفئة المستفيدة الجهة المنفذة

 دائرة التوزيع الوطني
) جاليليم ( / االدارة 

 السياحية
 1/0/0200 الطالب

 –ر التسعي –الحجوزا   –تقديم محاضرة بعنوان : نظام جاليليو 
 اصدار التذااكر

0 

د. جمال الحرامي/ قسم 
 االدارة السياحية

 0 ام الرصاص ومكاورإلى  رحلة علمية 00/0/0200 الطالب

قسم االدارة الفندقية 
 والسياحية

 02/02/0200 الجامعة
ترويج قسم االدارة السياحية من خالل الزيارا  الميدانية لاكليا  

 االدارة الفندقية والسياحيةالمجتمع والمدارس المختصة ببرامج 
3 

قسم االدارة الفندقية 
 والسياحية

 وزارة السياحة
32/02/0200- 
3/00/0200 

 0 المشاركة للتصوي  للبحر المي  كأحد عجائب العالم الطبيعية

 االردنية الجمعية
 االنسانية للسياحة
الزيتونة / قسم  وجامعة

 التسويق

 03/00/0200 ن المعاقو  االطفال
 منتجلى إ رحلة تسيير خالل من للمعاقين العالمي باليوم االحتفال

 جرش – الجبل ااكليل
5 

د. اسامة الفواعير/ قسم 
 االدارة السياحية

 1 جرش و ام قيسإلى  رحلة علمية 06/00/0200 الطالب

قسم االدارة الفندقية 
 والسياحية

 2/00/0200-0 الجامعة
اليرموك بعنوان ) المؤتمر المشاركة في المؤتمر الدولي بجامعة 

 االردني االول في السياحة والضيافة(
2 

د. اسامة الفواعير/ قسم 
 االدارة السياحية

 6 البترااإلى  رحلة علمية 0/00/0200 الطالب

قسم االدارة الفندقية 
 والسياحية

 6/0/0200 الطالب
المدرسة المعمدانية و كلية المجتمع إلى  القيام بزيارا  ميدانية

العربي وكلية الخوارزمي و الاكلية العربية والاكلية الجامعية 
 المتوسطة و كلية القدس

6 

عمادة كلية االقتصاد 
 والعلوم االدارية

 0/0200 
 االعمال ذكاا   بعنوان عشر الحادي الدولي العلمي المؤتمر

  المعرفة واقتصاد
02 

أ.د. مثنى طه الحوري/ 
 قسم االدارة السياحية

 00 محمية رابا  عجلون إلى  رحلة علمية 00/0/0200 الطالب

د. اسامة الفواعير/ قسم 
 االدارة السياحية

 00 ام الجمال والقصور الصحراوية واالزرق إلى  رحلة علمية 1/5/0200 الطالب

د. نورية فليح الجبوري 
 / قسم االدارة السياحية

 03 حماما  ماعينإلى  رحلة علمية 6/5/0200 الطالب
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رية فليح الجبوري د. نو 
 + د. اسامة الفواعير
 قسم االدارة السياحية

 00 البترااإلى  رحلة علمية 03/5/0200 الطالب

طالب قسم االدارة 
 الفندقية والسياحية

 05 مسابقة لتصميم افضل منتجع سياحي 03/1/0200 وزارة السياحة

عمادة كلية االقتصاد 
 والعلوم االدارية

 0/0203 
 في ي البشر  المال رأس بعنوان عشر الثاني الدولي العلمي المؤتمر

 المعرفة اقتصاد
01 

أ.د. مثنى طه الحوري/ 
 قسم االدارة السياحية

 02 محمية رابا  عجلون ومنتزه زي إلى  رحلة علمية 5/0/0203 الطالب

أ.د. مثنى طه الحوري/ 
 قسم االدارة السياحية

 06 محمية ظاناإلى  رحلة علمية 3/5/0203 الطالب

أ.د. مثنى طه الحوري/ 
 قسم االدارة السياحية

 06 محمية الموجبإلى  رحلة علمية 02/5/0203 الطالب

د. ديمة موسى الدجاني 
 / قسم االدارة السياحية

 02 ورشة عمل عن االقتصاد السياحي 00/5/0203 الجامعة

طالب قسم االدارة 
 الفندقية والسياحية

 1/1/0203 وزارة السياحة
في اجراا دراسة مسحية بعنوان   تقييم الوعي السياحي المساهمة 

 لدى االردنيين  
00 

المركز الوطني للبحث 
 والتطوير

قسم نظم المعلوما  
 االدارية

اعضاا الهيئة 
 التدريسية

 00 االوروبية( المشاريع ادارة) حول عمل ورشة 02-06/1/0203

د. ديمة الدجاني / قسم 
 االدارة السياحية

 02/1/0203-01 الجامعة
والثقافة بعنوان :   للعلوم االردنية الجمعية المشاركة بمؤتمر

 تطوير وتنمية مهارا  المرأة العربية وتمكينها في الوطن العربي
03 

أ.د. مثنى طه الحوري/ 
 قسم االدارة السياحية

 00 مناقشة رسالة ماجستير في جامعة الشرق االوسط 3/1/0203 الدكتور المعني

طه الحوري/ أ.د. مثنى 
 قسم االدارة السياحية

 6/02/0203 جامعة اربد االهلية
رئاسة لجنة لدراسة طلب رفع الطاقة االستيعابية لقسم االدارة 

 السياحية في جامعة اربد االهلية
05 

 د. ديمة موسى الدجاني
 قسم االدارة السياحية

 0/00/0203 الجامعة
 معية في المدرسةللدراسا  الجا اكاديميالمشاركة في المعرض األ

 المعمدانية لهدف ترويج قسم االدارة السياحية
01 

د. جمال الحرامي/ قسم 
 االدارة السياحية

 02 جرش و ام قيسإلى  رحلة علمية 00/00/0203 الطالب

د. ديمة موسى الدجاني 
 / قسم االدارة السياحية

 06 في بريطانيامناقشة رسالة دكتوراه كمقيم خارجي  00/00/0203-6 الدكتور المعني

د. جمال الحرامي/ قسم 
 االدارة السياحية

 1/00/0203-3 الجامعة
المشاركة في المؤتمر الدولي الرابع   مستقبل السياحة والبينية في 

 الوطن العربي
06 

  
( العالقات العامة5.1جدول)  

 رقم نوع النشاط تاريخ النشاط الفئة المستفيدة الجهة المنفذة

 المجتع المحلي الطلبةعمادة شؤون 
00-03/0/0200 

االربعاا والخميس 
 02:22الساعة 

 
 حتفاال  الجامعة بعيد ميالد جاللة الملكا

 
0 



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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 عمادة شؤون الطلبة
 
 

 االثنين 27/0/0200
 11:00الساعة

ندوة بعنوان  االصالحا  الدستورية في 
 االردن   الدكتور محمد الحموري 

0 

 كلية الهندسة
 

 كلية الهندسة
 3 الورشة االلمانية االردنية الثالثاا 06/0/0200

قسم العلوم التربوية / كلية 
 االداب

 
 كلية اآلداب

الثالثاا   06/0/0200
 00:22الساعة 

محاضرة حول   الربيع العربي   يلقيها معالي 
 سمير الحباشنة

0 

 الطالب و الجامعة عمادة شؤون الطلبة
 االثنين 5/3/0200

 00:22الساعة 
بعنوان دور  الشباب في مكافحة الفساد   ندوة

 معالي السيد سميح بينو
 
5 

عمادة شؤون الطلبة / قسم 
 النشاط الثقافي

 
 الطالب و الجامعة

الخميس   6/3/0200
 00:22الساعة 

 1 احتفال بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف

عمادة شؤون الطلبة / قسم 
 النشاط الثقافي

 
 الطالب و الجامعة

الثالثاا  03/3/0200
 00:22الساعة 

ا  ومبادرا  جاللة الملك إنجاز ندوة بعنوان   
 المعظم  

 
2 
 

 
 كلية االداب

 
 كلية اآلداب

الثالثاا  03/3/0200
 00:22الساعة 

 6 ندوة بعنوان   التجربة المسرحية في االردن  

 
 رئاسة الجامعة

 
 الجامعة

الخميس  05/3/0200
 00:22الساعة 

 ن التعليم العاليحوارية حول قوانيندوة 
 
6 

 كلية الحقوق  كلية الحقوق 
الثالثاا  03/3/0200

 00:22الساعة 
محاضرة أمين عام وزارة العمل حول  الفصل 

 التعسفي في قانون العمل االردني  
02 

 ن و الطلبة الخريج العالقا  العامة
الثالثاا  03/3/0200

 3:22الساعة 
السادس عشر من بروفة حفل تخريج الفوج 

 طلبة الجامعة
00 

 كلية الهندسة كلية الهندسة
االربعاا  00/3/0200

 00:32الساعة 
أجتماع اعضاا الهيئة التدريسية في كلية 

 الهندسة
00 

 عمادة شؤون الطلبة
 

 ن و الطلبة الخريج
 الخميس 05/3/0200

حفل تخريج الفوج السادس عشر من طلبة 
 جامعة الزيتونة

03 

 الصيدلة + التمريضكلية 
كلية الصيدلة و 
 التمريض

 االحد 06/3/0200
 3:22الساعة 

حفل أداا القسم لطلبة كليتي الصيدلة 
 والتمريض

00 

 العالقا  العامة
 

 ن و الطلبة الخريج
 االحد 06/3/0200

 0:22الساعة 
حفل تخريج الفوج السادس عشر من طلبة 

 جامعة الزيتونة االردنية
05 

قسم العلوم كلية االداب / 
 التربوية

 
 كلية اآلداب

االثنين    06/3/0200
 00:22الساعة 

عالم الاكتاب  الدكتور   عقد محاضرة بعنوان 
 ربحي عليان / الجامعة االردنية

01 

 كلية العلوم
 

 كلية العلوم
الثالثاا  02/3/0200

 00:22الساعة 
ندوة حول   التعريف بموقع دربني تي في 

 االلاكتروني 
02 

 العالقا  العامة
 

 طالب المدرسة
 االربعاا 00/3/0200

 02:22الساعة 
 06 زيارة مدرسة الطيبة

 عمادة شؤون الطلبة
 

 طالب الجامعة
 االربعاا 00/3/0200

 02:22الساعة 
موقع الجندي إلى  زيارة عدد من الطلبة

 المجهول ومعركة الاكرامة
06 

 
 كلية االداب

 
 الجامعة

الخميس  00/3/0200
 00:22الساعة 

 02 حتفال بمناسبة عيد االما
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معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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 كلية العلوم
 

 كلية العلوم
 االحد 25/3/0200

 00:22الساعة 
 00 محاضرة عن أمن المعلوما 

 عمادة شؤون الطلبة
 

 كلية الرياضة

06/3/0200 
الساعة   االربعاا

02:22 

العاب الدفاع عن النفس / مركز االنصار 
 الرياضي

00 

 كلية الصيدلة
 
 الجامعة

االربعاا  06/3/0200
 6:32الساعة 

محاضرة بعنوان   مكافحة التدخين   معالي 
 الدكتور محمد نوح القضاة

 
03 

 
 كلية التمريض

 

 
 كلية التمريض

الخميس  06/3/0200
 6:32الساعة 

 00 الملتقى الطالبي االبداعي لطالب التمريض

 العالقا  العامة
 
 الجامعة

االثنين    0/0/0200
 00:22الساعة 

 05 أصبوحه شعرية للشاعر  عيسى بطارسة  

 كلية الهندسة
 

 كلية الهندسة
االثنين    0/0/0200

 00:22الساعة 
 01 محاضرة حول   الطاقة الشمسية الذكية  

 شؤون الطلبة
 
 الطالب
 

السب   00/0/0200
 3-6الساعة 

نطقة قيادة المإلى  زيارة طلبة العلوم العسكرية
 الوسطىالعسكرية 

02 

 شؤون الطلبة
 
 الطالب
 

األحد  05/0/0200
 00:22الساعة 

عقد محاضرة بعنوان   السير والتوعية 
 المرورية  

06 

 
 العالقا  العامة

 

 
 طالب المدرسة

األحد  05/0/0200
 02:32الساعة 

 06 زيارة وفد من مدارس فيالدلفيا

 كلية اآلداب
 

 كلية اآلداب / الترجمة
 األثنين01/0/0200

 02:22الساعة 
ندوة بعنوان :  االتجاها  الحديثة في 

 الترجمة واألدب واللغة  
32 

 كلية العلوم
 

 كلية العلوم
الثالثاا 02/0/0200

 6:22الساعة 

الملتقى العلمي الثاني لطلبة كلية العلوم 
 وتاكنولوجيا المعلوما 

 
30 

 كلية التمريض
 
 ن اجعو المرضى المر 
 

األربعاا  06/0/0200
 6:22الساعة 

 30  0يوم طبي بعنوان   صحتك بالدنيا 

 
 كلية التمريض

 
 كلية التمريض

 06/0/0200و06
األربعاا الساعة 

02:22 

 
 اجتماع عمداا كليا  التمريض العربية

33 

 
 كلية االقتصاد 

 

 
المجتعم المحلي و 

 الجامعة

03-01 /0/0200 
 االثنين
 02:22الساعة 

السنوي الحادي مؤتمر االقتصاد العلمي 
 عشر

30 

 كلية الهندسة كلية الهندسة
الثالثاا  00/0/0200

 0:22الساعة 
 Preventiveمحاضرة بعنوان : 

Maintenance of Dams 
35 
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قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة

www.Zuj.edu.jo  جامعة الزيتونة األردنية    دراسة التقييم الذاتي ير الشامل لنتائجالتقر 
 

QM16/1111- page 100/140 

 كلية الهندسة كلية الهندسة
األربعاا  05/0/0200

 00:32الساعة 
محاضرة بعنوان :   استخدام الطاقة المتجددة 

   كبديل مناسب للطاقة النووية
31 

 العالقا  العامة
 

 طالب المدرسة
السب   06/0/0200

 0:22الساعة 
برعاية رئيس الجامعة تخريج طالبا  الثانوية 

 العامة في مدارس بناة المستقبل
32 

 عمادة شؤون الطلبة
 

المجتمع المحلي و 
 الجامعة

األثنين 32/0/0200
 02:22الساعة 

 36 معرض الجاليا 

 كلية اآلداب
بية للواا مديرية التر 

 الجيزة / البادية الوسطى
الثالثاا   0/5/0200

 00:22الساعة 
محاضرة للدفاع المدني عن األسعافا  

 األولية
36 

مديرية التربية للواا الجيزة / 
 البادية الوسطى

 
 شؤون الطلبة
 

األربعاا  0/5/0200
 02:22الساعة 

 02 المؤتمر الطالبي السادس

 كلية التمريض
 

 كلية التمريض
 الخميس 3/5/0200

 
فتتاح اليوم العلمي بعنوان   التمريض احفل 

 في االردن : التحديا  والحلول 
00 

 كلية العلوم كلية العلوم
الخميس  3/5/0200

 02:22الساعة 
ندوة تعريفية عن خدما  شركة مايكروسوف  

 المقدمة للجامعة
42 

كلية الصيدلة + و التمريض 
 / العالقا  العامة

 
 ون المراجعالمرضى 

الجمعه  0/5/0200
 6:22الساعة 

/ مدرسة الجبل األخضر  يوم طبي مجاني
 األساسية للبنا 

03 

 
 عمادة شؤون الطلبة

 الطالب
األحد  1/5/0200

 00:22الساعة 
 04 ا  طكوميدية بعنوان :   هلاكونا بطا  مسرحية

 طالب المدرسة العالقا  العامة
األثنين  2/5/0200

 02:22الساعة 
 45 زيارة مدرسة الرميل الثانوية

 عمادة شؤون الطلبة
 صندوق الملك عبد هللا

 
 الطلبة

الثالثاا  6/5/0200
 02:22الساعة 

 01 اليوم الوظيفي برعاية وزير العمل

 شوؤن الطلبة
المجتمع المحلي و 

 الجامعة
الثالثاا  6/5/0200

 02:22الساعة 
 47 افتتاح معرض القدس السنوي العاشر

 الوفد الزائر العالقا  العامة
األربعاا  6/5/0200

 6:22الساعة 
مؤسسة إلى  زيارة وفد من طالب الجامعة
 اإلذاعة والتلفزيون 

06 

 الطالب كلية العلوم
الخميس  02/5/0200

 1:22الساعة 
اقامة حفل تاكريم للطلبة خريجي السنوا  

 قةالساب
06 

 الطالب العالقا  العامة
الخميس  02/5/0200

 02:22الساعة 
محاضرة للداعية األسالمي الدكتور محمد 

 السيد
52 

 لعالقا  العامةا
 

 طالب المدرسة
 

الخميس  02/5/0200
 02:22الساعة 

 50 زيارة مدرسة أم معبد الثانوية / جبل التاج

 الطالب شؤون الطلبة
الثالثاا  05/5/0200

 00:22الساعة 
ندوة بعنوان :   دور الشباب في المشاركة 

 السياسية  
52 

 الطالب شؤون الطلبة
األربعاا  01/5/0200

 6:22الساعة 
المؤتمر الطالبي األول بعنوان :   دور 
 الطلبة في األنتماا وتعزيز الهوية 

53 
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 العالقا  العامة
 

 طالب المدرسة
 

السب   06/5/0200
 0:22الساعة 

حفل تخريج طالبا  المرحلة الثانوية / 
 الثانوية مدارس األماني العلمية

50 

 الطالب كلية اآلداب
00-00/5/0200 

 األثنين
 55 مسابقة التحدي الثقافية

 شؤون الطلبة
الطالب و المجتمع 

 المحلي
00-00/5/0200 

 األثنين
معرض ) إبداعا  زيتونية (  معرض )صور 

 الهاشميين (
51 

 الجامعة و الطالب العالقا  العامة
الثالثاا  03/5/0200

 02:22الساعة 
ورشة عمل / االتحاد العام للمزارعيين 

 األردنيي
52 

 العالقا  العامة
الجامعة و العالقا  

 العامة
األربعاا  03/5/0200

 6:32الساعة 
زيارة وفد من الجامعة العربية األمريكية / 

 فلسطين
56 

كلية الصيدلة و التمريض / 
 العالقا  العامة

 اجعون المرضى المر 
الجمعه  05/5/0200

 02:22الساعة 

 يوم طبي مجاني في بلدة جابر السرحان
 
 

56 

 
 العالقا  العامة

 
 المجتمع المحلي

السب   01/5/0200
 0:22الساعة 

 60 المشاركة في مسيرة الوفاا والوالا واالنتماا

 
 العالقا  العامة

 

 المجتمع المحلي 
 الجامعةو 

السب   01/5/0200
 02:22الساعة 

 61 ا وجامعتصوير حلقتين من برنامج شباب 

 
كلية الصيدلة + التمريض / 

 العالقا 
 ون المرضى المراجع

السب   01/5/0200
 02:22الساعة 

مشاركة الجامعة في اليوم الطبي المجاني 
 في مدرسة ضاحية الرشيد الثانوية للبنا 

62 

 ون الخريج العالقا  العامة
ألحد  02/5/0200

 00:22الساعة 
كلية اآلداب برعاية وزير التربية احتفال 

 بالخريجين
13 

 الهندسةكلية ة بطل كلية الهندسة
األثنين  0/1/0200

 00:22الساعة 
معرض طالب السنة األولى لمادة مبادىا 

 التصميم
14 

 المجتمع المحلي العالقا  العامة
السب   6/1/0200

 مساا   1:22الساعة 
 15 تصوير حلقة من برنامج شباب وجامعا 

 المكتبة المكتبة
األثنين  00/1/0200

 0:22الساعة 
اجتماع بعض مدراا المكتبا  الجامعية 

 األردنية الخاصة
16 

 
 كلية الهندسة

 
 كلية الهندسة

06-02/1/0200 
 02:22األثنين الساعة 

افتتاح مؤتمر جامعة الزيتونة الدولي 
الهندسي : التصميم واإلبداع في البنية 

/ برعاية معالي وزير  0200التحتية 
 األشغال

17 

 الطالب مركز الدراسا  واالستشارا 
األربعاا  02/1/0200

 0:22الساعة 
حفل تخريج الطلبة المشاركين في الدورا  

 ة نهر األردن (أاكاديمي)  التدريبية
18 

 الوفد الزائر العالقا  العامة
00-06/1/0200 

 00:22األحد الساعة 

زيارة وفد من دائرة الثقافة واإلعالم بحكومة 
 الشارقة

 
19 
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 ون الطالب الخريج شؤون الطلبة
األربعاا  02/1/0200

 مساا   1:32الساعة 
حفل تخريج الفوج السادس عشر الفصل 

 الدراسي الثاني
70 

 كلية العلوم كلية العلوم
الثالثاا  01/6/0200

 02:22الساعة 
لقاا عميد كلية العلوم مع اعضاا الهيئة 

 التدريسية
71 

 الوفد الزائر العالقا  العامه
االثنين  02/6/0200

 00:22الساعة 
 72 للجامعة 06زيارة وفد من طلبة 

 
 عمادة شؤون الطلبة

 

 
 الجامعة

االربعاا  02/6/0200
 00:22الساعة 

لقاا رئيس الجامعة مع اعضاا الهيئة 
 التدريسية

 
23 

 ون الطالب الخريج عمادة شؤون الطلبة
الثالثاا  02/6/0200

 3:22الساعة 
 بروفة حفل التخريج

24 
 

 عمادة شؤون الطلبة
 

 طالب كلية الصيدلة 
 و التمريض

الخميس  02/6/0200
 0:32الساعة 

حفل اداا القسم لطلبة كليتي الصيدلة 
 والتمريض

 
25 

 ون الطلبة الخريج كلية الصيدلة
الخميس  02/6/0200

 5:32الساعة 
حفل تخريج الفوج السادس عشر من طلبة 

 الصيفيالجامعة الفصل 
 

26 

 كلية الصيدلة كلية الصيدلة
االحد  32/6/0200

 00:22الساعة 
 حفل تاكريم طالبة من كلية الصيدلة

 
27 

 الجامعة كلية التمريض
الثالثاا  6/02/0200

 00:22الساعة 
 78 حفل استقبال العلم الدراسي الجديد

 الطلبة الجدد عمادة شؤون الطلبة
00/02/0200 

 الخميس الساعة
 29 حفل استقبال للطلبة الجدداقامة 

 كلية الصيدلة كلية الصيدلة
االثنين  05/02/0200

 02:32الساعة 

لقاا اعضاا الهيئة التدريسية في كلية 
الصيدلة مع عميد كلية الصيدلة في جامعة 

 توليدو

 
62 

 كلية الصيدلة كلية الصيدلة
01/02/0200 

 00:22الثالثاا الساعة 

جامعة توليدو مع لقاا عميد الصيدلة في 
طلبة السنة الرابعة والخامسة والدراسا  العليا 

 في كلية الصيدلة

 
60 

 كلية العلوم كلية العلوم
01/02/0200 

 00:22الثالثاا الساعة 
)Windows Phone 7( محاضرة بعنوان 

 
60 

 كلية االداب كلية االداب
01/02/0200 

 0:22الثالثاا الساعة
اعضاا الهيئة احتفال كلية االداب مع 

 التدريسية الجدد في الاكلية
 
63 

 كلية الصيدلة كلية الصيدلة
02/02/0200 

االربعاا الساعة 
02:22 

 
 مؤتمر كلية الصيدلة

 

 
60 

 عون المرضى المراج كلية التمريض
االحد  00/02/0200

 6:22الساعة 
المشاركة في يوم طبي  جمعية المركز 

 االسالمي الخيرية
 
85 

 الطالب الطلبةعمادة شؤون 
يوم  03/02/0200

 00:22الثالثاا الساعة 
 81 اكونا بطاطا (لعرض المسرحية الاكومدية ) ه
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 طالب المدرسة العالقا  العامة
00/02/0200 

االربعاا الساعة 
02:22 

 82 زيارة مدرسة ام السماق

 في الجامعة ون العامل العالقا  العامة
32/02/0200 

 02:22الثالثاا الساعة 
التهاني مع اسرة الجامعة بمناسبة عيد  تبادل

 االضحى
86 

 طلب كلية التمريض كلية التمريض
الخميس  0/00/0200

 -6الساعة 
 66 مسابقة كلية التمريض

 العالقا  العامة
 

 المجتمع
 

السب   3/00/0200
 3-6الساعة 

 62 تصوير مسلسل تلفزيوني بعنوان   زين  

عمادة شؤون الطلبة / قسم 
 الرياضيالنشاط 

 الجامعة
االثنين  5/00/0200

 00:22الساعة 
لقاا تعريفي ببرنامج جائزة الحسن للشباب 

 وسابلة الحسن
60 

 طالب كلية الهندسة عمادة شؤون الطلبة
الثالثاا  1/00/0200

 00:22الساعة 
اقامة حفل تاكريم االوائل في كليتي الهندسة 

 والعلوم وتاكنولوجيا المعلوما 
60 

 الطالب عامةالعالقا  ال
الثالثاا  1/00/0200

 00:22الساعة 
 63 وفد من الجمعية الاكويتيه لمساعدة الطلبة

 كلية اآلداب كلية االداب
الثالثاا  1/00/0200

 00:22الساعة 
اقامة افطار جماعي لالساتذه القسم والطلبة 

 في كلية االداب
60 

عمادة شؤون الطلبة / قسم 
 النشاط الرياضي

المجتمع الطالب و 
 المحلي

الخميس  6/00/0200
 00:22الساعة 

استضافة جامعة عمان االهلية القامة لقاا 
 ودي في العاب

65 

 الجامعة العالقا  العامة
الخميس  6/00/0200

 02:05الساعة 
لقاا نائب رئيس الجامعة مع موظفي دائرة 

 الحركة
61 

 المكتبة المكتبة
الخميس  6/00/0200

 00:22الساعة 
 62 كتب ومنشورا  جامعية ااكسفوردتقديم 

 كلية اإلقتصاد كلية االقتصاد
الخميس  6/00/0200

 00:22الساعة 
ندوة بعنوان   التسويق الحديث باستخدام 

CRM 
66 

 كلية الهندسة كلية الهندسة
00- 03 

االحد 00/0200/
 الساعة

 66 اقامة معرض للاكتاب المعماري 

عمادة شؤون الطلبه / قسم 
 الرياضيالنشاط 

 كلية الرياضة
االثنين  00/00/0200

 00:22الساعة 
استضافة مدارس فيالدلفيا القامة دوري 

 العاب
022 

 المجتمع المحلي عمادة شؤون الطلبة
00/00/0200 

االربعاا الساعة 
00:22 

 المشاركة في مسيرة سيارا  تح  شعار
 ) ستبقى فينا ما حيينا (

020 

 كلية اآلداب كلية االداب
00/00/0200 

 6:22االربعاا الساعة 

أفتتاح اعمال المؤتمر الدولي الثاني لاكلية 
االداب بعنوان ) الخطاب التربوي ومرحلة 

 مابعد الحداثة (
020 

 كلية اآلداب كلية االداب
االحد  06/00/0200

 00:22الساعة 

 language artsالقاا محاضرة بعنوان   
courses as sites of civic 

engagement” 

 
023 
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 الطالب عمادة شؤون الطلبة
االثنين  06/00/0200

 02:22الساعة
لقاا الملحق الثقافي في السفارة الاكويتية مع 

 الطلبة الاكويتيين
 
020 

 كلية اآلداب كلية الهندسة
االثنين  06/00/0200

 02:22الساعة
 محاضرة بعنوان   االبنية الخضراا  

 
025 

عمادة شؤون الطلبة / 
الملك الملك عبدهللا صندوق 

 الثاني
 الطالب

االثنين  06/00/0200
 00:22الساعة

عقد فعالية تنافسية على مستوى الجامعا  
االردنية الخاصة والحكومية بالتعاون مع 

 الوكالة الفرنسية
021 

 المجتمع المحلي عمادة شؤون الطلبة
االثنين  06/00/0200

 0:22الساعة
 022 لبةمجلس الطحملة التبرع بالدم بالتعاون مع 

 كلية الهندسة
 
 الجامعة

02/00/0200 
 الثالثاا الساعة

اقامة حفل رداا تاكريمي اعضاا هيئة 
 تدريس الجدد ولالستاذ علي بدران

026 

 عمادة شؤون الطلبة
 

 المجتمع المحلي
02/00/0200 

 00:22الثالثاا الساعة 

 
 وقفة تضامنيه مع شعب رزة

 
026 

 
 عمادة شؤون الطلبة

 
 الطالب

00/00/0200 
الخميس الساعة 

02:22 

 
 محاضرة بعنوان   الشباب ألم وأمل  

002 

 كلية االداب
 

 كلية اآلداب
06/00/0200 

االربعاا الساعة 
00:22 

عرض افالم وثائقية لطلبة قسم اللغة 
 الفرنسية واالنجليزية

000 

 
 عمادة شؤون الطلبة

 

 
 كلية اآلداب

06/00/0200 
االربعاا الساعة 

00:22 

محاضرة بعنوان  الهجرة النبوية الشريفة   
 يلقيها سماحة الدكتور يحيى البطوش

 
000 

 عمادة شؤون الطلبة
 
 الطالب

06/00/0200 
الخميس الساعة 

00:22 

 اقامة لقاا ودي بكرة السلة
 جامعة فيالدلفيا+ جامعة الزيتونة

003 

 كلية االداب
 

 كلية اآلداب

00/00/0200 
 االربعاا الساعة

00:32 

محاضرة بعنوان   السباب والقيم االخالقية   
 يلقيها الدكتور محمد نوح

000 

وضمان  عتمادمكتب اال
 الجودة

 الجامعة
 
 

االحد  00/0/0203
  0:22الساعة 

ورشة عمل حول التبادل االلاكتروني للوثائق 
 وأرشفتها

005 

دائرة العالقا  العامة ودائرة 
 القبول والتسجيل

المجتمع الطالب و 
 المحلي

السب   0/3/0203
 6:22الساعة   

 001 معرض الجامعا  األردنية

عمادة شؤون الطلبة/مجلس 
 الطلبة

 ة الهندسةيطالب كل
 االثنين 0/3/0203

 
 002 يوم ترحيبي بطلبة كلية الهندسة

عمادة شؤون الطلبة 
العالقا  العامة بالتعاون و 

مع جمعية الثقافة العربية 
 االسالمية

 الطالب
الثالثاا  5/3/0203

 0:22الساعة   
 كرى المولد النبوي ذاحتفال انشادي بمناسبة 
 النبوية الشريفة ومعرض لصور اآلثار

006 
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كلية الهندسة /قسم هندسة 
 العمارة

كلية الهندسة/ قسم 
 العمارة

الثالثاا  5/3/0203
 00:22الساعة   

 نشاط المنهجي بعنوان
Revit Architecture Design 

006 

 طالب كلية العلوم عمادة كلية العلوم
الثالثاا  5/3/0203

 0:22الساعة   
لقاا عميد كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما  

 مع طلبة السنة االولى والثانية
002 

 كلية العلوم عمادة كلية العلوم
الثالثاا  5/3/0203

 0:22الساعة   
Project Management 000 محاضرة 

 طالب المدرسة العالقا  العامةدائرة 
االربعاا  1/3/0203

 02:22الساعة   
 000 زيارة مدرسة الرميل الثانوية للبنا 

 كلية الهندسة الدائرة الهندسية
 0203/  2/3الخميس 

 الساعة االثانية عشرة
عرض منتج )لمقطع المنيوم( لشركة المثلث 

 لاكافة اعمال األلمنيوم
003 

الطلبة/مجلس عمادة شؤون 
 الطلبة

 نزالا دار المسنين
 يوم الخميس

 2/3  /0203 
 000 اسبوع الخير زيارة مركز السرطان

عمادة شؤون الطلبة/مجلس 
الطلبة بالتعاون مع نقابة 

 المنهندسين

كلية الهندسة / قسم 
 الهندسة

 يوم الخميس
 2/3  /0203 

 

محاضرةبعنوان) قرااة المخططا  االنشائية 
 يلقيها المهندس عبادة السرحتاتي والمعمارية(

005 

 كلية التمريض كلية التمريض
الجمعة  6,6/3/0203

 والسب 
مدينة العقبة العضاا إلى  رحلة ترفيهية

 الهيئة التدريسية لاكلية التمريض
001 

عمادة شؤون الطلبة/مجلس 
 الطلبة

 نزالا دار المسنين
يوم  0203/  02/3

 االحد
 002 دارالمسنيناسبوع الخير زيارة 

 ون الطلبة الخريج عمادة شؤون الطلبة
االحد  02/3/0203

  3:22الساعة 

البروفة االولى حفل تخريج الفوج السابع 
عشر من طلبة الجامعة الفصل الدراسي 

 0200/0203االول 
006 

 كلية العلوم كلية العلوم
االحد  0203/ 3/ 02

 00:22الساعة 
 006 اجتماع مع شركة اوترين 

عمادة شؤون الطلبة/مجلس 
 الطلبة

 032 مالمنطقة الشإلى  رحلة ترفيهية وتعريفية االثنين 00/3/0203 الطالب

 طالب المدرسة العالقا  العامة
االثنين  00/3/0203

 02:22الساعة 
 030 زيارة مدارس فيالدلفيا

 طالب كلية العلوم كلية العلوم
00 /3 /0203 

 00:22الثالثاا الساعة 
عميد كلية العلوم مع طلبة السنة الثالثة لقاا 

 والرابعة
030 

 كلية االداب
طالب اآلداب / قسم 
اللغة االنجليزية و 

 الفرنسية

00 /3 /0203 
 0:22الثالثاا الساعة 

عرض فيلم وثائقي لطلبة قسم اللغة الفرنسية 
 واالنجليزية

033 

 ون الطلبة الخريج عمادة شؤون الطلبة
الثالثاا  00/3/0203

 3:22الساعة 

البروفة الثانية حفل تخريج الفوج السابع 
عشر من طلبة الجامعة الفصل الدراسي 

 0200/0203االول 
030 

 عمادة شؤون الطلبة
طالب كليتي الصيدلة و 

 التمريض
الخميس  00/3/0203

  3:32الساعة   

حفل اداا القسم لطلبة كليتي الصيدلة 
 والتمريض

 
 

035 
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المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع
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 الخميس 00/3/0203 ون الطلبة الخريج عمادة شؤون الطلبة
حفل تخريج الفوج السابع عشر من طلبة 

الجامعة الفصل الدراسي االول 
0200/0203 

031 

عمادة شؤون الطلبة/مجلس 
 الطلبة

 الطلبة
االحد  00-01

 والثالثاا

اسبوع الاكرامة)استضافة شخصية 
وطنية،عرض عسكري،مسابقا  

 طالبية،معرض صور(
032 

 كلية الهندسة
كلية الهندسة / قسم 

 العمارة
االثنين  06/3/0203

 02:22الساعة 
نشاط ال منهجي بعنوان   المعرض المعماري 

   لطالب قسم هندسة العمارة
036 

 كلية العلوم كلية العلوم
الثالثاا  06/3/0203

 00:22الساعة 

محاضرة تعريفية باستخدام احدث التقنيا  
عالم في محااكاة االضااة الواقعية في 
 التصميم الثالثي االبعاد

036 

 كلية اآلداب كلية االداب
االربعاا  02/3/0203

 00:22الساعة 
محاضرة بعنوان   دور الاكتب والمكتبا  في 

 بناا العقل الحضاري  
002 

 الطالب عمادة شؤون الطلبة
الخميس  00/3/0203

 6:22الساعة 
 000 موقع الجندي المجهولإلى  زيارة

الطلبة / مكتب عمادة شؤون 
 الطلبة الوافدين

 ون الطلبة الوافد
الخميس  00/3/0203

 02:22الساعة 
 000 لقاا الطلبة الوافدين

عمادة شؤون الطلبة/مجلس 
 الطلبة

 الطالب
االحد  00-01

 والثالثاا

اسبوع الاكرامة)استضافة شخصية 
وطنية،عرض عسكري،مسابقا  

 طالبية،معرض صور(
003 

 المدرسةطالب  العالقا  العامة
االثنين  05/3/0203

 02:22الساعة 
 000 زيارة مدرسة الطيبة الثانوية

 الجامعة مكتب ضمان الجودة
0-0/0/0203 

 02:22الثالثاا الساعة 
افتتاح اعمال الدورة الثالثة للمؤتمر العربي 
 الدولي لضمان جودة التعليم العالي

005 

 001 قيادة قوا  الدركإلى  زيارة السب  1/0/0203 الجامعة عمادة شؤون الطلبة

 كلية اإلقتصاد كلية االقتصاد
االحد  2/0/0203

 6:22الساعة 

ورشة عمل بعنوان   الشرااكة بين القطاعين 
العام والخاص وتقييم التجربة االردنية في 

 مجال الخصخصة  
002 

كلية التمريض + كلية 
 الصيدلة + العالقا  العامة

 المجتمع المحلي
الجمعة  3/5/0203

 6:22الساعة 
 006 يوم طبي مجاني

 الطالب كلية االداب
االثنين  05/3/0203

 00:22الساعة 
 006 احتفال كلية االداب بمناسبة عيد االم

عمادة شؤون الطلبة / 
 صندوق الملك عبدهللا

 الطالب
االربعاا  02/3/0203

 00:22الساعة 
 052 جلسة بعنوان التفكير االبداعي

 الوفد الزائر ةالعالقا  العام
االثنين  6/0/0203

 02:22الساعة 
 050 زيارة وفد من جامعة سر  الليبية

عمادة شؤون الطلبة / 
 مجلس الطلبة

 الطالب
الثالثاا  6/0/0203

 00:22الساعة 
 050 عالم االسرى 

 الطالب عمادة شؤون الطلبة
الثالثاا  6/0/0203

 00:32الساعة 
 053 امسية شعرية باللون النبطي
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والطلبة في تنفيذ الدراسة
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 الحاكمية و اإلدارة
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التفاعل مع المجتمع
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 كلية اآلداب كلية االداب
الخميس  00/0/0203

 00:22الساعة 
محاضرة بعنوان  اللغة العربية وتحديا  

 العولمة  
050 

 طالب المدرسة العالقا  العامة
االثنين  05/0/0203

 02:22الساعة 
 055 بروفة تخريج مدارس بناة المستقبل

كلية العلوم / قسم هندسة 
 البرمجيا 

 هندسةكلية العلوم/قسم 
 البرمجيا 

الخميس  06/0/0203
 6:22الساعة 

 051 محاضرة بعنوان   اصنع روبو  بنفسك  

 كلية االقتصاد
الجامعة و المجتمع 

 المحلي
00-01/0/0203 

 االثنين
 052 مؤتمر كلية االقتصاد

 056 تخريج مدارس بناة المستقبل السب  02/0/0203 طالب المدرسة العالقا  العامة

 الطالب االدابكلية 
االثنين  03/5/0203

 02:22الساعة 
 056 اليوم الفرنسي

عمادة شؤون الطلبة / 
 صندوق الملك عبدهللا

 الطالب
الخميس  00/0/0203

 6:22الساعة 
 012 التوعية الصحية

 ن و المرضى المراجع كلية التمريض
05-02 /0/0203 

 02:22االثنين الساعة 
 حملة للاكشف عن مرض السكري والضغط

 في مركز صحي جبل الحسين
010 

عمادة شؤون الطلبة / 
 صندوق الملك عبدهللا

 الطالب
الثالثاا  01/0/0203

 02:22الساعة 
 010 اليوم الوظيفي الخامس

كلية االداب /قسم اللغة 
 العربية

 الطالب
االربعاا  02/0/0203

 00:22الساعة 
 013 مسابقة التحدي الثقافي الرابع

 التمريضكلية  كلية التمريض
الخميس  06/0/0203

 6:22الساعة 

ورشة عمل للمراجعة الخارجية لمناهج الاكلية 
النظرية والعملية بواسطة مراجعين نظراا من 

 كليا  مختلفة حكوميو وخاصة
010 

 الطالب كلية الهندسة
الخميس  06/0/0203

 0:22الساعة 
لقاا تعارفي يجمع طلبة الهندسة الميكانيكية 

 التدريسية واالدارية في القسمواعضاا الهيئة 
015 

 الطالب عمادة شؤون الطلبة
االحد  00/0/0203

 00:22الساعة 
المباراة النهائية لدوري كليا  الجامعة لاكرة 

 القدم
011 

 كلية الهندسة كلية الهندسة
الثالثاا  03/0/0203

 السلعة
محاضرة بعنوان  تصاميم ابداعية للمباني 

 الخضراا 
012 

 كلية العلوم الطلبة عمادة شؤون 
الثالثاا  32/0/0203

 اساعة
اليوم الطالبي الثالث لطلبة كلية العلوم 

 وتاكنولوجيا المعلوما 
016 

 االثنين 1/5/0203 كلية التمريض كلية التمريض
اقامة يوم علمي تح  عنوان   سالمة 

ة والممارسة اكاديميالمريض وجها  النظر األ
  

016 

 كلية العلوم كلية العلوم
االربعاا  6/5/0203

 02:22الساعة 
حفل افتتاح المؤتمر العلمي العالمي السادس 

 لتاكنولوجيا المعلوما 
022 

 كلية االداب
في الجامعة من  ون العامل

هيئة تدريسية و إدارية و 
 الطالب

الثالثاا  00/5/0203
 02:22الساعة 

اقامة احتفال بمناسبة مرور عشرون عاما  
 على تاسيس الجامعة

020 

 الطالب كلية الصيدلة
االربعاا  05/5/0203

 02:22الساعة 
 020 بعنوان   اليوم العلمي للسرطان   علمي يوم
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 الحاكمية و اإلدارة
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 الطالبا  الخريجا  عمادة شؤون الطلبة
االحد  06/5/0203

 00:22الساعة 
 023 حفل تخريج الطالبا 

 الطالب االستشارا الدراسا  مركز 
االثنين  02/5/0203

 00:22الساعة 
دورة تدريبية لطالب والطالبا  بعنوان   عقد 

 مهارا  النجاح  
020 

 ن و و اإلعالمي ون الصحفي العالقا  العامة
االربعاا  00/5/0203

 00:22الساعة 
 025 لقاا تاكريمي لالعالميين

 الطلبة الخريجين عمادة شؤون الطلبة
0:22االحد الساعة 
 03/1  /

0203 

فصل عشرالبروفة حفل تخريج الفوج السابع 
من طلبة   0203-0200الدراسي الثاني 

 الجامعة
021 

 كلية الصيدلة كلية الصيدلة
الثالثاا  05/1/0203

 00:22الساعة 
محاضرة بعنوان  الدراسا  العليا في الصيدلة 

 في امريكيا 
022 

 كلية التمريض العالقا  العامة
الثالثاا  05/1/0203

 الساعة
 026 ضكلية التمريحفل تاكريمي للدكتورة عميد 

 ون الطلبة الخريج عمادة شؤون الطلبة
الثالثاا  05/1/0203

 الساعة

بروفة حفل تخريج الفوج السابع عشرالفصل 
من طلبة   0203-0200الدراسي الثاني 

 الجامعة
026 

 الثالثاا 05/1/0203 الطالب مركز الدراسا 
حفل تخريج الفوج الثاني عشر من طلبة 

)الدبلوم ( للعام الدراسي الدورا  التدريبية 
0200-0203 

062 

 عمادة شؤون الطلبة
طلبة الصيدلة و 
 التمريض

الخميس  02/1/0203
 5:22الساعة 

حفل اداا القسم لطلبة كلية الصيدلة 
والتمريض من الفوج السابع عشر للفصل 

 0203-0200الدراسي الثاني 
060 

 ون الطلبة الخريج عمادة شؤون الطلبة
ميس الخ 02/1/0203

 1:32الساعة 
حفل تخريج الفوج السابع عشرالفصل الدراسي 

 من طلبة الجامعة  0203-0200الثاني 
060 

 الطالب كلية الهندسة
االثنين  6/2/0203

 00:22الساعة 
 063 عرض مسرحية )قبع (

 ون الطلبة الخريج عمادة شؤون الطلبة
االحد  00/6/0203

 0:22الساعة 
ي من الصيف بروفة حفل تخريج طلبة الفصل

 جامعة الزيتونة االردنية
060 

 الطالب العالقا  العامة
الثالثاا  00/6/0203

 6:22الساعة 
 065 جدد مع اهاليهم 06زيارة وفد من طالب 

 عمادة شؤون الطلبة
طلبة كلية الصيدلة و 

 التمريض
الخميس  01/6/0203

 الساعة
 061 حفل اداا القسم لاكليتي الصيدلة والتمريض

 شؤون الطلبةعمادة 
 ون لطلبة الخريجا

 
 الخميس 01/6/0203

حفل تخريج الفوج السابع عشر من طلبة 
 جامعة الزيتونة االردنية

062 

 كلية العلوم
 

 كلية العلوم
االربعاا  0/02/0203

 الساعة
لقاا رئيس الجامعة مع اعضاا الهيئة 

 التدريسية في كلية العلوم
066 

 كلية االقتصاد
 

 كلية االقتصاد
الخميس  3/02/0203

 الساعة
لقاا رئيس الجامعة مع اعضاا الهيئة 

 التدريسية في كلية االقتصاد
062 

 الخميس 02/0203/ كلية الهندسة كلية الهندسة
لقاا رئيس الجامعة مع اعضاا الهيئة 

 التدريسية في كلية الهندسة
060 
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 كلية االداب كلية االداب
االحد  1/02/0203

 00:22الساعة 

 
رئيس الجامعة مع اعضاا الهيئة لقاا 

 التدريسية في كلية االداب
060 

 كلية االداب كلية االداب
االثنين  2/02/0203

 02:22الساعة 
لقاا رئيس قسم العلوم التربوية مع الطلبة 

 الجدد
063 

 المجتمع المحلي العالقا  العامة
االثنين  2/02/0203

 6:22الساعة 
 060 تصوير مسلسل المبروكة

 065 مناقشة رسالة ماجستير كلية الصيدلة  02/02/0203 كلية الصيدلة الصيدلة كلية

 العالقا  العامة
الجامعة ممثلة بالهيئة 
 التدريسية و اإلدارية

االحد  02/02/0203
 02:22الساعة 

 061 تبادل تهاني العيد

 الجامعة رئاسة الجامعة
03/02/0203 

 02:32االربعاا 
 062 اجتماع المكتب التنفيذي

  رئاسة الجامعة
03/02/0203 

 00:22االربعاا 
اجتماع الجمعية العمومية لرابطة المؤسسا  

 العربية الخاصة للتعليم العالي
066 

 طالب المدرسة العالقا  العامة
03/02/0203 

 االربعاا 
 066 زيارة مدرسة خريبة السوق الثانوية للبنا 

 كلية التمريض كلية التمريض
00/02/0203 

 الخميس 
 022 استقبال الطلبة الجدد لاكلية التمريض

 020 لقاا الرئيس مع الطلبة المستجدين 00/02/0203 ون الطلبة المستجد عمادة شؤون الطلبة
 020 زيارة وفد من جامعة كارديف متروبلتن  00/02/0203 الجامعة الزائرة كلية العلوم

 023 حملة التبرع بالدم 02/02/0203 المجتمع المحلي عمادة شؤون الطلبة
 

 كلية الهندسة
 

 كلية الهندسة
االثنين  06/02/0203

 الساعة
مدينة إلى  زيارة طلبة قسم هندسة العمارة

 مادبا
020 

 
 كلية االداب

 
 كلية اآلداب

06-30/02/0203 
الثالثاا االربعاا 

 الخميس

المؤتمر العلمي الثالث لقسم اللغة العربيه 
النص بين النظريا  النقدية بعنوان   

 واللسانيا  الحديثة  
025 

 انالجامعت كلية الهندسة
32/02/0203 

 االربعاا
 021 زيارة رئيس جامعة ااكرانيا

 مكتب الضمان و الجودة مكتب ضمان الجودة
0-0/00/0203 

 السب 
ورشة عمل بعنوان  اعداد المقومين 
 الخارجيين والزيارة الميدانية  

022 

 026 لقاا مع طلبة قسم نظم المعلوما  االدارية االحد 3/00/0203 كلية اإلقتصاد االقتصادكلية 

 كلية االداب
الطالب و الهيئة 

 التدريسية
الثالثاا  5/00/0203

 الساعة
 مباراة كرة قدم بين اعضاا الهيئة التدريسية

 
026 

 
 كلية العلوم
 

 
 كلية العلوم

الثالثاا  5/00/0203
 0:22الساعة 

How to manage your graduation 
project 

002 

 عمادة شؤون الطلبة
 

 ون الطلبة الاكويتي
االربعاا  1/00/0203

 02:22الساعة 
ي ن مع المستشار الثقافيلقاا الطلبة الاكويتي

 الاكويتي
000 

 
 كلية العلوم

 
 الطالب

االربعاا  1/00/0203
 0:22الساعة 

 000 مباراة كرة القدم
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الطلبة/ مجلس عمادة شؤون 
 بةالطل

 
 الطلبة الجدد

00/00/0203 
 00:22الثالثاا الساعة 

 
 اقامة احتفال للطلبة الجدد

003 

 كلية االداب
 

 كلية اآلداب
االحد  02/00/0203

 00:22الساعة 
محاضرة بعنوان  تعريف االرشيف العثماني 

 وامكانية االستفادة منة  
000 

 
 االستشارا الدراسا  مركز 

 

الدراسا  مركز 
 االستشارا 

02 -06 /00/0203 
 0:22االحد الساعة 

 005 االستشارا الدراسا  و عقد دورا  لمركز 

 ون الطلبة الوافد عمادة شؤون الطلبة
06/00/0203 

 00:22الثالثاا الساعة 
 001 لقاا الرئيس مع الطلبة الوافدين

 الجودةمكتب ضمان  مكتب ضمان الجودة
02/00/0203 

الساعة االربعاا 
00:22 

ة وممثلي اكاديميندوة لروؤساا االقسام األ
 الجودة ونشطائها في كليا  الجامعة

002 

رئاسة الجامعة بالتعاون مع 
الجمعية االردنية للبحث 

 العلمي

الجامعة و المجتمع 
 المحلي

السب   03/00/0203
 6:22الساعة 

 006 المؤتمر السادس للبحث العلمي

 انالجامعت العالقا  العامة
01/00/0203 

 00:22الثالثاا الساعة 
رع ف –زيارة جمعية أصدقاا القدس المفتوحة 

 جنين
006 

 ون المرضى المراجع كلية الصيدلة
الجمعة  06/00/0203

 6:22الساعة 
 002 يوم طبي مجاني في منطقة القويسمة

 عمادة شؤون الطلبة
الجامعة و المجتمع 

 المحلي
الثالثاا  3/00/0203

 02:22الساعة 
حفل استقبال نشاط بمناسبة اليوم العالمي 

 لذوي االعاقة
000 

 الطالب عمادة شؤون الطلبة
الخميس  5/00/0203

 الساعة
 000 بانوراما الهجرة النبوية

 
 عمادة شؤون الطلبة

 
 الوفد الزائر

السب   2/00/0203
 2:22الساعة 

 003 استضافة وفد من جمعيةحفظ القران الاكريم

 الطالب الطلبةعمادة شؤون 
02/00/0203 

 00:22الثالثاا الساعة 
 ابتداا بطولة الجامعة بكرة القدم

 
000 

 السكرتارية مكتب ضمان الجودة
االحد  06/00/0203

 0:22الساعة 
اجتماع مكتب ضمان الجودة مع السكرتيرا  

 في الجامعة
005 

 
 كلية العلوم

 
 كلية العلوم

االثنين  32/00/0203
 6:22الساعة 

 Google Day 001نشاط بعنوان  

 رئاسة الجامعة
 
 الجامعة

االثنين  32/00/0203
 0:22الساعة 

اجتماع اعضاا فريق اعداد دراسة التقييم 
و  0200و 0200الذاتي للجامعة لالعوام 
0203 

002 
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عمادة شؤون الطلبة  (1.1)جدول             

 رقم نوع النشاط النشاط تاريخ الفئة المستفيدة الجهة المنفذة

 1 زيارة الطلبة الوافدين لدائرة المخدرا  05/01/2011 ن و الطلبة الوافد مكتب الطلبة الوافدين

 2 تزويد بنك االسكان ببيانا  خريجين 16/01/2011 ون الخريج ينمتابعة الخريج

 3 تزويد شركة كفانا لالنظمة ببيانا  خريجين 16/01/2011 ن و الخريج ينمتابعة الخريج

 مكتب الطلبة الوافدين
الطلبة 
 ن و الاكويتي

 4 تعليق اعالن للمحلقية الثقافية الاكويتية 19/01/2011

 5 ببيانا  خريجين jordan-jobتزويد  24/01/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريجي

 6 تقييم االنشطة  دورة حول  28/01/2011 طلبة الجامعة ادارة مكافحة المخدرا 

 7 تزويد التأهيل الوظيفي ببيانا  خريجين 29/01/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريجي

 05/02/2011 طلبة الجمعية قسم النشاط الرياضي
كز ن / مر آاستضافة جمعية الصالحين لتحفيظ القر 

 حي نزال
8 

 وزارة العمل / مكتب التأهيل الوظيفي
طلبة 
من ون متطوع

 الجامعة
 9 الترويج لمبادرة التشغيلالمشاركة في مبادرة فرسان  08/02/2011

جمعية رعاية االطفال واالسرة الخيرية / 
 مكتب التأهيل الوظيفي

 10 المشاركة في كرنفال ) المحبة للقائد( 18/02/2011 طلبة الجامعة

 الخدما  الطالبية
الطلبة 
الخريجون 
 واالهالي

 11 حفل تخريج الفوج الخامس عشر / الفصل االول 26/02/2011

 12 تزويد شركة الرواد للنشر ببيانا  خريجين 02/03/2011 ن و الخريج نالخريجيمتابعة 

 19/03/2011 طلبة المركز النشاط الرياضي
استضافة جمعية المحافظة على القران الاكريم / مركز 

 حي نزال
13 

وزارة العمل ومؤسسة التدريب االوروبية / 
 مكتب التأهيل الوظيفي

مكتب التأهيل 
 الوظيفي

21/03/2011 
المشاركة في ورشة عمل حول فرص التدريب المهني 

 والتغيير واالرشاد المهني
14 

 مكتب التأهيل الوظيفي
طلبة 

وموظفا  
 الجامعة

 15 اقامة احتفال بمناسبة عيد األم 22/03/2011

 قسم النشاط الموسيقي
مدرسة خديجة 
 بن  خويلد

03/04/2011 
الوطنية / مدرسة خديجة المشاركة في احتفال االعياد 

 بن  خويلد
16 

مكتب التأهيل الوظيفي ، وزارة العمل ، 
 ومجموعة شركا  /مكتب التأهيل الوظيفي

الطلبة 
الخريجون 

والطلبة المتوقع 
 تخرجهم

 17 اليوم الوظيفي الثالث 12/04/2011
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ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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 مكتب الطلبة الوافدين
الطالبا  
 الوافدا 

 18 لجرش رحلة للطالبا  الوافدا  15/04/2011

 18/04/2011 طلبة الجامعة مكتب التأهيل الوظيفي
ورشة عمل تناقش دور مركز الملاكة رانيا للريادة 

 ومناقشة ريادة االعمال في االردن
19 

 20 مؤتمر سيناريوها  قانون االنتخاب 24/04/2011 طلبة الجامعة جامعة البلقاا التطبيقية

 21 تزويد مؤسسة رامز ببيانا  خريجين 26/04/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريجي

 22 زيارة متحف دائرة مكافحة المخدرا  27/04/2011 طلبة الجامعة عمادة شؤون الطلبة

 23 المشاركة باليوم العالمي للعمل / وزارة العمل 02/05/2011 وزارة العمل قسم النشاط الموسيقي

 24 انا  خريجينبيب الرواد للنشرتزويد شركة  05/05/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريجي

 قسم النشاط الرياضي
طالبا  
 المدرسة

 25 استضافة مدارس راهبا  الوردية /العقبة 06/05/2011

 وزارة العمل / مكتب التأهيل الوظيفي
طلبة 
 ن و متطوع

07/05/2011 
المشاركة في يوم تطوعي تح  شعار اردني رير 

 عادي
26 

عمان  وزارة العمل بالتعاون مع امانة
 الاكبرى / مكتب التأهيل الوظيفي

مجموعة من 
 طلبة الجامعة

10/05/2011 
المشاركة في لقاا حواري حول االستراتيجية الوطنية 

 للتشغيل
27 

 قسم النشاط الموسيقي
المشاركون في 
 المؤتمر

11/05/2011 
المشاركة في مؤتمر كلية العلوم وتاكنولوجيا 

 المعلوما 
28 

للرياده/مكتب التأهيل مركز الملاكة رانيا 
 الوظيفي

مجموعة من 
 طلبة الجامعة

18/05/2011 
المشاركة في ندوة بعنوان ) روح الفريق ، القيادة 

 مفهوم الرياده (
29 

الصندوق األردني الهاشمي مركز االميرة 
 بسمة/ مكتب التأهيل الوظيفي

 30 (ironعرض سلسلة من االفالم القصيرة بعنوان ) 24/05/2011 طلبة الجامعة

 24/05/2011 احتفال وطني قسم النشاط الموسيقي
المشاركة بعيد االستقالل في الساحا  المخصصة 

 للجامعا 
31 

 24/05/2011 طلبة الجامعة مكتب التأهيل الوظيفي
استضاففة الدكتور يزن عبدو ، والقاا محاضرة ) 

 حياتنا أجمل بدون تدخين(
32 

ة للتنميصندوق الملك عبد هللا الثاني 
 /مكتب التأهيل الوظيفي

طلبة من 
 الجامعة

28/05/2011 
المشاركة في ملتقى الشباب بعنوان )ملتقى الشباب 

 للتحاور من اجل األردن ( 0200
33 

 قسم النشاط الموسيقي
حزب الحياة 
 االردني

 34 مهرجان الحياة الرياضي االول 17/06/2011

 جامعة اليرموك
طلبة من 
 الجامعة

 35 المشاركة بمعرض الجامعا  األردنية 21/06/2011

 36 تزويد بنك االسكان ببيانا  خريجين 21/06/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريجي

 37 تزويد شركة معامل النسر ببيانا  خريجين 26/06/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريجي

 قسم الخدما  الطالبية
الطلبة 
 ون الخريج
 واالهالي

 38 حفل تخريج الفوج الخامس عشر / الفصل الثاني 27/06/2011



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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 ملتقى سيدا  االعمال والمهن االردني
طلبة من 
 الجامعة

14/07/2011 
المشاركة في مشروع تشجيع روح المبادرة في قطاع 

 االعمال
39 

 قسم النشاط الموسيقي
طلبة من 
 الجامعة

 40 يستون بمبادرة فرسان الترويج لمبادرة التشغيل / فندق  17/07/2011

 41 تزويد ادوية الرازي ببيانا  خريجين 17/07/2011 ون الخريج نمتابعة الخريجي

 42 ببيانا  خريجينOptimalتزويد شركة  19/07/2011 ون الخريج نمتابعة الخريجي

 43 تزويد مؤسسة رامز ببيانا  خريجين 19/07/2011 ون الخريج نمتابعة الخريجي

 44 تزويد بنك العربي االسالمي ببيانا  خريجين 20/07/2011 ون الخريج ينمتابعة الخريج

 جمعية شباب بال حدود
طلبة من 
 الجامعة

21/07/2011 
المشاركة في مؤتمر / حل النزاعا  عبر حوار 

 الثقافا 
45 

 ادارة مكافحة المخردا 
طلبة من 
 الجامعة

23/07/2011 
المشاركة في االحتفال باليوم العالمي لمكافحة 

 المخدرا 
46 

 47 زويد شركة ديلوي  ببيانا  خريجينت 07/08/2011 ن و الخريج ينمتابعة الخريج

 48 تزويد التأهيل الوظيفي ببيانا  خريجين 07/08/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريجي

 ادارة مكافحة المخدرا 
طلبة من 
 الجامعة

 49 كتاب ادارة مكافحة المخدرا  06/09/2011

 
طلبة من 
 الجامعة

 50 جائزة سمو ولي العهد 19/09/2011

 البنك المركزي االردني
طلبة من 
 الجامعة

 51 البنك المركزي االردنيإلى  زيارة تعريف للطالب 20/09/2011

 مكتب جائزة الحسن
طلبة من 
 الجامعة

 52 زيارة مكتب جائزة سمو االمير حسن 21/09/2011

 53 ببيانا  خريجين pioneersتزويد شركة  26/09/2011 ن و الخريج متابعة الخريجيين

 قسم الخدما  الطالبية
الطلبة 
ن و جالخري

 واالهالي
 54 حفل تخريج الفوج الخامس عشر / الفصل الصيفي 29/09/2011

 قسم النشاط الموسيقي
جامعة 
 فيالدلفيا

11/10/2011 
المشاركة في احتفال جامعة فيالدلفيا / مهرجان 

 الوطني العاشراالرنية 
55 

مجموعة المطار الدولي/مكتب التأهيل 
 الوظيفي

مجموعة من 
 الطلبة

 56 تمرين طوارج شامل في المطار 12/10/2011

مجموعة المطار الدولي / مكتب التأهيل 
 الوظيفي

مجموعة من 
 الطلبة

 57 المشاركة في تمرين شامل في المطار 13/10/2011

التأهيل المجلس االعلى للشباب/مكتب 
 الوظيفي

مجموعة من 
 الطلبة

 58 دور الشباب في االصالح ضمان االمن واالستقرار 16/10/2011

مجموعة آفاق االعالم واالعالن 
 والمعارض

مجموعة من 
 الطلبة

 59 دعوة لحضور المعرض الدولي لترويج تراث الشعوب 18/10/2011



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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 60 نا  خريجينايبسنايا للتطوير بتزويد شركة  20/10/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريجي

 جامعة اربد االهلية
مجموعة من 
 الطلبة

 61 معرض فني ) ابداعا  ( 26/10/2011

 مكتب التأهيل الوظيفي
جميع طلبة 
 الجامعة

 62 التصوي  للبحر المي  03/11/2011

مركز االرض واالنسان/مكتب التأهيل 
 الوظيفي

 15/11/2011 طالب 0
 نالمجتمع المدني في الدفاع عما  ظالشباب ومن

 حقوق المرأة
63 

 64 استضافة مدارس فيالدلفيا الوطنية 19/11/2011 طلبة المدرسة قسم النشاط الرياضي

Metor polis  مكتب التأهيل الوظيفي / 
مجموعة 
 طالبا 

 65 دمج الشباب في الشركة االقليمية وفي االدارة المحلية 19/11/2011

 المخدرا ادارة مكافحة 
مجموعة من 
 الطلبة

 66 برنامج ادارة المخدرا  24/11/2011

 67 تزويد مستشارون محترفون ببيانا  خريجين 04/12/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريجي

 68 تزويد الشركة النتخصصة ببيانا  خريجين 04/12/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريجي

 69 تزويد ادوية الرازي ببيانا  خريجين 04/12/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريجي

البنك المركزي األردني/مكتب التأهيل 
 الوظيفي

مجموعة من 
 الطلبة

 70 زيارة متحف النقد في البنك المركزي االردني 07/12/2011

 مكتب الطلبة الوافدين
الطلبة 
 ون الاكويتي

 71 عقد لقاا للطلبة الاكويتيين والملحق الثقافي 12/12/2011

 72 بيانا  خريجينتزويد المركز العربي لالنتاج ب 12/12/2011 ون الخريج نالخريجي متابعة

 73 انا  خريجينبيتزويد شركة كفانا لالنظمة ب 12/12/2011 ن و الخريج نيمتابعة الخريج

 74 انا  خريجينبيالسالسل ب تزويد شركة 13/12/2011 ن و الخريج نمتابعة الخريج

مركز االميرة الصندوق االردني الهاشمي، 
بسمه ، وزارة العمل/مكتب التأهيل 

 الوظيفي

مجموعة من 
طلبة الجامعة 
المتوقع 
 تخرجهم

 75 مشاركة في يوم وظيفي 22/12/2011

 وزارة العمل/مكتب التأهيل الوظيفي
طلبة  1

 متفوقين
 76 فرسان التشغيل 22/12/2011

 طالبيةقسم الخدما  ال
مجموعة من 
 الطلبة

 77 دورة الرسم الحرعقد  26/12/2011

 قسم النشاط الثقافي والفني
مجموعة من 
 الطلبة

 78 دورة رسم الرسوم المتحركة واالنميشن 26/12/2011

 79 مركز الحسين للسرطان مع كلية التمريض 05/01/2012 افراد المركز النشاط الرياضي

 80 تصميم الشهادا  08/01/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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 81 انا  خريجينبيب ITCCتزويد شركة  17/01/2012 ن و الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةيالخريج متابعة

 82 خريجينبيانا  تزويد شركة ايمزا االردن ب 17/01/2012 ن و الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 83 عقد دروة الرسم الحر 17/01/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 84 مسابقة ثقافية 25/01/2012 طلبة الجامعة الثقافيالنشاط 

 85 نا  خريجينببياتزويد التأهيل الوظيفي  26/01/2012 ن و الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 النشاط الرياضي
مركز نزال 
 القرأني

 86 ن الاكريمآلحين لتحفيظ القر جمعية الصا 02/02/2012

 شؤون الطلبةن / عمادة متابعة الخريجي
 ن و الطلبة الوافد
 ون /الخريج

 87 خريجين بيانا تزويد شركة القواسمي ب 06/02/2012

 88 تزويد شركة شريف مزيك ببيانا  خريجين 13/02/2012 ون الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 89 المشاركة بمعرض الجامعا  االردنية 19/02/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 90 المشاركة بحملة من عيوني حياة 20/02/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 91 محاضرة بعنوان االصالحا  الدستورية 27/02/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 92 جمعية الثقافة العربية االسالمية 01/03/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 93 محاضرة دور الشباب في مكافحة الفساد 05/03/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 94 انا  خريجينبيتزويد شركة تيماا ب 12/03/2012 ون الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 95 ا  جاللة الملك ومبادراتهإنجاز محاضرة بعنوان  13/03/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 96 مؤتمر العصف الذهني)منتدى الفكر العربي( 14/03/2012 ن و الطلبة الوافد ةشؤون الطلبمكتب الطلبة الوافدين/عمادة 

 97 االعالن عن مسابقة معرض الراجحي للرسم للسيدا  14/03/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 الخدما  الطالبية
الطلبة 
ون الخريج
 واالهالي

 98 االولحفل تخريج الفوج السادس عشر الفصل  18/03/2012

 99 الشونةإلى  تسيير رحلة 21/03/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 100 دعوة للمشاركة بأسبوع الوفاا للجامعة 25/03/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 101 عقد دورة النح  27/03/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 102 خريجين بيانا تزويد امان للتوظيف ب 28/03/2012 ون الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 103 محاضرة حول آفة المخدرا  واضرارها على المجتمع 29/03/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
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 النشاط الرياضي
مركز نزال 

 نيآالقر 
 104 ن الاكريمآة على القر جمعية المحافظ 31/03/2012

 105 انا  خريجينبيتزويد مركز تطوير االعمال ب 01/04/2012 ون الخريج الطلبةن / عمادة شؤون متابعة الخريجي

 106 خريجينببيانا   Optimalتزويد شركة  03/04/2012 ون الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 107 ادارة المخدرا  08/04/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 108 محاضرة التوعية من اخطار المخدرا  10/04/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 109 فعاليا  اليوم المفتوح الترفيهي الثقافي 12/04/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 110 زيارة قيادة المنطقة العسكرية الوسطى 14/04/2012 الطالب العلوم العسكرية

 111 خريجين بيانا ب jordan- jobتزويد  15/04/2012 ون الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 112 عقد دورا  جديدة 17/04/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 113 العقبةإلى  تسيير رحلة 19/04/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 114 م قيسلبلدة أ ون الوافدرحلة للطلبة  20/04/2012 ن و الطلبة الوافد مكتب الطلبة الوافدين/عمادة شؤون الطلبة

 115 نشاط ااكتشف جماليا  وطنك 24/04/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 116 اقامة معرض انواع المخدرا  24/04/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 117 مسرح الفكر الجديد 25/04/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 الخدما  الطالبية
طلبة كلية 
 الحقوق 

 118 رحلة ترفيهية لطلبة كلية الحقوق  28/04/2012

 مكتب الطلبة الوافدين/عمادة شؤون الطلبة
 ن و الطلبة الوافد
ومجتمع 
 المحلي

 119 معرض الجاليا  العربية 30/04/2012

 120 معرض الجاليا  العربية الثالث 30/04/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 121 انا  خريجينبيتزويد مستشارون محترفون ب 03/05/2012 ون الخريج عمادة شؤون الطلبةن / متابعة الخريجي

 122 سفراا من اجل الحوار 03/05/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 123 اكونا بطاطالمسرحية ه 06/05/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 124 خريجينببيانا   تزويد شركة الرواد للنشر 13/05/2012 ن و الخريج / عمادة شؤون الطلبة نلخريجيمتابعة ا

 125 انا  خريجينبيتزويد شركة ماجودي ب 20/05/2012 ون الخريج / عمادة شؤون الطلبة نمتابعة الخريجي

 126 ابداعا  زيتونية 22/05/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي
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 النشاط الموسيقي
مدرسة االميرة 

 ثرو 
 127 حفل تخريج الطالبا  المرحلة الثانوية 28/05/2012

 128 خريجين بيانا تزويد شركة جورج اوزيد ب 03/06/2012 ون الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 129 تزويد مركز تطوير االعمال بيبيانا  خريجين 06/06/2012 ون الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 130 عقد دورة اللغة االنجليزية والجيتار 14/06/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 131 خريجين بيانا تزويد الحلول النهائية ب 17/06/2012 ون الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 النشاط الرياضي
طالب 
 المدارس

 132 مدارس فيالدلفيا الوطنية 22/06/2012

 133 المؤتمر الوطني لنبذ العنف 24/06/2012 الجامعةطلبة  النشاط الثقافي

 الخدما  الطالبية
الطلبة 
 ون الخريج
 واالهالي

 134 حفل تخريج الفوج السادس عشر الفصل الثاني 27/06/2012

 135 تزويد شركة شريف مزيك ببيانا  خريجين 01/07/2012 ون الخريج / عمادة شؤون الطلبة ينمتابعة الخريج

 136 خريجين بيانا تزويد مستشارون محترفون ب 01/07/2012 ون الخريج / عمادة شؤون الطلبة نالخريجيمتابعة 

 الخدما  الطالبية

اربعون طالبا 
من كليا  
العلوم 
 والهندسة

 137 المدارس العمريةإلى  رحلة ترفيهية 17/07/2012

 138 تصويريوم في حياة االردن  22/07/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 الخدما  الطالبية
الطلبة 
 ون الخريج
 واالهالي

 139 حفل تخريج الفوج السادس عشر الفصل الصيفي 27/09/2012

 140 اتحاد الجامعا  العربية 03/10/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 141 مؤتمر كلية الصيدلة الدولي السنوي  17/10/2012  النشاط الموسيقي

 142 المجلس األعلى للشباب 18/10/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 143 اكونا بطاطالعرض مسرحية ه 23/10/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 144 معرض ابداعا  26/10/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 145 االعالن عن الموسم الثقافي 26/10/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 146 المشاركة بمسابقة ثقافية 05/11/2012 طلبة الجامعة الثقافيالنشاط 

 147 االشتراك بحملة صوتك حااكم 06/11/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي
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 148 خريجين بيانا ب تزويد شركة الرواد للنشر 11/11/2012 ون الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 11/11/2012 الجامعةطلبة  النشاط الثقافي
المشاركة بالحملة االعالمية للهيئة المستقلة 

 لالنتخابا 
149 

 150 مؤتمر طالبي بعنوان لنتشاور من اجل برلمان جديد 15/11/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 مكتب الطلبة الوافدين/عمادة شؤون الطلبة
الطلبة 
 ون الاكويتي

 151 الاكويتيين والملحق الثقافيعقد لقاا للطلبة  19/11/2012

 مكتب الطلبة الوافدين/عمادة شؤون الطلبة
الطلبة 
 ون القطري

 152 تعليق اعالن للسفارة القطرية 20/11/2012

 153 نخريجي بيانا يد االفق العربي للتوظبف بتزو  21/11/2012 ون الخريج / عمادة شؤون الطلبة نمتابعة الخريجي

 154 محاضرة دينية )الشباب ألم وأمل ( 22/11/2012 الجامعةطلبة  الخدما  الطالبية

 155 المشاركة بالمؤتمر العربي االول لإلبداع 29/11/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 156 زيارة دائرة الجمارك 04/12/2012 ن و الطلبة الوافد مكتب الطلبة الوافدين/عمادة شؤون الطلبة

 157 خريجين بيانا زويد مركز تطوير االعمال بت 05/12/2012 ون الخريج شؤون الطلبةن / عمادة متابعة الخريجي

 158 زيارة كلية القيادة واالركان 08/12/2012 الطالب العلوم العسكرية

 159 الجمعية االردنية لتشجيع التبرع باالعضاا 08/12/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 160 خريجين بيانا تزويد بنك االسكان ب 09/12/2012 ون الخريج الطلبة/ عمادة شؤون نمتابعة الخريجي

 161 المشاركة في حفل توزيع جوائز 11/12/2012 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 الخدما  الطالبية
اطفال قرى 

SOS 
13/12/2012 

مؤسسة قرى االطفال إلى  زيارة وفد من طلبة الجامعة
SOS في طبربور 

162 

 163 المشاركة بمونديال الحسين الثقافي 14/12/2012 طلبة الجامعة الثقافيالنشاط 

 مكتب الطلبة الوافدين/عمادة شؤون الطلبة
طلبة عرب 

06 
 164 ود .احمد الطيبي06عقد لقاا لطلبة عرب  03/01/2013

 الخدما  الطالبية
خمسون طالبا 
 من الجامعة

 165 العقبةإلى  رحلة طلبة الجامعة 29/01/2013

 النشاط الرياضي
مركز الفاروق 

 نيآالقر 
 166 ن الاكريمآجمعية المحافظة على القر  07/02/2013

 167 المشاركة بمسابقة تصاميم ابداعية للمباني الخضراا 26/02/2013 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 168 المولد النبوي اقامة حفل انشادي بمناسبة ذكرى  05/03/2013 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 الخدما  الطالبية
من  032

 المسنين
 169 زيارة دار المسنين وتقديم الهدايا 06/03/2013
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 الخدما  الطالبية
مرضى مركز 
الحسين 
 للسرطان

 170 زيارة مركز الحسين للسرطان وعمل احتفال للمرضى 06/03/2013

 الخدما  الطالبية

الطلبة الفائزون 
في المسابقا  
واوائل 

 التخصصا 

 171 منطقة الشمالإلى  رحلة ترفيهية 11/03/2013

 الخدما  الطالبية
الطلبة 
ون الخريج
 واالهالي

 172 حفل تخريج الفوج السابع عشر الفصل االول 14/03/2013

 21/03/2013 طلبة الجامعة الخدما  الطالبية
اقامة معرض صور لألسرى واستضافة االسيرة أحالم 

 التميمي
173 

 174 احتفاال  مجلس الطلبة بيوم الاكرامة 24/03/2013 طلبة الجامعة الخدما  الطالبية

 175 المعهد المروري االردني 28/03/2013  النشاط الرياضي

 النشاط الموسيقي
ن في و المشارك

 المؤتمر
 176 مؤتمر ضمان الجودة للتعليم العالي 02/04/2013

 177 زيارة قيادة الدرك 06/04/2013 الطالب العلوم العسكرية

 مكتب الطلبة الوافدين/عمادة شؤون الطلبة
الطالبا  
 الوافدا 

 178 رحلة للطالبا  الوافدا  للعقبة 12/04/2013

 179 ورشة الخط العربي لغتنا الجميلة 16/04/2013 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 النشاط الموسيقي
ن في و المشارك

 المؤتمر
22/04/2013 

( رأس المال 00العلمي الدولي السنوي) المؤتمر
 البشري في اقتصاد المعرفة

180 

 النشاط الموسيقي
ن في و المشارك

 المؤتمر
 181 مؤتمر كلية العلوم وتاكنولوجيا المعلوما  08/05/2013

 182 حضور ندوة الحد من ظاهرة حوادث الطرق  23/05/2013 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 الخدما  الطالبية
طالب من 61

 الجامعة
 183 0203( /  01/1إلى  1/1رحلة عمرة من ) 06/06/2013

 184 المشاركة في احتفال اليوم العالمي لمكافحة المخدرا  26/06/2013 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 الخدما  الطالبية
الطلبة 
ن و الخريج
 واالهالي

 185 حفل تخريج الفوج السابع عشر الفصل الثاني 27/06/2013

 186 خريجين بيانا تزويد مركز االميرة بسمة ب 08/07/2013 ن و الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 187 خريجين بيانا تزويد مؤسسة رامز ب 20/07/2013 ون الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي

 188 خريجين بيانا شرق اوسطية بتزويد  20/08/2013 ون الخريج ن / عمادة شؤون الطلبةمتابعة الخريجي
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قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها
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 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية
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 الخدما  الطالبية
 ن و الطلبة الخري
 واالهالي

 189 حفل تخريج الفوج السابع عشر الفصل الصيفي 26/09/2013

 النشاط الموسيقي
 في ون المشارك

 المؤتمر
 190 مؤتمر كلية االداب 29/10/2013

 191 استقبال الطلبة الجددحفل  05/11/2013 الطلبة الجدد الخدما  الطالبية

 192 برنامج دورة المخدرا  24/11/2013 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 193 سيير قافلة شهداا االردنالمشاركة بت 25/11/2013 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 النشاط الرياضي
طلبة الجامعة 

 االعاقةو وذو 
 194 لذوي االعاقةحفل استقبال بمناسبة اليوم العالمي  03/12/2013

 195 معرض بانوراما الهجرة النبوية 05/12/2013 طلبة الجامعة النشاط الثقافي

 16/12/2013 طلبة الجامعة النشاط الثقافي
استضافة الدكتور محمد راتب النابلسي إللقاا 

 محاضرة
196 

 197 زيارة قيادة الدرك 19/12/2013 الطالب العلوم العسكرية

 198 مشروع االضحية في عيد االضحى المبارك 09/11/2014 الطلبة الفقراا الطالبيةقسم الخدما  

 عمادة شؤون الطلبة
مجموعة من 
 الطلبة

 199 دليل الطالب 2011/2012

 عمادة شؤون الطلبة
مجموعة من 
 الطلبة

 200 الاكتاب السنوي  2011/2012

 عمادة شؤون الطلبة
مجموعة من 
 الطلبة

 201 الطالبدليل  2012/2013

 عمادة شؤون الطلبة
مجموعة من 
 الطلبة

 202 الاكتاب السنوي  2012/2013
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  جتهم من قبل المركز الصحي : رسم بياني يوضح عدد أفراد المجتمع المحلي الذين تمت معال(1.1) شكل

  
 

 لالطالع عليهافي الجامعة ة متوافر قائمة الوثائق ال    0.4
  

 العامة:الوثائق 
 

  0203/0200الطالب دليل 
 كتاب القوانين واألنظمة والتعليما  في الجامعة 
  0203/0200دليل الخطط الدراسية. 
  لس الحااكمية في الجامعةامج محاضر اجتماعا. 
 ا  الخاصة لبرامجها.عتمادواال جامعةالعام لل عتمادالتقارير الخاصة باال 
 أو الوضع المالي لها. جامعةاإلداري للأو  اكاديميالموضوع األ سواا التي تطال جامعةالتقارير العامة حول ال 
  واإلداري واإلبداعا  األدبية، وخدمة المجتمع. اكاديميالبحث العلمي واأل في جامعةا  الإنجاز تقارير حول 
 جامعةالخطة االستراتيجية لل. 
 عةجاموالموظفين حول قضايا ذا  صلة بالراا الطلبة وأعضاا هيئة التدريس المسوحا  التي أجري  حول آ  
 والتدقيق المالي لها. جامعةتقارير الميزانية العامة لل 
 .التقارير حول عمل المكتبة واحتياجاتها ومشكالتها 
 جامعةالتقارير حول المؤتمرا  والندوا  وورش العمل التي نظمتها ال. 
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عدد أفراد المجتمع المحلي الذين تم 
يةمعالجتهم خالل عيادة يوم السبت المجان
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 جامعةريس والموظفين والطلبة ولجان الاألدلة والاكتب والمراجع الخاصة بمساعدة أعضاا هيئة التد. 
 ي أو مؤسسا  التعليم العالي أو وزارة التعليم العال اعتمادالتي تقدم  بها سابقا  لهيئة  جامعةالتقارير الخاصة بال

 ككل أو أحد برامجها. جامعةوضمان الجودة لل عتمادمجلس التعليم العالي أو أية جهة  أخرى خاصة باال
 وعرض  على مجالس الحااكمية فيها أو نوقش  في مؤتمرا  أو  جامعةة التي أجري  من قبل الالتقارير التقييمي

 لهذا الغرض. جامعةندوا  عقدتها ال
 التي أبرمتها مع جها  أخرى  جامعةة أو الخدماتية أو اإلدارية في الاكاديمياالتفاقيا  ذا  الصلة بالبرامج األ

 سواا أاكان  محلية أم عربية أم عالمية.
 والواجبا  والمسؤوليا  المناطة بالمسؤولين عنها. جامعةهيااكل التنظيمية في الال 
 عةجامللطلبة المسجلين في ال اكاديميالتقارير الخاصة بالتسجيل واالحصائيا  التي تبين الوضع األ. 
 الطالبيةصة بالخدما  حول أنشطتها والخطط الخا جامعةالتقارير الصادرة عن عمادة شؤون الطلبة في ال. 
 مياكاديالسجال  الخاصة بمتابعة الخريجين والدراسا  التتبعية حول جوانب الضعف والقوة في إعدادهم األ 

 دائهم الوظيفي.مل والمؤسسا  والعاملين فيها عن أواالجتماعي والشخصي والمهني ورضا أرباب الع
 جامعةالخطط الخاصة بالتطوير المستقبلي لل. 

 
 
   

 ورسالتها وأهدافها والتخطيط (: جامعةبالمعيار األول ) رؤية الالوثائق الخاصة  
 جامعةالخطة االستراتيجية لل. 
 جامعةداا الالتقارير السنوية حول أ. 
 وضمان الجودة عتمادمكتب اال تقارير. 
 .الدراسا  المتعلقة بالتخطيط 
  لطالبلالنمو في أعداد أعضاا هيئة التدريس والمبعوثين والطلبة والتغيرا  على نسبة عضو هيئة التدريس. 
 والعاملين فيها. جامعةدراسة تحليل الحاجا  الخاصة ببرامج ال 
 جامعةالخطط الخاصة بتطور الموارد البشرية والمالية لل. 
 جرااو  جامعةنتائج األبحاث الخاصة بتقييم أنشطة ال  ها وعملياتها ومخرجاتها.اتا 
 جامعةالخطط واألهداف االستراتيجية والرئيسة للوحدا  الرئيسة في ال. 
 وخططها وخطط وحداتها الرئيسة. جامعةاألهداف االستراتيجية والرئيسة لل 
 ها من تمادعا ورسالتها وأهدافها وطريقة تطويرها وتاريخها وتاريخ إدخال التعديال  عليها و  جامعةوثيقة تبين رؤية ال

 .جامعةقبل مجالس الحااكمية في ال
 يمياكادالدراسا  المتصلة بمتابعة الخريجين والواقع الوظيفي لهم ورضاهم عن إعدادهم الجامعي المهني واأل 

 والشخصي واإلجتماعي ورضا أرباب العمل والمسؤولين عن آدائهم الوظيفي.
 جامعةالتعلم التي حققها الطلبة المسجلون في ال الدراسا  التي تناول  نواتج. 
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 الوثائق الخاصة بالمعيار الثاني ) البرامج التربوية (:

  أو إرالقها والتوقف عن تقديمها. جامعةة للاكاديميوالسياسا  الخاصة بفتح البرامج األ اإلجرااا 
 والمتطلبا  الخاصة بها. جامعةة التي تقدمها الاكاديميالدليل الخاص بوصف البرامج األ 
 جامعةة التي تقدمها الاكاديميالخطط الدراسية للبرامج األ. 
 جامعةة للبرامج التي تقدمها الاكاديميعينا  ممثلة لوصف المساقا  التي تتضمنها الخطط األ. 
 جامعةة التي تقدمها الاكاديمياألهداف العامة والخاصة بالبرامج األ. 
 ة التي اكاديميلتي تستخدم في المساقا  التي تتضمنها الخطط الدراسية للبرامج األعينا  ممثلة ألدوا  التقييم ا

 .(Rubricsساللم التقدير ) ، ( portfolios) االختبارا ، والمشاريع، والملفا  التقييمية )  جامعةتقدمها ال
 جامعةتقدمها الة التي اكاديميأمثلة على أدوا  القياس والتقويم التي تستخدم لتقييم البرامج األ. 
 ا اإلدارية ووحداته جامعةة التي تقدمها الاكاديميأمثلة على كيفية توظيف نتائج الدراسا  التقييمية للبرامج األ

 واألنشطة التي تقدمها لتطويرها وتحسينها.
 جامعةالدرجا  المعمول به في ال نظام تقييم الطلبة ومنح. 
 جراااتة حول برامجها وأنشطتها و ألي جهة خارجي جامعةتقارير داخلية أجرتها ال  ها ونواتجها.ا 
  وأدوا  تقييم تعلم الطلبة. إجرااا الخطط الخاصة بتطوير 
 .السياسا  والتشريعا  الخاصة بتقييم تعلم الطلبة 
 جامعةنواتج التعلم المتوقع من الطلبة تحقيقها للبرامج المختلفة التي تقدمها ال. 
 للمهارا  والاكفايا  الخاصة بتطوير أدوا  القياس  جامعةدريس في الالبراهين على امتالك أعضاا هيئة الت

 .امعةجوتطبيقها وتحليل نتائجها وتوظيفها لتحسين عملية التعلم والتعليم وأساليبها المستخدمة في ال
 يلتقييم  أعضاا هيئة التدريس والمادة الدراسية والنتائج التي انته  اليها ف جامعةالنماذج المستخدمة في ال 

 السنوا  الثالث المنصرمة من تاريخ إجراا دراسة التقييم الذاتي.
 وتطويرها. جامعةالدليل التوجيهي لبناا المساقا  والبرامج المستخدمة في ال 
 ة والاكليا  والجامعا .اكاديميتقارير أو محاضر لجنة الخطة في األقسام األ عينا  من 
  وخريجيها.الدراسا  التي تناول  فاعلية البرامج 
 ة وق  عدد الطلبإلى  جامعةنسبة عدد الطلبة الحاصلين على الدرجا  العلمية للبرامج المختلفة التي تقدمها ال

 التحاقهم ككل.
  التقديرا  للمعدال  الترااكمية التي تخرج بها الطلبة في البرامج المختلفة للاكليا  والتخصصا  في السنوا  الثالث

 دراسة التقييم الذاتي.المنصرمة من تاريخ إجراا 
  جرااا و  جامعةالخاصة بأسس القبول والنجاح والتخرج المتبعة في ال اإلجرااا الشروط و تي الدرجا  ال اعتماد ا 

 الدرجا  العلمية لهم وتخرجهم. اعتماديحصل عليها الطلبة في المساقا  و 
 للطلبة. اكاديمينماذج من األدوا  التي تستخدم في اإلرشاد األ 
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 ين مقدار الدعم المالي الذي توفره الجامعة ألرراض البحث العلمي أو ما تم انفاقه على البحث العلمي وثائق تب
 في السنوا  الثالث األخيرة من تاريخ إجراا دراسة التقييم الذاتي.

 جامعةدليل برامج الدراسا  العليا في ال. 
 

 (: الطلبة والخدمات الطالبية)  الثالث بالمعيار الخاصة الوثائق
  جرااا السياسا  الخاصة بسلوك الطلبة وضبطهم وحقوقهم ومسؤولياتهم و النظر في شكاويهم والغش في  ا 

 االمتحانا  واألنشطة الطالبية.
 .الرسوم والسياسا  المرتبطة بتحصيلها أو إعادتها أو تأجيلها 
 والمنطقة ( التي قدمتها  إحصائيا  بالمساعدا  المالية بأنواعها المختلفة ) موزعة حسب البرنامج والجنس

 لطلبتها في السنوا  الثالث المنصرمة من سنة إجراا دراسة التقييم الذاتي. جامعةال
 جامعةرسالة الوحدا  الخدماتية الخاصة بالطلبة وأهدافها في ال. 
  جامعةالبراهين والشواهد على تحقق أهداف أنشطة الوحدا  التي تقدم الخدما  الطالبية في ال. 
  م لطلبتها على نواتج التعلم المتحققة لهم وعلى سيره جامعةالتي تتركها الخدما  الطالبية التي تقدمها الاآلثار

 .جامعةونموهم االجتماعي والشخصي واإلنفعالي والعقلي خالل التحاقهم بال اكاديمياأل
 جامعةاالستراتيجية الخاصة بالخدما  الطالبية التي تقدمها ال. 
 جامعةة في المتوافر دية الطالبية القائمة بالجمعيا  واألن. 
 جامعةعينة من المنشورا  والمطبوعا  الخاصة بخدما  الطلبة الصادرة عن ال. 
  جامعةالطلبة في ال ة بمجلسالخاص التعليما. 
 .هيكل الوحدا  الخاصة بالخدما  الطالبية والتسهيال  التربوية لهم 
 لدعم أنشطة الخدما  الطالبية في السنوا  الثالث المنصرمة لسنة إجراا  جامعةالميزانية التي خصص  في ال

 دراسة التقييم الذاتي.
 .السياسا  الخاصة بقبول الطلبة والمعايير المستخدمة للمفاضلة بينهم 
  الخاصة بتظلم وشكاوي الطلبة. جامعةالمتبعة في ال اإلجرااا السياسا  و 
 والمطاعم والمقاصف ) الرعاية الصحية جامعةدما  الطالبية في الالخطط الخاصة بالوحدا  التي تقدم الخ ،

 والتسجيل ومتابعة الخريجين واألمن والسالمة ( اكاديميواإلرشاد األ
 ة وحفظها واالطالع عليها وأخذ المعلوما  منها.اكاديميالسياسا  الخاصة بسجال  الطلبة األ 
 للطلبة من خالل عمادة شؤون الطلبة. جامعةاألنشطة الرياضية والفنية التي تتيحها ال 
 لقاه والشخصي الذي يت اكاديميواإلعداد األ جامعةنتائج  الدراسا  المتصلة بمسح آراا الطلبة والخريجين حول ال

 .جامعةالطلبة خالل تواجدهم في ال
 

 (: أعضاء هيئة التدريس)  الرابع بالمعيار الخاصة الوثائق
  م.تخصصاته اعتمادقائمة بأسماا أعضاا هيئة التدريس المتفررين ورير المتفررين ومؤهالتهم ووثائق 
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 جامعةدليل أسماا أعضاا هيئة التدريس في ال. 
  واألقسام والاكليا . جامعةعضاا مجالس الحااكمية في الأسماا أ 
 ها دراسة لتي تلي السنة التي أجري  بالخطة الخاصة باستقطاب أعضاا هيئة التدريس وتعيينهم للسنوا  الثالث ا

 التقييم الذاتي.
 الطلبة في السنوا  الخمس السابقة لسنة إجراا إلى  والنمو في نسبتهم جامعةنمو أعضاا هيئة التدريس في ال

 التقييم الذاتي.
  وترقيتهم  موتقييمهم وتجديد عقوده جامعةوالسياسا  والتعليما  الخاصة بتعيين أعضاا التدريس في ال اإلجرااا

 والمعايير المستخدمة لترقيتهم أو إنهاا عقودهم أو إيقاع العقوبا  عليهم.
 جامعةة في الاكاديميالسياسا  الخاصة بالحرية األ. 
  الخطط الخاصة بالنمو المهني ألعضاا هيئة التدريس وبرامج التوعية الخاصة بأعضاا هيئة التدريس الجدد في

 .جامعةال
 لطلبة ألعضاا هيئة التدريس والمادة والعملية التدريسية.ملخص عن نتائج تقييم ا 
  ا ذا  والقضاي اإلجرااا النتائج التي انته  إليها المسوحا  الخاصة ب راا أعضاا هيئة التدريس حول بعض

 الصلة بهم أو آراا اآلخرين بهم.
 ها.ألعضاا هيئة التدريس فيالمجموع الاكلي إلى  جامعةنسبة عدد أعضاا هيئة التدريس رير المتفررين في ال 
 ة.اكاديميمهامهم األإلى  نسبة أعضاا هيئة التدريس الذين يتولون مرااكز إدارية إضافة 
 . اللجان التي يشارك بها أعضاا هيئة التدريس 
 جامعةالنماذج المستخدمة لتقييم أعضاا هيئة التدريس في ال. 
 .نماذج من ملفا  أعضاا هيئة التدريس وسيرهم الذاتية 
 بداعا  الطلبة وأعضاا  إنجاز فيما يتعلق باالبتعاث أو اإليفاد وتبني  جامعةاسا  السي ختراعا  وا  هيئة  اوا 

 التدريس ورعايتها.
 المتصلة بدعم البحث العلمي ألعضاا هيئة التدريس. جامعةسياسا  ال 
  لتقييم إجراا دراسة ااحصائيا  عن ترقيا  أعضاا هيئة التدريس وتقاعدهم في السنوا  الثالث السابقة لسنة

 الذاتي.
 

 (: اإليفاد والبحث العلمي واإلبداعات)  الخامس بالمعيار الخاصة الوثائق
  امعةجالتي تتعلق بالبحث العلمي وعقد المؤتمرا  والندوا  واإلبداعا  واالختراعا  النافذة في ال السياسا. 
 والبحث العلمي.ة اكاديميالسياسا  الخاصة بحرية أعضاا هيئة التدريس األ 
 .بداعاتهم  نماذج من بحوث أعضاا هيئة التدريس وا 
   التي تستخدم لتقييم اإلنتاج العلمي ألعضاا هيئة التدريس. اإلجرااا المعايير و 
  ملخص بالميزانية التي أنفق  على دعم اإلنتاج العلمي والبحثي ألعضاا هيئة التدريس في السنوا  الثالث

 ة التقييم الذاتي.السابقة لسنة  إجراا دراس
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  التي تبين مساهمة أعضاا هيئة التدريس في رسم السياسا  الخاصة باالبتعاث ودعم اإلنتاج  ملخصا  للقرارا
 العلمي والبحثي ومشاركتهم بالندوا  والمؤتمرا .

 ث الوحضرها أعضاا هيئتها التدريسية في السنوا  الث جامعةعدد المؤتمرا  والندوا  والورش التي عقدتها ال
 السابقة لسنة إجراا دراسة التقييم الذاتي.

 
 (: المكتبة ومصادر المعلومات)  السادس بالمعيار الخاصة الوثائق 

 جامعةالخطط الخاصة بتطوير المكتبة ومصادر المعلوما  األخرى في ال. 
 جامعةالوثائق المطبوعة التي تعرف الطلبة بالخدما  والتسهيال  ومصادر التعلم المتاحة في ال. 
 خر ثالث سنوا .لمعلوما  تبين عددهم ومؤهالتهم آلإحصائيا  بالعاملين في المكتبة ومصادر ا 
 .إحصائيا  عن مقتنيا  المكتبة ومصادر المعلوما  األخرى 
   نماذج من المقاييس التي تستخدم لتقرير فاعلية وكفاية التسهيال  التي تقدمها المكتبة ومصادر المعلوما

 ها وأهدافها.األخرى وخدمات
  الهيكل التنظيمي إلدارة المكتبة وريرها من مصادر التعلم ومرااكز الخدما  الحاسوبية والوسائل التعليمية

 واالتصاال .
 .عينا  من السير الذاتية للعاملين في المكتبة ومصادر المعلوما  األخرى 
  ى تعنى بمقتنيا  المكتبة.الصيغ األصلية المكتوبة لالتفاقيا  المبرمة مع مؤسسا  أو مكتبا  أخر 
 ة في المكتبة.متوافر الخدما  الحاسوبية واإللاكترونية ال 
 (: الحاكمية واإلدارة)  السابع بالمعيار الخاصة الوثائق
 جامعةالوثائق الخاصة بمجالس الحااكمية في ال. 
 جامعةقائمة بأسماا مجالس الحااكمية في ال. 
  جامعةالحااكمية والموظفين في الالسياسة الخاصة بتضارب مصالح أعضاا مجالس. 
 جامعةمحاضر اجتماعا  مجالس الحااكمية في ال. 
 جامعةالوصف الوظيفي والمؤهال  لرئيس ال. 
 وأعضاا هيئة التدريس. جامعةالسياسا  المكتوبة الخاصة بمسؤوليا  المواقع اإلدارية في ال 
 السنوا  الثالث المنصرمة.والتغيرا  التي طرأ  عليها في  جامعةالهيكل التنظيمي لوحدا  ال 
 جامعةهيئة التدريس والموظفين ولجان ال ااألدلة الخاصة بأعضا. 
 وخططها اإلدارية والمالية. جامعةوثائق حول سياسا  ال 
 والمسؤوليا  والواجبا  المناطة بها. جامعةوصف للمواقع اإلدارية في ال 
 ووظائفها ومهامها وأعضائها. جامعةوصف اللجان القائمة في ال 

 
 (: المصادر المالية)  الثامن بالمعيار الخاصة الوثائق
 للسنة التي تجرى دراسة التقييم الذاتي خاللها. في السنوا  الثالث المنصرمة جامعةالميزانيا  الخاصة بال 
 اللها.سة التقييم الذاتي خفي السنوا  الثالث المنصرمة للسنة التي تجرى درا جامعةتقارير التدقيق المالي لل 
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 جامعةالخطة المالية االستراتيجية لل. 
 في آخر ثالث سنوا . جامعةاالستثمارا  المالية لل 
 جامعةخطط تنمية المصادر المالية في ال. 
 األخيرة سواا أاكان  حكومية أم من قبل أفراد أم  السنوا  الثالثةفي  جامعةالهبا  والدعم المالي الذي تلقته ال

 جمعيا  أم مؤسسا  خاصة.
 جامعةمن الرسوم الجامعية ونسبته من الدخل اإلجمالي لل جامعةمقدار الدخل المتحقق لل. 
  نفقا  صندوق مساعدة الطلبة والبعثا  في السنوا  الثالث التي تسبق السنة التي تجرى فيها دراسة التقييم

 الذاتي.
   مقدار ما أنفق على دعم البحث العلمي وخدمة المجتمع واألبنية والمختبرا  والمكتبة في كل سنة من السنوا

 الثالث التي تسبق التي تجرى فيها دراسة التقييم الذاتي.
 ( في السنوا  الثالث السابقة  جامعةوالضمان اإلجتماعي ) حصة ال ة نهاية الخدمةمقدار ما أنفق على مكافأ

 التي تجرى دراسة التقييم الذاتي خاللها. للسنة
  ووصف محتواها. جامعةمجلس الحااكمية في الإلى  قائمة بالتقارير المالية التي رفع 

 
 (: المصادر المادية)  التاسع بالمعيار الخاصة الوثائق
 في توفير االستخدام اآلمن لمرافقها. جامعةالسياسا  التي تتبعها ال 
   السابقة السنوا  الثالثة والتجديدا  التي أدخل  على األجهزة والمعدا  خاللأبرز التحديثا. 
 ا  والتسهيال  التدريسية، وأبرز التغيرا   والتطور  جامعةالخطة الرئيسة لتطوير وتحسين المصادر المادية في ال

 لذاتي خاللها.خالل السنوا  الثالث السابقة للسنة التي تجرى دراسة التقييم ا جامعةالتي أدخلتها ال
 وتحديثها وصيانتها، وأبرز التحسينا  جامعةالخطط السنوية طويلة األمد من أجل النهوض بالمصادر المادية بال 

 واإلضافا  التي أدخل  على المصادر المادية في السنوا  الثالث السابقة لسنة إجراا دراسة التقييم  الذاتي.
 حصائيا  ب نسب إشغال األبنية والمختبرا  والمكتبة للسنوا  الثالث معدل المساحا  المخصصة للطالب وا 

 السابقة لسنة إجراا دراسة التقييم الذاتي.
 جامعةالخريطة اإلنشائية لمباني ال. 
 في السنوا  الثالث القادمة جامعةالخطط الخاصة بالمشاريع المستقبلية لتنمية المصادر الطبيعية لل. 
 (: النزاهة المؤسسية)  العاشر بالمعيار الخاصة الوثائق
  فيما يتصل بتظلم الطلبة وشكاويهم، وسلوك االنضباط لهم وتأديبهم وتعيين  جامعةالتي تستخدم في ال اإلجرااا

الموظفين وأعضاا هيئة التدريس، والسياسا  والممارسا  الخاصة بترقية الموظفين وأعضاا هيئة التدريس ونقلهم 
 أو فصلهم.

  جامعةة للاكاديمياألالسياسا  الخاصة بالحرية. 
 جامعةالمجالس التأديبية ألعضاا هيئة التدريس والموظفين في ال. 
 في التعامل مع أعضاا هيئة التدريس والموظفين والطلبة. جامعةالسياسا  الدالة على عدالة ال 
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 .األنظمة والتعليما  الخاصة بتأديب أعضاا هيئة التدريس والطلبة 

 (: التفاعل مع المجتمع)  الحادي عشرالوثائق الخاصة بالمعيار 
 .الخطط السنوية طويلة األمد للنهوض بمؤسسا  المجتمع المحلي ودعمها 
 مع المجتمع المحلي. جامعةوالسياسا  الدالة على تعاون ال الوثائق 
 .مقدار ما أنفق على خدمة المجتمع في السنوا  الثالث السابقة لسنة إجراا دراسة التقييم الذاتي 
  طلبة المجتمع المحلي الذين تم تقديم الدعم لهم سواا أاكان على شكل بعثا  أم على شكل دعم مالي إلاكمال عدد

 دراستهم في البرامج المختلفة الملتحقين بها.

 (: إدارة ضمان الجودة)  الثاني عشرالوثائق الخاصة بالمعيار 
 جامعةضمان الجودة في ال جرااا الخطط التطويرية إل. 
 ومؤهالتهم وتخصصاتهم الدقيقة والمهام  جامعةفراد الاكادر القائم على وحدة ضمان الجودة في الإحصائية بأ

 الموكلة إليهم.
 اإلدارية  ها وممارستهاإجراااتكم على التزامها بمعايير ضمان الجودة في جامعة للحالمعايير التي تستخدمها ال

 ة.اكاديميوالوظيفية واأل
 جامعةائمة على ضمان الجودة في الالهيااكل التنظيمية للوحدا  الق. 
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 ملخص التقرير .5

 هو خالصة دراسة ميدانية قام  بها الجامعة لتقييم ذاتها،التقرير الشامل لدراسة التقييم الذاتي لجامعة الزيتونة األردنية 
مسة وخمؤسسا  التعليم العالي،  اعتماد( بنود مطابقة لمتطلبا  هيئة 6تضمن )ي( ، و A4( صفحة حجم )036ويتاكون من )
 وقد اتصف التقرير بالمميزا  اآلتية:عشر ملحقا ، 

 
 التفاصيل البند الرقم

 التقرير الشامل لدراسة التقييم الذاتي في جامعة الزيتونة األردنية عنوان التقرير  0
 مؤسسا  التعليم العالي / مديرية ضمان الجودة اعتمادهيئة  الجهة الموجه إليها التقرير  0
  32/20/0200بتاريخ  0/03/0200قرار مجلس العمداا رقم  الجهة التي اعتمدت التقرير  3
 فريق العمل الذي أنجز دراسة التقييم الذاتي في الجامعة الجهة التي ناقشت التقرير  0
 دراسة التقييم الذاتي إنجازلجنة المتابعة والتنسيق لفريق  الجهة التي أعدت التقرير  5
 20/20/0200حتى  20/20/0200( سنوا  من 3) للتقريرالمدة الزمنية   1
 حسب الهيكل جميعها والمساندة ة واإلداريةاكاديميمكونا  الجامعة األوحدا  و  نطاق التقرير  2

 التنظيمي للجامعة
والمدخال  والعمليا  والمخرجا  والبرامج  اإلجرااا و  واآلليا السياسا ،  موضوع التقرير  6

 امعةفي الجا  نجاز ة، والوثائق والمستندا  واألنشطة والقرارا  واإلاكاديمياأل
ة والقيادا  اإلدارية، وأعضاا هيئة التدريس، والعاملين، اكاديميالقيادا  األ الفئات المستهدفة  6

 والطلبة والخريجين، وفئا  المجتمع المحلي
سا  مؤس اعتمادلضمان الجودة والمعتمدة من قبل هيئة  اإلثني عشرالمعايير  محاور التقرير  02

 )النموذج الشامل( التعليم العالي
ة واإلدارية وأعضاا هيئة اكاديمي( شخصا  من القيادا  األ23ضم فريق العمل ) فريق العمل  00

 التدريس، والنشطاا في مجال ضمان الجودة والطلبة
دراسة ميدانية تحليلية تقييمية استنتاجية استداللية، في ثالث مستويا  هي:  ومستوياتها الدراسةنهج   00

 منهجية التخطيط و آليا  التنفيذ و مدى الفاعلية.
استخدم  في الدراسة مجموعة أدوا ، وأهمها االطالع على الوثائق في  أدوات الدراسة  03

والجماعية، استطالعا  الرأي، أمااكن حفظها، المقابال  الشخصية 
واالستبانا  المقننة والمفتوحة، تحليل البيانا  الرقمية )النسب والمعدال  

 واألعداد(، ومؤشرا  األداا الرئيسة والفرعية.
في تقييم مدى تحقق كل معيار من معايير ضمان الجودة اعتمد  الدراسة  آليات الدراسة  00

 على اآلليا  األتية: 
 قييم العامة في ت استخالص النتائج النهائيةالنتائج: إلى  التوصل

  .الجامعة ككلمدى تحقق المعيار في 



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة

www.Zuj.edu.jo  جامعة الزيتونة األردنية    دراسة التقييم الذاتي ير الشامل لنتائجالتقر 
 

QM16/1111- page 130/140 

 التفاصيل البند الرقم
  ي فالموضوعية بنزاهة وشفافية  اصدار األحكام: االستنتاجا تحديد

 .نقاط الضعفرصد تحديد نقاط القوة و 
  قدمتز نقاط القوة، و تعز تقديم المقترحا  التي التوصيا : إقتراح 

 لتحقق معايير ضمان الجودة فرص التحسين المطلوبة
 المهام و  رسم الخطة التحسينية: الجدولة الزمنية للتوجها  المستقبلية

 في الجامعة، وتحديد المسؤوليا ، ومؤشرا  األداا. للتحسين
دراسنننننة التقييم الذاتي التي تنفذ كل خمس سننننننوا  مرة واحدة،  إجرااا حسنننننب  مهام الدراسة  05

 تتصمن مهام الدراسة البنود اآلتية:
 مدى تحقيق الجامعة، ومكوناتها  لرؤية الجامعة ورسالتها وراياتها. 
 في الجامعة، ومكوناتها. مستوى تطبيق نظام إدارة الجودة وفاعليته 
  ا نجاز هذه اإلوفاعلية ، ه من الخطة االستراتيجيةتنفيذما تم نسبة. 
  وفاعلية تحققهااإلثني عشرالجودة ضمان مدى تحقق معايير ،. 

ية، تم االستناد إليها في التوصل اعتمد  الدراسة على مجموعة وثائق مرجع الوثائق المرجعية للدراسة  01
 للنتائج الواردة في هذا التقرير، وهذه الوثائق هي:

 رؤية الجامعة ورسالتها وراياتها 
 كتاب القوانين واألنظمة والتعليما  في الجامعة 
 ا  الخاصةعتمادالعام، ومعايير اال عتمادمعايير اال 
 معايير ضمان جودة مؤسسا  التعليم العالي 
  0201-0200الخطة االستراتيجية للجامعة 
 دليل نظام إدارة الجودة في الجامعة 
  0203التقرير المعمق والتفصيلي للجامعة 
 إلعداد دراسة التقييم الذاتي المشروع األولي 
  تنفيذ دراسة التقييم الذاتي في الجامعة إجرااا 
  والقرارا  والوثائق والمحاضر  اإلجرااا البرامج والخطط والتقارير و

 0203-0200والسجال  والمستندا  المتوافرة في الجامعة لألعوام 
قد ، 0203-0200 السنوا  الثالثةردنية وخالل تبين أن جامعة الزيتونة األ خالصة التقرير العامة  02

ما نسبته  رؤيتها، وأنجز إلى  تحقيق رسالتها والتوصلأنجز  شوطا  كبيرا  في 
من خطتها االستراتيجية، وهذا مطابق لما خطط له، وقام  ببناا نظام  35%

، وقد تبين أن %26 تحقق إدارة الجودة وتطبيقه في الجامعة ومكوناتها بنسبة
 حققت ا  الخاصة بنسبةعتمادالعام واال عتمادالجامعة حقق  االلتزام بمعايير اال

 قنسبة تحق معدلتطبيق معايير ضمان الجودة فيها، بتحقق ، وقد 022%
 ( 0.6التفاصيل في الجدول . )22%
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 ( مدى تحقق معايير ضمان الجودة في الجامعة1.5الجدول )
 

 رقم
 الفاعلية التنفيذ التخطيط قيد الدرس المعيار المعيار

 %52 %12 %122 التخطيط والفاعلية، الرؤية والرسالة: الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط 21
الدراسا  ، البكالوريوس،التخطيط والتقييم، المتطلبا  العامة: البرامج التربوية وفاعليتها 20

 ؟ %52 %122 العليا

 المسؤوليا  العامة لبرامج، الخدما  الطالبية وتنظيمهاأهداف : الطلبة والخدمات الطالبية 23
 %52 %42 %52 الخدما  الطالبية، للطلبة وسجل العالما  اكاديميالتقييم األ، تطوير الطلبة

24 
 

ة تقييم أعضاا الهيئ، اختيار أعضاا الهيئة التدريسية : أعضاء الهيئة التدريسية*
يئة النمو المهني ألعضاا اله، الهيئة التدريسيةالتعليما  الخاصة بأعضاا ، التدريسية
 التدريسية

55% 52% 32% 

 %42 %12 %12 االيفاد والبحث العلمي واالبداعات 25
التسهيال  والوصول ، مصادر المعلوما  والخدما ، المكتبة: المكتبة ومصادر المعلومات 26

 %62 %45 %12 التخطيط والتقييم، اإلدارة والطواقم البشرية، إليها

 %42 %62 %12 القيادة واإلدارة، مجلس الحااكمية، نظام الحااكمية واإلدارة في المؤسسة: الحاكمية و اإلدارة 24
االستثمار ، اإلدارة المالية، كفاية المصادر المالية، التخطيط المالي: المصادر المالية 25

 %122 %122 % 122 المالي 

 %12 %12 %32 التخطيط للمصادر، األجهزة والموارد، التدريسية والداعمةالتسهيال  : المصادر المادية 21
12 
  

مرارية ضمان است، المعايير المهنية واألخالقية في ادارتها وعملياتها: النزاهة المؤسسية*
 %62 %42 %42 تزام بحرية السعي وااكتساب المعرفةاال ،النزاهة

11 
  

وفير ، تالمشاريع ميزانية، ومشاريع تخدم المجتمعبرامج ودراسا  : لتفاعل مع المجتمع*ا
إجراا الدراسا  لمعرفة أثر المشاريع ، دقيقة وصحيحة في أدلتها ومنشوراتهامعلوما  
 .المنفذة

 ؟ 42% 42%

10 
  

مكتب جودة يتولى إدارته أشخاص مؤهلون لضمان تحقيق  إيجاد:إدارة ضمان الجودة*
 %122 %52 %122 .نظام الجودة، وتوفير األدلة على ذلك
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 الخطة التحسينية للجامعة .6

 

 

 
 جامعة الزيتونة األردنية 

Al-Zaytoonah University of Jordan 
وضمان الجودة عتمادمكتب اال  

Accreditation and Quality Assurance Office  
QM16/3131-1.0   التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستمراريتها إجراءات –للجامعة  الخطة التحسينية 

 
 

 م     1310/       30/     13 التاريخ:
 1310/    53/    11  الرقــم :

 
 
 
 

 4136-4132الخطة التحسينية لجامعة الزيتونة األ ردنية 
 لخطة االستراتيجية للجامعة( ل4) ملحق

 
 اإلجراءات

 التوقيعاالسم و  التاريخ المسؤولية اإلجراء الرقم
 00/20/0200 فريق عمل تنفيذ دراسة التقييم الذاتي عداداإل 1

 
 

  03 جلسة اللجنة العليا لضمان الجودة رقم: الموافقة 0
 0/03/0200قرار رقم: 

32/20/0200  

 32/20/0200 رئيس الجامعة عتماداال 3
 

 

 
 
 

 نسخة لكل من:
 

 رئيس مجلس األمناء 
 أ.  رئيس الجامعة 
 أ.  نائب رئيس الجامعة 
 )السا ة تعمداء الكليات )يعمم تعلى األقسام 
 السا ة مديرو الدوائر اإل ارية والمراكز المساندة 
 وضمان الجو ة تعتما ملف ضمان الجو ة / مكتب اال 

 
 



الصفحة الرئيسة

محتويات التقرير

قائمة بالمصطلحات الواردة في التقرير 
والتعريف االجرائي لها

المقدمة

 ملخص وصفي إلجراءات دراسة التقييم الذاتي

 آلية إشراك الوحدات األكاديمية واإلدارية 
والطلبة في تنفيذ الدراسة

الهدف من دراسة التقييم الذاتي ومدى تحققه

معلومات ضرورية لفهم إجراءات دراسة التقييم 
الذاتي في الجامعة

لمحة مختصرة عن تحقق معايير الجودة في 
الجامعة

ملخص موجز لتقرير دراسة التقييم الذاتي

فصول الدراسة

الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيط

البرامج التربوية وفاعليتها

الطلبة والخدمات الطالبية

 أعضاء الهيئة التدريسية

االيفاد والبحث العلمي واالبداعات

المكتبة ومصادر المعلومات

 الحاكمية و اإلدارة

المصادر المالية

 المصادر المادية

النزاهة المؤسسية

التفاعل مع المجتمع

إدارة ضمان الجودة

الوثائق التي استندت عليها دراسة التقييم الذاتي

قائمة الوثائق المرفقة مع تقرير الدراسة

قائمة الوثائق المتوافرة لالطالع عليها

ملخص التقرير

الخطة التحسينية للجامعة
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 رؤيتة الجامعة
قليميا  في برامجها التعليمية ، وأنشطتها البحثية ضمن معايير االإلى  أن تصل الجامعة   عتمادمكانة مرموقة محليا  وا 

 لضمان الجودة
 رسالة الجامعة

االرتقاء بمستوى التعليم الجامعي ، ورفد المجتمع المحلي واالقليمي بالكوادر المتخصصة والخبرات المؤهلة القادرة  
البحثية و ات الجامعة العلمية إنجاز على التطوير واالبداع والقيادات المدربة الفاعلة، ومواكبة التطور التكنولوجي بما يعزز 

 بيئة علمية خصبة وجاذبة. إلى إيجاد والمعرفية في خدمة المجتمع، سعيا  
 الجامعة غايات
 الخطط الدراسية المواكبة الحتياجات المجتمع والتقدم العلمي اتعتما توفير بيئة تعليمية متطورة ، و .2
 الجامعةبناء الخبرات القا رة والمؤهلة، وإتعدا ها في مجاالت التخصص المعتمدة  في  .4

 مع المجتمع في التفاتعل السهامتحفيز الطلبة وتشجيعهم تعلى التعلم والتفوق والبحث واالنتاج والعمل كفريق، وا .13
 تشجيع البحث العلمي و تعم الدراسات العلمية والعملية في المجاالت المختلفة، لتلبية احتياجات المجتمع المحلي. .11
األساليب والوسائل التعليمية واالهتمام بمصا ر تكنولوجيا التعليم  تعزيز التعليم والتعلم االلكتروني وتطوير .11

 والتعلم.
 ، بما يخدم العملية التعليمية والعلمية للجامعةكا يميالربط بين الكا رين اإل اري واأل .11
 التوجه نحو المجتمع اإلقليمي بثقافاته المتعد ة .10

 قيــم الجامعـة
 االنتماء الوطني 
 االخالص والنزاهة 
 القابلية للتعلم المستمر 
 العدالة في التقييم 
 الريادة واالبتكار 
 العمل الجماعي 

 
 مقدمة

ة، التقرير الشامل لدراسة التقييم الذاتي في الجامع إنجازمنعطفا  مهما  في مسيرة الجامعة، ففيها تم  4102شكل  بداية العام  
، والذي شارك في إعداده عدد كبير من 4102-4100األخيرة  الثالثةالسنوا  ا  الجامة خالل إنجاز هذا التقرير الذي تناول 

ين واإلداريين والطلبة ضمن فريق عمل شكل لغايا  تنفيذ دراسة التقييم الذاتي في مكونا  الجامعة جميعها، وتضمن اكاديمياأل
ق كل حقلتوصيا  بهدف تعزيز تنتج عن التقرير مجموعة من او في الجامعة.  عشر معيارا  ثني اإلالتقرير الشامل مدى تحقق 

 ا التقريربهدف تحويل التوصيا  التي خلص إليهو ، واالستفادة من فرص التحسين التي توصل إليها التقرير الشامل. معيار
 مهما  قابلة للتنفيذ والقياس، تم إعداد الخطة التحسينية للجامعة حسب المواصفا  والشروط اآلتية:إلى 

  وتنتهي بانتهائها، وعليه 4102 -4104تعتبر الخطة التحسينية جزا ال يتجزا من الخطة االستراتيجية للجامعة ،
 .4102-4102القادمة  السنوا  الثالثةتم تحديد المدة الزمنية لتحقيق بنود الخطة التحسينية جميعها في 

  المعيار الذي  نقطة، بحيث تتضمن الخانة األولى رقمتم ترقيم بنود الخطة التحسينية بخانتين لاكل بند تفصل بينهما
 ينتمي إليه البند، والخانة الثانية تمثل الرقم المتسلسل للبند داخل نفس المعيار.

  ها، ونطاق تطبيق المهمة )الجهة المستفيدة(، إنجاز تم تحديد لاكل بند من بنود الخطة موضوع المهمة التي يجب
والجهة المسؤولة عن تنفيذ هذه المهمة، وتاريخ البدا بتنفيذ المهمة، والمدة الزمنية الالزمة لتنفيذها، ومؤشرا  األداا 

.اتحدد مدى تحقيق المهمة ألهدافه التي
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 4136-4132التحسينية للجامعة  الخطة

مدة  بداية التنفيذ المسؤولية النطاق البند الرقم
 مؤشرات  األداء التنفيذ

 : الرؤية والرسالة واألهداف والتخطيطالمعيار األول

1.1 

 :ة الرؤية والرسالة واألهدافمراجع إجرااا  تعديل
 تصبح دوريتها كل سنتين مرة واحدة 
  في تحقق الرؤية  ا نجاز اإلتضمن ربط مدى اسهام

 والرسالة.

الجامعة 
 ومكوناتها

 اللجنة العليا لضمان الجودة
 وضمان الجودة عتمادمكتب اال

05/22 /0200 
شهر 
 واحد

نسخة جديدة من اإلجراا توافر   
 وتعميمه وتطبيقه

1.1 
استحداث بند ثاب  في التقارير السنوية لمكونا  

مراجعة الرؤية والرسالة  إجرااا  طبيقالجامعة حول ت
 واألهداف

الجامعة 
 ومكوناتها

 اللجنة العليا لضمان الجودة
 وضمان الجودة عتمادمكتب اال

05/22/0200 
شهر 
 واحد

تضمن التقارير السنوية لمكونا  
 الجامعة لهذا االجراا

1.1 
رؤية الجامعة ورسالتها، لتاكون  اعتمادإصدار تعليما  ب

 رؤية ورسالة لاكل الدوائر اإلدارية والمرااكز المساندة
الدوائر 
 اإلدارية

 رئاسة الجامعة
 وضمان الجودة عتمادمكتب اال

05/22/0200 
شهر 
 واحد

لوحا  رؤية الجامعة توافر   
ورسالتها في الدوائر اإلدارية 

 والمرااكز المساندة
 البرامج التربوية وفاعليتها: المعيار الثاني

1.1 
استحداث التخصصا  والبرامج  إجرااا توثيق 
 ة في الجامعة، وآليا  تنفيذهااكاديمياأل

الاكليا  
 واألقسام

 مجلس العمداا
 وضمان الجودة عتمادمكتب اال

05/26/0200 
شهر 
 واحد

 في العام اإلجرااا تطبيق هذه 
 عند االستحداث 1315
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مدة  بداية التنفيذ المسؤولية النطاق البند الرقم
 مؤشرات  األداء التنفيذ

1.1 
متابعة الخريجين  إجرااا توثيق آليا  ربط بين 

جرااا و   تطوير وتحديث الخطط الدراسية ا 
الاكليا  
 واألقسام

 مجلس العمداا
 05/26/0200 وضمان الجودة عتمادمكتب اال

شهر 
 واحد

تطبيق هذه اآلليا  عند تحديث 
 الخطط الدراسية

1.1 
الرسائل واالطروحا  الجامعية  اعتماد إجرااا تضمين 

ة من اختيار الرساللطلبة الدراسا  العليا، نموذج يتض
 من قائمة األولويا  لحاجا  المجتمع المحلي.

برامج 
الدراسا  

 العليا

مجلس العمداا، وعمادة البحث 
العلمي والدراسا  العليا، والاكليا  
 التي تطرح برامج دراسا  عليا

05/26/0200 
شهر 
 واحد

عند  اإلجرااا تطبيق هذه 
الرسائل للعام  اعتماد

1310/1315. 
 : الطلبة والخدمات الطالبيةالمعيار الثالث

1.1 
التخطيط لتشكيل لجان استقبال الطلبة الجدد في 

 الاكليا 
 الطلبة

 ا الاكلي مدااعرئاسة الجامعة، و 
 مرؤساا األقسا

 العام الجامعي
0200/0205 

 مستمر
تشكيل لجان استقبال الطلبة 

 في الاكليا  دالجد

0.3 
تنفيذ دراسة الستطالع راي الطلبة في استراتيجيا  

 التدريس التي يوظفها اعضاا هيئة التدريس في الجامعة
 الطلبة

 عميد كلية األداب
 قسم معلم صف

 العام الجامعي
0200/0205 

مرة كل 
 عام

 تعميم نتائج الدراسة

 الطلبة وحدة خاصة باالرشاد النفسي والتربوي . استحداث 3.3
 الجامعةرئيس 

 مجلس العمداا
 العام الجامعي

5020/1020  
 مستمر

وجود وحدة لالرشاد النفسي 
 والتربوي 

0.3 
نفيذ دراسة تقوم بها عمادة شؤون الطلبة تالتخطيط ل

 ما  الطالبيةللتعرف على مدى رضا الطلبة عن الخد
 عميد شؤون الطلبة الطلبة

 العام الجامعي
0200/0205  

 مستمر
استطالعا  الرأي نتائج توافر   

 وتعميمها

5.3 
توسيع قاعدة األنشطة الالمنهجية في كليا  الجامعة 
 المختلفة لضمان مشاركة ااكبر عدد من طلبة الجامعة

 عمداا الاكليا  الطلبة
 العام الجامعي

0200/0205  
 مستمر

زيادة عدد األنشطة ونسبة 
 مشاركة الطلبة

 : أعضاء الهيئة التدريسيةالمعيار الرابع

1.0 
تطوير أعضاا هيئة التدريس في الجامعة،  إنشاا وحدة

 ا، والقائمين عليهاوآليا  عمله اوتحديد مهامه

أعضاا 
هيئة 
 التدريس

 31/35/1310 مجلس األمناا ومجلس العمداا
شهر 
 واحد

والبدا في تنفيذ  إنشاا الوحدة
 .1310السنوية للعام  اخطته
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مدة  بداية التنفيذ المسؤولية النطاق البند الرقم
 مؤشرات  األداء التنفيذ

1.0 
والمدرس المتميز استحداث تعليما  للباحث المتميز 

 والناشط المتميز، وتطبيقها في الجامعة

أعضاا 
هيئة 

 التدريس

العمداا، مجلس األمناا، ومجلس 
 األقسامومجالس الاكليا ، و 

31/35/1310 
1 

 شهور

هذه التعليما  وتطبيقها  اعتماد
إبتداا  من العام الجامعي 

1310/1315 

1.0 
التعاقد مع عضو هيئة تدريس رير  إجرااا تطوير 

 ةمياكاديمتفرغ بهدف استقطاب الاكفااا  والخبرا  األ

أعضاا 
هيئة 

 التدريس

مجلس العمداا، واللجنة العليا 
 عتمادلضمان الجودة، ومكتب اال

 وضمان الجودة
15/32/1310 

شهر 
 واحد

 بعد التعديل اإلجرااا تطبيق هذه 
في بداية العام الجامعي 

1310/1315 

0.0 
تقييم أعضاا  إجرااا استحداث آليا  لالستفادة من 

 هيئة التدريس في تجديد العقود ومنح التسهيال .

أعضاا 
هيئة 

 التدريس

مجلس العمداا، واللجنة العليا 
 عتمادلضمان الجودة، ومكتب اال

 وضمان الجودة
شهر  15/32/1310

 واحد

  في التعيينا هذه اآلليا تطبيق 
بداية العام الجامعي  مع

1310/1315 
 : اإليفاد والبحث العلمي واإلبداعاتالمعيار الخامس

 الجامعة. تعليما  اإليفاد.تعديل  1.5
 مجلس األمناا

 مجلس العمداا.
 شهرين 0/5/1310

إقرار التعديال  من مجلس 
العمداا والمصادقة عليها من 

 مجلس األمناا.

1.5 
ومعلنة تضمن استدامة وضع خطة تنفيذية واضحة 

 عملية اإليفاد في جميع التخصصا .
 األقسام

 الاكليا .
 عمداا الاكليا .،رؤساا األقسام.

 مدير مكتب اإليفاد.
 شهرين 1/1/1310

إقرار الخطة من مجلس العمداا 
والمصادقة عليها من مجلس 

 األمناا.

1.5 
وضع تعليما  شاملة ومتاكاملة تغطي جميع مكونا  

 البحث العلمي.
 الجامعة.

 مجلس البحث العلمي.

 مجلس العمداا.
 شهرين 1/0/1310

إقرار التعليما  من مجلس 
العمداا والمصادقة عليها من 

 مجلس األمناا.
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مدة  بداية التنفيذ المسؤولية النطاق البند الرقم
 مؤشرات  األداء التنفيذ

0.5 
عقد ندوا  علمية لعرض نتائج وتوصيا  البحوث 

 المنشورة.
 األقسام
 الاكليا .

 رؤساا األقسام.

 عمداا الاكليا .
شهرية  0/5/1310

 ومستمرة

تقديم تقارير دورية من األقسام 
والاكليا  ورفعها لعمادة البحث 

 العلمي.

 الماجستير في المشاريع البحثية المدعومة.إشراك طلبة  5.5
 األقسام

 الاكليا .
عمداا  رؤساا األقسام.

 الاكليا .عميد البحث العلمي.
 مستمرة 5/13/1310

عدد طلبة البكالوريوس 
ر المشاركين في والماجستي

 المدعومة.المشاريع 

1.5 
إجراا دراسة لتحديد االحتياجا  التنموية والخدمية 

 للمجتمع المحلي.
، أعضاا هيئة التدريس الجامعة.

 عمادة البحث العلمي.و 
 أشهر 1 5/13/1310

تحديد المشكال  واالحتياجا  
الخدمية والتنموية للمجتمع 

 المحلي.

7.5 
تشجيعية ألعضاا هيئة وضع أسس لمنح حوافز 

 التدريس الحائزين على برااا  اختراع.

الرئيس 
 األقسام

 الاكليا .

عمداا و  رؤساا األقسام.
 الاكليا .عميد البحث العلمي.

15/0/1310 
شهر 
 واحد

إقرار األسس من مجلس العمداا 
والمصادقة عليها من مجلس 

 األمناا

 األقسام توثيق اإلبداعا  الفنية واألدبية. 2.5
 الاكليا .

عمداا و  رؤساا األقسام.
 الاكليا .عميد البحث العلمي.

عدد اإلبداعا  الفنية واألدبية  مستمرة 0/5/1310
 .نقة. وعدد الجوائز لقاا ذلكالموث

 : المكتبة ومصادر التعلمالمعيار السادس

1.1 
التعريف بروشورا  منشورا  و طباعة التخطيط ل

 الطلبة وتوزيعها على والتسهيال  التي تقدمها، المكتبةب
 مدير المكتبة الطلبة

العام 
0200/0205 

 عدد البروشورا  الموزعة مستمر

 الطلبة المكتبة إلى دعمل جوال  تعريفية للطلبة الجدالتخطيط ل 1.1
 مدير المكتبة و رئاسة األقسام

 و العالقا  العامة
فصل ال بداية
 دراسيال

 مستمر
عدد الطلبة في الجوال  التعريفية 

 هاوعدد
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0.5 
عقد ندوا  علمية لعرض نتائج وتوصيا  البحوث 

 المنشورة.
 األقسام
 الاكليا .

 رؤساا األقسام.

 عمداا الاكليا .
شهرية  0/5/1310

 ومستمرة

تقديم تقارير دورية من األقسام 
والاكليا  ورفعها لعمادة البحث 

 العلمي.

 الماجستير في المشاريع البحثية المدعومة.إشراك طلبة  5.5
 األقسام

 الاكليا .
عمداا  رؤساا األقسام.

 الاكليا .عميد البحث العلمي.
 مستمرة 5/13/1310

عدد طلبة البكالوريوس 
ر المشاركين في والماجستي

 المدعومة.المشاريع 

1.5 
إجراا دراسة لتحديد االحتياجا  التنموية والخدمية 

 للمجتمع المحلي.
، أعضاا هيئة التدريس الجامعة.

 عمادة البحث العلمي.و 
 أشهر 1 5/13/1310

تحديد المشكال  واالحتياجا  
الخدمية والتنموية للمجتمع 

 المحلي.

7.5 
تشجيعية ألعضاا هيئة وضع أسس لمنح حوافز 

 التدريس الحائزين على برااا  اختراع.

الرئيس 
 األقسام

 الاكليا .

عمداا و  رؤساا األقسام.
 الاكليا .عميد البحث العلمي.

15/0/1310 
شهر 
 واحد

إقرار األسس من مجلس العمداا 
والمصادقة عليها من مجلس 

 األمناا

 األقسام توثيق اإلبداعا  الفنية واألدبية. 2.5
 الاكليا .

عمداا و  رؤساا األقسام.
 الاكليا .عميد البحث العلمي.

عدد اإلبداعا  الفنية واألدبية  مستمرة 0/5/1310
 .نقة. وعدد الجوائز لقاا ذلكالموث

 : المكتبة ومصادر التعلمالمعيار السادس

1.1 
التعريف بروشورا  منشورا  و طباعة التخطيط ل

 الطلبة وتوزيعها على والتسهيال  التي تقدمها، المكتبةب
 مدير المكتبة الطلبة

العام 
0200/0205 

 عدد البروشورا  الموزعة مستمر

 الطلبة المكتبة إلى دعمل جوال  تعريفية للطلبة الجدالتخطيط ل 1.1
 مدير المكتبة و رئاسة األقسام

 و العالقا  العامة
فصل ال بداية
 دراسيال

 مستمر
عدد الطلبة في الجوال  التعريفية 

 هاوعدد
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موظفي  عقد دورا  تأهيلية لموظفي المكتبة 1.1
 مستمر 0205العام  مدير المكتبة المكتبة

 نالمستفيدي عدد الدورا  وعدد
 منها

0.1 
عقد دورا  تدريبية على استخدام قواعد البيانا  للطلبة 

 وأعضاا الهيئة التدريسية

الطلبة 
وأتعضاء 

هيئة 
 التدريس

الجامعةمدير المكتبة و رئاسة   
العام  بداية

 الجامعي
 

عدد الطلبة وأعضاا الهيئة 
وعدد  نالتدريسية المستفيدي

 الدورا  التدريبية
 الحاكمية واإلدارة: المعيار السابع

1.7 
وثيق ، وتختيار القيادا  الجامعية إلتعليما  استحداث 
 لتطبيقها، وآليا  التدقيق والمتابعة لها. إجرااا 

أعضاا 
هيئة 
 التدريس

فريق متخصص إداري وقانوني يتم 
 تشكليله لهذا الغرض

العام 
0205 

1 
 شهور

التعليما  توافر   
 وتطبيقها اإلجرااا و 

 ، وآليا  تطبيقهلحوافزاستحداث نظام ل 1.7
جميع 
 العاملين

 0205العام  قانوني متخصص–فريق إداري 
1 
 شهور

 النظام وتطبيقهتوافر   

1.7 
ة تطوير الوحدا  التنظيميو   ،تحديث الهيكل التنظيمي

 التي تتطلب ذلك
مكونا  
 الجامعة

فريق عمل متخصص يتم الرئيس، 
 تشكليه لهذا الغرض

 0200العام 
3 
 شهور

 هيكل تنظيمي محدثتوافر   

0.7 
لوصف الوظيفي، ليشمل كل المواقع ل دليل تطوير

 اإلدارية والتنظيمية في الجامعة، وتعميمه
العاملين في 
 الجامعة

فريق عمل متخصص الرئيس، 
 بالموارد البشرية

 0205العام 
1 
 شهور

 تقديم تقرير عن عمل الفريق -
 تقديم نسخة محدثة عن نظام -

 : المصادر الماليةالمعيار الثامن

1.2 
توفير التغذية الراجعة من الدائرة المالية لمكونا  

 بشكل دوري  الجامعة
مكونا  
 الجامعة

 وجود التغذية الراجعة مستمر 0200العام  الدائرة المالية

 الدائرة المالية الجامعة توفير موارد مالية احتياطية لألزما  1.2
مع الخطة 
 االستراتيجية

 مستمر
موارد مالية احتياطية توافر   

 للجامعة
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 هيئة المديرين الجامعة القيام باستثمارا  مالية للجامعة 1.2
مع الخطة 
 االستراتيجية

 استثمارا  مالية للجامعةتوافر    مستمر

 المعيار التاسع: المصادر المادية

1.4 
د بالموار  بند خاصسنوية لاكل دائرة الخطة تضمين ال

 .، صيانتها وتحديثهاالمادية
الدوائر 
 االدارية

 سنوية 0/0/0200 رئاسة الجامعة والدوائر االدارية
اقرار خطة سنوية من قبل الدوائر 

 االدارية ومتابعة تنفيذها

1.4 
موااكبة التطور التاكنولوجي وبناا االنظمة البرمجية 

 الالزمة لتطوير المؤسسة
مكونا  
 الجامعة

 سنة 0/0/0205 رئاسة الجامعة والدوائر االدارية
تطوير انظمة برمجية وتحديث 
االجهزة المستخدمة في الدوائر 

 االدارية

1.4 
جراا تجارب  وضع خطط شاملة للطوارج والحوادث وا 

 على فعاليتها بشكل دوري  تطبيقية
 تقديم تقارير دورية. سنة 0/5/0200 رئاسة الجامعة الجامعة

 المعيار الحادي عشر: التفاعل مع المجتمع

1.11 
ضمن الخطة  محور التفاعل مع المجتمع  تفعيل

 السنوية للجامعة
الجامعة 
 والمجتمع

 عتمادالمكتب او رئاسة الجامعة 
 الدوائرو العمادا  و ضمان الجودة و 

العام الجامعي 
0200/0205 

 مستمر
وجود محور التفاعل مع المجتمع 
الخارجي ضمن بنود الخطة 

 السنوية

1.11 
 حتياجا  المجتمعمسوحا  لتحديد ااجراا دراسا  و 

 وأولوياته
الجامعة 
 والمجتمع

 مدراا الدوائر  ،العمادا 
 

العام الجامعي 
 مستمر 0200/0205

 عدد المسوحا  المنفذة
 الدراسا  المنفذة عدد

1.11 
اجراا استطالعا  للراي لقياس فاعلية البرامج 

 والخدما  التي تقدمها الجامعة للمجتمع 
 فئا  المجتمع

مدراا الدوائر مدراا  ،العمادا 
 المرااكز

العام الجامعي 
0200/0205 

 مستمر
مطابقة عدد استطالعا  الراي 

 مع عدد االنشطة المنفذة

0.11 
الدراسا  مركز مهام تفعيل مهمة خدمة المجتمع ضمن 

 وخدمة المجتمعوالتدريب االستشارا  و 
 مدير المركزو رئاسة الجامعة  فئا  المجتمع

العام الجامعي 
0200/0205 

 مستمر
دمة خوجود خطط تنفيذية متعلقة ب
 المجتمع، وتنفيذها



الصفحة الرئيسية

 
Al-ZaytoonahUniversity of Jordan ة الـزيتـونــــة األردنيــةـجـامع التقرير الشامل لنتائج دراسة التقييم الذاتي 

 

QF16/1111– page 140/140 

مدة  بداية التنفيذ المسؤولية النطاق البند الرقم
 مؤشرات  األداء التنفيذ

5.11 
ل التعاملجها  التي تم سنوي ل قامة لقااالتخطيط ال

  معها من المجتمع ، وتنفيذها سنويا  
الجامعة 
 والمجتمع

العام الجامعي  رئاسة الجامعة 
0200/0205 

 اقامة هذا النشاط  مستمر

 المعيار الثاني عشر: إدارة ضمان الجودة

1.11 
إعداد خطة لتفعيل اللجنة التنفيذية اإلدارية لمكتب 

 وضمان الجودة في الجامعة عتماداال
الدوائر 
 اإلدارية

وضمان الجودة  عتمادمكتب اال
 والدوائر اإلدارية

 العام الجامعي
0200/0205 

 مستمر
الجودة في  إجرااا تطبيق 

 الدوائر اإلدارية جميعها

1.11 

استحداث خطة لعملية التدقيق الداخلي على جميع 
وتطبيقها  مكونا  الجامعة ضمن جدولة زمنية دقيقة،

 بفاعلية

مكونا  
 الجامعة

وضمان الجودة  عتماداال مكتب
 ولجانه التنفيذية

 العام الجامعي
0200/0205 

 مستمر
نتائج اعمليا  التدقيق توافر   

 الداخلي

1.11 

بحيث يتم حفظ الوثائق والسجال   إجرااا تطوير 
لمدة التقل عن ثالث سنوا  قبل القيام  بهااالحتفاظ 

 .أو اتالفهابعملية أرشفتها 

مكونا  
 الجامعة

 الجامعةرئيس 
 مدير مكتب ضمان الجودة

0/21/0200 1 
 شهور

تطبيق آليا  حفظ الوثائق 
تالفها  وا 

0.11 

ونماذج الجودة المعتمدة على  جرااا نشر سجل إل
الموقع  فيوضمان الجودة  عتمادصفحة مكتب اال

 للجامعة االلاكتروني

مكتب 
 عتماداال

وضمان 
 الجودة

 مدير مكتب ضمان الجودة
 الاكليا  ممثلوا الجودة في

 العام الجامعي
0200/0205 

 مستمر
وجود السجل على الموقع 

 االلاكتروني

 
 


