
  

  
 

  

 

 

 



 7171-7102الخطة االستراتيجية الثانية لجامعة الزيتونة األردنية  / 

Page 2 of 67 
 

 
 

 عنوان الخطة 7171-7102الخطة االستراتيجية لجامعة الزيتونة األردنية 
 المدة الزمنية للخطة، من تاريخ: 10/10/7102 إلى تاريخ: 10/10/7171

 مجلس أمناء الجامعةمجلس الجامعة و 
 المسؤولة عن  لعلياالجهة ا
 ومتابعة تنفيذها الخطةتقييم 

 الجهة المسؤولة عن تنفيذ الخطة  ورؤساء الشعب  والمراكز عمداء ورؤساء األقسام ومديرو الدوائر اإلداريةال
 الجهة المسؤولة عن تقييم اآلداء مكتب االعتماد وضمان الجودة

 
 

 التوثيق:
 التوقيع التاريخ المسؤؤل العملية الرقم
    الخطةاللجنة المكلفة بإعداد  الخطة أعد 1
    ومجلس األمناء مجلس الجامعة ناقش الخطة وأقرها 2
      االستاذ الدكتور رئيس الجامعة اعتمد الخطة 3
      معالي السيد رئيس مجلس األمناء صادق على الخطة 4

 
 

 يجية:ملخص الخطة االسترات
مع طلبة وعاملين وفئات المجت: بمشاركة جميع المستفيدين من الجامعة ورسالتها وقيمهاعلى ضوء تحديث رؤية الجامعة 

 الضعفاط القوة و ونق لفرص والتحدياتادراسة  تم، للجامعةلبيئة الداخلية والبيئة الخارجية ل دقيق، وبعد إجراء تحليل المحلي
لمدى ه تم تحديد اإلطار العام للخطة االستراتيجية متوسطة ا، وعليالحالية والمستقبليةأولويات الجامعة وحاجاتها  تحديد بهدف

(  هدفًا 05( غايات استراتيجية انسجامًا مع معايير ضمان الجودة المحلية، وتم وضع )8(، وتم صياغة )أكاديمية سنوات 3)
ت شاركقد و  التنفيذية. أهداف الخطة ومهامها( مؤشر أداء لتقييم مستوى تحقيق 125) واستراتيجيًا لتحقيق هذه الغايات،  
تحسين ، و هاهدافوأ  الخطط التنفيذية الكفيلة بتحقيق غايات الجامعةمقترحات بإعداد  جميعها كوادر الجامعة األكاديمية واإلدارية

معايير  (8)للجامعة والتي تضمنت الثانية الخطة االستراتيجية  اعدادتم  وبعد دراسة محتويات هذه الخطط التنفيذية. األداء
   ( مهمة.105، و) اً فرعي أً معيار ( 23)و حيوية رئيسية
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 كلمة رئيس الجامعة
 

مسة خ يتزامن االعالن عن الخطة االستراتيجية الثانية للجامعة، مع احتفاالت اليوبيل الفضي لها، بعد مرور
بالحصول على شهادة ضمان  م، وقد توجت الجامعة مسيرتها1993تأسيسها عام  على( عامًا 20) وعشرين

وهي أول جامعة أردنية تحصل على هذه الشهادة بنسختها المحدثة التي  (ISO9001:2015)الجودة العالمية 
دارة المخاطتركز  كما حصلت كلية الصيدلة وكلية التمريض فيها على شهادة ضمان  .رعلى دور القيادة، وا 

على هذه  الحاصلتانتان الوحيد انالكليت ما، وهوضمان جودتهامن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي جودة ال
  بين الجامعات األردنية الرسمية والخاصة.الشهادات 

ضمن أفضل خمسمائة جامعة  (Green Metrics)وقد حققت الجامعة مراكز متقدمة في التصنيف العالمي 
ي ف متقدمة في نتائج امتحان الكفاءة الجامعية، وتبوأت مراكز في مجال البيئة والتنمية المستدامة في العالم

 األبحاث العلمية المنشورة في قواعد بيانات سكوبص عدد، وحققت تقدمًا ملموسًا في ( من تخصصاتها45%)
(Scopus) ات كلية العمارة والتصميم بتخصصاستحداث  حيث تمفي بنيتها األكاديمية  ملموس، وحدث تطور

، وتم تعزيز ةيفيالوظ األوصافالهيكل التنظيمي للجامعة وتحديث  تعديل تمعد أن ، وبنيتها اإلدارية بتطبيقية
الكامل وتعمل الجامعة حاليًا بومركز مراقبة، وبوابات إلكترونية،  الكترونيةالجامعية بمنظومة كميرات  البيئة

 على الطاقة الشمسية.
ادة هيكلة إع بعد أن تمة االستراتيجية، وقد حرصت الجامعة على إعادة النظر في ترتيب أولوياتها في الخط

محاور الخطة االستراتيجية إلى معايير ضمان جودة التعليم العالي الصادرة استندت و نظام إدارة الجودة فيها، 
، غاياتهاو  تحديث رؤيتها، ورسالتها وقيمها ذلك سبق .سات التعليم العالي وضمان جودتهاعن هيئة اعتماد مؤس

لقوة نقاط ا بعد إجراء تحليل استراتيجي شمل لتغطية كافة المحاور. تم كل ذلك مؤشرات األداء زادت عددو 
 . ط الضعف، والفرص والتحدياتونقا

ومن الجدير بالذكر، أن كوادر الجامعة األكاديمية واإلدارية شاركت في إعداد الخطط التنفيذية الالزمة لتنفيذ 
س األمناء ومجلس الجامعة وممثلي المجتمع المحلي والطلبة بمراجعتها، الخطة االستراتيجية، وقام أعضاء مجل

وقدموا اقتراحات جوهرية ساهمت في شمولية وتكاملية  ومنهجية وموضوعية الخطة االستراتيجية للسنوات 
 (.  2525-2512الثالث األكاديمية القادمة )

  
 أ.د تركي ابراهيم عبيدات
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  مقدمة:
 

(، المتضمن تشكيل لجنة تكون مهمتها وضع 54/51/2512( تاريخ )2512-11/43/2511العمداء رقم ) عماًل بقرار مجلس
(، باشرت اللجنة اجتماعاتها، بعقد االجتماع األول 2525-2512االطار العام لخطة الجامعة االستراتيجية لألعوام الجامعية )

( اجتماعًا،  وتداولت فيها المقترحات المتعلقة بجميع 11) ، واستمرت بعقد اجتماعاتها التي بلغت19/51/2512لها بتاريخ 
، الذي اعتمدت فيه تقريرها النهائي، وقد 51/51/2512عناصر الخطة االستراتيجية، حيث كان االجتماع األخير لها بتاريخ 

 انت اجتماعاتها على النحو اآلتي:ك
 
 

نسبة  تاريخ االجتماع رقم االجتماع
 موضوع االجتماع الحضور

 تحديد المرجعيات المعتمدة، واالسس وخطة عمل اللجنة 155% 19/51/2512 51/2511-2512
 مخطط انسيابي العداد الخطة ومتابعة تنفيذها)بالعربية واالنجليزية( 155% 21/51/2512 52/2511-2512
 المراجعةتحديد الرؤية الجديدة للجامعة ورسالتها وقيمها بعد  155% 52/52/2512 53/2511-2512
 مناقشة المقترحات بخصوص تحديد غايات الجامعة االستراتيجية 155% 59/52/2512 54/2511-2512
 االستمرار في مناقشة المقترحات بخصوص غايات الجامعة 15% 11/52/2512 50/2511-2512
 (SWOC)اعتماد نتائج التحليل الرباعي للبيئة المحيطة  155% 52/53/2512 51/2511-2512
 اعتماد الغايات االستراتيجية للجامعة بصيغتها النهائية 155% 58/53/2512 52/2511-2512
 مناقشة جزء من األهداف االستراتيجية ومؤشرات أدائها 155% 11/53/2512 58/2511-2512
 متابعة مناقشة جزء من األهداف االستراتيجية ومؤشرات أدائها 95% 23/53/2512 59/2511-2512
 متابعة مناقشة جزء من األهداف االستراتيجية ومؤشرات أدائها 95% 35/53/2512 15/2511-2512
 متابعة مناقشة جزء من األهداف االستراتيجية ومؤشرات أدائها 155% 51/54/2512 11/2511-2512
 أدائهامتابعة مناقشة جزء من األهداف االستراتيجية ومؤشرات  155% 25/54/2512 12/2511-2512
 متابعة مناقشة جزء من األهداف االستراتيجية ومؤشرات أدائها 155% 52/50/2512 13/2511-2512
 اعتماد األهداف االستراتيجية بصيغتها النهائية 155% 11/50/2512 14/2511-2512
 اعتماد مؤشرات األداء بصيغتها النهائية 155% 22/50/2512 10/2511-2512
 اعتماد التقرير النهائي ألعمال اللجنة المكلفة 155% 51/51/2512 11/2511-2512
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 تيجية الثانية للجامعة، هي:المرجعيات المعتمدة في إعداد الخطة االسترا –أواًل 
 
  2511 تنظيمي والوصف الوظيفي. وثيقة الهيكل ال0
 2511 . وثيقة سياسات الجودة7
 2511 . استراتيجية إدارة المخاطر1
   2511-2512الخطة االستراتيجية للجامعة . 4
  2510. معايير ضمان الجودة الصادرة عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في العام 5
  2511. معايير تصنيف الجامعات االردنية 6
 . استراتيجية قطاع التعليم العالي والبحث العلمي األردني.2
  2520- 2511لبحث العلمي واالبتكار واإلبداع والريادة / صندوق دعم البحث العلمي . االستراتيجية الوطنية ل0
 . الخطة االستراتيجية لجامعة حكومية مثااًل.0
 . الخطة االستراتيجية لجامعة خاصة مثااًل.01

 
 

 األسس المعتمدة في إعداد الخطة االستراتيجية -ثانياً 
 

 . اعتماد العام األكاديمي في تحديد المدة الزمنية للخطة االستراتيجية 1
 . اعتماد التخطيط االستراتيجي متوسط المدى، حيث حددت مدة الخطة االستراتيجية بثالث سنوات2
 .(SWOC) االستراتيجي. اعتماد التحليل 3
 وضع االطار العام للخطة االستراتيجية. . االستناد إلى معايير ضمان الجودة الصادرة عن هيئة االعتماد في4
 الحاكمية  والمجتمع المحلي والطلبة في صياغة رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها وغاياتها. مجالس. اشراك أعضاء 0
 . اشراك جميع الجهات في الجامعة بإعداد الخطط التنفيذية للخطة االستراتيجية1
 

 وتنفيذهامراحل إعداد الخطة االستراتيجية  -ثالثاً 
 
 المرحلة األولى : اإلعداد للتخطيط  

 تحديد فريق التخطيط وتحديد المسؤوليات وتوزيع الصالحيات على أعضاء الفريق. .0
 تحديد المدة الزمنية الالزمة إلنجاز مشروع الخطة. .7
 البدء بتجميع البيانات المطلوبة وترتيبها وتصنيفها. .1
 لتنمية االجتماعية واالقتصادية للدولة.دراسة ظروف العمل المحيطة والتعرف على خطط ا .4
  ضمان مشاركة اإلدارة العليا والتزامها بعملية التخطيط. .5
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  :دراسة الثقافة التنظيمية للمؤسسةالمرحلة الثانيـــة. 
 :لعليا.ااإلدارة من  ة بمشاركة فاعلةتحديد رؤية المؤســـسة ورسالتها وقيمها وغاياتها المستقبلي المرحلة الثالثـــة 
 هاواختيار  : تحديد خطـة العملالمرحلة الرابعــة. 
  :تقييم األداء المؤسسي من خالل دراسة وتحليل وتقييم األداء الحالي ونقاط الضعف والقـوة وفرصالمرحلة الخامسـة 

 .ن والتطـوير والتحديات المتوقعـةالتحسـي          
  :تجميع خطط العمل وتوحيدها.المرحلة السادسة  
  :إعداد سيناريوهات وخطط بديلة لتطبيقها في الحاالت الطارئة.المرحلة السابعـة 
 تنفيذ الخطة.المرحلة الثامنـــة : 
  :متابعة التنفيذ وتقييم مدى التقدم في اإلنجازالمرحلة التاسـعة.  
 

األولى من مراحل إعداد ومتابعة الخطة االستراتيجية، حيث تقع هذه المراحل الخمسة  ا للمراحل الخمسوعليه أنجزت اللجنة خطته
التي تتضمن وضع اإلطار العام للخطة االستراتيجية، على أن يتم حياتها المحددة بكتاب التكليف، من التخطيط ضمن صال

 دها كما هي موضحة في الجدول التالي:تشكيل لجنة عليا الحقًا لمتابعة تنفيذ باقي المراحل. وخطة اللجنة تم اعتما
 

 المهمة الرقم
 اعتماد المخطط االنسيابي للخطة االستراتيجية .0
 مراجعة رؤية ورسالة وقيم الجامعة .7
 SWOCتطبيق التحليل االستراتيجي  .1
 صياغة الغايات .4
 من محاور الخطة االستراتيجية معيار رئيسوضع األهداف لكل  .5
 مؤشرات األداء الرئيسة في الخطةتحديد  . 6
 تحديد عناصر الخطط التنفيذية للخطة االستراتيجية .2
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 المخطط االنسيابي إلعداد الخطة االستراتيجية ومتابعة تنفيذها -رابعاً 
 

( المخطط 2) باللغة العربية، والشكل رقم  ( المخطط1هو موضح في الشكل رقم )تم اعتماد المخطط االنسيابي للخطة االستراتيجية، كما 
 باللغة االنجليزية.

 
 ( المخطط االنسيابي إلعداد الخطة االستراتيجية ومتابعة تنفيذها0الشكل )
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Fig.2 the Flowchart for Preparing and follow- up the strategic plan 
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 العربية واالنجليزية، على النحو اآلتي:اعتماد رؤية الجامعة ورسالتها وقيمها باللغتين  -خامساً 
 

ة ، على التعريف الدقيق للرؤية  على أنها صور 2512استندت اللجنة في مراجعتها لرؤية الجامعة التي تم اعتمادها في العام 
 مستقباًل بصفه عامة، وتتوفر فيها العناصر اآلتية: هتخيلية ذهنية، أو حلم نصبو إلي

 
  والروح.عبارة موجزه تخاطب القلب 
 .تركز على الرغبة في التميز والتفوق واإلبداع 
 .تصاغ بلغة عاطفية مؤثرة 
  وتشحذ الهمم لتحقيقها. هموتجذبتشد العاملين 
 . يجب أن تكون واقعية وقابلة للتطبيق 
 

 وعليه تم تحديث رؤية الجامعة باللغتين العربية واالنجليزية على النحو اآلتي:
 

   :الرؤية
 نحو جامعة منافسة في سوق العمل والبحث العلمي والبيئة المستدامة  

VISION: 
Towards a Competitive University in Labor Market, Research and 
Sustainable Environment     

 
 

الرسالة يجب أن تكون فقرة  أن مبدأ، على 2512واستندت اللجنة في مراجعتها لرسالة الجامعة  التي تم اعتمادها في العام 
 قصيرة تعبر عن غاية المؤسسة وتجيب على ثالثة أسئلة هي:

 
 لماذا وجدت المؤسسة وما هو عملها الرئيس؟ 
 لمن تقدم المؤسسة خدماتها أو منتجاتها؟ 
 كيف تؤدي المؤسسة عملها وتقدم خدماتها؟ 
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 واالنجليزية على النحو اآلتي:وعليه تم تحديث رسالة الجامعة باللغتين العربية 
 الرسالة:

ورفد سوق العمل بالكفاءات المتخصصة القادرة على  ،االسهام الفعال في التنمية المستدامة للمجتمع
 ،ةواساليب التعليم والتعلم الحديث ،والحوكمة ،القيادة والريادة واالبداع من خالل توظيف التخطيط السليم

واختيار  ،وتطوير بيئة علمية وتعليمية جاذبة ،والتركيز على البحث العلمي التطبيقي ،ونقل التكنولوجيا
ر التنافسية وتطبيق معايي ،والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة ،الكوادر البشرية المؤهله والخبيرة

 وضمان الجودة.

MISSION: 
An active contribution in the sustainable development of the society and providing 
the labor market with the specialized competencies capable of leadership, 
entrepreneur and creativity through implementing proper planning, wise 
governance, modern teaching and learning methods, transfer of technology and 
by focusing on applied scientific research, developing attractive scientific and 
teaching environment, choosing skilled and experienced man power, partnering 
with notable higher education institutions, and applying quality assurance and 
competiveness standards. 

 
، واستندت في مراجعتها إلى الدور المهم الذي تمثله هذه القيم كونها 2512قامت اللجنة بمراجعة قيم الجامعة المعتمدة في العام 

طار  يعبر عن نظرة المؤسسة وفلسفتها وأسلوب تعاملها مع المجتمع والمتعاملين والموظفين، وتنطلق القيم  اً سلوكي اً قواعد إرشادية وا 
 من الثقافة المؤسسية التي تحرص المؤسسة على تعميمها وضمان التزام اإلدارة العليا والموظفين بمتطلباتها.

 تي: وعليه تم تحديث القيم باللغتين العربية واالنجليزية على النحو اآل
 

 قيم الجامعة:
 . االنتماء الوطني.0
 . القيادة والعمل بروح الفريق.7
 . النزاهه والشفافية.1
 . العدالة وتكافؤ الفرص.4
 . التعلم المستمر.5
 . احترام الرأي اآلخر والتعددية الثقافية6

University Values: 
1. National belonging 
2. Leadership and team work 
3. Integrity and transparency  
4. Justice and equal opportunities  
5. Continuous learning 
6. Others' opinion respect and cultural pluralism  
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 اعتماد نتائج التحليل الرباعي للبيئة الجامعية ومحيطها، على النحو اآلتي: -سادساً 
 

 :تية(، وخلصت إلى النتائج اآل3م )، كما هو موضح في الشكل رق (SWOC) الرباعياالستراتيجي اعتمدت اللجنة منهج التحليل 
 

 
 التحليل الرباعي للبيئة الجامعية والبيئة المحيطة  1الشكل. 

 
 نقاط القوة: -أ
 . موقع الجامعة الجغرافي المتميز والقريب من العاصمة على طريق مطار الملكة علياء الدولي.0
 . توفر الموارد المالية.7
 . توفر أركان البيئة الجامعية المستدامة.1
 . تقديم الخدمات الصحية المجانية ضمن مسؤولية الجامعة المجتمعية.4
 . الحصول على مراكز متقدمة في امتحان الكفاءة الجامعية في بعض التخصصات.5
 . توجيه دعم البحث العلمي بشكل فّعال لغايات النشر وتحقيق األولويات الوطنية.6
 شراك الطلبة بشكل فّعال بالنشاطات المنهجية والالمنهجية في الجامعة.. ا7
 
 نقاط الضعف: -ب
 . عدم توفر قاعدة بيانات للخريجين وآليات فّعالة للمتابعة.0
 . محدودية التغذية الراجعة من الطلبة بخصوص التمكن من المخرجات التعّلمية.7
 العمل. . محدودية االستجابة لمتطلبات واحتياجات سوق 1
 . قلة عدد المواد التي يستخدم فيها التعليم االلكتروني.4
 . ضآلة االستفادة من نتاجات البحث العلمي.5
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 (.Thomson Routers. ضعف النشر في مجالت الفئة األولى المصنفة في قاعدة البيانات )6
 .خطط وبرامج تدريب الكوادر البشرية وتطويرها. عدم تكاملية 2
 
 الفرص: -ج
 وجود استراتيجية وطنية لزيادة اعداد الطلبة الوافدين. .0
 وجود استراتيجية وطنية للتوسع في التعليم التطبيقي والتقني. .7
 تعدد الجهات الخارجية )محليًا ودوليًا( الداعمة للبحث العلمي والتطوير والريادة واالبتكار. .1
 لتعلم.وانماط التعليم وا بأساليبتعديل التشريعات الوطنية المتعلقة  .4
 وجود معايير على المستوى المحلي والعالمي للتنافسية. .5
 زيادة الدعم الخارجي الموجه نحو تنمية مهارات الطلبة وصقل شخصياتهم. .6
 
 التحديات: -د
 عدم استقرار التشريعات والسياسات الناظمة لقطاع التعليم العام وقطاع التعليم العالي والبحث العلمي االردني. .0
 االقتصادية على المستويين المحلي واالقليمي.تراجع الحالة  .7
 اضطراب الظروف االقليمية سياسيًا وأمنيًا. .1
 عدم تطبيق بعض معايير االعتماد على الجامعات الحكومية. .4
 صعوبة استقطاب أعضاء هيئة تدريس مؤهلين من خريجي الجامعات المرموقة. .5
 وجود العديد من الجامعات القريبة من موقع الجامعة. .6
 

 اعتماد الغايات االستراتيجية للجامعة  -سابعاً 
  

 :يجب أن تكون الغايات المراد تحقيقها خالل مده زمنية 
 متوافقة مع رؤية المؤسسة ورسالتها. 
  .قابلة للتحقيق 
  .متقدمة على األهداف السابقة 
  .غير متضاربة أي واضحة ومفهومة 
  .مقبولة ومرنه 
  .تعكس أولويات العمل 
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 :األساسية التي تحدد الغايات هي المجاالتوأهم 
  ًقليميا ودوليا  .وضع المؤسسة وسمعتها محليًا وا 
 .اإلنتاجية ونوعية المخرجات 
 .حجم الموارد المستخدمة 
 .تطور أداء المسؤولين في المؤسسة 
 .تطور أداء العاملين في المؤسسة 
 .المسؤولية االجتماعية للمؤسسة 
 .تطوير أنظمة المؤسسة 
 

 تحديد الغايات االستراتيجية للجامعة باللغة العربية على النحو اآلتي: وقد تم
 

 الغاية الرقم
انجاز الخطة االستراتيجية وفق منهجية المراجعة الدورية والتحسين المستمر للخطط التنفيذية بما يتوافق مع رؤية الجامعة  1

 ورسالتها وقيمها
 الحاكمية ومتابعة مستوى أدائها وفاعلية قراراتها، وضمان نزاهتها وشفافيتها مجالستعزيز دور  2
ليم وتعلم عتماد أساليب تعاتطوير المستمر للخطط الدراسية، و التركيز على استحداث التخصصات التطبيقية والتكنولوجية وال 3

 حديثة بحيث تتواءم مع متطلبات سوق العمل
 العلمي التطبيقي ضمن األولويات الوطنية والتركيز على اإلبداع والريادة واإلبتكارتوجيه الدعم نحو البحث  4
 توظيف المصادر المالية والمادية وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير القيادات المتميزة لتطوير بيئة حاضنة لجميع األنشطة الجامعية 5
 نلخريجيآليات التواصل مع الطلبة االتحسين المستمر للخدمات الطالبية ورفع مستوى تنافسية الطلبة في سوق العمل وتفعيل  6
 تعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل اإلسهام في التنمية المستدامة، واالستثمار األمثل للتعاون والشراكات داخليًا وخارجياً  7
 ت ضمان الجودة وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات المحلية والدوليةالسعي للحصول على شهادا 8
 

 وتكون الغايات باللغة االنجليزية على النحو اآلتي:
Goals No 

Accomplishing the strategic plan according to the cyclic revision methodology and 
continuous development of executive plans to meet the vision, mission and values of the 
university.  

1 

Strengthening the role of governing councils and follow up their performance and guaranteeing 
their integrity and transparency. 

2 

Focusing on creating applied and technical specializations, continuously developing the curricula, 
and adopting modern teaching and learning methods twinning with the requirements of the labor 
market. 

3 
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Directing support towards applied scientific research within the frame of the national priorities and 
focusing on creativity, leadership and entrepreneur. 

4 

Implanting material and financial resources, qualifying the human cadres, providing the 
distinguished leadership to develop an environment that would incubate all university activities. 

5 

Continuous improvement of student’s services, upgrading the level of students' competitiveness 
in the labor market, and activating the mechanisms of communicating with the graduates.  

6 

Enhancing the social responsibility by participating in the continuous development and proper 
utilizing of cooperation and networking nationally and internationally.  

7 

Striving to get quality assurance certificates and advanced position in the national and world class 
university rankings. 

8 

 
 

 ؤشرات األداءاعتماد األهداف االستراتيجية وم -ثامناً 
  

بناء مصفوفة تربط بين الغايات االستراتيجية، ومحاور الخطة االستراتيجية المستمدة من معايير ضمان الجودة، وبنودها تم 
واألهداف االستراتيجية لكل غاية، ومؤشرات األداء لكل هدف استراتيجي، حيث الفرعية، ومعايير التصنيف األردني للجامعات، 

 توصلت اللجنة إلى اآلتي:
 غايات استراتيجية 0عدد الغايات  = 
 اً استراتيجي اً هدف 51عدد األهداف = 

 مؤشر أداء 071رات األداء = عدد مؤش
 

ومؤشرات األداء.والجدول التالي يبين العالقة الترابطية بين الغايات واألهداف 
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معايير ضمان جودة مؤسسات 
التعليم العالي ومعايير 

 تصنيفها
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

التها يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالغاية األولى : انجاز الخطة االستراتيجية وفق منهجية المراجعة الدورية والتحسين المستمر للخطط التنفيذية بما  التخطيط اإلستراتيجي 0
 وقيمها

 
( الرؤية والرسالة 1-1)

 1.1 والغايات والقيم
التحقق من االلتزام بمحتوى الرؤية والرسالة والغايات والقيم 

 ومدى انسجامها، ونشرها ومراجعتها بشكل مستمر
نسبة الوحدات األكاديمية واإلدارية التي التزمت بمحتوى الرؤية والرسالة . 0

 والغايات

 
( الخطة 1-2)

 2.1 اإلستراتيجية
انجاز الخطة االستراتيجية في إطارها الزمني ووضع آليات 
المتابعة والتحسين الالزمة استنادًا إلى المقارنات المرجعية 

 على المستويات المحلية والعربية والدولية

 نسبة انجاز بنود الخطة االستراتيجية. 7
 تّم مقارنتها بمعايير وطنية أو عالميةنسبة مؤشرات األداء التي . 1

 الحاكمية ومتابعة مستوى أدائها وفاعلية قراراتها، وضمان نزاهتها وشفافيتها مجالسالغاية الثانية: تعزيز دور  الحوكمة 7

 1.2 ( التشريعات2-1) 
مراجعة وتحديث السياسات والتشريعات واإلجراءات الناظمة 

 لعمل الجامعة
 عدد المراجعات التي تمت على التشريعات . 4

 2.2 القيادة واإلدارة( 2-2) 
المتابعة المستمرة والمساءلة ألداء القيادات األكاديمية 

 واإلدارية
 عدد القرارات اإلدارية الناتجة عن تقييم األداء. 5

 3.2 ( النزاهة المؤسسية2-3) 

 الجامعةتعزيز النزاهة والشفافية والعدالة في إجراءات 
 هاجميع وأنشطتها

 مقدار الحوافز والمكافآت للعاملين ونسبتها من الموازنة. 6
 عدد المستفيدين من الحوافز والمكافآت ونسبتهم. 2
 عدد الذين صدرت بحقهم عقوبات من العاملين ونسبتهم . 0
 

عتماد أساليب تعليم وتع البرامج األكاديمية 1 م حديثة بحيث لالغاية الثالثة: التركيز على استحداث التخصصات التطبيقية والتكنولوجية والتطوير المستمر للخطط الدراسية، وا 
 تتواءم مع متطلبات سوق العمل 

 
( سياسات التعليم 3-1)

 والتعلم
1.3 
 

 عدد التخصصات التطبيقية والتكنولوجية المستحدثة. 0 التخصصات التطبيقية والتكنولوجيةزيادة عدد 
 عدد برامج الدراسات العليا ونسبتها الى برامج البكالوريوس المعتمدة. 01
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معايير ضمان جودة مؤسسات 
التعليم العالي ومعايير 

 تصنيفها
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 ، التعليم)معدالت القبول
 (االلكتروني

 نسبة طلبة الماجستير في مسار الرسالة إلى مجموع طلبة الماجستير. 00 زيادة عدد برامج الدراسات العليا وتحسين نوعيتها 2.3
 عدد الطلبة لكل عضو هيئة تدريس. 07
 معدل العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية. 01
 ونسبتهم %65من  دالتهم الثانوية أكثرعدد الطلبة المسجلين الذين مع. 04
 متوسط معدالت القبول للطلبة المسجلين في الجامعة. 05
 عدد المواد الدراسية التي يستخدم فيها التعليم االلكتروني والمدمج ونسبتها. 06
 ستخدم فيها تقنيات التعليم الحديثة ونسبتهاتعدد المواد الدراسية التي . 02

 التقييم المستمر للتخصصات غير المطلوبة في سوق العمل 3.3
 رفع متوسط معدالت القبول في الجامعة 4.3
 تقليل العبء التدريسي اإلضافي ألعضاء هيئة التدريس  5.3

زيادة عدد المواد الدراسية التي يستخدم فيها التعليم  6.3
 االلكتروني والمدمج

زيادة عدد المواد الدراسية التي تستخدم فيها تقنيات التعليم  2.3
 الحديثة

 ( الخطط الدراسية3-2) 

0.3 
الدراسية باالستناد الى التغذية التحسين المستمر للخطط 

 الراجعة والمقارنات المرجعية
 

 معدل نسب التحسينات على الخطط الدراسية. 00
 عدد الدراسات والمسوحات المرتبطة بحاجات سوق العمل. 00
 عدد المقارنات المرجعية للخطط مع جامعات مناظرة. 71
 نةاالتصال وأخالقيات المهعدد المواد الدراسية التي تسهم  في تعزيز مهارات . 70
 عدد المواد الدراسية التي تنمي مهارات اإلبداع والريادة. 77
 عدد المواد الدراسية التي تستخدم المختبرات والمشاغل ونسبتها. 71

 تحسين آليات متابعة العملية التدريسية والقياس والتقويم 0.3

  01.3 
التحسين المستمر لنوعية الخريج باالستناد إلى التغذية  
 لراجعة من الخريجين وأرباب العملا

 مدى رضا الخريجين عن المخرجات التعلمية حسب استطالعات الرأي. 74
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معايير ضمان جودة مؤسسات 
التعليم العالي ومعايير 

 تصنيفها
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

( تقويم المخرجات 3-3)
 التعليمية

امتحان ، )جودة الخريجين
 الكفاءة الجامعية(

00.3 
توظيف نتائج امتحان الكفاءة الجامعية في تحسين نوعية 

 الخريج

مدى مالءمة المخرجات التعلمية لمتطلبات سوق العمل حسب استطالعات . 75
 الرأي
 فرص عمل ونسبتهم اعدد الخريجين الذين حققو . 76
مدى تحقيق الخطط الدراسية للمخرجات التعلمية المتوقعة حسب استطالعات . 72
 الرأي
عدد الكفايات المتقنة  ونسبتها الى مجموع الكفايات في امتحان الكفاءة . 70

 الجامعية
 الجامعيةترتيب الجامعة بين الجامعات األردنية في امتحان الكفاءة . 70

البحث العلمي واإليفاد  4
 واإلبداعات

 الغاية الرابعة: توجيه الدعم نحو البحث العلمي التطبيقي ضمن األولويات الوطنية والتركيز على اإلبداع والريادة واإلبتكار

 
 ( البحث العلمي4-1)

ر النشو ،والتمويل ،)االنفاق
 في مجالت الفئة األولى(

1.4 
ربط المشاريع البحثية باالولويات الوطنية وحاجات المجتمع 

 المحلي والجامعة
 عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في مشاريع بحثية ونسبتهم. 11
 مقدار اإلنفاق على البحث العلمي ونسبته من موازنة الجامعة. 10
مقدار التمويل الخارجي للبحث العلمي والتطوير ونسبته إلى مجمل االنفاق . 17

 على البحث العلمي 
 عدد البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس. 11
 عدد البحوث المنشورة في مؤتمرات علمية مصنفة في قواعد بيانات عالمية. 14

زيادة عدد المشاريع البحثية والتطويرية الممولة من داخل  2.4
 وخارجه األردن

3.4 
زيادة عدد البحوث المنشورة في المجالت والمؤتمرات 

 المتخصصة والمصنفة عالمياً 
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معايير ضمان جودة مؤسسات 
التعليم العالي ومعايير 

 تصنيفها
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

4.4 
دعم االبحاث والمشاريع العلمية الهادفة لتحقيق براءات 

 إختراع

سبتها إلى عدد أبحاث أعضاء هيئة التدريس في مجالت الفئة األولى ون. 15
 مجموع النشر في المجالت المحكمة

عدد أبحاث أعضاء هيئة التدريس في مجالت الفئة الثانية ونسبتها إلى . 16
 مجموع النشر في المجالت المحكمة 

 عدد براءات االختراع المسجلة محليًا وعالمياً . 12

 
( االبتعاث واإليفاد 4-2)

 الى دورات تدريبية

جال مزيادة االنفاق على الدورات التدريبية والتطويرية في  5.4
 البحث العلمي

 عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من الدورات التدريبية ونسبتهم. 10
 عدد أعضاء هيئة التدريس المبتعثين ونسبتهم الى المجموع. 10
 مقدار االنفاق على االبتعاث ونسبته من موازنة الجامعة. 41

6.4 
رفية المع والمجاالتدعم االبتعاث واإليفاد في التخصصات 

 هاوحاجات حسب أولويات الجامعة

 7.4 ( اإلبداعات4-3) 
دعم االبداع واالبتكار وتشجيعة في الوسطين األكاديمي 

 والطالبي
 عدد االبداعات الطالبية ونسبة الطلبة المشاركين فيها. 40
 عدد ابداعات أعضاء هيئة التدريس ونسبة المشاركين فيها. 47

والمادية المصادر المالية  5
 هاميعج ألنشطة الجامعيةلالغاية الخامسة: توظيف المصادر المالية والمادية وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير القيادات المتميزة لتطوير بيئة حاضنة  والبشرية

 زيادة الموارد المالية للجامعة وترشيد النفقات  1.5 ( المصادر المالية0-1) 
 في االيرادات ونسبتهامقدار الزيادة السنوية . 41
 نسبة االنفاق الفعلي لما خطط له. 44

 
 ( المصادر المادية0-2)
 

2.5 
تحسين ترتيب الجامعة في التصنيف البيئي العالمي 

(Green Metrics) 
 مقدار االستفادة من الطاقة المتجددة ونسبتها من حجم استهالك الطاقة. 45
 ونسبتها من المساحة الكليةمقدار المساحات الخضراء في الجامعة . 46
مقدار الزيادة في التوسعة وبناء المرافق الجديدة باالمتار المربعة ونسبتها . 42

 الى مساحات البناء القائمة
 زيادة مستوى أداء األجهزة والتجهيزات، ومعايرتها دورياً  3.5

4.5 
تحديث مصادر المعلومات وقواعد البيانات االلكترونية 

 البحثية في المكتبة وتقييمها دورياً 
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معايير ضمان جودة مؤسسات 
التعليم العالي ومعايير 

 تصنيفها
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

5.5 
الصيانة الدورية وا عادة التأهيل لمباني تحسين مستوى 

 الجامعة ومرافقها وبنيتها التحتية

االنفاق على تجهيز المختبرات والمشاغل والتطبيقات العملية ،  مقدار. 40
 وتكنولوجيا التعليم والتعلم الحديثة، ونسبته من الموازنة

قدار االنفاق على المكتبة ومصادر المعلومات والمراجع والدوريات وقواعد م. 40
 البيانات ونسبته من الموازنة

االنفاق على تجهيز شبكات المعلومات واالنترنت والبرمجيات وتوفير  مقدار. 51
 المعلومات الرقمية وحمايتها، ونسبته من الموازنة

 ك الكلي للطاقة الكهربائيةنسبة مساهمة الطاقة الشمسية في االستهال . 50
 مقدار االنفاق على الصيانة ونسبته من الموازنة. 57

 

  ( المصادر البشرية0-3)
)استقطاب الكفاءات من 

، التفرغ جامعات مرموقة
 (العلمي

6.5 
زيادة عدد العاملين المستفيدين من الدورات التدريبية استنادًا 

 إلى تخطيط مسبق
 لكل عضو هيئة تدريسعدد الموظفين في الجامعة . 51
 عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من دورات تدريبية ونسبتهم . 54
 على ترقيات أكاديمية ونسبتهما عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلو . 55
 لين من فئة إلى أخرى ونسبتهمو عدد أعضاء هيئة التدريس المنق.56
 التدريبية ونسبتهمعدد الموظفين المستفيدين من الدورات . 52
 عدد أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين ونسبتهم. 50
 عدد اعضاء هيئة التدريس األردنيين من جامعات مرموقة ونسبتهم. 50
 عدد أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين من جامعات مرموقة ونسبتهم. 61
 عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تفرغ علمي ونسبتهم. 60
 عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تفرغ علمي في جامعات مرموقة .67
 
 

7.5 
تطوير آليات تقييم العاملين وتوظيف نتائجه في إعادة 

 هيكلة الجهازين األكاديمي واإلداري 

ة ذوي السمعمن استقطاب المزيد من أعضاء هيئة التدريس  8.5
 والكفاءة العالية

هيئة التدريس المتفرغين علميًا في  زيادة عدد أعضاء 0.5
 جامعات مرموقة
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معايير ضمان جودة مؤسسات 
التعليم العالي ومعايير 

 تصنيفها
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 ينيالغاية السادسة: التحسين المستمر للخدمات الطالبية ورفع مستوى تنافسية الطلبة في سوق العمل وتفعيل آليات التواصل مع الطلبة الخريج الخدمات الطالبية 6

 
( التوجيه واإلرشاد 1-1)

 الطالبي

المستفيدين من اإلرشاد األكاديمي زيادة أعداد الطلبة  1.6
 والمهني واالجتماعي والنفسي وتحسين آلياته

 عدد الساعات المعتمدة التي تعزز االنتماء الوطني للطلبة. 61
 عدد الساعات المعتمدة المتعلقة بتوعية الطلبة من اآلفات اإلجتماعية. 64
 ةيوالريادعدد الساعات المعتمدة التي تعزز المهارات الحياتية . 65
 في دورات تدريبية ونسبتهم اعدد الطلبة الذين شاركو . 66
اإلرشاد النفسي  معيار فرعيخدمات في   قدمت لهمعدد الطلبة الذين . 62

 واالجتماعي ونسبتهم
 عدد االتفاقيات مع جهات داخلية وخارجية لتدريب الطلبة. 60
 عدد الطلبة المتعثرين أكاديميًا ونسبتهم. 60
 لطلبة المعاقبين تأديبيًا ونسبتهمعدد ا. 21
 عدد الطلبة المفصولين أكاديميًا ونسبتهم. 20

 زيادة عدد الطلبة المستفيدين من الدورات التدريبية 2.6

 

 ( الخدمات1-2)
  المساندة

الطلبة ، )رضا الطلبة
 الوافدين(

3.6 
زيادة عدد الطلبة المشاركين في النشاطات المنهجية 

 والالمنهجية
 عدد الطلبة الذين يشاركون في النشاطات الجامعية ونسبتهم. 27
 عدد الطلبة الذين يستخدمون نظام التسجيل االلكتروني ونسبتهم . 21
 عدد الطلبة الذين يستخدمون نظام الدفع االلكتروني ونسبتهم. 24
 مقدار المنح المالية المقدمة للطلبة المتفوقين ونسبتها من الحوافز. 25
 مقدار المنح المالية المقدمة للطلبة المحتاجين ونسبتها من الموازنة. 26

 توجيه المنح والتسهيالت الطالبية حسب استحقاقاتها 4.6

5.6 
الطلبة واالستفادة من  زيادة عدد الدراسات المتعلقة برضا
 نتائجها في عملية التطوير المستمر
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معايير ضمان جودة مؤسسات 
التعليم العالي ومعايير 

 تصنيفها
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 ،زيادة عدد الطلبة الوافدين المشاركين في الحياة الجامعية 6.6
 مودعم أنشطته

 عدد الطلبة الذين استفادوا من المنح المالية ونسبتهم. 22
 مدى رضا الطلبة عن العملية التدريسية حسب استطالعات الرأي. 20
 مدى رضا الطلبة عن البيئة والسالمة العامة حسب استطالعات الرأي. 20
 الطلبة عن خدمات دائرة الحركة حسب استطالعات الرأي مدى رضا. 01
 مدى رضا الطلبة عن المرافق واالستراحات وخدمات الطعام. 00
 مدى رضا الطلبة عن الخدمات المكتبية حسب استطالعات الرأي. 07
 مدى رضا الطلبة عن أداء عمادة شؤون الطلبة حسب استطالعات الرأي. 01
 سبتهمعدد الطلبة الوافدين ون. 04
عدد الطلبة الوافدين الذين يشاركون في النشاطات الجامعية ونسبتهم إلى . 05

 مجموعهم الكلي
 عدد الطلبة الوافدين المتعثرين أكاديميًا ونسبتهم إلى مجموعهم الكلي. 06

( التواصل مع 1-3) 
 زيادة التواصل كمًا ونوعًا مع الخريجين وأرباب العمل 7.6 الخريجين

 الخريجين التي تنفذها الجامعةعدد الخريجين المشاركين في  لقاءات . 02
 عدد الخريجين الذين يشاركون في االنشطة والفعاليات الجامعية. 00
 عدد الخريجين الذين تم تحديث بياناتهم ونسبتهم إلى مجموع الخريجين. 00
 عدد الجهات الموظفة للخريجين التي تتواصل مع الجامعة. 01
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معايير ضمان جودة مؤسسات 
التعليم العالي ومعايير 

 تصنيفها
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

خدمة المجتمع والعالقات  2
 ارجياً الغاية السابعة: تعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل اإلسهام في التنمية المستدامة، واالستثمار األمثل للتعاون والشراكات داخليًا وخ الخارجية

 1.7 ( خدمة المجتمع2-1) 

تعزيز العالقات اإليجابية مع المجتمع المحلي ومؤسساته 
 المدنية

 

 مقدار االنفاق على خدمة المجتمع ونسبته من الموازنة . 00
عدد أبناء المجتمع المحلي المستفيدين من الدورات التدريبية التي تنفذها . 07

 الجامعة
عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها الجامعة ألبناء . 01

 المجتمع المحلي
 ات التي تنفذها الجامعةعدد الجهات المستفيدة من االستشار . 04
 عدد النشاطات والفعاليات المجتمعية التي تنظمها الجامعة أو تشارك بها. 05

 

( العالقات 2-2)
  الخارجية

)الطلبة الزائرين نتيجة 
ج البرام، اتفاقيات التبادل

التدريسية المشتركة 
 والمستضافة(

2.7 
 زيادة عدد االتفاقيات الموقعة مع جهات خارجية، وتوسعة

 نطاق تطبيقها
 عدد االتفاقيات مع جهات وطنية )محلية(. 06
 عدد االتفاقيات المفعلة مع الجهات الوطنية )أثمرت نتائج ملموسة(. 02
 عدد االتفاقيات مع جهات عربية وعالمية. 00
 عدد االتفاقيات المفعلة مع جهات عربية وعالمية . 00
 عدد الطلبة الزائرين)تعليم وتدريب( .011
 عدد طلبة الجامعة الذين استفادوا من اتفاقيات التبادل ونسبتهم .010
 عدد البرامج التدريسية المشتركة أو المستضافة.017
 عدد المؤسسات اإلعالمية التي تغطي نشاطات الجامعة.011
 عدد الجهات والشخصيات التي تزور الجامعة.014

 
 

3.7 
زيادة نسبة الطلبة الزائرين من خالل تفعيل االتفاقيات 

  الموقعة 

4.7 
على مستوى الدراسات العليا مع استحداث برامج مشتركة 

 جامعات مرموقة

 اإلرتقاء بسمعة الجامعة رسميًا وا عالميًا ومجتمعياً  5.2
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معايير ضمان جودة مؤسسات 
التعليم العالي ومعايير 

 تصنيفها
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات محليًا ودولياً الغاية الثامنة: الحصول على شهادات ضمان الجودة  ضمان الجودة 0

 
( اإللتزام المؤسسي 8-1)

 1.8 بتحسين الجودة
التطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في الجامعة باالستناد 

 إلى التغذية الراجعة أثناء تطبيقه
 عدد عناصر نظام إدارة الجودة التي تم تعديلها أو تحديثها ونسبتها.015
 عناصر نظام إدارة الجودة التي تم استحداثها ونسبتهاعدد .016

( نطاق عمل 8-2) 
 2.8 ضمان الجودة

زيادة فاعلية تطبيق نظام إدارة الجودة في جميع مكونات 
 الجامعة من خالل التدقيق الداخلي والتقويم المستمر

 مستوى االلتزام بتطبيق نظام إدارة الجودة )%(.012
 الداخلي لنظام إدارة الجودةعدد مرات التقييم .010

 
( المؤشرات 8-3)

والمعايير والمقارنات 
 المرجعية

3.8 
توجيه نتائج الدراسات والمقارنات المرجعية على مستوى 

 المؤسسة والبرامج األكاديمية فيها لتحسين األداء المؤسسي
 عدد المؤشرات والمعايير المرجعية المستخدمة في التقييم.010
 الدراسات المنجزة التي استندت إلى مؤشرات ومعايير مرجعيةعدد .001
 عدد مؤشرات األداء في الجامعة التي تم قياسها.000

 

( التحقق المستقل 8-4)
  من التقويم

)االعتمادات الدولية 
، وشهادات ضمان الجودة

 التصنيفات العالمية(

4.8 
االستفادة من الخبرات الخارجية في التقويم المستقل لمستوى 

 األداء في الجامعة 
 

 عدد المرات التي أنجز فيها تقييم خارجي لنظام إدارة الجودة.007
 عدد  شهادات ضمان الجودة العالمية للجامعة.001
 عدد شهادات ضمان الجودة المحلية للجامعة.004
 العالمية للبرامج األكاديميةعدد االعتمادات الدولية .005
 عدد شهادات ضمان الجودة المحلية للبرامج.006
 ترتيب الجامعة في التصنيف االردني للجامعات.002
 (QS)ترتيب الجامعة في التصنيف العالمي .000
 (Green metrics)ترتيب الجامعة في تصنيف .000
 (Web metrics)ترتيب الجامعة في تصنيف .071

5.8 
على االعتمادات الدولية وشهادات ضمان الجودة  الحصول

 محليا وعالمياً 
 

التحسين المستمر لترتيب الجامعة في التصنيفات المحلية  6.8
 والدولية



  

  
 

  الخطة اإلستراتيجية المتكاملةتحديد مراحل متابعة إعداد  -تاسعًا 
 
 .المراكزو  الدوائر اإلداريةيري ومد العمداء ونوابهم ومساعديهم ورؤساء االقسامعرض اإلطار العام للخطة اإلستراتيجية على  أ. 

بعة عداد الخطط التنفيذية ومتالخطة االستراتيجية واالشراف على ا لوضع اطار لب. تشكيل لجنة عليا على مستوى الجامعة 
 .تنفيذها

 تكون مهمتها: والمراكز والدوائر اإلدارية لجان فرعية على مستوى الكليات ج. تشكيل
 
 تحديد الرؤية والرسالة للكلية والقسم األكاديمي. .1
 .الغايات اإلستراتيجيةاألهداف وبالتالي مع التفصيلية التي تتوافق مع  المهامتحديد  .2
  وضع إطار زمني لتنفيذ جميع المهام المترتبة على إنجاز الخطة اإلستراتيجية. .3
 

 تنفيذيةي خطة ومراجعتها وتنظيمها وتوحيدها ف الخطة االستراتيجيةد.  تجميع الخطط التنفيذية الفرعية من قبل اللجنة العليا لكل 
 .متكاملة

 .، من خالل تحديث سجل المخاطر في استراتيجية إدارة المخاطرإعداد سيناريوهات وخطط بديلة لتطبيقها في الحاالت الطارئةه. 
 ة والتعريف بها لجميع المعنيين في مناسبة احتفالية قبل البدء بتنفيذها.و. شرح الخط

ز. متابعة التنفيذ وتقييم مدى التقدم في اإلنجاز وتحليل معوقات األداء والحد من تأثيراتها السلبية وتقديم تغذية راجعة للجهات 
  المعنية لتمكنها من إجراء التعديالت أو اإلضافات المالئمة.

 
 تحديد عناصر )حقول( الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية -عاشرًا 

الغاية االستراتيجية،  ،المعيار الرئيسالخطة االستراتيجية، مسبوقاً بعنوان  المعايير الرئيسة فيمن  معيار فرعييتم إعداد جدول لكل 
نفيذية لكل الخطة التجدول ويتكون ، الفرعي المعياروالمؤشرات المرتبطة بواألهداف التي تحقق الغاية،  المعيار الفرعيعنوان 

 من الحقول اآلتية: معيار فرعي
 
، معيار الفرعيال، والثاني على المعيار الرئيس، الرقم األول يدل على طانق اتفصل بينه ثالثة أرقامويتكون من  رمز المهمة: .0
 .معيار فرعيلكل  يدل على تسلسل المهمة لثالثاو 
 أو أكثر. اً بحيث تكون محددة وواضحة ودقيقة الصياغة، وقابلة للتنفيذ والقياس، وتخدم هدف وصف المهمة: .7
 تحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذ المهمة، حسب الهيكل التنظيمي والوصف الوظيفي المعتمد. المسؤولية: .1
 لتحقيق المهمة، ويوضح تكرارها إن لزم األمر. ةالمخطط تهاونهايتحدد فيه بداية فترة التنفيذ  ذ وزمنه:يمدة التنف .4
 وتحدد االحتياجات المالية والمادية والبشرية الالزمة لتنفيذ المهمة. االحتياجات: .5
 .المرجعية في تقييم مستوى االنجازالتي تكون والوثائق  األدلة :المخرجات المتوقعة .6
 



  

  
 

   7171-7102الخطة التنفيذية للخطة االسترتيجية للجامعة 
(Action Plan) 

 

ده لشؤون الجودة ورؤساء مصطلح " مجلس إداري" يعني المجلس الذي يمثل المرجعية الداخلية في الدوائر اإلدارية والمراكز ويتكون من مدير الدائرة، ونائبه ومساع في هذه الخطة مالحظة: أينما ورد
 ، والذي يجتمع بشكل دوري لمناقشة قضايا تتعلق بعمل الدائرة أو المركزالشعب

 
 تراتيجياألول: التخطيط االس المعيار الرئيس

 معة ورسالتها وقيمهاالغاية األولى : انجاز الخطة االستراتيجية وفق منهجية المراجعة الدورية والتحسين المستمر للخطط التنفيذية بما يتوافق مع رؤية الجا
 

 الرؤية والرسالة والغايات والقيم  :فرعيالمعيار ال 0.0
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

التحقق من االلتزام بمحتوى الرؤية والرسالة والغايات والقيم ومدى  1.1
 انسجامها، ونشرها ومراجعتها بشكل مستمر

نسبة الوحدات األكاديمية واإلدارية التي التزمت بمحتوى الرؤية والرسالة . 0
 والغايات

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

1.1.1 
للكليات  تحديث الرؤية والرسالة والغايات

واألقسام األكاديمية على ضوء رؤية الجامعة 
 الجديدة ورسالتها وغاياتها

 الكليات مجالس
 األقسام  مجالسو 

24/59/2512-
24/15/2512 

 تطبيق إجراءات إعداد 
ومراجعة الرؤية والرسالة 

 والغايات

والقرارات والتوصيات  . محاضر االجتماعات1
واالستبيانات المتعلقة بصياغة الرؤية والرسالة 

 والغايات
والرسالة والغايات للكليات  . توفر الرؤية2

 واألقسام األكاديمية

2.1.1 
عقد الورش والندوات والدورات التدريبية لتعزيز 
إدراك جميع العاملين والطلبة بمحتوى الرؤية 

 آليات تحقيقهاوالرسالة والقيم والغايات و 

القيادات األكاديمية 
 واإلدارية جميعها

على األقل في  مرتان
 كل عام دراسي

موازنة خاصة بالورش والدورات 
 التدريبية

الورش والدورات التدريبية والندوات التقارير حول 
على مستوى الجامعة والكلية والقسم بهذا 

 الخصوص
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

3.1.1 
ر عبنشر الرؤية والرسالة والغايات والقيم 

الوسائل الجدارية والمطبوعات الورقية 
 وااللكترونية المختلفة.

 الرئيس 
 العمداء ورؤساء األقسام
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة

 موازنة خاصة باالعالم والنشر خالل العام الدراسي
توفر الرؤية   والرسالة والقيم والغايات الخاصة 

بالجامعة والكليات واألقسام األكاديمية عبر 
 الوسائل المختلفة.

4.1.1 
أعداد  دراسات حول مدى وعي الطلبة 
وأعضاء هيئة التدريس للرؤية والرسالة 

 والغايات والقيم

فرق مكلفة بإعداد الدراسات 
على مستوى الجامعة وعلى 

 مستوى الكليات

في نهاية كل عام 
 دراسي

 )شهر أيار(

تطبيق اإلجراءات المساندة  
واالجراءات الستطالعات الرأي، 

 المساندة لعمل اللجان

 السمجوتوصياتها في  اتمناقشة نتائج الدراس
يجاد خطط تحسينية ومتابعتها   الحاكمية، وا 

 
 الخطة اإلستراتيجية : فرعيالمعيار ال 7.0

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

2.1 
ووضع آليات المتابعة والتحسين انجاز الخطة االستراتيجية في إطارها الزمني 

الالزمة استنادًا إلى المقارنات المرجعية على المستويات المحلية والعربية 
 والدولية

 . نسبة انجاز بنود الخطة االستراتيجية7
 . نسبة مؤشرات األداء التي تّم مقارنتها بمعايير وطنية أو عالمية1

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات الزمنيةالمدة  المسؤولية المهمة الرقم

اعداد التقارير السنوية للجامعة والكليات والدوائر اإلدارية  1.2.1
 والمراكز متضمنة قياس مؤشرات األداء المعتمدة 

 مجلس الجامعة 
الكليات  مجالس

 اإلدارية   المجالسو 

24/59-24/15 
 في كل عام دراسي

تطبيق إجراءات 
التخطيط 
 االستراتيجي

. محاضر االجتماعات والقرارات التي 1
 اعتمدت التقارير السنوية

. توفر تقارير معلنة للعاملين والطلبة 2
 والجهات المعنية

2.2.1 
اإلدارية  اعداد الخطط السنوية للجامعة والكليات والدوائر

 للخطة االستراتيجية التنفيذية ةوالمراكز على ضوء الخط
 واالستناد الى توصيات التقارير السنوية 

 مجلس الجامعة 
الكليات  مجالس

 اإلدارية   المجالسو 

24/59-24/15 
 في كل عام دراسي

تطبيق إجراءات 
التخطيط 
 االستراتيجي

. محاضر االجتماعات والقرارات التي 1
 اعتمدت الخطط السنوية

. توفر خطط معلنة للعاملين والطلبة 2
 والجهات المعنية
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات الزمنيةالمدة  المسؤولية المهمة الرقم

3.2.1 
مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر، وتحديث سجل المخاطر 

 المخاطرأنواع المحتملة، وتطوير بطاقات إجراءات التعامل مع 
 وتحديد المسؤوليات لكل منها.

لجنة إدارة المخاطر 
 في الجامعة 

51/15/-31/15  
 في كل عام دراسي

تخصيص نسبة 
معينة من الموازنة 
 إلدارة المخاطر

محاضر االجتماعات والقرارات التي . 1
اعتمدت استراتيجية المخاطر ومراجعاتها 

 الدورية
. توفر خطة الدارة المخاطر معلنة ومعممة 2

 على العاملين والطلبة

مية والبرامج األكادي جامعةراسات للمقارنات المرجعية للتنفيذ د 4.2.1
 على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

 للجامعة
األقسام  مجالسو 

 للبرامج

 مرتين: 
 العام األول للخطة في 

 العام الثالث للخطةفي و 
 

امعة ولكل وجود دراسات مقارنات مرجعية للج
، ومحاضر مناقشتها برنامج أكاديمي معتمد

 الحاكمية مجالسفي 
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 الثاني: الحوكمة المعيار الرئيس
 الحاكمية ومتابعة مستوى أدائها وفاعلية قراراتها، وضمان نزاهتها وشفافيتها مجالسالغاية الثانية :  تعزيز دور 

 
 التشريعات  : فرعيالمعيار ال 0.7

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم
 . عدد المراجعات التي تمت على التشريعات 4 الجامعةمراجعة وتحديث السياسات والتشريعات واإلجراءات الناظمة لعمل  1.7
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

مراجعة السياسات واألنظمة والتعليمات واألسس واإلجراءات   1.1.2
 والمعايير 

لجان مراجعة 
 التشريعات

  مجلس العمداء
 بشكل دائم ومستمر 

إجراءات  تطبيق
المراجعة الدورية 

 للتشريعات

. توفر محاضر اجتماعات لجان مراجعة 1
 ومجلس العمداء التشريعات

. توفر قرارات استحداث وتحديث للتشريعات 2
 التي تمت مراجعتها

نشر التشريعات وتحديثاتها عبر الوسائل المتاحة ورقيًا  2.1.2
 والكترونياً 

 مكتب االعتماد
 الجودة وضمان 

 المجالسسر  انةأم
  مركز الحاسوب

 بشكل دائم ومستمر

رصد ميزانية  
لطباعة الكتيبات 

والمنشورات الخاصة 
 بالتشريعات

. توفر كتيبات  السياسات والتشريعات 1
 واإلجراءات للعاملين والطلبة  

التشريعات على السياسات و . توفر جميع 2
 الموقع االلكتروني للجامعة

إعداد الدراسات والمسوحات الميدانية للتحقق من مستوى  3.1.2
 التطبيق للتشريعات وااللتزام بمضمونها وموادها 

مكتب االعتماد 
  وضمان الجودة
لجان مراجعة 
 التشريعات

مرة في نهاية كل  
 عام أكاديمي

تطبيق االجراءات  
المساندة 

 الستطالعات الرأي

 حولوجود دراسات وتقارير تغذية راجعة . 1
 تطبيق السياسات واإلجراءات والتشريعات

. توفر الخطط التحسينية لتطوير التشريعات 2
 وآليات تطبيقها

4.1.2 
المتابعة الحثيثة لألنظمة والتعليمات والمعايير واألسس والقرارات 

الصادرة عن مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات 
 يرهافي تقييمها وتطو  التعليم العالي وضمان جودتها، والمساهمة

 مجلس العمداء 
مكتب االعتماد 
  وضمان الجودة

 دائرة القبول والتسجيل
 أمانة سر المجالس

  بشكل دائم ومستمر
تطبيق اإلجراءات 
المساندة لعمليات 

 المتابعة

. وجود مراسالت بين الجامعة والهيئات 1
 المعنية

اللقاءات المجالس و . المشاركة الفعالة في 2
والجلسات الحوارية التي تعقدها الدورية 

 الهيئات المعنية
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 القيادة واإلدارة : فرعيالمعيار ال 7.7
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم
 .عدد القرارات اإلدارية الناتجة عن تقييم األداء5 المتابعة المستمرة والمساءلة ألداء القيادات األكاديمية واإلدارية 7.7

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

1.2.2 
 وتحديثها ةف الوظيفياوصمراجعة الهياكل التنظيمية واأل

باالستناد الى التغييرات والتطويرات التي حصلت منذ اعتمادها 
 أخر مرة   

ومراجعة  إعدادلجنة 
الهياكل التنظيمية 
 والوصف الوظيفي
   مجلس الجامعة

 51/59/2512 – 
24/59/2512 

توفر ميزانية 
لتحديث اللوحات 

الجدارية والمنشورات 
المتعلقة بالهياكل 

 التنظيمية

 . توفر هياكل تنظيمية حديثة معتمدة1
 . توفر وثيقة وصف وظيفي محدثة معتمدة 2

الحاكمية في الجامعة ومدى  مجالسإجراء التقييم الدوري لعمل  2.2.2
 فاعلية قراراتها

مكتب االعتماد 
  وضمان الجودة

 أمناء السر لكل مجلس

مرة في نهاية كل عام 
 أكاديمي

تطبيق إجراءات 
 مجالستقييم 

 الحاكمية

 السمج. وجود تقرير سنوي حول تقييم أداء 1
 الحاكمية

. توفر قرارات لتنفيذ توصيات هذه التقارير 2
 السنوية

تنفيذ التقييم الدوري للقيادات األكاديمية واإلدارية في الجامعة  3.2.2
 ومكوناتها 

مكتب االعتماد 
وضمان الجودة، 
وجميع العاملين في 

 الجامعة

مرة في نهاية كل عام  
 أكاديمي

تطبيق إجراءات  
تقييم القيادات 
 األكاديمية

. وجود تقرير حول نتائج التقييم ونتائج 1
 واعتمادهدراسته 

. توفر الخطط التحسينية ألداء القيادات 2
 األكاديمية واإلدارية

تطبيق إجراءات تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس والموظفين،  4.2.2
 واالستفادة من نتائجها في تحسين األداء وتطوير النتاجات

الحاكمية  مجالس
 ودائرة شؤون العاملين

مرة في نهاية كل عام 
 أكاديمي

تطبيق إجراءات 
 تقييم األداء

. توفر التقارير حول نتائج التقييم، 1
 المجالسومحاضر مناقشتها واعتمادها في 

. وجود خطط تحسينية لتطوير األداء 2
 وزيادة فاعليته.

ملين لعال لة في جميع حاالت التقصيرتطبيق إجراءات المساء 0.2.2
 وفي كل المستويات  جميعهم 

 اللجان المختصة
 دائرة شؤون العاملين
 مجالس الحاكمية

 بشكل دائم ومستمر
تطبيق إجراءات 

 المساءلة
وجود ملف لحاالت المساءلة والتقصير 

 والخطوات المتخذة في كل حالة



 7171-7102الخطة االسترتيجية لجامعة الزيتونة األردنية 

Page 30 of 67 
 

 النزاهة المؤسسية : فرعيالمعيار ال 1.7
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 ة وأنشطتهاوالعدالة في جميع إجراءات الجامعتعزيز النزاهة والشفافية  1.7
 . مقدار الحوافز والمكافآت للعاملين ونسبتها من الموازنة6
 . عدد المستفيدين من الحوافز والمكافآت ونسبتهم2
 . عدد الذين صدرت بحقهم عقوبات من العاملين ونسبتهم 0

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في  1.3.2
 استقطاب الخبرات األكاديمية واإلدارية والتعاقد معهم

 رئيس الجامعة
 العمداء
 والمراكزمديرو الدوائر 

 مستمر

تطبيق إجراءات 
التعيين وميزانية 
لإلعالنات في 
 الصحف الرسمية

تعيين تبين جميع  توفر ملف لكل عملية
الخطوات، بما فيها االعالن عن الشاغر، 

ضر المقابالت وجداول المفاضلة ومحا
 والقرارات المتخذة.

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والعدالة في إجراءات النقل والترقية  2.3.2
 وانهاء الخدمات ألعضاء هيئة التدريس

 مجالس االقسام
 مجالس الكليات 

 يةوالترقلجنة التعيين 
 مستمر

تطبيق اجراءات 
 النقل والترقية

توفر ملف لكل عملية نقل أو ترقية تبين 
جميع خطوات العملية بما فيها القرارات 

 المتخذة

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والعدالة في منح الحوافز والمكافأت  4.3.2
 للعاملين 

القيادات األكاديمية 
 واإلدارية 

 مستمر 

موثقة توفر أسس 
لمنح الحوافز 

والمكافأت وميزانية 
 مخصصة لذلك

توفر احصائيات مفصلة بمقدار الحوافز 
والمكافآت للعاملين ونسبتها من الموازنة، 

 وتوزع المستفيدين منها حسب الكلية أو الدائرة

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والعدالة في إصدار العقوبات بحق  0.3.2
 ومتابعة حاالت التظلمالعاملين في الجامعة، 

اللجان المختصة 
بمتابعة حاالت 
التقصير واإلساءة 

 والتظلم
 دائرة شؤون العاملين

 مستمر  

توفر أسس  
وتعليمات موثقة 
للعقوبات، وتطبيق 
إجراءات التظلم 

والشكاوي 
 والمخالفات

توفر ملف لكل حالة تمت متابعتها، . 1
متضمنة محاضر االجتماعات والقرارات 

 المتخذة
. توفر دراسات سنوية تعالج هذه الحاالت، 2

 والخطوات الوقائية للتقليل منها
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 الثالث: البرامج األكاديمية المعيار الرئيس
يث تتواءم مع بحعتماد أساليب تعليم وتعلم حديثة اتطوير المستمر للخطط الدراسية، و الغاية الثالثة :  التركيز على استحداث التخصصات التطبيقية والتكنولوجية وال

 متطلبات سوق العمل
 

 )معدالت القبول، التعليم االلكتروني(سياسات التعليم والتعلم  : فرعيالمعيار ال 0.1
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم
1.3 
 

 المستحدثة. عدد التخصصات التطبيقية والتكنولوجية 0 زيادة عدد التخصصات التطبيقية والتكنولوجية
 . عدد برامج الدراسات العليا ونسبتها الى برامج البكالوريوس المعتمدة01
 . نسبة طلبة الماجستير في مسار الرسالة إلى مجموع طلبة الماجستير00
 . عدد الطلبة لكل عضو هيئة تدريس07
 . معدل العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية01
، %65دالتهم  في الثانوية أكثر من . عدد الطلبة المسجلين الذين مع04

 ونسبتهم
 . متوسط معدالت القبول للطلبة المسجلين في الجامعة05
 .عدد المواد الدراسية التي يستخدم فيها التعليم االلكتروني والمدمج ونسبتها06
 . عدد المواد الدراسية التي تستخدم فيها تقنيات التعليم الحديثة ونسبتها02

برامج الدراسات العليا وتحسين نوعيتهازيادة عدد  2.3  

 التقييم المستمر للتخصصات غير المطلوبة في سوق العمل 3.3

 رفع متوسط معدالت القبول في الجامعة 4.3

 تقليل العبء التدريسي اإلضافي ألعضاء هيئة التدريس  5.3

 االلكتروني والمدمجزيادة عدد المواد الدراسية التي يستخدم فيها التعليم  6.1

 زيادة عدد المواد الدراسية التي تستخدم فيها تقنيات التعليم الحديثة 2.1

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

1.1.3 

دراسة احتياجات سوق العمل للتتخصصات األكاديمية 
والتطبيقية والتقنية والهندسية، واالستفادة من نتائج الدراسة في 

تطوير البرامج واستحداث برامج جديدة، واغالق البرامج المشبعة 
 والراكدة. 

 مجالس األقسام 
 اتلس الكليامج

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

2/1/2518-
1/3/2518 

وتكرر للسنوات 
 الالحقة

تشكيل فرق عمل 
لتنفيذ الدراسات 

 المطلوبة

. تحديد احتياجات سوق العمل 1
 للتخصصات 

. تحديث سياسات استحداث التخصصات 2
يقافها   والبرامج وتطويرها وا 

و اغالق استحداث أشأن . اتخاذ القرارات ب3
 تخصصاتال
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2.1.3 
ها، الجامعة ومسارات التقييم الدوري لبرامج الدراسات العليا في

والعمل على تطويرها وزيادتها بما يلبي حاجات سوق العمل 
 ومتطلبات التنمية المستدامة

 قساملس األامج
 مجالس الكليات

مجلس الدراسات العليا 
عمادة البحث في 

العلمي والدراسات 
 العليا

 مجلس العمداء

2/1/2518-
1/3/2518 

وتكرر للسنوات 
 الالحقة

تشكيل فرق عمل 
لتقييم البرامج في 
األقسام التي 

 تطرحها

. توفر التقارير الدورية والدراسات حول 1
 عمليات التقييم للبرامج ومحاضر مناقشتها

 . استحداث برامج دراسات عليا2

تطوير سياسات القبول والمعادلة واالنتقال والتجسير بما يضمن  3.1.3
  رفع معدالت القبول وتحسين مدخالت العملية التعليمية 

 قساملس األامج
 مجالس الكليات
  مجلس العمداء

 دائرة القبول والتسجيل
 بداية كل عام دراسي 

تطبيق اجراءات 
في مراجعة  الجودة

 التشريعات

 وبيانات احصائية. توفر ملفات كاملة 1
. توفر دراسات فصلية لتقييم سياسات 2

القبول واالنتقال والتجسير ونتائجها ومحاضر 
 مناقشتها

4.1.3 
تطوير مصفوفات ربط المخرجات التعلمية للبرامج األكاديمية 
بالمواد الدراسية ووسائل التعليم والتعلم وأدوات القياس والتقويم 

 والتطبيق الخالق لها

 هيئة التدريسأعضاء 
 مجالس األقسام 
 مجالس الكليات

 خالل الفصل الدراسي

تفعيل دور لجان 
التنسيق للمواد 
الدراسية وتطبيق 

 االجراءات

. توفر مصفوفات مخرجات التعلم للبرنامج 1
 والمادة الدراسية

. تضمين الخطط الدراسية المعتمدة ألهداف 2
البرنامج ومخرجاته التعلمية وتعميمها على 

 الطلبة
. توفر تقارير دورية ودراسات لتطوير 3

مخرجات التعلم وآليات تحقيقها في التعليم 
 والتعلم والتقويم

التحديث الدوري لمصادر المعلومات والكتب المرجعية للمواد  0.1.3
 الدراسية وقواعد البيانات االلكترونية في المكتبة

 أعضاء هيئة التدريس
 مجالس األقسام

 ومدير المكتبة 
 في كل عام دراسي

تطبيق اجراءات 
تحديث الخطط 
الدراسية ومصادر 

 هاالتعلم فيالتعليم و 

. توفر بيانات سنوية حول تحديث مصادر 1
 .%15التعلم بما ال يقل عن التعليم و 

والمكتبة  ر مخاطبات بين االقسام. توف2
 التعلمالتعليم و  بخصوص تحديث مصادر

ل استخدام الطلبة . توفر إحصائيات حو 3
 لمصادر التعلم وقواعد أعضاء هيئة التدريسو 

 البيانات المتوفرة
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1.1.3 
التحسين المستمر ألساليب التعليم والتعلم من خالل زيادة 
استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التدريسية، وتنوع 

 أساليب وأدوات التدريس المتبعة

 أعضاء هيئة التدريس
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 خالل الفصل الدراسي

توفر قاعات 
محاضرات 

ومختبرات مجهزة 
بتكنولوجيا التعليم 

 الحديثة

. توفر تقارير حول تطبيق مصفوفة ربط 1
ليب وأدوات التدريس امخرجات التعلم بأس
 ومحاضر مناقشتها

. زيادة نسبة القاعات المجهزة بتكنولوجيا 2
 القاعاتالتعليم الحديثة نسبة إلى مجموع 

 التدريسية

توسعة نطاق تطبيقات التعليم االلكتروني وتطوير آليات  2.1.3
 استخدامه من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة

 أعضاء هيئة التدريس
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 خالل الفصل الدراسي
تطبيق اجراءات 
 التعليم االلكتروني

. توفر تقارير واحصائيات حول زيادة 1
استخدام التعليم االلكتروني على مستوى 

 البرنامج
أثر استخدام التعليم  . توفر دراسات حول2

 االلكتروني وتطوير آلياته

اجراء المسوحات الميدانية الستطالع رأي الطلبة والخريجين  8.1.3
 وأرباب العمل حول فاعلية البرامج األكاديمية والخطط الدراسية

عمادة شؤون الطلبة 
 لجنة الخطة الدراسية 

 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

في نهاية كل عام 
 دراسي

تطبيق االجراءات 
المساندة 

 الستطالعات الرأي

. توفر دراسات حول فاعلية البرامج 1
والخطط الدراسية ومحاضر مناقشتها في 

 المعنية المجالس
. توفر خطط تحسينية لتطوير البرامج 2

 ط والخط

9.1.3 
توجيه طلبة الدراسات العليا نحو مسار الرسالة، واختيار 
الموضوعات األكثر ارتباطا بحاجات المجتمع والتنمية 

 المستدامة فيه 

 أعضاء هيئة التدريس
الدراسات العليا  لجان

في القسم والكلية 
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا

 الخطة على مدار
االستناد إلى وثيقة 
األولويات الوطنية 
 للبحث العلمي

. توفر احصائيات حول نسبة الطلبة في 1
مسار الرسائل إلى مجموع طلبة الدراسات 

 العليا
. توفر براهين وأدلة حول مدى استفادة 2

 المجتمع من نتائج رسائل الماجستير المنجزة 
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 الخطط الدراسية : فرعيالمعيار ال 7.1
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

التحسين المستمر للخطط الدراسية باالستناد الى التغذية الراجعة والمقارنات  0.1
 المرجعية

 . معدل نسب التحسينات على الخطط الدراسية00
 . عدد الدراسات والمسوحات المرتبطة بحاجات سوق العمل00
 المرجعية للخطط مع جامعات مناظرة. عدد المقارنات 71
. عدد المواد الدراسية التي تسهم  في تعزيز مهارات االتصال وأخالقيات 70

 المهنة
 . عدد المواد الدراسية التي تنمي مهارات اإلبداع والريادة77
 . عدد المواد الدراسية التي تستخدم المختبرات والمشاغل ونسبتها71

0.1 
  

 العملية التدريسية والقياس والتقويمتحسين آليات متابعة 
  

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

1.2.3 

تحديث الخطط الدراسية على ضوء النتائج التراكمية المتحان 
الكفاءة الجامعية والمعايير المحدثة لالعتماد الخاص للبرامج ، 

استطالعات رأي الطلبة والخريجين وأرباب والتغذية الراجعة من 
 العمل

لجان الخطط الدراسية 
 في األقسام 
 مجالس األقسلم
 مجالس الكليات

51/59/2512-
10/15/2512 

تطبيق إجراءات 
تحديث الخطط 
 الدراسية وتطويرها

. توفر خطط دراسية جديدة للعام 1
، ومحاضر مناقشتها واعتمادها 2512/2518

 الحاكمية. مجالسفي اللجان و 
. توفر تقارير دورية حول نتائج امتحان 2

 الكفاءة ومحاضر مناقشتها وآليات تعميمها

إعداد المقارنات المرجعية والمراجعة الدورية للخطط الدراسية  2.2.3
 ومدى تكاملها وانسجامها مع رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها

لجان الخطط الدراسية 
 في األقسام

 مجالس األقسام
 مجالس الكليات

في نهاية كل عام 
 دراسي

تطبيق إجراءات 
تحديث الخطط 
الدراسية وتطويرها 
وتنفيذ استطالعات 
 ودراسات ميدانية 

. توفر مقارنات مرجعية للبرامج وللخطط 1
 مع جامعات مناظرة

. توفر دراسات حول الموضوعات الدراسية 2
 التي تعزز االنتماء الوطني وأخالقيات المهنة

ر دراسات حول الموضوعات الدراسية . توف3
 التي تنمي مهارات اإلبداع والريادة لدى الطلبة
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تطوير الخطط االرشادية، وآليات برامج االرشاد والتوجيه  3.2.3
 األكاديمي وأثرها على التحصيل العلمي للطلبة 

 أعضاء هيئة التدريس
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 بداية كل فصل دراسي
سياسات تطبيق  

جراءات اإلرشاد  وا 
 األكاديمي

 ي لكل خطة . توفر برامج إرشاد أكاديم1
 . توفر خطط لإلرشاد والتوجيه األكاديمي2
 . وجود تقارير دورية حول نتائج اإلرشاد3

تحديد الحاجة الى الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ الخطط  4.2.3
 ات المعرفية المعيار الفرعيالدراسية حسب 

 لجنة الخطة الدراسية 
 مجالس األقسام
 مجالس الكليات

في بداية كل عام 
 دراسي

تطبيق إجراءات  
تطوير الخطط 

 اهوتحديثالدراسية 

. توفر تقرير بمؤهالت الموارد البشرية 1
في  ات المعرفيةالمعيار الفرعيالالزمة لتغطية 

 الخطط 
 التي ناقشتها المجالس. توفر محاضر 2

جراءات ضمان جودة مدخالت البرامج تطبيق  0.2.3 سياسات وا 
 األكاديمية وعملياتها ومخرجاتها وتطويرها

 منسق المادة
 مدرس المادة
 مجالس األقسام

 خالل الفصل الدراسي
تطبيق إجراءات 
متابعة العملية 

 التدريسية

 لكل مادة دراسية محدث  . وجود ملف1
. تقارير تقييم الطلبة للمادة الدراسية 2

 مناقشتها ومحاضر
. وجود خطط تحسينية للمدخالت والعمليات 3

 والمخرجات لكل برنامج 

1.2.3 
االستفادة من برامج التبادل الطالبي في تطوير الخطط 

فساح   للطلبة باالستفادة من خطط المعيار الفرعيالدراسية، وا 
 دراسية مناظرة

 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 في كل عام دراسي

االستفادة من 
االتفاقيات الموقعة 
مع الجامعات 

 األخرى 

. توفر احصائيات بأعداد الطلبة المستفيدين 1
 من عمليات التبادل الطالبي

ن نات المرجعية بي. توفر تقارير حول المقار 2
 في الجامعة والجامعات األخرى الخطط 

2.2.3 
تطوير اإلجراءات المتعلقة بقبول طلبة الدراسات العليا، وعقد 

االمتحانات وتوزيع العالمات واعداد الرسائل واإلمتحان الشامل 
 ومنح الدرجات العلمية

 مجالس األقسام
 مجالس الكليات

 مجلس الدراسات العليا
في عمادة البحث 
العلمي والدراسات 

 العليا

 في كل عام دراسي
المراجعة الدورية 
إلجراءات مجلس 
 الدراسات العليا

جراءات معتمدة. توفر سياسات وتعليمات 1  وا 
 ومعممة ومطبقة

 . توفر أدلة معلنة بوسائل مختلفة للطلبة2
. توفر محاضر االجتماعات التي تتم فيها 3

 المراجعة الدورية لإلجراءات

توفير العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين  8.2.3
 للتدريس في برامج الدراسات العليا، وتطويرهم المستمر

 األقساممجالس 
 مجالس الكليات

 مجلس الدراسات العليا
 مجلس العمداء

 في كل عام دراسي

د اعتماتطبيق أسس 
أعضاء الهيئة 

التدريسية في برامج 
 الدراسات العليا

 . توفر ملف محدث لكل عضو هيئة تدريس1
. توفر احصائيات وبيانات تبين مساهمتهم 2

 في النشر والبحث العلمي
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والحوافز والمساعدات المقدمة لطلبة الدراسات  زيادة الجرايات 9.2.3
 العليا

 مجلس الدراسات العليا
 مجلس العمداء

 في كل فصل دراسي

تطبيق أسس 
الحوافز وتعليمات 

لطلبة الدراسات 
 العليا

. وجود إحصائيات بعدد الطلبة المستفيدين 1
 من الجرايات والمساعدات والحوافز

فز الحوا. توفر دراسات وتقارير بأثر هذه 2
 على أداء الطلبة

 
 )جودة الخريجين، امتحان الكفاءة الجامعية(مية تقويم المخرجات التعل : فرعيالمعيار ال 1.1

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

يجين عة من الخر التحسين المستمر لنوعية الخريج باالستناد إلى التغذية الراج 01.1
 وأرباب العمل

 . مدى رضا الخريجين عن المخرجات التعلمية حسب استطالعات الرأي74
. مدى مالءمة المخرجات التعلمية لمتطلبات سوق العمل حسب استطالعات 75
 الرأي
 فرص عمل ونسبتهم ا. عدد الخريجين الذين حققو 76
. مدى تحقيق الخطط الدراسية للمخرجات التعلمية المتوقعة حسب 72

 استطالعات الرأي
. عدد الكفايات المتقنة  ونسبتها الى مجموع الكفايات في امتحان الكفاءة 70

 الجامعية
 . ترتيب الجامعة بين الجامعات األردنية في امتحان الكفاءة الجامعية70

 توظيف نتائج امتحان الكفاءة الجامعية في تحسين نوعية الخريج 00.1

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات الزمنيةالمدة  المسؤولية المهمة الرقم

تقويم المخرجات التعليمية وتطويرها من خالل تحليل نتائج  1.3.3
 الطلبة ومستوى أدائهم لكل مادة دراسية

 منسق المادة 
 مدرس المادة
 رؤساء األقسام

 

نهاية كل فصل 
 دراسي

تطبيق إجراءات 
متابعة العملية 

 التدريسية

. توفر تقرير نهائي لكل مادة دراسية 1
 متضمنة تقييم أداء الطلبة  

. توفر الخطط التحسينية لمخرجات التعلم 2
 لكل مادة دراسية
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إجراء استطالعات رأي الطلبة لكل مادة دراسية حول مدى  2.3.3
 تحقق مخرجات التعلم بشكل دوري 

 أعضاء هيئة التدريس
 رؤساء األقسام

نهاية كل فصل 
 دراسي

تطبيق إجراءات 
متابعة العملية 

 التدريسية

. توفر تقرير نهائي لكل مادة دراسية 1
 متضمنة تقييم الطلبة لمخرجات التعلم

. توفر الخطط التحسينية لمخرجات التعلم 2
 لكل مادة دراسية

إعداد الدراسات المتعلقة بمدى توافق مخرجات البرامج مع  3.3.3
 احتياجات ومتطلبات سوق العمل

 رؤساء األقسام 
 عمداء الكليات

 نهاية كل عام دراسي 
تطبيق إجراءات 
 متابعة الخريجين

. توفر نتائج استطالعات رأي الخريجين في 1
 المخرجات التعلمية

. توفر نتائج استطالعات أرباب العمل في 2
 المخرجات التعلمية

المتابعة الحثيثة للخريجين والتواصل معهم ومراجعة قواعد  4.3.3
 هاوتحديث البيانات الخاصة بهم

 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 عميد شؤون الطلبة

نهاية كل فصل  
 دراسي

تطبيق إجراءات 
 متابعة الخريجين

. توافر قاعدة بيانات للخريجين في كل 1
 برنامج

. وجود دراسات وبيانات حول تطورهم في 2
 سوق العمل، وفي متابعة دراستهم العليا

0.3.3 
االستفادة من نتائج امتحان الكفاءة الجامعية في تطوير 

المخرجات التعلمية للبرامج ومحتوى المواد الدراسية 
 وموضوعاتها  

 رؤساء األقسام
 مجالس األقسام
 عمداء الكليات

نهاية كل فصل  
 دراسي

تكليف لجنة لدراسة 
 نتائج االمتحان 

. توفر دراسة تحليلية لنتائج االمتحان 1
 مناقشتهاومحاضر 

. توفر خطط تحسينية لمحتوى المواد 2
 الدراسية والمخرجات التعلمية

توسعة نطاق االتفاقيات مع الجهات المدربة للطلبة وتفعيلها   1.3.3
 ومتابعة نتائجها

 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 في كل عام دراسي
تطبيق إجراءات 
 التدريب الميداني

 ةالمدربة للطلب. وجود قاعدة بيانات للجهات 1
. توفر تقارير دورية حول نتائج التدريب 2

الميداني لكل فصل دراسي ومحاضر 
 مناقشتها
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 الرابع: البحث العلمي واإليفاد واالبداعات المعيار الرئيس
 والريادة واإلبتكارالغاية الرابعة :  توجيه الدعم نحو البحث العلمي التطبيقي ضمن األولويات الوطنية والتركيز على اإلبداع 

 
 (ر في الفئة األولى )االنفاق والتمويل والنشالبحث العلمي  : فرعيالمعيار ال 0.4

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 المشاركين في مشاريع بحثية ونسبتهمعدد أعضاء هيئة التدريس . 11 ربط المشاريع البحثية باالولويات الوطنية وحاجات المجتمع المحلي والجامعة 1.4
 مقدار اإلنفاق على البحث العلمي ونسبته من موازنة الجامعة. 10
 . مقدار التمويل الخارجي للبحث العلمي والتطوير ونسبته إلى مجمل االنفاق17
 . عدد البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس11
 في قواعد بيانات عالمية. عدد البحوث المنشورة في مؤتمرات علمية مصنفة 14
. عدد أبحاث أعضاء هيئة التدريس في مجالت الفئة األولى ونسبتها إلى 15

 مجموع النشر في المجالت المحكمة
. عدد أبحاث أعضاء هيئة التدريس في مجالت الفئة الثانية ونسبتها إلى 16

 مجموع النشر في المجالت المحكمة 
 يًا وعالمياً . عدد براءات االختراع المسجلة محل12

 زيادة عدد المشاريع البحثية والتطويرية الممولة من داخل األردن وخارجه 2.4

زيادة عدد البحوث المنشورة في المجالت والمؤتمرات المتخصصة والمصنفة  3.4
 عالمياً 

 دعم االبحاث والمشاريع العلمية الهادفة لتحقيق براءات إختراع 4.4

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

المراجعة الدورية للسياسات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات  1.1.4
 المتعلقة  بدعم ونشر البحث العلمي

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا

في مطلع كل عام 
 دراسي 

توفر التقارير 
السنوية للبحث 
 العلمي وتوصياتها

محاضر االجتماعات التي تم فيها . 1
 مناقشة هذا الملف

. توفر سياسات وتعليمات واجراءات محدثة 2
 ومعتمدة
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

تنفيذ دراسة ميدانية حول االهتمامات البحثية ألعضاء هيئة  2.1.4
 التدريس وربطها بأولويات البحث العلمي الوطنية

لجنة البحث العلمي 
  في الكلية 

  بداية كل عام دراسي
الوثيقة توفر 

الوطنية ألولويات 
 البحث العلمي

. توفر دراسة ميدانية الهتمامات أعضاء 1
 هيئة التدريس، ومحاضر اعتمادها

. توفر خطة سنوية للبحث العلمي في 2
 ،الجامعة وعلى مستوى الكلية، ومتابعتها

 وتقييم نتائجها 

3.1.4 
تشكيل مجموعات بحثية من أعضاء هيئة التدريس ذات 

اهتمامات بحثية مشتركة تلبي االحتياجات التنموية والتطويرية 
 للقطاعات االنتاجية والخدمية والمجتمع، ومتابعة انجازها  

عمادة البحث العلمي 
  والدراسات العليا

 في كل فصل دراسي 
توفير موازنات  

خاصة بمشاريع 
 البحث العلمي

. توفر مشاريع بحث علمي تلبي احتياجات 1
المجتمع ومحاضر متابعة نتائجها بشكل 

 دوري 
. توفر ميزانية ومتابعة آليات إنفاقها على 2

 هذه المشاريع 

انشاء قاعدة بيانات الكترونية لتوثيق نشاطات أعضاء هيئة  4.1.4
 التدريس البحثية في جميع أبواب البحث العلمي

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا

 مركز الحاسوب  

 51/15/2512-
10/12/2512 

تطبيق اجراءات  
مجلس البحث 
العلمي وتوفر 

موازنة لبناء قاعدة 
 البيانات

. توفر قاعدة البيانات لتوثيق نشاطات 1
 أعضاء هيئة التدريس البحثية

. توفر إحصائيات وتقارير الكترونية 2
 الرقميةباالستناد إلى قاعدة البيانات 

متابعة وتشجيع تنفيذ المشاريع واجراء البحوث العلمية  0.1.4
 المشتركة مع أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وخارجها

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا

  األقسام مجالس
 مستمر

تطبيق اجراءات 
مجلس البحث 

 العلمي

 . عدد البحوث العلمية المشتركة المنشورة1
 . عدد مشاريع البحث العلمي المشتركة 2
. مقدار الحوافز والمكافآت للمشاركين في 3

 المشاريع البحثية والتطويرية

تفعيل مشاركة الطلبة وطلبة الدراسات العليا في المشاريع  1.1.4
 واألبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس

 أعضاء هيئة التدريس
 الطلبة

 مستمر

تطبيق اجراءات 
البحث مجلس 

العلمي ومجلس 
 الدراسات العليا

. عدد الطلبة المشاركين في مشاريع بحث 1
 علمي

. عدد األبحاث العلمية المستلة من رسائل 2
 الماجستير والمنشورة مع الطلبة

. مقدار الحوافز والمكافآت للطلبة 3
 المشاركين
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

2.1.4 
توقيع االتفاقيات مع المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث 

والجهات الداعمة للبحث العلمي، وتفعيلها لغايات الحصول 
 على دعم خارجي

 مستمر أعضاء هيئة التدريس

توفر مشاريع بحثية 
نوعية تخدم 

المجتمع والتنمية 
 المستدامة

. عدد األبحاث والمشاريع العلمية الممولة 1
 خارجيا

. قيمة التمويل الداخلي للبحوث والمشاريع 2
 البحثية والتطويرية

. قيمة التمويل الخارجي للمشاريع البحثية 3
 والتطويرية

االهتمام بنوعية االبحاث والنشر في المجالت العلمية المحكمة  8.1.4
 والمؤتمرات المصنفة من الفئة األولى

  مستمر أعضاء هيئة التدريس

. عدد األبحاث المنشورة في مجالت 1
 ومؤتمرات مصنفة في الفئة األولى

المنشورة في مجالت  . عدد األبحاث2
 ومؤتمرات مصنفة في الفئة الثانية

. مقدار الحوافز والمكافآت مقابل النشر في 2
 هذه الفئات

توجهات نحو األبحاث العلمية الهادفة إلى النهج و التعزيز  9.1.4
 الحصول على براءات االختراع المحلية والعالمية

 المسجلة محليًا وعالمياً عدد براءات االختراع   مستمر أعضاء هيئة التدريس

إعداد خطة لعقد المؤتمرات الدولية والندوات والورش العلمية،  15.1.4
 ومتابعة تنفيذها

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا

 الكليات مجالس
 في كل عام دراسي

تطبيق إجراءات 
عقد المؤتمرات 

واللقاءات العلمية، 
وتوفر الموازنة 
الالزمة لهذه 
 النشاطات

. عدد المؤتمرات الدولية المصنفة التي 1
 تعقدها الجامعة سنوياً 

. عدد الندوات والورش العلمية التي تعقدها 2
 الجامعة سنوياً 

. عدد االبحاث التي شارك بها أعضاء 3
 هيئة التدريس في الجامعة بهذه المؤتمرات

. عدد المستفيدين من الندوات والورش 4
 العلمية
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 اإلبتعاث واإليفاد إلى دورات تدريبية : فرعيالمعيار ال 7.4
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم
 . عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من الدورات التدريبية ونسبتهم10 البحث العلمي مجالزيادة االنفاق على الدورات التدريبية والتطويرية في  5.4

 التدريس المبتعثين ونسبتهم الى المجموع. عدد أعضاء هيئة 10
 . مقدار االنفاق على االبتعاث ونسبته من موازنة الجامعة41
 
 
 
 
 

المعرفية حسب أولويات  والمجاالتدعم االبتعاث واإليفاد في التخصصات  6.4
 وحاجات الجامعة

 
 
 

 
 المهام:
 المتوقعةالمخرجات  االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

إعداد خطة لإلبتعاث للحصول على درجات الدراسات العليا،  1.2.4
 المعرفية، ومتابعة تنفيذها المجاالتحسب 

 لجنة التعيين والترقية
 الكليات مجالس
 األقسام مجالس

51/59/2512-
31/58/2525 

تخصيص موازنة 
 لالبتعاث

. وجود خطة ابتعاث معتمدة باالستناد الى 1
 الفعليةالحاجات 

. عدد المبتعثين وتقارير حول متابعتهم وهم 2
 على مقاعد الدراسة 

 مجلس العمداء المراجعة الدورية لسياسات االبتعاث وأنظمته وتعليماته 2.2.4
في بداية كل عام 

 دراسي

تشكيل لجنة 
لمراجعة السياسات 

 والتعليمات

توفر سياسات وتعليمات محدثة ومحاضر 
 اعتمادها

تنفيذ دراسة حول االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة التدريس  3.2.4
 ومساعدي البحث والتدريس )مشرفي المختبرات(

 رؤساء األقسام
51/12/2512-
10/12/2525 

تشكيل لجنة لدراسة 
تقارير رؤساء 

األقسام بخصوص 
أولويات االحتياجات 

 التدريبية

. قائمة بالدورات التدريبية الالزمة ألعضاء 1
 التدريسهيئة 

. قائمة بالدورات التدريبية لمشرفي 2
 المختبرات

إعداد خطة اليفاد أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي البحث  4.2.4
 والتدريس )مشرفي المختبرات( الى دورات تدريبية وتطويرية 

 األقسام  مجالس
51/59/2512-
31/58/2525  

تخصيص موازنة 
 لإليفاد

عدد المستفيدين من الدورات التدريبية 
  التدريس والبحث العلمي مجالوالتطويرية في 
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 اإلبداعات  : فرعيالمعيار ال 1.4
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 ونسبة الطلبة المشاركين فيها . عدد االبداعات الطالبية40 دعم االبداع واالبتكار وتشجيعة في الوسطين األكاديمي والطالبي 2.4
 . عدد ابداعات أعضاء هيئة التدريس ونسبة المشاركين فيها47

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

جراءات تسجيل براءات االختراع وحماية  1.3.4 مراجعة تعليمات وا 
 الملكية الفكرية وتحديثها

 العمداءمجلس 
51/59/2512-
31/15/2512 

تشكيل لجنة 
لمراجعة التعليمات 

 واالجراءات

توفر تعليمات تسجيل براءات االختراع 
وحماية الملكية الفكرية محدثة ومعتمدة 

 ومحاضر مناقشتها

مراجعة تعليمات واجراءات دعم االبداعات الفنية واألدبية  2.3.4
 وآليات توثيقها

 مجلس العمداء
51/15/2512-
31/11/2512 

تشكيل لجنة 
لمراجعة التعليمات 

 واالجراءات

توفر تعليمات واجراءات دعم االبداعات 
 ومحاضر مناقشتها واعتمادها

مراجعة سياسات واجراءات استحداث وتطوير المشاريع الريادية  3.3.4
 وحاضنات االعمال

 مجلس العمداء
51/11/2512-
31/12/2512 

تشكيل لجنة 
السياسات  لمراجعة

 واالجراءات

توفر السياسات واالجراءات المتعلقة 
باستحداث وتطوير المشاريع الريادية 

 وحاضنات األعمال

متابعة االبداعات الطالبية وابداعات أعضاء هيئة التدريس بكل  4.3.4
 انواعها وأشكالها

 عمادة شؤون الطلبة
  األقسام  مجالس

  مستمرة
توفر موازنة لدعم 

 وتحفيزهااالبداعات 

 عدد االبداعات الطالبية . 1
 . عدد ابداعات أعضاء هيئة التدريس2
 . مقدار االنفاق على االبداعات3

 متابعة المشاريع الريادية وحاضنات األعمال وتطويرها 0.3.4
عمادة البحث العلمي 

مكتب نقل 
  التكنولوجيا 

  مستمرة

توفر موازنة  
للمشاريع الريادية 
ومكتب يشرف 

 ويديرهاعليها 

 . عدد المشاريع الريادية المنفذة1
 . عدد المشاركين في المشاريع  الريادية2
 . مقدار االنفاق على المشاريع الريادية 3
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 الخامس: المصادر المالية والمادية والبشرية المعيار الرئيس
 شطة الجامعية الغاية الخامسة :  توظيف المصادر المالية والمادية وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير القيادات المتميزة لتطوير بيئة حاضنة لجميع األن

 
 المصادر المالية : فرعيالمعيار ال 0.5

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 زيادة الموارد المالية للجامعة وترشيد النفقات  1.5
 . مقدار الزيادة السنوية في االيرادات ونسبتها41
 . نسبة االنفاق الفعلي لما خطط له44

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

جراءات التخطيط المالي وا عداد المو   1.1.0  مجلس الجامعة زنات امراجعة سياسات وا 
 الدائرة المالية

51 /59/2512-
31/15/2512 

تشكيل لجنة 
 للمراجعة

 . وجود سياسات واجراءات للتخطيط المالي1
 لموازنات   ل. وجود سياسات واجراءات 2

جراءات التخصيص المالي وااليرادات   2.1.0 مراجعة سياسات وا 
 والمصروفات

 مجلس الجامعة 
  الدائرة المالية

51 /59/2512-
31/15/2512  

تشكيل لجنة  
 للمراجعة

جراءات للتخصيص 1 . وجود سياسات وا 
 المالي

جراءات لإليرادات 2 . وجود سياسات وا 
 والمصروفات 

 إعداد الميزانية والموازنة وقياس مدى فاعلية التخطيط المالي  3.1.0
 الدائرة المالية 

جميع الكليات والدوائر 
 والمراكز والمكاتب 

في بداية كل عام 
 دراسي

تطبيق السياسات  
واالجراءات وتدقيق 
نتائجها في جميع 
 مكونات الجامعة

. توفر الميزانية والموازنة السنوية ومحاضر 1
 واعتمادهامناقشتها 

. توفر النماذج المالية )في التخطيط المالي 2
 وحساب الموازنة(

 الخارجيلتدقيق المالي . توفر تقارير ا3

4.1.0 
تنفيذ الدراسات التي تربط التخطيط المالي برؤية الجامعة 

ورسالتها وغاياتها وتربط التخطيط  المالي باستراتيجية إدارة 
 المخاطر

 سنويا رئاسة الجامعة 
تشكيل فريق عمل 
العداد الدراسات 

 الالزمة

 . وجود استراتيجية إلدارة المخاطر المالية1
. وجود دراسات معتمدة، ومحاضر 2

 مناقشتها واعتمادها 
 لتحسينية للوضع المالي . توفر الخطط ا3
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 المصادر المادية معيار فرعي 7.5
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 (Green Metrics)تحسين ترتيب الجامعة في التصنيف البيئي العالمي  2.5
 . مقدار االستفادة من الطاقة المتجددة ونسبتها من حجم استهالك الطاقة45
 . مقدار المساحات الخضراء في الجامعة ونسبتها من المساحة الكلية46
باالمتار المربعة . مقدار الزيادة في التوسعة وبناء المرافق الجديدة 42

 ونسبتها الى مساحات البناء القائمة
االنفاق على تجهيز المختبرات والمشاغل والتطبيقات العملية ،  . مقدار40

 وتكنولوجيا التعليم والتعلم الحديثة، ونسبته من الموازنة
. مقدار االنفاق على المكتبة ومصادر المعلومات والمراجع والدوريات 40

 ونسبته من الموازنةوقواعد البيانات 
االنفاق على تجهيز شبكات المعلومات واالنترنت والبرمجيات  . مقدار51

 وتوفير المعلومات الرقمية وحمايتها، ونسبته من الموازنة
 . نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في االستهالك الكلي للطاقة الكهربائية50
 . مقدار االنفاق على الصيانة ونسبته من الموازنة57

 زيادة مستوى أداء األجهزة والتجهيزات، ومعايرتها دورياً  3.5

4.5 
تحديث مصادر المعلومات وقواعد البيانات االلكترونية البحثية في المكتبة وتقييمها 

 دورياً 

5.5 
عادة التأهيل لمباني الجامعة ومرافقها وبنيتها  تحسين مستوى الصيانة الدورية وا 

 التحتية

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

 تطوير منظومة الطاقة المتجددة وزيادة طاقتها االنتاجية 1.2.0

دائرة الهندسة والصيانة 
 والخدمات

كلية الهندسة 
 والتكنولوجيا

 مستمر
تخصيص موازنة 
لصيانة المنظومة 

 وتطويرها

 ومة للطاقة المتجددة فعالة . وجود منظ1
 ر دورية حول مستوى االنتاجية . وجود تقاري2

توسعة المساحات الخضراء المخصصة الستراحات الطلبة،  2.2.0
 وتزويدها بالمظالت والمقاعد المناسبة

 عمادة شؤون الطلبة
دائرة الهندسة والصيانة 

 والخدمات
 مستمر

تخصيص موازنة 
 لتنفيذ التوسعة

تقارير سنوية تبين التطور في . توفر 1
 أماكن استراحات الطلبة
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

 الرئاسة مراجعة تعليمات السالمة العامة، واجراءاتها 3.2.0
 مجلس الجامعة

51 /59/2512-
31/15/2512 

تشكيل لجنة 
لمراجعة التعليمات 

 واالجراءات

. توفر تعليمات واجراءات للسالمة العامة 1
 معتمدة، ومحاضر مناقشتها

 دليل للسالمة العامة، معتمد ومعمم. توفر 2

 تطوير المرافق الخاصة بذوي اإلعاقة، وعمل دليل إرشادي لهم 4.2.0

 الرئاسة
دائرة الهندسة والصيانة 

 والخدمات
 عمادة شؤون الطلبة

 مستمر
تشكيل لجنة لمتابعة 
احتياجات  ذوي 

 االعاقة

 . توفر دليل إرشادي لذوي اإلعاقة1
 . وجود تقارير تبين التطوير الحاصل 2

التقييم الدوري للمختبرات والمشاغل، وتطويرها وتحديثها  0.2.0
 ومعايرة تجهيزاتها باستمرار

 مستمر عمداء الكليات
تطبيق اجراءات 
متابعة المختبرات 

 والمشاغل

. وجود تقارير فصلية حول تقييم المختبرات 1
 والمشاغل ونتائج معايرة تجهيزاتها

 . وجود خطط تحسينية لتطوير المختبرات2

تحديث األدلة للتطبيقات العملية والتجارب في كل مختبر  1.2.0
 ومشغل

 رئيس القسم
 أعضاء هيئة التدريس

10/15/2512- 
10/51/2518 

تشكيل لجان على 
 مستوى األقسام

. توفر أدلة للتطبيقات العملية والتجارب 1
 مختبر أو مشغل لكل مادة دراسية لها

. تعميم هذه األدلة على الطلبة وأعضاء 2
 هيئة التدريس حسب االختصاص

التحديث المستمر لمصادر المعلومات وقواعد البيانات  2.2.0
 االلكترونية والورقية البحثية والتدريسية في المكتبة

لجنة الخطة الدراسية 
ومصادر التعلم في 

  القسم
 والمكتبة

  سنويا
اجراءات تطبيق 

الخطة الدراسية 
 ومصادر التعلم

. توفر قائمة بالمصادر التعلمية الجديدة 1
 لكل خطة

. توفر تقارير من المكتبة تشير إلى تأمين 2
  ها، واحصائيات حول تحديثهذه المصادر

8.2.0 
تطوير أنظمة المعلومات الرقمية لتشمل جميع مكونات 

لحمايتها وصيانتها الجامعة، واتخاذ االجراءات الالزمة 
 وتحديثها باستمرار

 مركز الحاسوب
كلية العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات
 مستمر

 صيص موازنةتخ
تشكيل فرق عمل 
من المبرمجين 

 والمشغلين

. وجود منظومة رقمية متكاملة تغطي 1
 جميع احتياجات الجامعة ونشاطاتها

 ومحدث  امل. وجود موقع الكتروني ش2

التحسين المستمر إلدارة جودة المرافق والخدمات ومراقبتها   9.2.0
جراء الصيانة الالزمة لها، وتحديثها   وا 

 مركز الحاسوب 
دائرة الهندسة والصيانة 

 والخدمات
 مشرفو المباني

  سنويا
تطبيق إجراءات 
إدارة المرافق 
 وصيانتها 

. توفر تقارير دورية حول حالة المرافق 1
 عليها والصيانة التي اجريت

. توفر تقارير سنوية حول التطوير 2
 والتحسين للمرافق والخدمات   
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

إجراء دراسات استطالعات رأي الطلبة والعاملين حول جودة  15.2.0
 المرافق والخدمات والبنى التحتية 

 عمادة شؤون الطلبة 
مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

في نهاية كل عام 
 دراسي

تطبيق االجراءات 
المساندة 

 الستطالعات الرأي

 ل. توفر دراسات شاملة ومتكاملة حو 1
 المرافق والخدمات والبنى التحتية

. توفر خطط تحسينية للمرافق والخدمات 2
 وتقارير حول إنجازها

 (، التفرغ العلمي)استقطاب الكفاءات من جامعات مرموقةالمصادر البشرية  :فرعيالمعيار ال 1.5
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 زيادة عدد العاملين المستفيدين من الدورات التدريبية استناداً إلى تخطيط مسبق 6.5
 . عدد الموظفين في الجامعة لكل عضو هيئة تدريس51
 . عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من دورات تدريبية ونسبتهم 54
 على ترقيات أكاديمية ونسبتهما . عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلو 55
 قلين من فئة إلى أخرى ونسبتهمت. عدد أعضاء هيئة التدريس المن56
 . عدد الموظفين المستفيدين من الدورات التدريبية ونسبتهم52
 غير األردنيين ونسبتهممن . عدد أعضاء هيئة التدريس 50
 تهم. عدد اعضاء هيئة التدريس األردنيين من جامعات مرموقة ونسب50
 . عدد أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين من جامعات مرموقة ونسبتهم61
 . عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تفرغ علمي ونسبتهم60
. عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تفرغ علمي في جامعات 67

 مرموقة

ن الجهازيتطوير آليات تقييم العاملين وتوظيف نتائجه في إعادة هيكلة  7.5
 األكاديمي واإلداري 

 استقطاب المزيد من أعضاء هيئة التدريس ذوي السمعة والكفاءة العالية 8.5

في جامعات  الحاصلين على تفرغ علميزيادة عدد أعضاء هيئة التدريس  0.5
 مرموقة

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

مراجعة سياسات االستقطاب والتوظيف والتثبيت والنقل والترقية  1.3.0
 وانهاء الخدمات وتعليماتها واجراءاتها

 الرئيس
 مجلس العمداء

51/54/2518- 
51/50/2518 

تشكيل لجان 
 للمراجعة

جراءات محدثة  توفر سياسات وتعليمات وا 
 لالستقطاب والتوظيف والتثبيت والنقل والترقية

جراءاتهامراجعة  2.3.0  مجلس العمداء سياسات التفرغ العلمي والبحثي وا 
51/54/2518- 
51/50/2518 

تشكيل لجان 
 للمراجعة

جراءات للتفرغ العلمي  توفر سياسات وا 
 والبحثي
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

جراءات التفرغ العلمي في جامعات مرموقة  3.3.0 تنفيذ سياسات وا 
 ألعضاء هيئة التدريس 

 مجلس العمداء
  الكليات  مجالس  

  سنوية
تطبيق اجراءات 
 التفرغ العلمي

عدد أعضاء الهيئة التدريسية الحاصلين . 1
 على التفرغ العلمي 

 . توفر خطة تفرغ علمي سنوية2

استقطاب أعضاء هيئة تدريسية من ذوي السمعة والكفاءة   4.3.0
 العالية 

 األقسام   مجالس
 مجالس الكليات
  مجلس العمداء

 سنوياً 
تطبيق إجراءات 
 االستقطاب والتعيين

 يخريجمن عدد أعضاء هيئة التدريس 
 الجامعات المرموقة 

 دائرة شؤون العاملين إعداد خطط تدريبية سنوية للكوادر البشرية، ومتابعة تنفيذها 0.3.0

 سنوياً 
تطبيق إجراءات  

تدريب وتأهيل 
 الموظفين  

. وجود خطة سنوية لتدريب الموظفين 1
 معتمدة ومعممة

 تقارير سنوية تبين عدد المستفيدين . توفر2
 من هذه الدورات

تحسين آليات منح الحوافز والمكافآت واالمتيازات واإلجازات   1.3.0
 المقدمة ، ومتابعة تطبيقها

 الرئيس
 دائرة شؤون العاملين

 العمداء
 مديرو الدوائر والمراكز

 سنوياً 
تخصيص موازنة  

 للحوافز واالمتيازات 

ة بعدد المستفيدين ونوعي. توفر إحصائيات 1
 الخدمة المقدمة لهم

. توفر احصائيات بعدد المستفيدين من 2
 إمتيازات األمومة

إعداد دراسات استطالعات الرأي حول الحوافز والمكافآت  2.3.0
 واالمتيازات المقدمة للعاملين في الجامعة

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

 دائرة شؤون العاملين

 سنوياً 
االجراءات تطبيق 

المساندة 
 الستطالعات الرأي

. توفر دراسات معتمدة بخصوص الحوافز 1
 واالمتيازات، ومحاضر مناقشتها واعتمادها

. توفر خطط تحسينية، وتقارير حول 2
 تطبيقها

 
 
 
 
 
 

 السادس: الخدمات الطالبية المعيار الرئيس



 7171-7102الخطة االسترتيجية لجامعة الزيتونة األردنية 

Page 48 of 67 
 

  ين آليات التواصل مع الطلبة الخريج مستوى تنافسية الطلبة في سوق العمل وتفعيلالغاية السادسة : التحسين المستمر للخدمات الطالبية ورفع 
 التوجيه واإلرشاد الطالبي : فرعيالمعيار ال 0.6

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

زيادة أعداد الطلبة المستفيدين من اإلرشاد المهني واالجتماعي والنفسي  1.6
 آلياتهوتحسين 

 . عدد الساعات المعتمدة التي تعزز االنتماء الوطني للطلبة61
 . عدد الساعات المعتمدة المتعلقة بتوعية الطلبة من اآلفات اإلجتماعية64
 . عدد الساعات المعتمدة التي تعزز المهارات الحياتية والريادة65
 في دورات تدريبية ونسبتهم ا. عدد الطلبة الذين شاركو 66
اإلرشاد النفسي  معيار فرعيالطلبة الذين تم تقديم  خدمات في  . عدد62

 واالجتماعي لهم ونسبتهم
 . عدد االتفاقيات مع جهات داخلية وخارجية لتدريب الطلبة60
 . عدد الطلبة المتعثرين أكاديميًا ونسبتهم60
 . عدد الطلبة المعاقبين تأديبيًا ونسبتهم21
 . عدد الطلبة المفصولين أكاديميًا ونسبتهم 20

 زيادة عدد الطلبة المستفيدين من الدورات التدريبية 2.6

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

جراءاتها، وتطبيقها على   1.1.1 مراجعة سياسات التوعية الطالبية وا 
 وبرامج التوعية الطالبيةالخطط الدراسية 

لجنة الخطة الدراسية 
 في الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
 مجالس األقسام
 مجالس الكليات

 نهاية كل عام دراسي
االستناد إلى نتائج 
امتحان الكفاءة 

 الجامعية

. وجود سياسة واضحة وموثقة للتوعية 1
الطالبية، معتمدة ومحاضر مناقشتها 

 واعتمادها
حول فاعلية موضوعات . تقرير سنوي 2

المتطلبات الدراسية الجامعية والنشاطات 
 المنهجية والالمنهجية

. خطط تحسينية للموضوعات الدراسية 3
 والنشاطات الطالبية
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

2.1.1 
انجاز تقرير حول أثر تطبيق إجراءات اإلرشاد األكاديمي للطلبة 

في تحصيلهم األكاديمي، ووضع الخطط التحسينية آلليات 
 األكاديمياإلرشاد 

لجنة االرشاد  
األكاديمي والمعادالت 

 في كل قسم
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 في كل فصل دراسي

تقارير حول 
المتعثرين أكاديميا 
والمفصولين من 
التخصص 
 والمنسحبين

. توفر إحصائيات حول المتعثرين 1
 والمفصولين أكاديميًا والمنسحبين

 اإلرشاد األكاديمي . تقارير فصلية حول أثر2
 على الطلبة

تنفيذ دراسة استطالعات رأي الطلبة حول اإلرشاد األكاديمي  3.1.1
 وأثره على تصويب أوضاعهم األكاديمية   

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

  دائرة القبول والتسجيل

في نهاية كل فصل 
 دراسي

تطبيق االجراءات  
المساندة 

 الستطالعات الرأي

الدراسة ومحاضر مناقشتها . توفر 1
 واعتمادها

. وجود خطط تحسينية آلليات اإلرشاد 2
 األكاديمي 

مراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم،  4.1.1
 واإلجراءات الكفيلة بممارسة دورهم المجتمعي بشكل فعال

 في كل عام دراسي عمادة شؤون الطلبة
تشكيل لجنة 

مختصة يشارك بها 
 الطلبة

. توفر تقرير للجنة مرفق مع توصيات، 1
 ومحاضر مناقشتها واعتمادها

. توفر خطط تحسينية، وتقارير متابعة 2
 تنفيذها

 إعداد خطة لإلرشاد والتوجيه والتدريب المهني، ومتابعة تنفيذها 0.1.1

 عمادة شؤون الطلبة
االرشاد  مكتب
ومتابعة  الوظيفي

 الخريجين

في بداية كل عام 
 دراسي

بالتعاون مع 
صندوق الملك 
عبدهللا الثاني 
 للتأهيل الوظيفي

. تقارير حول الورشات والدورات التدريبية 1
 لغايات التأهيل المهني

. إحصائيات بعدد المستفيدين من هذه 2
 الدورات

تنفيذ دراسة استطالعات رأي الطلبة حول التدريب والتأهيل  1.1.1
 المهني، وأثره على الطلبة

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

 عمادة شؤون الطلبة

في نهاية كل عام 
 دراسي

تطبيق االجراءات  
المساندة 

 الستطالعات الرأي

. توفر الدراسة ومحاضر مناقشتها 1
 واعتمادها

. وجود خطط تحسينية آلليات اإلرشاد 2
   المهني

 إعداد خطة لإلرشاد النفسي واالجتماعي، ومتابعة تنفيذها 2.1.1
شعبة االرشاد النفسي 

 واالجتماعي
 عمادة شؤون الطلبة

في بداية كل عام 
 دراسي

تطبيق اجراءات 
االرشاد النفسي 
 واالجتماعي

. توفر خطة لالرشاد النفسي واالجتماعي، 1
قرارها  ومحاضر مناقشتها وا 

. وجود إحصائيات حول الطلبة الذين 2
 استفادوا من الخطة 
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 الخدمات المساندة : فرعيالمعيار ال 7.6
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 زيادة عدد الطلبة المشاركين في النشاطات المنهجية والالمنهجية 3.6

 .  عدد الطلبة الذين يشاركون في النشاطات الجامعية ونسبتهم27
 . عدد الطلبة الذين يستخدمون نظام التسجيل االلكتروني ونسبتهم 21
 . عدد الطلبة الذين يستخدمون نظام الدفع االلكتروني ونسبتهم24
 . مقدار المنح المالية المقدمة للطلبة المتفوقين ونسبتها من الحوافز25
 . مقدار المنح المالية المقدمة للطلبة المحتاجين ونسبتها من الموازنة26
 . عدد الطلبة الذين استفادوا من المنح المالية ونسبتهم22
 مدى رضا الطلبة عن العملية التدريسية حسب استطالعات الرأي. 20
 . مدى رضا الطلبة عن البيئة والسالمة العامة حسب استطالعات الرأي20
 . مدى رضا الطلبة عن خدمات دائرة الحركة حسب استطالعات الرأي01
 . مدى رضا الطلبة عن المرافق واالستراحات وخدمات الطعام00
 عن الخدمات المكتبية حسب استطالعات الرأي . مدى رضا الطلبة07
 . مدى رضا الطلبة عن أداء عمادة شؤون الطلبة حسب استطالعات الرأي01
 .عدد الطلبة الوافدين ونسبتهم04
 جامعية ونسبتهم في النشاطات ال المشاركين.عدد الطلبة الوافدين 05
 يمجموعهم الكل. عدد الطلبة الوافدين المتعثرين أكاديميًا ونسبتهم إلى 06

 توجيه المنح والتسهيالت الطالبية حسب استحقاقاتها 4.6

5.6 
زيادة عدد الدراسات المتعلقة برضا الطلبة واالستفادة من نتائجها في عملية 

 التطوير المستمر
 

 زيادة عدد الطلبة الوافدين المشاركين في الحياة الجامعية، ودعم أنشطتهم 6.6

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

إجراء االنتخابات الطالبية حسب التعليمات واإلجراءات   1.2.1
 القانونية، وتشجيع المشاركة فيها

 عمادة شؤون الطلبة
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

خالل الفصل الثاني من 
 كل عام دراسي

تطبيق إجراءات 
 ةالطالبياالنتخابات 

. تقرير حول االنتخابات الطالبية السنوية 1
 مزودة بإحصائيات حول المشاركة فيها

. وجود مجلس طالبي جديد لكل عام 2
 دراسي
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

مراجعة تعليمات المنح والتسهيالت المالية المقدمة للطلبة  2.2.1
جراءاتها  وا 

 مجلس العمداء
52/51/2518- 
52/52/2518 

توفر تقارير حول 
والتسهيالت المنح 

المقدمة في السنوات 
 الماضية وأثرها

. توفر تعليمات المنح والتسهيالت 1
 ومحاضر اعتمادها

حصائيات حول االستفادة 2 . توفر تقارير وا 
 من هذه التعليمات واإلجراءات

تقديم الخدمات المساندة للطلبة واالهتمام بجودتها، والعمل على  3.2.1
 تطويرها بشكل مستمر

 شؤون الطلبةعمادة 
 المكتبة

 المركز الصحي
دائرة الهندسة والصيانة 

 والخدمات
 دائرة الحركة

 الجامعي دائرة األمن

 خالل العام الدراسي

االستفادة من 
التقارير المتعلقة 
بالخدمات الصحية 
وخدمات المكتبة 
وخدمات النقل 

والخدمات الرياضية 
 والفنية..

. توفر خطط تحسينية لكل خدمة طالبية 1
 حسب الجهة المسؤولة، ومحاضر اعتمادها

. توفر تقارير دورية للخدمات المقدمة 2
 للطلبة حسب كل جهة

. توفر خطط تحسينية للخدمات وتقارير 3
 تطبيقها

إعداد خطط سنوية للنشاطات الالمنهجية، ومتابعة تنفيذها  4.2.1
شراك أكبر عدد من الطلبة فيها  وا 

 عمادة شؤون الطلبة
 األقساممجالس 

 مجالس الكليات
 خالل العام الدراسي

تطبيق إجراءات 
النشاطات 
 الالمنهجية

تخصيص موازنة 
 للنشاطات

. وجود خطط سنوية للنشاطات الالمنهجية، 1
 ومحاضر اعتمادها

 . توفر تقارير نهائية لكل نشاط تم انجازه2
. توفر احصائيات بعدد االنشطة وعدد 3

 المشاركين

أندية طالبية متنوعة، وتحديد أهدافها وتفعيلها وحث استحداث  0.2.1
 الطلبة لالنضمام إليها

 عمادة شؤون الطلبة
 الكليات

51/11/2512- 
15/12/2512 

االستفادة من خبرات 
الجامعات األردنية 

 المجالفي هذا 

. وجود أندية طالبية محددة األهداف، 1
 ومعتمدة

. توفر إحصائيات حول مشاركة الطلبة في 2
 األندية المستحدثة

إشراك الطلبة الوافدين في الحياة الجامعية بشكل أكثر فاعلية،   1.2.1
 وتقديم الدعم والتسهيالت لهم

 عمادة شؤون الطلبة
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 مستمر
االستفادة من 

الخبرات المتراكمة 
 في الجامعة

. تقارير دورية حول الخدمات المقدمة 1
 للوافدين 

إحصائيات حول مشاركة الطلبة الوافدين . 2
 في الحياة الجامعية
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

 حلهامتابعة شكاوى وتظلمات الطلبة، والعمل على  2.2.1
مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

 عمادة شؤون الطلبة
 مستمر

تطبيق إجراءات 
 الشكاوى والتظلمات

. وجود سجل بالشكاوى والتظلمات ونتائج 1
 متابعتها

 للتقليل من الشكاوى  . وجود خطط تحسينية2
 والتظلمات الطالبية

إعداد دراسات لغايات قياس مدى رضا الطلبة عن الخدمات   8.2.1
 المساندة  

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

 عمادة شؤون الطلبة
 نهاية كل عام دراسي 

تطبيق اإلجراءات 
المساندة 

 الستطالعات الرأي

. توفر دراسات حول استطالع رأي الطلبة 1
 الخدمات ومحاضر اعتمادها في
. وجود خطط تحسينية للخدمات ومتابعة 2

 تنفيذها 
 
 

 التواصل مع الخريجين : فرعيالمعيار ال 1.6
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 ونوعًا مع الخريجين وأرباب العملزيادة التواصل كمًا  7.6

 لقاءات الخريجين التي تنفذها الجامعة. عدد الخريجين المشاركين في  02
 . عدد الخريجين الذين يشاركون في االنشطة والفعاليات الجامعية00
 . عدد الخريجين الذين تم تحديث بياناتهم ونسبتهم إلى مجموع الخريجين00
 . عدد الجهات الموظفة للخريجين التي تتواصل مع الجامعة01

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

 تحديث قاعدة بيانات الخريجين، وأرباب العمل بشكل مستمر  1.3.1
 عمادة شؤون الطلبة

لجنة متابعة الخريجين 
  في كل كللية

نهاية كل فصل 
 دراسي

االستناد إلى بيانات 
دائرة القبول 
 والتسجيل

 . قائمة بالخريجين المحدثة بياناتهم1
 . قائمة بأرباب العمل المحدثة بياناتهم  2
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

التواصل مع الخريجين، وحثهم على المشاركة في أنشطة   2.3.1
 الجامعة، وتزويدهم بالنشرات الدورية

 عمادة شؤون الطلبة
لجنة متابعة الخريجين 

 في كل كللية
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

  مستمر
باالستناد الى  

قاعدة بيانات 
 المحدثةالخريجين 

 . عدد الخريجين المستجيبين للتواصل1
. عدد الخريجين المشاركين في أنشطة 2

 الجامعة  

 عقد لقاء الخريج السنوي، ودعوة أرباب العمل إلى اللقاء 3.3.1

 عمادة شؤون الطلبة
لجنة متابعة الخريجين 

 في كل كللية
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

في الفصل الثاني من  
 دراسيكل عام 

تطبيق إجراءات  
 متابعة الخريجين

 .عدد الخريجين المشاركين في اللقاء1
 . عدد أرباب العمل المشاركين في اللقاء2

 قياس مدى رضا الخريجين وارباب العمل   4.3.1

لجنة متابعة الخريجين 
  في كل كلية

 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 في كل عام دراسي
تطبيق إجراءات 
 التواصل مع
 الخريجين

.نتائج دراسة قياس مدى رضا الخريجين 1
 وأرباب العمل 

 . الخطط التحسينية، ومتابعة تنفيذها 2
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 السابع: خدمة المجتمع والعالقات الخارجية المعيار الرئيس
   خارجيًا الغاية السابعة : تعزيز المسؤولية المجتمعية من أجل اإلسهام في التنمية المستدامة، واالستثمار األمثل للتعاون والشراكات داخليًا و 

 
 خدمة المجتمع  : فرعيالمعيار ال 0.2

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 المجتمع المحلي ومؤسساته المدنيةتعزيز العالقات اإليجابية مع  1.7

 . مقدار االنفاق على خدمة المجتمع ونسبته من الموازنة 00
. عدد أبناء المجتمع المحلي المستفيدين من الدورات التدريبية التي تنفذها 07

 الجامعة
. عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها الجامعة ألبناء 01

 المجتمع المحلي
 . عدد الجهات المستفيدة من االستشارات التي تنفذها الجامعة04
 . عدد النشاطات والفعاليات المجتمعية التي تنظمها الجامعة أو تشارك بها05

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

بالمجتمع مراجعة السياسات والخطط واالجراءات المتعلقة  1.1.2
 المحلي

 مجلس العمداء
 دائرة العالقات العامة

51/15/2512-
51/11/2512 

 تشكيل لجنة
توفر التقارير 

الخاصة بالتفاعل 
مع المجتمع ألخر 

 خمس سنوات

. وجود سياساة موثقة ومعلنة في العالقة 1
 مع المجتمع المحلي

. وجود خطط سنوية للتفاعل مع المجتمع 2
 المحلي وخدمته

2.1.2 
تحديد احتياجات المجتمع المحلي ومؤسساته الوطنية 

لالستشارات والدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، والمساهمة 
 في إنجازها

مركز االستشارات 
 وخدمة المجتمع

 مستمر
تخصيص موازنة 
لالستشارات 
 والدراسات

. توفر قاعدة بيانات بالخبرات المتوفرة في 1
 يفيدونهاالجامعة والقطاعات التي 

 تم تقديمهاسات واستشارات . توفر درا2



 7171-7102الخطة االسترتيجية لجامعة الزيتونة األردنية 

Page 55 of 67 
 

 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

تحديد احتياجات أبناء المجتمع المحلي للدورات التدريبية   3.1.2
 والتأهيلية، والمساهمة في إنجازها 

مركز االستشارات 
 وخدمة المجتمع

 مستمر

تطبيق إجراءات 
التدريب في مركز 
االستشارات وخدمة 

 المجتمع

 سنوية معلنة للجميع. وجود خطة تدريبية 1
 . قائمة بالدورات التدريبية التي تنفذ سنوياً 2
 كين فيها من أبناء المجتمعر . عدد المشا3

4.1.2 
إعداد خطة وتنفيذها لتعريف المجتمع المحلي بنتائج البحوث 

والمشاريع البحثية والتطويرية والمشاريع الريادية، ورسائل 
 منهاالدراسات العليا، وآليات االستفادة 

مكتب نقل التكنولوجيا 
 عمادة البحث العلمي 

 مستمر
تخصيص موازنة 
 إلعداد المطبوعات

. توفر قاعدة بيانات بنتائج المشاريع 1
البحثية والتطويرية، وربطها بالقطاعات التي 

 تستفيد من نتائجها

0.1.2 
تعريف أبناء المجتمع المحلي باالمكانيات المتوفرة في مكتبة 

وتقديم الخدمة لهم في الحصول على المراجع الجامعة، 
 والمعلومات العلمية والثقافية

 المكتبة
 دائرة العالقات العامة

 مستمر

االستفادة من 
المواقع االلكترونية 
ومواقع التواصل 

 االجتماعي

. وجود نشرات تعريفية بالمكتبة والخدمات 1
 التي تقدمها

. توفر احصائيات حول المستفيدين من 2
 المكتبةخدمة 

1.1.2 
إعداد خطة بالندوات والمحاضرات وورش العمل التوعوية 
والتطويرية، التي تنفذها جهات وشخصيات من المجتمع 

 ويستفيد منها الطلبة وأبناء المجتمع المحلي 

 عمادة شؤون الطلبة
 دائرة العالقات العامة 
لجان النشاطات في 

 الكليات

 سنويا 
تشكيل لجنة إلعداد 

 الخطة

 . وجود خطة سنوية للمحاضرات والندوات 1
. توفر تقارير سنوية حول ما أنجز وعدد 2

 المشاركين في كل نشاط 

2.1.2 
اعداد خطة لمساهمة الجامعة في إحياء االحتفاالت 

والمناسبات الدينية والوطنية والداخلية، داخل وخارج الجامعة، 
 والعمل على متابعتها

 عمادة شؤون الطلبة 
 العالقات العامةدائرة 

 سنويا
تشكيل لجنة العداد 
 الخطة ومتابعتها
 تخصيص موازنة

. وجود خطة معتمدة ومعلنة لالحتفاالت 1
 والمناسبات

 . توفر تقارير نهائية لكل نشاط2

8.1.2 
إعداد خطة سنوية لتقديم الخدمات الطبية المجانية وعقد األيام 

تنفيذها الطبية في خدمة المجتمع المحلي، والعمل على 
 ومتابعتها

 كلية الصيدلة
 كلية التمريض

 الصحيالمركز 
 مستمر

تخصيص موازنة 
 للخدمات الطبية

 يم الخدمات الطبية . وجود خطة لتقد1 
. توفر تقارير وسجالت لعدد المستفيدين 2

 من الخدمات الطبية

تقديم الدعم المالي والمادي لتلبية احتياجات المجتمع المحلي  9.1.2
 التنموية

 الرئيس
 الدائرة المالية

 مستمر
تخصيص موازنة 

 للدعم مالية 
وجود تقارير سنوية تبين مقدار االنفاق في 

 هتمع وعدد المستفيدين منخدمة المج

إنجاز الدراسات الميدانية واستطالعات الرأي حول أثر الخدمات  15.1.2
 المقدمة للمجتمع ومدى فاعليتها

 الجودةو مكتب االعتماد
 العالقات العامةدائرة 

في نهاية كل عام 
 دراسي

عمل تشكيل لجان 
 لتنفيذ الدراسات

 ، ومحاضر اعتمادها. توفر الدراسات1
 . وجود خطط تحسينية للخدمات المجتمعية2
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 العالقات الخارجية   : فرعيالمعيار ال  7.2
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 . عدد االتفاقيات مع جهات وطنية )محلية(06 االتفاقيات الموقعة مع جهات خارجية، وتوسعة نطاق تطبيقهازيادة عدد  2.7
 . عدد االتفاقيات المفعلة مع الجهات الوطنية )أثمرت نتائج ملموسة(02
 . عدد االتفاقيات مع جهات عربية وعالمية00
 . عدد االتفاقيات المفعلة مع جهات عربية وعالمية 00
 . عدد الطلبة الزائرين)تعليم وتدريب( 011
 .عدد طلبة الجامعة الذين استفادوا من اتفاقيات التبادل ونسبتهم 010
 .عدد البرامج التدريسية المشتركة أو المستضافة017
 . عدد المؤسسات اإلعالمية التي تغطي نشاطات الجامعة011
 . عدد الجهات والشخصيات التي تزور الجامعة014

  زيادة نسبة الطلبة الزائرين من خالل تفعيل االتفاقيات الموقعة  3.7

 استحداث برامج مشتركة  على مستوى الدراسات العليا مع جامعات مرموقة 4.7

عالميًا ومجتمعياً  5.2  اإلرتقاء بسمعة الجامعة رسميًا وا 

 
 المهام:
 المتوقعة المخرجات االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

 إنشاء مكتب للعالقات الخارجية وتحديد مهامه ومسؤولياته 1.2.2
 الرئيس

مدير مكتب العالقات 
 الخارجية

51/59/2512-
25/59/2512 

تعديل الهيكل 
التنظيمي والوصف 

الوظيفي في 
 الجامعة

. وجود مكتب للعالقات الخارجية معتمد 1
 ومحددة مهامه وصالحياته ومسؤولياته

خطة عمل سنوية للمكتب، . وجود 2
 ومحاضر اعتمادها

جراءات وآليات التعاون على المستوى  2.2.2 مراجعة سياسات وا 
 المحلي واإلقليمي والدولي

 مجلس العمداء
مكتب العالقات 

 الخارجية

25/59/2512- 
25/15/2512 

االستفادة من 
الخبرات التراكمية 
 للجامعة، وحاجاتها

جراءات معتمدة  ومعلنة، وجود سياسات وا 
 ومحاضر مناقشتها واعتمادها

زيادة عدد االتفاقيات الخارجية مع المؤسسات التعليمية ومراكز  3.2.2
 البحوث والجهات ذات العالقة، وتفعيلها

مكتب العالقات 
 الخارجية
 الكليات

 مستمر
تطبيق إجراءات 
 التعاون الخارجي

 . توفر سجل تراكمي باالتفاقيات الخارجية 1
تقارير دورية تبين مستوى تفعيل . وجود 2

 هذه االتفاقيات وحجم الفائدة منها
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 المتوقعة المخرجات االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

زيادة مقدار الدعم والتمويل الخارجي محليا ودوليا للمشاريع  4.2.2
 البحثية والتطويرية

مكتب العالقات 
 الخارجية

 عمادة البحث العلمي 
 في كل عام دراسي

تخصيص موازنة 
للمشاريع البحثية 

 والتطويرية 

مالية تبين مقدار التمويل الخارجي، تقارير 
ات إنفاقه على أبواب البحث معيار فرعيو 

 العلمي 

اعداد خطة لتشجيع وزيادة حجم التبادل الطالبي ضمن  0.2.2
 االتفاقيات المبرمة لتفعيل التعليم والتدريب، ومتابعة تنفيذها.

مكتب العالقات 
 الخارجية

ممثل الجامعة في 
المجلس العربي 

 الطالبيللتدريب 
 الكليات

 في كل عام دراسي 
تطبيق إجراءات  

 التبادل الطالبي

معيار . وجود خطط للتبادل الطالبي في 1
 الدراسة والتدريب فرعي

. توفر إحصائيات تبين حجم التبادل 2
 ي الدراسة والتدريبمعيار فرعيالطالبي في 

 تنفيذ مشاريع ودراسات ومؤتمرات وورش عمل مشتركة محلياً  1.2.2
 ودولياً 

مكتب العالقات 
 الخارجية
 الكليات

تخصيص موازنات   في كل عام دراسي 
 للنشاطات المشتركة

توفر تقارير سنوية حول النشاطات المشتركة 
 محليا ودوليا، وحجم المشاركة فيها

المشاركة الفعالة في أيام التوظيف للخريجين والمعارض الهادفة  2.2.2
 الجامعةالستقطاب الطلبة للدراسة في 

 عمادة شؤون الطلبة
 دائرة القبول والتسجيل
 دائرة العالقات العامة

 مستمر
تشكيل فريق عمل 

 مشترك 

. توفر تقارير دورية حول المشاركة في 1
 األيام الوظيفية والمعارض

. توفر إحصائيات تبين حجم االستفادة من 2
 هذه النشاطات وعدد المستفيدين منها

إنجاز الدراسات المتعلقة بتقييم التعاون الخارجي، ووضع   8.2.2
 الخطط التحسينية لتطويره 

مكتب العالقات 
 الخارجية
 الكليات

في نهاية كل عام 
 دراسي

تشكيل لجنة إلنجاز 
 الدراسة

وجود دراسات لتقييم التعاون الخارجي  .1
 وأثره على الجامعة

 . وجود خطط تحسينية لتطويره 2
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 الثامن: ضمان الجودة المعيار الرئيس
   الغاية الثامنة : السعي للحصول على شهادات ضمان الجودة وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات محليًا ودوليًا  

 
 االلتزام المؤسسي بتحسين الجودة  : فرعيالمعيار ال 0.0

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

1.8 
التطوير المستمر لنظام إدارة الجودة في الجامعة باالستناد إلى التغذية الراجعة 

 أثناء تطبيقه
 . عدد عناصر نظام إدارة الجودة التي تم تعديلها أو تحديثها ونسبتها015
 . عدد عناصر نظام إدارة الجودة التي تم استحداثها ونسبتها016

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات الزمنيةالمدة  المسؤولية المهمة الرقم

تكثيف اجتماعات لجان الجودة في الجامعة ومكوناتها، ومتابعة  1.1.8
 تنفيذ قرارات اللجنة العليا لضمان الجودة 

 الرئيس 
اللجنة العليا لضمان 

 الجودة 
مكتب االعتماد 
  وضمان الجودة

 مستمر  
تطبيق آليات عمل 
لجان الجودة في 

 الجامعة 

توفر محاضر اجتماعات اللجنة العليا  .1
 لضمان الجودة وسجالت قراراتها

. محاضر اجتماعات لجان الجودة في 2
 الجامعة ومكوناتها

2.1.8 
إنجاز دراسة حول االحتياجات المالية والمادية والبشرية 
للتطبيق الفعال لنظام إدارة الجودة في الجامعة وتطويره، 

 وتوصياتهاوتحقيق نتائج الدراسة 

 الرئيس
مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

10/59/2512- 
10/15/2512 

تشكيل لجنة لدراسة 
 االحتياجات

. توفر دراسة لالحتياجات، ومحاضر 1
 مناقشتها واعتمادها

. وجود توصيات وخطط تحسينية للموارد 2
المالية والبشرية لمكتب االعتماد وضمان 

 الجودة
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات الزمنيةالمدة  المسؤولية المهمة الرقم

3.1.8 
إعداد خطة لنشر ثقافة الجودة، تتضمن آليات إعالم الجميع 

 معيار فرعيبالمستجدات واألخبار واألنشطة واالنجازات في 
 الجودة

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

 مستمر

االستفادة من الموقع 
االلكتروني والبريد 
االلكتروني ومجلة 
أنباء الزيتونة 
 والمنشورات

ت اللقاءات والندوا. توفر تقارير دورية حول 1
 المتعلقة بنشر ثقافة الجودة

. توفر تقارير دورية حول ورش العمل 2
 رعيمعيار فوالدورات التدريبية للعاملين في 

 ضمان الجودة
. وجود دليل إلدارة نظام الجودة وتوفر 3

معيار سجالت حول النشر واإلعالم في 
 ضمان الجودة فرعي

دة بما يضمن إشراك جميع متابعة عمل نظام إدارة الجو  4.1.8
 العاملين والطلبة في تطبيقه وتطويره

 الرئيس
مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

مسؤولي الجودة في 
 الكليات والدوائر

 مستمر

التطبيق الخالق  
الجراءات نظام 
إدارة الجودة  
ونماذجه في 

الجامعة وعلى كافة 
 المستويات

. توثيق عمليات التدقيق الداخلي لكافة 1
 المستويات

 . توفر سجالت بحاالت عدم المطابقة2
. توفر خطط تحسينية إلنهاء حاالت عدم 3

 المطابقة وتطوير النظام

0.1.8 
التحسين المستمر إلجراءات ونماذج نظام إدارة الجودة 

باالستناد إلى عمليات التدقيق والتغذية الراجعة من المعنيين 
 بتطبيق النظام

مكتب االعتماد 
 الجودةوضمان 

مسؤولي ضمان 
الجودة في الكليات 

 والدوائر

 مستمر
االستفادة من 
عمليات التدقيق 
 والتغذية الراجعة

. توفر سجالت بالتعديالت والتحسينات 1
 التي تتم على إجراءات الجودة ونماذجها

. توفر البراهين على آلية تعميم التعديالت 2
 على المعنيين وفاعلية تطبيقها 
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 نطاق عمل الجودة  :فرعيالمعيار ال 7.0
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

2.8 
زيادة فاعلية تطبيق نظام إدارة الجودة في جميع مكونات الجامعة من خالل 

 التدقيق الداخلي والتقويم المستمر
 . مستوى االلتزام بتطبيق نظام إدارة الجودة )%(012
 التقييم الداخلي لنظام إدارة الجودة. عدد مرات 010

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

تنفيذ دراسة التقييم الذاتي للجامعة، لغايات التقدم لشهادة  1.2.8
 ضمان الجودة على مستوى المؤسسة

 الرئيس
اللجنة العليا لضمان 

 الجودة
مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

10/59/2512- 
10/15/2512 

تشكيل فرق عمل 
 لتنفيذ الدراسة

 . التقرير النهائي لدراسة التقييم الذاتي1
 . الخطة التحسينية لنظام إدارة الجودة2
 . طلب التقدم للحصول على شهادة الجودة3

إنجاز الخطة التحسينية لكلية التمريض للحفاظ على شهادة  2.2.8
 فيهاضمان الجودة 

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة
 كلية التمريض

24/59/2512- 
51/51/2518 

تطبيق نظام إدارة 
الجودة وبنود الخطة 

 التحسينية

. تقرير نهائي حول إنجاز الخطة التحسينية 1
 للكلية

. قرار لجنة الخبراء من هيئة اعتماد 2
 مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

التحسينية لكلية الصيدلة للحفاظ على شهادة إنجاز الخطة  3.2.8
 ضمان الجودة فيها

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة
 كلية الصيدلة

24/59/2512- 
51/51/2518 

تطبيق نظام إدارة 
الجودة وبنود الخطة 

 التحسينية

. تقرير نهائي حول إنجاز الخطة التحسينية 1
 للكلية

. قرار لجنة الخبراء من هيئة اعتماد 2
 مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

4.2.8 
إنجاز دراسة التقييم الذاتي وتطبيق دليل القياس لعائلة 

تكنولوجيا المعلومات لغايات الحصول على شهادة ضمان 
 الجودة فيها

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

كلية العلوم وتكنولوجيا 
 المعلومات

24/59/2512- 
24/11/2512 

تشكيل فرق عمل 
الدراسة وتطبيق 
 دليل القياس

 . توفر تقرير نهائي لدراسة التقييم الذاتي1
. توفر تقرير حول نتائج تطبيق دليل 2

 القياس
. تقرير لجنة الخبراء حول تحقق معايير 3

 الجودة في الكلية
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إنجاز دراسة التقييم الذاتي وتطبيق دليل القياس لعائلة اللغات  0.2.8
 ضمان الجودة فيها لغايات الحصول على شهادة

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة
 كلية اآلداب

51/15/2512- 
51/12/2512 

تشكيل فرق عمل 
الدراسة وتطبيق 
 دليل القياس

 . توفر تقرير نهائي لدراسة التقييم الذاتي1
. توفر تقرير حول نتائج تطبيق دليل 2

 القياس
. تقرير لجنة الخبراء حول تحقق معايير 3

 الكليةالجودة في 

إنجاز دراسة التقييم الذاتي وتطبيق دليل القياس لعائلة االعمال  1.2.8
 لغايات الحصول على شهادة ضمان الجودة فيها

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة
 -52/51/2518 كلية األعمال

52/53/2518 

تشكيل فرق عمل 
الدراسة وتطبيق 
 دليل القياس

 لذاتيا. توفر تقرير نهائي لدراسة التقييم 1
. توفر تقرير حول نتائج تطبيق دليل 2

 القياس
. تقرير لجنة الخبراء حول تحقق معايير 3

 الجودة في الكلية

إنجاز دراسة التقييم الذاتي وتطبيق دليل القياس لعائلة العلوم  2.2.8
 الهندسية لغايات الحصول على شهادة ضمان الجودة فيها

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

الهندسة كلية 
 والتكنولوجيا

52/53/2518- 
52/51/2518 

تشكيل فرق عمل 
الدراسة وتطبيق 
 دليل القياس

 . توفر تقرير نهائي لدراسة التقييم الذاتي1
. توفر تقرير حول نتائج تطبيق دليل 2

 القياس
. تقرير لجنة الخبراء حول تحقق معايير 3

 الجودة في الكلية

8.2.8 

في كلية الحقوق، ووضع خطة إجراء عملية تدقيق داخلي 
تحسينية لتطوير آليات التطبيق والتوثيق وانهاء حاالت عدم 

 المطابقة

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة
 كلية الحقوق 

24/59/2512 – 
24/15/2512 

تشكيل فريق التدقيق 
الداخلي وتطبيق 
 اجراءات التدقيق

 توصياتوالج التدقيق وجود نتائ .1
 المتعلقة بها

خطة تحسينية لتطبيق نظام إدارة . وجود 2
 الجودة في الكلية

9.2.8 
وضع خطة لتطبيق نظام إدارة الجودة في كلية العمارة 

 والتصميم، ومتابعة تنفيذها 
مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

 كلية العمارة والتصميم

51/59/2512 – 
31/58/2518 

تطبيق إجراءات 
 نظام إدارة الجودة

 النظام في الكلية. وجود خطة لتطبيق 1
. توفر تقارير دورية حول مستوى اآلداء 2

 فيها

15.2.8 
إجراء عمليات التحسين والتدقيق الداخلي على جميع مكونات 
الجامعة األكاديمية واإلدارية لغايات الحفاظ على االنجازات 

 وتطوير األداء وتحسين المخرجات

 الرئيس
مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

 مستمر
تدقيق  وضع خطة

سنوية ومتابعة 
 تنفيذها

. وجود تقارير دورية حول نتائج التدقيق 1
 لكل مكون من مكونات الجامعة

. توفر خطط تحسينية لكل مكون من 2
 مكونات الجامعة ومتابعة تنفيذها
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 المؤشرات والمعايير والمقارنات المرجعية : فرعيالمعيار ال 1.0
  

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

3.8 
توجيه نتائج الدراسات والمقارنات المرجعية على مستوى المؤسسة والبرامج 

 األكاديمية فيها لتحسين األداء المؤسسي

 . عدد المؤشرات والمعايير المرجعية المستخدمة في التقييم010
 . عدد الدراسات المنجزة التي استندت إلى مؤشرات ومعايير مرجعية001
 . عدد مؤشرات األداء في الجامعة التي تم قياسها000

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

1.3.8 
متابعة وقياس مدى تحقق مؤشرات األداء )االساسية والثانوية( 

وتكامليتها وتطورها، ووضع الخطط التحسينية لرفع مستوى 
 األداء

 الرئيس
مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

في نهاية كل عام 
 دراسي

االستناد الى 
التقارير الدورية من 
جميع مكونات 

 الجامعة

سجل بمؤشرات األداء ونتائجها التراكمية 
 آلخر ثالث سنوات

قليميا ودوليا على مستوى  2.3.8 إجراء المقارنات المرجعية محليا وا 
 ةباالستناد إلى معايير قياسيالمؤسسة والبرامج المعتمدة فيها 

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة
 الكليات واالقسام

 في كل عام دراسي
االستناد إلى معايير 

مقارنة قياسية 
 عالمية

. توفر تقارير حول المقارنات المرجعية، 1
قرارها  ومحاضر مناقشتها وا 

. وجود خطط تحسينية على ضوء 2
 المقارنات المرجعية

التحقق من مخرجات التعلم ومدى مالئمتها الحتياجات  3.3.8
 ومتطلبات سوق العمل باالستناد إلى التغذية الرجعة 

الكليات واألقسام 
 األكاديمية

في نهاية كل عام 
 دراسي

تطبيق اإلجراءات 
المساندة 

 الستطالعات الرأي

. توفر مصفوفات ارتباط بين مخرجات 1
 التعلم ومتطلبات سوق العمل

خطط تحسينية لتطوير المخرجات  . توفر2
 التعلمية
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 )االعتمادات الدولية وشهادات ضمان الجودة، والتصنيفات العالمية(التحقق المستقل من التقويم   :فرعيالمعيار ال 4.0
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

االستفادة من الخبرات الخارجية في التقويم المستقل لمستوى األداء في  4.8
 الجامعة 

 .  عدد المرات التي أنجز فيها تقييم خارجي لنظام إدارة الجودة007
 . عدد  شهادات ضمان الجودة العالمية للجامعة001
 . عدد شهادات ضمان الجودة المحلية للجامعة004
 العالمية للبرامج األكاديمية. عدد االعتمادات الدولية 005
 . عدد شهادات ضمان الجودة المحلية للبرامج006
 . ترتيب الجامعة في التصنيف االردني للجامعات002
 (QS). ترتيب الجامعة في التصنيف العالمي 000
 (Green metrics). ترتيب الجامعة في تصنيف 000
 (Web metrics). ترتيب الجامعة في تصنيف 071

 

 الحصول على االعتمادات الدولية وشهادات ضمان الجودة محليا وعالمياً  5.8

 التحسين المستمر لترتيب الجامعة في التصنيفات المحلية والدولية 6.8

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

 ومدى تحقق معاييرالتحقق الخارجي المستقل من مستوى األداء  1.4.8
 ضمان الجودة على مستوى الجامعة والبرامج فيها

 الرئيس
مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

بعد كل دراسة تقييم 
 ذاتي يتم إنجازها

توظيف خبراء 
خارجيين مستقليين 
ذوي خبرة في 
 المعيار الفرعي

. التقرير المقارن للخبراء، ومحاضر 1
 مناقشته واعتماده

التحسينية باالستناد إلى تقرير . الخطط 2
 الخبراء

وضع الخطط التحسينية باالستفادة من تقارير لجان الخبراء  2.4.8
 الخارجيين عند التقدم للحصول على شهادات الجودة، وتنفيذها

مكتب االعتماد 
وضمان الجودة 

ومكونات الجامعة كل 
 حسب اختصاصه

بعد كل زيارة خارجية 
 من قبل لجان الخبراء

نتائج تقرير لجنة 
 الخبراء

. التقرير النهائي للخبراء، ومحاضر مناقشته 
 واعتماده

. الخطط التحسينية باالستناد إلى تقرير 2
 الخبراء
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3.4.8 
اإلرتقاء بترتيب الجامعة من خالل وضع الخطط التحسينية 

، (QS)باالستفادة من نتائج التصنيف العالمي للجامعات 
 وتنفيذها

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا
 الكليات واألقسام

بعد كل إعالن عن 
نتائج التصنيف 

 العالمي

التقرير المتعلق 
بترتيب الجامعة 
حسب مؤشرات 
األداء الخاضعة 

 للتصنيف

. تقرير التصنيف، ومحاضر مناقشته 1
 واعتماده

. خطة تحسينية مرتبطة بمؤشرات األداء 2
 التصنيففي 

اإلرتقاء بترتيب الجامعة من خالل وضع الخطط التحسينية  4.4.8
 باالستفادة من نتائج التصنيف األردني للجامعات ، وتنفيذها

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا

 عمادة شؤون الطلبة
 الكليات واألقسام

 دائرة القبول والتسجيل

عن بعد كل إعالن 
نتائج التصنيف 

 األردني

التقرير المتعلق 
بترتيب الجامعة 
حسب مؤشرات 
األداء الخاضعة 

 للتصنيف

. تقرير التصنيف، ومحاضر مناقشته 1
 واعتماده

. خطة تحسينية مرتبطة بمؤشرات األداء 2
 في التصنيف

0.4.8 
اإلرتقاء بترتيب الجامعة من خالل وضع الخطط التحسينية 

 Green)باالستفادة من نتائج التصنيف العالمي للجامعات 
Metrics)وتنفيذها ، 

مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة

دائرة الهندسة والصيانة 
 والخدمات

 الكليات واألقسام

بعد كل إعالن عن 
نتائج التصنيف 

 العالمي

التقرير المتعلق 
بترتيب الجامعة 
حسب مؤشرات 
األداء الخاضعة 

 للتصنيف

. تقرير التصنيف، ومحاضر مناقشته 1
 واعتماده

. خطة تحسينية مرتبطة بمؤشرات األداء 2
 في التصنيف

1.4.8 
اإلرتقاء بترتيب الجامعة من خالل وضع الخطط التحسينية 

باالستفادة من نتائج التصنيف العالمي للجامعات 
(WebMetrics)، وتنفيذها 

 االعتماد مكتب
 الجودةضمان و 

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا
 الكليات واألقسام
 مركز الحاسوب

بعد كل إعالن عن 
نتائج التصنيف 

 العالمي

التقرير المتعلق 
بترتيب الجامعة 
حسب مؤشرات 
األداء الخاضعة 

 للتصنيف

. تقرير التصنيف، ومحاضر مناقشته 1
 واعتماده

تحسينية مرتبطة بمؤشرات األداء . خطة 2
 في التصنيف

2.4.8 
التحقيق الكامل لمعايير االعتماد العام ومعايير االعتماد الخاص 
للبرامج األكاديمية، واألسس والقرارات الصادرة عن هيئة اعتماد 

 مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها
 مستمر جميع مكونات الجامعة

باالستناد إلى تقارير 
االعتماد لجان 

 المختصة

. الموافقة على طلبات الجامعة المتعلقة 1
باالستحداث أو اإليقاف للبرامج أو رفع 

 الطاقة االستيعابية
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