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 62 2118/2119للعام ( حضور)  الجامعة خارج علم ة مؤتمرات في المشاركة 14
 69 2118/2119 للعام الجامعة في للكل ات والميزان ات الموازنات 15
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 كلمة رئ س الجامعة
، الذي استندنا في إعداده على ما تم اعتماده من التقارير 8102/8102نضع بين يديكم التقرير السنوي للجامعة للعام الدراسي 

نجازات الجامعة في محاور الخطة االستراتيجية السنوية لجميع مكونات الجامعة األكاديمية واإلدارية، حيث  يغطي التقرير نشاطات وا 
الحوكمة، والبرامج االكاديمية والبحث العلمي وااليفاد واالبداعات، والموارد المالية والمادية والبشرية، والخدمات الثانية للجامعة، وهي 

ين بتحسين ترتيبها من ب .  وقد توجت الجامعة انجازاتهاالطالبية، وخدمة المجتمع والعالقات الخارجية، ونظام ادارة ضمان الجودة
، وارتفع ترتيبها في التصنيف العالمي للمؤسسات QSعشر جامعات أردنية في التصنيف العالمي  أفضل مائة جامعة عربية، وأفضل

 . 828الى  683من  (Green metrics)الصديقة للبيئة 

، حيث ا  مؤشر  081يعتمد التقرير السنوي في هيكليته على تتبع تطور مؤشرات اآلداء المحددة في الخطة االستراتيجية، والبالغ عددها 
م مقارنة النتائج السنوية مع نتائج العام الدراسي السابق، وقد بين التقرير حجم االنجازات في محاور الخطة الثمانية، نتيجة العمل تت

بروح الفريق، والتفاني في العمل في جو من التنافسية والتحدي للتغلب على العقبات وتفعيل دور مجالس الحاكمية في اتخاذ القرارات 
 المناسبة.

حيث ا كاديمية صاحبه توسع في عدد كلياتها وأقسامهفي برامجها وتخصصاتها األة ردنياألالزيتونة  جامعة التوسع الذي شهدته نإ
 وازدادت وتنوعت خدماتها وبذلك جاءت مسيرتها متناغمة مع التطورات العلمية ،ووسائلها التعليمة والتعلمية مختبراتهاتطورت 

التعلم التي وكفاءة عمليات التعليم و تنوع برامج الجامعة ن إ،  على كافة المستوياتاالجتماعية وما تفرزه من تغيرات و  التكنولوجيةو 
في  تقدمةمفقد حققت الجامعة نتائج ، التعلميةفي مجال قياس مستوى جودة المخرجات ملحوظة نتائج  تحقيق فيثمرت أتنتهجها 
 كاديمية.في العديد من التخصصات األ 8102/8102ي للعام الدراس الجامعي ةالكفاء امتحان

حيث تميز هذا العام بانجاز مشاريع بحث مشتركة بين التخصصات والكليات  ،البحث العلمي تولي الجامعة أهمية كبرى لمسيرةو 
داد دعم المشاريع إز  إذ المختلفة، وتم تشجيع الطلبة ودعمهم لالنخراط والمشاركة في المشاريع البحثية التطبيقية، والنشر العلمي،

البحثية التطبيقية وعدد البحوث المنشورة في المجالت المصنفة في قواعد بيانات عالمية. وعقدت مؤتمرات علمية محكمة ومصنفة 
وشاركت في العديد من المؤتمرات الدولية، هذا باإلضافة إلى ابتعاث عدد من الطلبة المتميزين للحصول على درجة الدكتوراه من 

 معات مرموقة وفي العديد من التخصصات األكاديمية.جا

بتوفير  همتفأس، بشكل عام والمجتمع المحلي بشكل خاص ردنياألبدورها ومسؤوليتها االجتماعية تجاه المجتمع  الجامعة قامتد لق
ندوات المهرجانات واالحتفاالت وال من خالل اقامة االنتماء الوطنيفي تعزيز كبير  فرص عمل ألبناء المجتمع المحلي وكان لها دور

سهامات متميزة في تقديم خدمات الرعاية الصحية ألبناء المجتمع المحلي من خالل إ كما كان للجامعة .بالمناسبات الوطنية المختلفة
اء االطفال ذويوفر لهم المواصالت والتشخيص والعالج وغ ألبناء المناطق المجاورةيفتح أبوابه أيام السبت المركز الصحي الذي 

ولم تغفل  ،مجانا ، هذا باالضافة الى األيام الطبية المجانية التي تقيمها الجامعة في المناطق الفقيرة والنائية على كامل مساحة الوطن
 سر المحتاجة.ت الوطنية والجمعيات الخيرية واألالجامعة دورها في تقديم المساعدات المالية والعينية للمؤسسا
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حرصت على تطوير وتحسين الخدمات المقدمة لهم  حيث ،محور اهتمام الجامعةو  ساس العملية التعليمية والتعلميةأفهم  ما الطلبةأ
ليات المنهجية والالمنهجية في مختلف الكنشطة األ تعزيزاضافة الى دينار،  ثالثة ماليينوتجاوز حجم المساعدات المالية السنوية 

مع متطلبات سوق العمل، وعقدت الكليات لقاءات مع الخريجين وأرباب العمل بهدف تقييم  بما يتوافقن نوعية الخريجين يتحسبهدف 
 الخطط الدراسية وتعزيز المخرجات التعلمية التي يتطلبها سوق العمل.

في إعداد  التي ستكون نقطة انطالقنالقيمة الناتجة عن تقييم اآلداء، وفي نهاية هذا التقرير السنوي تجدون مجموعة من التوصيات ا
 ، وهو العام األخير من الخطة االستراتيجية للجامعة.8102/8181الخطة السنوية القادمة للجامعة في العام الدراسي 

 

 رئ س الجامعة

 محمد المجالياألستاذ الدكتور      
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 ةردن الباب األول: جامعة الزيتونة األ 
 

 بطاقة تعريف ة .1
 ةردن الزيتونة األ جامعة  اسم الجامعة
 الردن -عمان -الملكة عل اء الدولي مطار طريق موقع الجامعة

 ةردن الشركة الستثمارية لجامعة الزيتونة األ  الجهة المالكة للجامعة
 عيد الفايز ستاذمعالي األ رئ س مجلس األمناء

 محمد أحمد المجالياألستاذ الدكتور  رئ س الجامعة
 ( األردن11733عمان ) 130ص.ب  العنوان البريدي

 4294511-6-00962 رقم الهاتف
 4291432-6-00962 رقم الفاكس

  president@zuj.edu.jo بريد اللكترونيال
 owww.zuj.edu.j الموقع اللكتروني

 
   :الرؤ ة. 2

 نحو جامعة منافسة في سوق العمل والبحث العلمي والبيئة المستدامة 
VISION: 
Towards a Competitive University in Labor Market, Research and Sustainable Environment     

 
 الرسالة:.3

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

واختيار  ،ةوتطوير بيئة علمية وتعليمية جاذب ،والتركيز على البحث العلمي التطبيقي ،ونقل التكنولوجيا
معايير التنافسية  وتطبيق ،والشراكة مع مؤسسات التعليم العالي المرموقة ،ة المؤهله والخبيرةالكوادر البشري

 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. 
 

mailto:%20president@zuj.edu.jo
http://www.zuj.edu.jo/
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 ق م الجامعة: .4
 .االنتماء الوطني 
 .القيادة والعمل بروح الفريق 
 .النزاهه والشفافية 
 .العدالة وتكافؤ الفرص 
 .التعلم المستمر 
 احترام الرأي اآلخر والتعددية الثقافية 

University Values: 
 National belonging 
 Leadership and team work 
 Integrity and transparency  
 Justice and equal opportunities  
 Continuous learning 
 Others' opinion respect and cultural pluralism  

 
 
 .غا ات الجامعة:5
 

الخطة االستراتيجية وفق منهجية المراجعة الدورية والتحسين المستمر للخطط التنفيذية بما يتوافق مع رؤية  إنجاز  .0
 الجامعة ورسالتها وقيمها

 تعزيز دور مجالس الحاكمية ومتابعة مستوى أدائها وفاعلية قراراتها، وضمان نزاهتها وشفافيتها  .8
عتماد أساليب تعليم ا التركيز على استحداث التخصصات التطبيقية والتكنولوجية والتطوير المستمر للخطط الدراسية، و   .6

 وتعلم حديثة بحيث تتواءم مع متطلبات سوق العمل
 توجيه الدعم نحو البحث العلمي التطبيقي ضمن األولويات الوطنية والتركيز على اإلبداع والريادة واإلبتكار  .4
وظيف المصادر المالية والمادية وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير القيادات المتميزة لتطوير بيئة حاضنة لجميع ت  .5

 األنشطة الجامعية
التحسين المستمر للخدمات الطالبية ورفع مستوى تنافسية الطلبة في سوق العمل وتفعيل آليات التواصل مع الطلبة   .3

 الخريجين
المجتمعية من أجل اإلسهام في التنمية المستدامة، واالستثمار األمثل للتعاون والشراكات داخليا  تعزيز المسؤولية   .7

 وخارجيا  
 السعي للحصول على شهادات ضمان الجودة وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات المحلية والدولية  .2

 
University Goals: 

 
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 
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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 

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 

 :التأس س والعتماد. 6

الترخيص واالعتماد العام للمباشرة بالتدريس بموجب قرار مجلس التعليم  م بعد ان حصلت على 3/2/0226الجامعة بتاريخ تأسست 
( وتم تخريج 0226/0224(، وقد استقبلت الفوج االول من طلبتها مع بداية العام الجامعي )075( في جلسته رقم )242العالي رقم )

 .01/7/0227الفوج االول بتاريخ 

الى التميز في أدائها وعطائها ورفدها سوق العمل بآالف الخريجين المؤهلين، وتهتم بتفاعلها مع المجتمع المحلي الجامعة عى تس
ة منذ نشأتها. وقد تجاوبت مع متطلبات الجودة والتطوير المستمر الذي وضعته هيئة ردنيات العلمية األنجاز وخدمته، وتسهم في اإل

 ،في نظام إدارة الجودةوبعد دراسة معمقة ودقيقة اتخذت الجامعة منهجا  محددا   ،وضمان جودتها العالياعتماد مؤسسات التعليم 
 وقامت بحملة موسعة لنشر ثقافة الجودة بين العاملين فيها.

 ( طالب وطالبة.11111)اا، وطاقتها الست عاب ة العامة الجامعة معتمدة اعتماداا عام 
  الخاص لبرامجها وتخصصاتها األكاد م ة جم عها.الجامعة حاصلة على العتماد 
 :الجامعة عضو فعال في العديد من التحادات والمؤسسات األكاد م ة العرب ة والقل م ة والدول ة وأهمها 

 اتحاد الجامعات العربية. -
 رابطة المؤسسات العربية الخاصة للتعليم العالي. -
 اتحاد الجامعات اإلسالمية. -
 معات.االتحاد الدولي للجا -
 اتحاد الجامعات األوروبية العربية. -
 مجموعة الجامعات العربية التركية. -
 المنظمة العربية لضمان جودة التعليم. -
 جمعيات الكليات العربية المناظرة المنبثقة عن اتحاد الجامعات العربية. -
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 .0222 العربية منذ تأسيس الجمعية عامكليات التمريض ل العلمية جمعيةالتستضيف الجامعة مقر  -
 ة والعربية.ردنيجمعية المكتبات األ -

ة التحتية كاديمية واالدارية أم بالبنيمنذ تأسيسها تقدما  ملحوظا  على جميع األصعدة، سواء ما يتعلق منها بالنواحي األ شهد الجامعةت
( 2برنامج البكالوريوس، و)في ( 83( تخصصا  اكاديميا ، منها )65) شتمل على( كليات، ت2اآلن )وتضم والمباني والمرافق، 

 ر.تخصصات في برنامج الماجستي

التخصصات،  جميع خريجا  في (68725) 8102/8102 الدراسي جيها حتى نهاية العامي( فوجا ، وبلغ عدد خر 86خرجت الجامعة )
 (.4514ين )ردني، وبلغ عدد الخريجين غير األخريجا  من حملة شهادات الماجستير( 647) منهم

 :التنظ مي اله كل. 7 

يث أن حلمواكبة خطط الجامعة المستقبلية،  هتحديثتم الحفاظ على الهيكل التنظيمي للجامعة الذي تم  8102/8102في العام 
 ة، لها رئيس يديرها بناء  على المهام والمسؤوليات المناطة به وفق القانون.ردنيالجامعة مستقلة ماليا  واداريا  حسب قانون الجامعات األ

اتخاذ القرارات من خالل مجالس الحاكمية ) مجالس األقسام، مجالس الكليات، مجلس البحث العلمي، مجلس الدراسات العليا، ويتم 
 مجلس العمداء، مجلس الجامعة، ومجلس األمناء(. 

كليات، هي: العلوم وتكنولوجيا المعلومات، والصيدلة، والتمريض، واآلداب، واألعمال، والحقوق، و الهندسة يوجد في الجامعة ثماني 
باالضافة الى عمادة شؤون الطلبة، وعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، يساندها في عملها عدد  والتكنولوجيا، والعمارة والتصميم،

الهيكل التنظيمي. ويوجد وثيقة تبين الهياكل التنظيمية واألوصاف الوظيفية لجميع و موضح في والمراكز والمكاتب كما ه من الدوائر
     مواقع المسؤولية.
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 جالس الحاكم ة في الجامعةم

 . أعضاء مجلس األمناء8      
 

 الصفة السم الرقم
 رئيسا   معالي السيد عيد زعل الفايز  0
 عضوا   السيد عبد الحميد محمد العطاري  8

 عضوا   األستاذ الدكتور تركي ابراهيم عبيدات   6
 عضوا    حميد نايف احمد البطاينةاألستاذ الدكتور  4

 عضوا   أحمد عيسى الطويسياألستاذ الدكتور  5
 عضوا   محمد سالم الطراونةاألستاذ الدكتور  3

 عضوا   عبد الباسط مبارك الشرماناألستاذ الدكتور  7

 عضوا   الحجاوي  محمد سليمان المهندس 2

 عضوا    حمدان أحمد العزيز عبد السيد 2
 عضوا   عبد اللطيف مرعي السيد مصطفى 01

 عضوا   الدكتور غازي سالم الجبور 00
 عضوا   الدكتور زياد علي مصطفى القرم 08

 عضوا   القرم مصطفى إياد عليالمهندس  06
 

 ضاء مجلس الجامعةأع .9
 

 الصفة السم الرقم
 رئيسا   أ.د. تركي ابراهيم عبيدات/ رئيس الجامعة 0
 عضوا   أ.د. محمد أحمد المجالي/ نائب الرئيس  8
صبحي "محمد هايل" البزلميط/ عميد البحث العلمي والدراسات العليا أ.د. 6  عضوا     
مصباح القرم/ عميد كلية الصيدلةأ.د. طارق  4  عضوا     
 عضوا     د. ناصر عبدالكريم النسور/ ق.أ. عميد كلية االعمال 5
كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات ممثل/ علي اسعد الداودأ.د.  3  عضوا     
المعلومات وتكنولوجيا العلوم كلية ممثلد. نغم عزمي الماضي/  7  عضوا     
عثمان/ ممثل كلية الهندسة والتكنولوجياد. علي موسى  2  عضوا     
ممثل كلية الهندسة والتكنولوجياد. زيدون تركي ابو سالم/  2  عضوا   
/ ممثل كلية الحقوق د. علي عوض الجبرة 01  عضوا   

كلية التمريضممثل /مها محمد صبحد.  00  عضوا   

/ ممثل كلية الصيدلةنوف نواف عبد الحميد محمودد.  08  عضوا   
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 الصفة السم الرقم
/ ممثل كلية الصيدلةد. عالء عبد الكريم الحسبان 06  عضوا   

/ ممثل كلية االعمالايمن عبد المجيد الصماديد. 04  عضوا   

/ ممثل كلية االعمالاحمد عادل جميل د. 05  عضوا   

/ ممثل كلية اآلدابمحمد يوسف الخطيبد. أ. 03  عضوا   

كلية اآلدابممثل / نبال نبيل نزالد.  07  عضوا   

 عضوا ً د. سامر عبد المنعم رطروط / ممثل كلية العمارة والتصميم 02

 عضوا   األستاذ نبيل فارس مرعي/ مدير شؤون العاملين 02

 عضوا   د. فراس محمد العّزة/ مدير مكتب االعتماد وضمان الجودة 81

 عضوا   السيد عماد أنيس حمدان/ المدير المالي 80

شريف قشوع/ ممثل المجتمع المحليمعالي الدكتور حازم  88  عضوا   

ربحي داود صبح/ ممثل المجتمع المحلي م. 86  عضوا   
 عضوا   السيد مهند طالل الرطروط/ ممثل الطلبة الخريجين 84

/ ممثل الطلبةالصيدلة/ كلية راكان محمود ابو الحاجالطالب  85  عضوا   

الطلبة الطالب احمد محمد الشوابكة/ كلية االعمال/ ممثل 83  عضوا   

 
 العمداءضاء مجلس أع .11
 

 الصفة اإلسم الرقم

 رئيسا    أ.د. تركي ابراهيم عبيدات/ رئيس الجامعة 0
 عضوا   أ.د. محمد أحمد المجالي/ نائب الرئيس  8
 عضوا   والتكنولوجيا عميد كلية الهندسةق.أ. /القوابعة  محمد د. صفوان 6
 عضوا     الحقوق  كلية عميد/ الجبوري  محمد ياسين. د.أ 4
 عضوا   / عميد كلية العلوم وتكنولوجيا المعلوماتعبد الفتاح عارف التميميد. أ. 5

 عضوا   العليا والدراسات العلمي البحث عميد/ البزلميط" هايل محمد" صبحي .د.أ 3

 عضوا   عميد كلية الصيدلةأ.د. طارق مصباح القرم/  7

 عضوا   االعمالق.أ. عميد كلية  /ناصر عبدالكريم النسور د. 2

 عضوا   بحي حسن/ ق.أ. عميد كلية اآلدابد. منال ص 2
 عضوا   التمريض كلية عميد. أ.ق/ يحيى بشير دالل. د 01

 عضوا   والتصميم العمارة كلية عميد/ أ.د. قبيلة فارس حمود 00
 عضوا   الطلبةون ؤ لشق.أ. عميد  /منير محمد عفيشاتد.  08
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 2118/2119مؤشرات اآلداء الرئ سة ونتائجها للعام الدراسي   .11
وقد  ،لهذه الخطة الثانيالعام  هو 2018/8102 الدراسي العام فإن، (8181-8107) للجامعة لثانيةحسب الخطة االستراتيجية ا

لغايات تقييم آداء  8102/8102معتمد في الخطة للمرة الثانية وذلك عن العام الدراسي  مؤشر أداء (081)بقياس  الجامعة قامت
 002استطاعت باالستناد إلى تقارير الكليات والدوائر اإلدارية التحقق من و  ،الثانية الجامعة في المحاور الرئيسة للخطة االستراتيجية

التزام ، وهذا دليل واضح على 8107/8102األول للخطة االستراتيجية  ومقارنته بنتائج العاممنها،  %22مؤشرا ، أي ما نسبته 
 . يبين نتائج قياس مؤشرات األداء للعامين (0الجدول رقم )و ها لخطتها االستراتيجيية، إنجاز الجامعة بتقييم مستوى 

 
 و 2117/2118ين للعام 2121-2117حسب الخطة الستراتيج ة نتائج ق اس مؤشرات اآلداء الرئ سة   1جدول.
2118/2119 
 2118/2119 2117/2118 البند الرقم

 النسبة العدد النسبة العدد
نسبة الوحدات األكاد م ة والدارية التي التزمت بمحتوى الرؤ ة   .0

%91 - والرسالة والغا ات  - 95%  

%31 - بنود الخطة الستراتيج ة إنجازنسبة   .8  - 69%  
%25.8 - مقارنتها بمعايير وطن ة أو عالم ةنسبة مؤشرات األداء التي تّم   .6  31 25.8%  
 - 8 - 3 عدد المراجعات التي تمت على التشريعات  .4
 - 19 - 11 عدد القرارات الدارية الناتجة عن تقي م األداء  .5
%2.1 436110 د.أ() مقدار الحوافز والمكافآت للعاملين ونسبتها من الموازنة  .3  486781 2.68%  
%65 541 المستفيدين من الحوافز والمكافآت ونسبتهمعدد   .7  491 61%  
%18.5 154 عدد الذين صدرت بحقهم عقوبات من العاملين ونسبتهم  .2  96 11.7%  
 - 2 - 2 عدد التخصصات التطب ق ة والتكنولوج ة المستحدثة  .2

عدد برامج الدراسات العل ا ونسبتها الى برامج البكالوريوس   .01
 %34.6 9 %32.1 9 المعتمدة

نسبة طلبة الماجستير في مسار الرسالة إلى مجموع طلبة   .00
 %86.8 316 %92 317 الماجستير

 1:28 7896/286 1:25 7443/296 عدد الطلبة لكل عضو هيئة تدريس  .08
 - 12.25 - 11.55 معدل العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريس ة  .06
أكثر من عدد الطلبة المسجلين الذين معدلتهم الثانو ة   .04

 %54.6 782 %48.6 721 ونسبتهم 65%

 - 69.75 - 68.13 متوسط معدلت القبول للطلبة المسجلين في الجامعة  .05
عدد المواد الدراس ة التي  ستخدم فيها التعل م اللكتروني   .03

 %34 431 %26.3 242 والمدمج ونسبتها

لحديثة اعدد المواد الدراس ة التي تستخدم فيها تقن ات التعل م   .07
 %51 448 %56.7 522 ونسبتها

 %31 - %9.13 - معدل نسب التحسينات على الخطط الدراس ة  .02
 - 14 - 15 عدد الدراسات والمسوحات المرتبطة بحاجات سوق العمل  .02
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 2118/2119 2117/2118 البند الرقم
 النسبة العدد النسبة العدد

 - 29 - 12 عدد المقارنات المرجع ة للخطط مع جامعات مناظرة  .81
ال التصعدد المواد الدراس ة التي تسهم  في تعزيز مهارات   .80

 - 113 - 83 وأخالق ات المهنة

 - 111 - 115 عدد المواد الدراس ة التي تنمي مهارات البداع والريادة  .88
 %32.9 296 %33.6 319 عدد المواد الدراس ة التي تستخدم المختبرات والمشاغل ونسبتها  .86
مدى رضا الخريجين عن المخرجات التعلم ة حسب استطالعات   .84

 %77 - %73 - الرأي

مدى مالءمة المخرجات التعلم ة لمتطلبات سوق العمل حسب   .85
 %81.2 - %81 - استطالعات الرأي

 %15.3 276 %16.8 318 عدد الخريجين الذين حققوا فرص عمل ونسبتهم  .83
مدى تحقيق الخطط الدراس ة للمخرجات التعلم ة المتوقعة   .87

 %88.1 - %78.3 - حسب استطالعات الرأي

المتقنة ونسبتها الى مجموع الكفا ات في عدد الكفا ات   .82
 %54 7.5 %51 4 )المستوى العام( امتحان الكفاءة الجامع ة

ة في امتحان الكفاءة ردن ترتيب الجامعة بين الجامعات األ   .82
 - - - - )تم إلغاء الترتيب من قبل هيئة العتماد( الجامع ة

عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في مشاريع بحث ة   .61
 %28 58 %13.9 41 ونسبتهم

 %3.21 د.أ 759397 %2.96 د.أ 647598 مقدار النفاق على البحث العلمي ونسبته من موازنة الجامعة  .60
مقدار التمويل الخارجي للبحث العلمي والتطوير ونسبته إلى   .68

 %21.4 د.أ 217315 %23.9 د.أ 154871 مجمل النفاق على البحث العلمي

 - 1.2 - 1.5 المنشورة لكل عضو هيئة تدريسعدد البحوث   .66
عدد البحوث المنشورة في مؤتمرات علم ة مصنفة في قواعد   .64

 - 79 - 47 ب انات عالم ة

عدد أبحاث أعضاء هيئة التدريس في مجالت الفئة األولى   .65
 %34.8 63 %45.5 46 ونسبتها إلى مجموع النشر في المجالت المحكمة

التدريس في مجالت الفئة الثان ة عدد أبحاث أعضاء هيئة   .63
 %63.5 115 %49.5 51 ونسبتها إلى مجموع النشر في المجالت المحكمة

 0 0 - 1 عدد براءات الختراع المسجلة محل اا وعالم اا   .67
عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من الدورات التدريب ة   .62

 %111 286 %51.4 152 ونسبتهم

 %21.3 61 %19.9 59 المبتعثين ونسبتهم الى المجموععدد أعضاء هيئة التدريس   .62
 %1.9 435541 %2.1 434774 د.أ() مقدار النفاق على البتعاث ونسبته من موازنة الجامعة  .41
 %1.47 27 %1.35 15 عدد البداعات الطالب ة ونسبة الطلبة المشاركين فيها  .40
 %3.1 7 %3.4 7 عدد ابداعات أعضاء هيئة التدريس ونسبة المشاركين ف ه  .48
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 2118/2119 2117/2118 البند الرقم
 النسبة العدد النسبة العدد

-286928 )د.أ( مقدار الزيادة السنو ة في اليرادات ونسبتها  .46  1.3% -  1839552 8.4%  
%98.4 - نسبة النفاق الفعلي لما خطط له  .44  - 99.8%  
مقدار الستفادة من الطاقة المتجددة ونسبتها من حجم   .45

 - 2111 - 2111 (يوم/ واط م غا) استهالك الطاقة

ونسبتها من  (،2)م الخضراء في الجامعةمقدار المساحات   .43
%83 245765 المساحة الكل ة  245765 83%  

مقدار الزيادة في التوسعة وبناء المرافق الجديدة بالمتار   .47
%1 1 المربعة ونسبتها الى مساحات البناء القائمة %1.51 181 م2   

مقدار النفاق على تجهيز المختبرات والمشاغل والتطب قات   .42
وتكنولوج ا التعل م والتعلم الحديثة، ونسبته من العمل ة، 
 )د.أ( الموازنة

117841 1.54%  162612 1.68%  

مقدار النفاق على المكتبة ومصادر المعلومات والمراجع   .42
%1.47 112953 )د.أ( والدوريات وقواعد الب انات ونسبته من الموازنة  82183 1.35%  

المعلومات والنترنت مقدار النفاق على تجهيز شبكات   .51
والبرمج ات وتوفير المعلومات الرقم ة وحمايتها، ونسبته من 

 )د.أ( الموازنة
368521 1.7%  253274 1.1%  

نسبة مساهمة الطاقة الشمس ة في الستهالك الكلي للطاقة   .50
 الكهربائ ة

- 94%  - 95%  

)د.أ( مقدار النفاق على الص انة ونسبته من الموازنة  .58  765799 3.5%  932314 3.9%  
538/296 عدد الموظفين في الجامعة لكل عضو هيئة تدريس  .56  1:1.8 538/286  1:1.8 
عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من دورات تدريب ة   .54

 ونسبتهم 
152 51.4% 286 111% 

عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على ترق ات   .55
 أكاد م ة ونسبتهم

15 1.5%  17 5.9%  

عدد أعضاء هيئة التدريس المنقولين من فئة إلى أخرى   .53
 ونسبتهم

15 5.1%  28 9.8%  

%21.2 114 عدد الموظفين المستفيدين من الدورات التدريب ة ونسبتهم  .57  154 28.6%  
%13.8 41 ين ونسبتهمردنيعدد أعضاء هيئة التدريس غير األ   .52  32 11%  
مرموقة ين من جامعات ردنيعدد اعضاء هيئة التدريس األ   .52

%59 151 ونسبتهم  226 78.2% 

ين من جامعات ردنيعدد أعضاء هيئة التدريس غير األ   .31
 مرموقة ونسبتهم

24 59%  29 91.6%  

عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تفرغ علمي   .30
 ونسبتهم

3 1.11%  1 1%  
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 2118/2119 2117/2118 البند الرقم
 النسبة العدد النسبة العدد

عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تفرغ علمي في   .38
%1.7 2 جامعات مرموقة  1 1%  

 - 125 - 69 عدد الساعات المعتمدة التي تعزز النتماء الوطني للطلبة  .36
عدد الساعات المعتمدة المتعلقة بتوع ة الطلبة من اآلفات   .34

 - 145 - 167 الجتماع ة

 - 145 - 259 عدد الساعات المعتمدة التي تعزز المهارات الح ات ة والرياد ة  .35
%11.9 818 تدريب ة ونسبتهم عدد الطلبة الذين شاركوا في دورات  .33  381 4.8%  
الرشاد النفسي  ين قدمت لهم  خدمات فيعدد الطلبة الذ  .37

%43.1 32 والجتماعي ونسبتهم  26 1.33%  

 - 226 - 89 عدد التفاق ات مع جهات داخل ة وخارج ة لتدريب الطلبة  .32
%11.27 839 معدد الطلبة المتعثرين أكاد م اا ونسبته  .32  711 9%  
%1.56 42 الطلبة المعاقبين تأديب اا ونسبتهمعدد   .71  32 1.4 
%1.19 7 عدد الطلبة المفصولين أكاد م اا ونسبتهم  .70  3 1.13%  
%28.6 2126 عدد الطلبة الذين  شاركون في النشاطات الجامع ة ونسبتهم  .78  2121 26.8%  
عدد الطلبة الذين  ستخدمون نظام التسجيل اللكتروني   .76

%63 4695 ونسبتهم   6311 81%  

%1 1 عدد الطلبة الذين  ستخدمون نظام الدفع اللكتروني ونسبتهم  .74  1 1 
مقدار المنح المال ة المقدمة للطلبة المتفوقين ونسبتها من   .75

%2.1 58618.75 الحوافز  58609 1.6%  

مقدار المنح المال ة المقدمة للطلبة المحتاجين ونسبتها من   .73
%14.4 3161437 الموازنة  3816191 21%  

%5.88 7129 عدد الطلبة الذين استفادوا من المنح المال ة ونسبتهم  .77  7425 81.1%  
مدى رضا الطلبة عن العمل ة التدريس ة حسب استطالعات   .72

%84.6 - الرأي  - 77.2%  

مدى رضا الطلبة عن البيئة والسالمة العامة حسب   .72
 - - - - استطالعات الرأي

الحركة حسب استطالعات مدى رضا الطلبة عن خدمات دائرة   .21
%61 - الرأي  - 59%  

%51 - مدى رضا الطلبة عن المرافق والستراحات وخدمات الطعام  .20   51%  
مدى رضا الطلبة عن الخدمات المكتب ة حسب استطالعات   .28

%99 - الرأي  - 95.6%  

مدى رضا الطلبة عن أداء عمادة شؤون الطلبة حسب   .26
%66.7 - استطالعات الرأي  - 58.2%  

%723. 1765 عدد الطلبة الوافدين ونسبتهم  .24  2337 29.5%  
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 2118/2119 2117/2118 البند الرقم
 النسبة العدد النسبة العدد

عدد الطلبة الوافدين الذين  شاركون في النشاطات الجامع ة   .25
%87.8 1551 ونسبتهم إلى مجموعهم الكلي  1500 64% 

عدد الطلبة الوافدين المتعثرين أكاد م اا ونسبتهم إلى   .23
 مجموعهم الكلي

161 9.1%  335 14.3%  

المشاركين في  لقاءات الخريجين التي تنفذها عدد الخريجين   .27
 الجامعة

181 - 566 - 

عدد الخريجين الذين  شاركون في النشطة والفعال ات   .22
 الجامع ة

153 - 161 - 

عدد الخريجين الذين تم تحديث ب اناتهم ونسبتهم إلى مجموع   .22
 الخريجين

1535 84%  714 39.6%  

 - 88 - 136 تتواصل مع الجامعةعدد الجهات الموظفة للخريجين التي   .21
%1.4 89857 مقدار النفاق على خدمة المجتمع ونسبته من الموازنة   .20  83299 1.46%  
عدد أبناء المجتمع المحلي المستفيدين من الدورات التدريب ة   .28

 - 258 - 146 التي تنفذها الجامعة

عدد المستفيدين من الخدمات الطب ة المجان ة التي تقدمها   .26
 - 3548 - 2872 الجامعة ألبناء المجتمع المحلي

 - 0 - 1 عدد الجهات المستفيدة من الستشارات التي تنفذها الجامعة  .24
عدد النشاطات والفعال ات المجتمع ة التي تنظمها الجامعة أو   .25

 - 51 - 41 تشارك بها

 - 12 - 6 عدد التفاق ات مع جهات وطن ة )محل ة(  .23
المفعلة مع الجهات الوطن ة )أثمرت نتائج عدد التفاق ات   .27

 - 12 - 5 ملموسة(

 - 88 - 76 عدد التفاق ات مع جهات عرب ة وعالم ة  .22
 - 21 - 6 عدد التفاق ات المفعلة مع جهات عرب ة وعالم ة   .22

 - 56 - 36 عدد الطلبة الزائرين )تعل م وتدريب(  .011
عدد طلبة الجامعة الذين استفادوا من اتفاق ات التبادل   .010

 ونسبتهم 
55 1.7%  61 1.7%  

 1 1 - 1 عدد البرامج التدريس ة المشتركة أو المستضافة  .018
 - 18 - 13 عدد المؤسسات العالم ة التي تغطي نشاطات الجامعة  .016
 - 1531 - 15 الجامعة زارتعدد الجهات والشخص ات التي   .014
نظام إدارة الجودة التي تم تعديلها أو تحديثها عدد عناصر   .015

%38.5 548 ونسبتها  384 27.6%  

%9.2 131 عدد عناصر نظام إدارة الجودة التي تم استحداثها ونسبتها  .013  69 4.96%  
%88 - مستوى اللتزام بتطبيق نظام إدارة الجودة )%(  .017  - 91%  
 - 3 - 5 عدد مرات التقي م الداخلي لنظام إدارة الجودة  .012
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 النسبة العدد النسبة العدد

 - 141 - 141 عدد المؤشرات والمعايير المرجع ة المستخدمة في التقي م  .012
عدد الدراسات المنجزة التي استندت إلى مؤشرات ومعايير   .001

 - 164 - 231 مرجع ة

 - 118 - 118 عدد مؤشرات األداء في الجامعة التي تم ق اسها  .000
 - 3 - 4 ةالجودعدد المرات التي أنجز فيها تقي م خارجي لنظام إدارة   .008
 - 1 - 1 عدد  شهادات ضمان الجودة العالم ة للجامعة  .006
 - 1 - 1 عدد شهادات ضمان الجودة المحل ة للجامعة  .004
 - 1 - 1 عدد العتمادات الدول ة العالم ة للبرامج األكاد م ة  .005
26/36 عدد شهادات ضمان الجودة المحل ة للبرامج  .003  - 26/35  - 
8/31 )ملغي( للجامعات ردنيالتصنيف األ ترتيب الجامعة في   .007  - - - 
81/121 عرب اا  - (QS)ترتيب الجامعة في التصنيف العالمي   .002  - 91-111  - 
282/511 عالم اا  - (Green metrics)ترتيب الجامعة في تصنيف   .002  - 246/781  - 
11/37 محل اا  - (Web metrics)ترتيب الجامعة في تصنيف   .081  - 9/37  - 

 
الثاني  العاممدى تحقق المهام التنفيذية في  اله( أع0في جدول رقم ) 8102/8102امعي قياس مؤشرات األداء للعام الج نتائج بينت

أن  ، وتظهر المقارنة بين نتائج قياس مؤشرات األداء في العامين األول والثاني من الخطة8181-8107 للخطة االستراتيجية
( مؤشر 86) حافظت على الثبات فيبينما ، (% من المؤشرات31) داء وهو ما يعادل( مؤشر أ78) ها فيطورت أدائالجامعة قد 

 وهذا التراجع يعود إلى مجموعة عوامل أهمها:( مؤشر 88)، بينما تراجعت في من المؤشرات(% 02)بنسبة 
 

  بدقة للعام  القياس المتبعة تم قياسها وبعد مراجعة طريقة، العام السابقأن بعض المؤشرات تم قياسها بشكل غير دقيق في
عدد المواد التي تنمي مهارات االبداع عطى إنطباعا حصول تراجع في القيم، ومنها على سبيل المثال ، مما أ 8102/8102
 والريادة.

 توبعض هذه المؤشرات غير مرتبطة بعام دراسي محدد، إنما يتم انجازها عند الحاجة، وعلى سبيل المثال دراسة حاجا 
 سوق العمل لتخصص ما.

 دد ، ومنها على سبيل المثال عالمؤشرات تعتمد على عوامل خارجية، وتتأثر نتائجها بسبب تغير هذه العوامل بعض
 فرص عمل، فهي مرتبطة بحاجات السوق ودرجة االشباع في بعض التخصصات. الخريجين الذين حصلوا على 

  في نتائج المؤشر، مما يستدعي وضع خطط تحسينية، ومنها على وبعض هذه المؤشرات تدل على تراجع نسبي ضئيل
 سبيل المثال مدى رضا الطلبة على خدمات الحركة ........ إلخ.

 
مؤشر لم يتم قياسه على مدار سنتين متتاليتين وهو مؤشر مدى رضا الطلبة عن البيئة والسالمة العامة حسب استطالعات  وهناك

 طة التحسينية للعام القادم.الرأي، حيث سيتم تضمينه في الخ
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 الباب الثاني

 2118/2119ات الجامعة خالل العام نجاز النتائج التفصيل ة ل 

وذلك ، 8102/8102للعام تم اعتماد المعايير الثمانية لضمان الجودة كمرجعية لتحديد المحاور الرئيسة في تقييم أداء الجامعة 
وهذا ، 8105عن هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها في العام األدلة الصادرة في  الجودة معاييرانسجاما  مع 

 وتوجهاتها. للجامعة االستراتيجية والتنفيذيةما  مع الخطط تما يتطابق
الوصف و الهيكل التنظيمي  وثيقة أوكلت المسؤولية في التنفيذ للجهات واألشخاص حسب 8102/8102وفي الخطة السنوية للجامعة 

في الخطة  ، كما تم اعتماد مؤشرات اآلداء المحددة8107/8102العام  بدايةا في تم تحديثه ة للجامعة والتيالجديدالوظيفي 
لجودة ا وثيقة سياسات وحسب، مع إغنائه بما يتالئم وغايات الجامعة وتوجهاتها االستراتيجية. 8181-8107االستراتيجية للجامعة 

 الالزمة للتنفيذ. اتجراءحددت اإلالتي غطت كافة معايير ضمان الجودة، و  التي 8103في الجامعة 
  

 محور التخط ط الستراتيجي -أولا 
 2018/2019مصفوفة ربط األهداف بمؤشرات اآلداء للعام 

معايير ضمان جودة 
مؤسسات التعل م 
العالي ومعايير 

 تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2018/2019 

 النسبة العدد

 
التخط ط 

 الستراتيجي

الخطة الستراتيج ة وفق منهج ة المراجعة الدورية والتحسين المستمر للخطط التنفيذ ة بما يتوافق مع  إنجازالغا ة األولى : 
 رؤ ة الجامعة ورسالتها وق مها

(0-0) 
الرؤية والرسالة 
 والغايات والقيم

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

 ومراجعتها بشكل مستمر

نسبة الوحدات األكاد م ة والدارية التي . 1
 التزمت بمحتوى الرؤ ة والرسالة والغا ات

- 95% 

(0-8) 
 2.1 الخطة اإلستراتيجية

الخطة االستراتيجية في إطارها الزمني  إنجاز
ووضع آليات المتابعة والتحسين الالزمة 
استنادا  إلى المقارنات المرجعية على 

 المستويات المحلية والعربية والدولية

 %69 - بنود الخطة الستراتيج ة إنجازنسبة . 2
 

نسبة مؤشرات األداء التي تّم مقارنتها . 3
 عالم ةبمعايير وطن ة أو 

31 25.8% 

 
 الرؤ ة والرسالة والغا ات والق م 1.1

 

 حددت الجامعة سياستها اتجاه الرؤية والرسالة والغايات والقيم على النحو اآلتي:
تتبنى الجامعة وكل وحدة أكاد م ة فيها رؤ ة استراتيج ة، ورسالة وغا ات وأهداف وق م تتوافق مع قدراتها الجوهرية ومواردها  "

 "المتاحة.
وقد ، 8181-8107للجامعة لالعوام الحالية عند وضع الخطة االستراتيجية ورسالتها وغاياتها وقيمها  وقد اعتمدت الجامعة رؤيتها

كليات الجامعة وأقسامها باقي القامت ، بينما 8102/8102قامت كلية الحقوق بمراجعة وتحديث رؤيتها ورسالتها وغاياتها خالل العام 
 وذلك بما يتناسب مع رؤية ورسالة وغايات الجامعة 8107/8102األكاديمية بمراجعة وتحديث رؤيتها ورسالتها وغاياتها خالل العام 



 8102/8102  ةرننياأل الزيتونة لجامعة السنوي التقرير 

 

Page 24 of 138  

 
 

جميع مكونات الجامعة األكاديمية واإلدارية ، بينما تتبنى والغايات والرسالة الرؤية ومراجعة بإعداد الخاصة جودةال اتإجراء حسب
 .القيم المعتمدة في الجامعة

والغايات والقيم على الموقع االلكتروني للجامعة، واللوحات الجدارية والمنشورات  الرؤية والرسالة وتحرص الجامعة على تحديث محتوى 
 واآلدلة الصادرة عن الجامعة والكليات.

 
 الخطة الستراتيج ة 2.1

 على النحو اآلتي: التخطيط االستراتيجيحددت الجامعة سياستها اتجاه 
تلتزم الجامعة بالتخط ط الستراتيجي لعمل اتها بما  ضمن ص اغة وتطبيق استراتيج ة شاملة كل خمس سنوات تنبثق عنها  "

 خطط سنو ة للكل ات واألقسام األكاد م ة والوحدات الدارية."
 

-8107 تحديدها بثالث سنوات حيث تم ،8107/8102العام الجامعي بداية  للجامعة الخطة االستراتيجية الثانيةب بالعمللبدء تم ا
)خطة متوسطة األمد( وذلك نظرا للمتغيرات المتسارعة في المنطقة، وعدم ثبات التشريعات والفرص، واعتمد فيها العام  8181

 .60/12/8181 العمل فيها بتاريخ ينتهيو الدراسي بدل الميالدي، 
 

ان الجودة الثمانية التي أعلنتها هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضم الخطة االستراتيجية على معايير ضمانهذه محاور وتستند 
( هدفا  استراتيجيا ، 51( غايات، و)2الخطة االستراتيجية ) وتتضمنكل محور من هذه المحاور بغاية استراتيجية،  ويرتبطجودتها، 

 ( مؤشر أداء.081و)
 ل، انسجاما  مع سياستها والتي تنص على اآلتي:واعتمدت الجامعة منهجية التخطيط االستراتيجي المتكام

من سالمة مما يض تعمل الجامعة على تقي م نتائج تنفيذ خططها دورياا وفقاا لمؤشرات األداء الرئ س ة، والمؤشرات الفرع ة."" 
طط جملة من اد هذه الخعمليات ربط الخطط التنفيذية والخطط السنوية للجامعة ومكوناتها بالخطة االستراتيجية، وقد روعي في إعد

 الشروط، هي: 
 ب صه ينجاز المعتمدة )للجامعة، أو الكلية، أو القسم (، من خالل أن ما يخطط إل انسجام التخط ط  مع الرؤ ة والرسالة

 الرؤية. أي أن المطلوب في عملية التخطيط هو تحقيق االحتياجات والمتطلبات الحالية والمستقبلية.في تحقيق الرسالة، و 
  المحددة )للجامعة، أو الكلية، أو القسم أو الدائرة(، من خالل أن ما يخطط  التخط ط بجملة من الغا ات واألهدافربط

 ه يوصلنا إلى الغايات المرجوة، ويحقق األهداف المعلنة.نجاز إل
 اس د، وقيدقيقة وواضحة لكل بند، مما يوفر األدوات الالزمة لقياس مدى تحقق كل بن تضمين التخط ط مؤشرات أداء

 لكل ما يخطط له.  نجازمستوى اإل
  يط وضمان عدم تعثر التخط ربط التخطيط االستراتيجي مع التخطيط المالي،تضمن شمول التخط ط على موازنة مال ة

 .معتمدةلتنفيذ الخطط ال الموارد المالية الالزمة لتوفير المستلزمات والموارد المادية والبشرية أو عدم توفر بسبب شحة
 ه منها.إنجاز تم بط كل خطة بمجموعة من التقارير الدورية، وتنتهي بتقرير نهائي لتقي م ما ترت 

تم و ( يوضح مستويات التخطيط االستراتيجي في الجامعة، التي تم اعتمادها في موجز دليل نظام إدارة الجودة 8والجدول رقم )
 :اآلتيعلى النحو ، 8102/8102 االستمرار في تطبيقها للعام الدراسي
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 مستو ات التخط ط الستراتيجي في الجامعة 2جدول. 
 المسؤول ة التوض ح عنوان الخطة الرقم

1. 
الخطة الستراتيج ة 

 للجامعة

سنوات(، تحدد التوجهات العامة للجامعة حسب المجاالت التي  7إلى  6خطة )من 
ن مؤشرات تتضمتحددها حسب أولوياتها واحتياجاتها الحالية والمستقبلية، ويجب أن 

اآلداء الرئيسة، وتعد من قبل لجنة مكلفة، وتتم مناقشتها في مجلس العمداء، 
 ومجلس الجامعة، وتقر في مجلس األمناء

 مجلس األمناء

2. 
الخطة السنو ة 

 للجامعة

ه من الخطة االستراتيجية لعام الخطة، إنجاز خطة سنوية تتضمن مجالين: ما يجب 
في كل عام على مستوى الجامعة، ويجب أن تتضمن ه بشكل دوري إنجاز وما يجب 

مؤشرات آداء دقيقة وواضحة، وتعد من قبل لجنة مكلفة، وتقر في مجلس العمداء، و 
 مجلس الجامعة، وتعتمد أو يصادق عليها في مجلس األمناء

 مجلس األمناء

3. 
الخطة السنو ة 

 للكل ة

ه من الخطة االستراتيجية في عام إنجاز خطة سنوية تتضمن مجالين: ما يجب 
ه بشكل دوري في كل عام على مستوى الكلية، ويجب أن إنجاز الخطة، وما يجب 

تتضمن مؤشرات آداء دقيقة ومحددة، وتعد من قبل لجنة مكلفة، وتقر في مجلس 
 الكلية، وتعتمد في مجلس العمداء.

 مجلس الكل ة

4. 
الخطة التنفيذ ة 

 للقسم

التي يجب أن ينفذها  اتجراءفصلية، تحدد المهام والنشاطات واإلخطة سنوية أو 
القسم األكاديمي وأعضاء هيئة التدريس فيه، ضمن ثالثة محاور، هي: العملية 

التدريسية، والبحث العلمي، وخدمة المجتمع، بما ينسجم مع الخطة السنوية للكلية 
والخطة االستراتيجية للجامعة، ويجب أن تتضمن مؤشرات آداء رقمية قابلة للقياس 

 قر في مجلس القسم، وتعتمد في مجلس الكلية.والتقييم، وتعد وت

 مجلس القسم

5. 
الخطة السنو ة 

 للعمادة

خطة سنوية خاصة بعمادة البحث العلمي والدراسات العليا، وعمادة شؤون الطلبة، 
وتتطلب بيانات ومعطيات من الكليات واألقسام والدوائر اإلدارية إلعدادها بما ينسجم 

للجامعة، والخطط السنوية لمكونات الجامعة، ويجب أن مع الخطة االستراتيجية 
تتضمن مؤشرات آداء دقيقة وقابلة للقياس، ويعدها مجلس الكلية، وتعتمد في مجلس 

 العمداء.

 العمادة

6. 
الخطة السنو ة 

 للدائرة

خطة سنوية للدائرة اإلدارية أو المركز، تتضمن مجالين: المطلوب تنفيذه من الخطة 
والمهام والنشاطات التي تقوم بها  اتجراءللجامعة في عام الخطة، اإلاالستراتيجية 

الدائرة )المركز( سنويا  وبشكل دوري. ويجب أن تتضمن مؤشرات آداء محددة لكل 
 بند فيها، يعدها مدير الدائرة )المركز(، وتعتمد من قبل رئيس الجامعة.

 مدير الدائرة

7. 
الخطة التنفيذ ة 

 للشعبة

تستند إلى مؤشرات اآلداء المحددة في الخطة السنوية للدائرة )المركز( خطة تنفيذية 
والمهام والنشاطات المطلوب تنفيذها. يعدها  اتجراءوتتضمن جدول زمني لتنفيذ اإل

 رئيس الشعبة ويعتمدها مدير الدائرة )المركز(.
 رئ س الشعبة

8. 
الخطة التحسين ة 
 )الطارئة( للجهة

تفرضها ظروف إستثنائية غير متوقعة، أو استنادا  إلى توصيات الخطة اآلنية التي 
نتجت عن دراسة أو عمليات تدقيق، وجدت نقاط ضعف يجب معالجتها، وقد تكون 

على مستوى الجامعة أو الكلية أو الدائرة أو القسم أو الشعبة. ويعدها المسؤول 
 نه.ؤول المباشر عالمباشر عن الجهة المعنية في تنفيذ هذه الخطة ويعتمدها المس

 المسؤول في الجهة
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 2118/2119للعام ات في التخط ط الستراتيجي نجاز ومن أهم ال 
 وخطتها التنفيذية8181-8107من الخطة االستراتيجية الثانية للجامعة  الثانيةمهام السنة  إنجاز ، 
 في الكليات واألقسام األكاديمية 8102/8102للعام الخطط السنوية  إنجاز 
 في الدوائر اإلدارية والمراكز 8102/8102للعام الخطط السنوية  إنجاز 
 في عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 8102/8102للعام الخطة السنوية  إنجاز 
 في عمادة شؤون الطلبة 8102/8102للعام الخطة السنوية ل إنجاز   
 8102/8102للعام جميع التقارير المرتبطة بالخطط السنوية في كل مكونات الجامعة  إنجاز 
 8102/8181، والموازنات المالية للعام 8102/8102للعام تقارير الميزانيات المالية  إنجاز 
 لغايات متابعة شهادة ضمان الجودة في كلية التمريض 8102/8102للعام الخطة التحسينية  إنجاز 
 لغايات متابعة شهادة ضمان الجودة في كلية الصيدلة 8102/8102للعام الخطة التحسينية  إنجاز 
 في كلية اآلداب لغايات متابعة شهادة ضمان الجودة 8102/8102الخطة التحسينية للعام  إنجاز 
 ادة ضمان الجودةفي كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات لغايات متابعة شه 8102/8102الخطة التحسينية للعام  إنجاز 
 في كلية األعمال لغايات متابعة شهادة ضمان الجودة 8102/8102الخطة التحسينية للعام  إنجاز 
 ورفعها لهيئة اعتماد  الهندسة والتكنولوجيافي كلية  8102/8102للعام ودراسة التقييم الذاتي الخطة التحسينية  إنجاز

 الجودة ضمان شهادةلغايات الحصول على مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها 
 الجودة ضمان شهادة على لحصولالتقدم ل لغايات الحقوق في كلية  8102/8102للعام الخطة التحسينية  إنجاز 

إلى سعى الجامعة ت" تعتمد الجامعة معايير مقارنات مرجع ة عند تقي م خططها الستراتيج ة. " والتي تنص على: تطبيقا  لسياستها
د أنجزت وق، المقارنة المرجعية المعتمدة في الجامعة اتإجراءمقارنات مرجعية على مستوى الجامعة وكلياتها باالستناد الى  إجراء

وكلية  العلوم وتكنولوجيا المعلوماتفي كلية  8102/8102خالل العام للخطط الدراسية دراسة مقارنة مرجعية  82في الجامعة 
مية المعتمدة على مستوى البرامج األكادي وكلية العمارة والتصميم وكلية الهندسة والتكنولوجيا الحقوق وكلية  وكلية األعمال التمريض

 .في هذه الكليات

دارتها، في سياساتها،  تنظر الجامعة إلى إدارة المخاطر كأساس" والتي تنص على  وقد أولت الجامعة أهمية كبيرة لمواجه المخاطر وا 
ل رئ سي في اتخاذ القرارات لتمكين الجامعة من تحقيق أهدافها على المستوى الستراتيجي والمستوى هام في إدارة الجامعة وعام

 حيث تبنت، 8107/8102في العام  إلدارة المخاطرالحالية ستراتيجية الخطة اال واعتمدت الجامعة، التشغيلي في الحالت الطارئة."
اإلستراتيجية لخطة امدخل التخطيط االستراتيجي لصياغة وتطبيق استراتيجية إدارة المخاطر التي تقوم على أربعة مكونات جوهرية هي: 

والحوكمة  ،والعمليات )الخطة التنفيذية الستراتيجية إدارة المخاطر( ،والمخاطر التي ترافق تنفيذها ،8181-8107للجامعة للسنوات 
 والقيادات األكاديمية واإلدارية. ممثلة بالمجالس

 فقد أجريت ،بمنهجية علمية للجامعةوالتشغيلية  االستراتيجية األهداف تحقيق في تؤثر قد التي المتوقعة المخاطرحددت الجامعة 
 حدوثها حال هاتأثير  وتقدير حدوثها احتمالية وتقدير وتحديدها وصفهاثم تم  حصرها، تم التي المخاطر أنواع كافة وتحليل دراسة
 وأ حدوثها ومنع المخاطر هذه لدرء سياسات وضعو  المخاطر، هذه أنواع من نوع كل عن المسؤولين واألشخاص الجهات وتحديد
 تتبع وكيفية ها،أضرار  من والتخلص انهاءها وكيفية لمعالجتها اتخاذها الواجب اتجراءاإل اعتمادو  وتأثيرها، حدوثها احتمالية تخفيض

، وقد شكل مجلس العمداء لجنة خاصة لمتابعة الخطة التنفيذية للخطة ةالمعني للجهات عنها التقارير ورفع وتوثيقها المخاطر هذه
في العام ف، اتجراءلإلباإلضافة لمتابعة شعبة السالمة العامة/ دائرة الهندسة والصيانة والخدمات االستراتيجية إلدارة المخاطر، 



 8102/8102  ةرننياأل الزيتونة لجامعة السنوي التقرير 

 

Page 27 of 138  

 
 

ية وتم إشراكهم بدورات تدريبة السالمة العامة والمهنية في الجامعة حسب معايير وزارة العمل تم اعتماد كادر لمتابع 8102/8102
حول السالمة العامة وتم تشكيل لجنة الصحة والسالمة العامة في الجامعة برئاسة نائب رئيس الجامعة، ومتابعة تجهيزات السالمة 

الوقاية الشخصية، ومعاينة االصابات الناتجة عن العمل وا عداد تقارير عنها العامة وأنظمة إطفاء واسعافات أولية، وتوفير معدات 
حدث أي مخاطر متوسطة أو عالية التأثير في الجامعة خالل العام م تعن طريق المركز الصحي ودائرة شؤون العاملين، علما  أنه ل

 .8102/8102الجامعي 

 محور الحوكمة -ثان اا 
 8102/8102مصفوفة ربط األهداف بمؤشرات اآلداء للعام 

معايير ضمان جودة 
مؤسسات التعل م 
العالي ومعايير 

 تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2118/2119 

 النسبة العدد

 مستوى أدائها وفاعل ة قراراتها، وضمان نزاهتها وشفافيتهاالغا ة الثان ة: تعزيز دور مجالس الحاكم ة ومتابعة  الحوكمة

 - 8 عدد المراجعات التي تمت على التشريعات . 4 ( التشريعات0-8) 1.2 ( التشريعات8-0)

(8-8) 
 القيادة واإلدارة

 - 19 عدد القرارات اإلدارية الناتجة عن تقييم األداء. 5 القيادة واإلدارة( 8-8) 2.2

(8-6) 
( النزاهة 6-8) 3.2 المؤسسية النزاهة

 المؤسسية

 %2.68 486781 مقدار الحوافز والمكافآت للعاملين ونسبتها من الموازنة. 3

 %61 491 عدد المستفيدين من الحوافز والمكافآت ونسبتهم. 7

 %11.7 96 عدد الذين صدرت بحقهم عقوبات من العاملين ونسبتهم. 2

 

 التشريعات 1.2
  على النحو اآلتي: أهمية التشريعات ودورها في أداء مؤسسات التعليم العالي،اتجاه  موقفهاحددت الجامعة 

 " تحرص الجامعة على إصدار األنظمة والتعل مات واألسس التي تنظم عملها وترشد قراراتها."

وتحديث ، أسس، استحداث ثالث 8102/8102العام خالل الجامعة  استمرارا  لنهج تحديث السياسات واألنظمة والتعليمات، أنجزت
الجودة الخاصة بتحديث وتطوير التشريعات، واستندت في ذلك إلى  اتإجراءذلك على  إنجازوقد اعتمدت في خمس أنظمة وأسس 

 :اآلتيه خالل هذا العام إنجاز وأهم ما تم مجموعة من المعايير والمؤشرات التي استدعت هذا التحديث، 
 
 2118/2119للعام التشريعات التي تم إعدادها أو تحديثها في الجامعة  3جدول. 

 القرارتاريخ  استحداث / تحديث عنوان التشريعات الرقم
ة للعام الجامعي ردن اسس قبول طلبة الدراسات العل ا في جامعة الزيتونة األ  0

 26/9/2118 استحداث 2118/2119

الشهادة الجامع ة المتوسطة في جامعة الزتونة اسس قبول الطلبة الحاصلين على  8
 26/9/2118 استحداث 2118/2119ة للعام الجامعي ردن األ 



 8102/8102  ةرننياأل الزيتونة لجامعة السنوي التقرير 

 

Page 28 of 138  

 
 

 لجامعيا للعام ةردن األ  الزيتونة جامعة/ البكالوريوس برنامج في الطلبة قبول اسس 6
2118/2119 

 26/9/2118 استحداث

 13/6/2119 تحديث 2119لسنة ة ردن امعة الزيتونة األ نظام المراكز العلم ة في ج 4
نظام منح الدرجات العلم ة والدرجات الفخرية والشهادات في جامعة الزيتونة  5

 2119ة لسنة ردن األ 
 13/6/2119 تحديث

 13/6/2119 تحديث 2119ة لسنة ردن نظام البحث العلمي نظام المراكز العلم ة في جامعة الزيتونة األ  3
 الجامعي للعام ةردن األ  الزيتونة جامعة/ التجسير مرحلة في الطلبة قبول أسس 7

2119/2121 
 8/7/2119 تحديث

عي ة للعام الجامردن جامعة الزيتونة األ برنامج البكالوريس /قبول الطلبة في  أسس 2
 8/7/2119 تحديث 2119/2121

 
ونشرته ورقيا   8102/8102العام الدراسي وقامت الجامعة بطباعة إصدار جديد من كتاب القوانين واألنظمة والتعليمات مع مطلع 

لكترونيا    وهو متاح على الموقع االكتروني للجامعة. للعاملين في الجامعة، وا 
 

 الق ادة والدارة 2.2
  على النحو اآلتي:في سياساتها أهمية القيادة واإلدارة ودورها،اتجاه  موقفهاحددت الجامعة 

ة بشكل لتطبيق هذه السياس" تلتزم الجامعة باخت ار الق ادات األكاد م ة والدارية وفق معايير الكفاءة والخبرة واألداء المتميز." 
ات التي تعزز دور القيادة واإلدارة في التطوير المستمر لألداء والمخرجات، وكان أهمها نجاز خالق، قامت الجامعة بمجموعة من اإل

 ، التالي:8102/8102للعام 
 مهمة حوسبة جميع الوثائق من خالل االحتفاظ بنسخة الكترونية  استمرت 8102/8102 في العام نظام التوثيق: حوسبة

ثيق والمراسالت في الجامعة، وقد استمرت عملية التو  اتجراءحوسبة جميع اإللغايات للوثيقة باالضافة الى النسخة الورقية، 
كل وثيقة في ل يكون تحديث السجل االلكتروني لغرفة وثائق الجامعة، بحيث ب االستمرارويتم حسب معايير ضمان الجودة، 

ت سهولة الوصول للوثيقة المحفوظة الكترونيا  بدل الرجوع لها في الملفاكتروني للنسخة االلكترونية منها لالسجل رابط ال
 الورقية.
ة الوثائق والمخاطبات بين الرئاسة وجميع مكونات الجامع ممعظ بحيث تكون ، التراسل االلكترونيفي  ديوان الجامعة واستمر

 .الورق  لتقليل استخدامعن طريق البريد االلكتروني، مع االحتفاظ بالطريقة الورقية للتراسل، وذلك 
  وبلغ معدل عدد جلسات مجالس  جلسة، 82 العمداء مجلسعقد  8102/8102في العام  :دور مجالس الحاكم ةتقي م

وبلغ  معدل عدد القرارات  ،قرارا   303بلغ عدد القرارات الصادرة عن مجلس العمداء  لكل كلية، بينما جلسة 81 الكليات
 ،، مما يعكس حجم القضايا والمهام التي ترافقت مع إنعقاد هذه الجلساتقرار لكل كلية 33الصادرة عن مجالس الكليات 

لهذه  نجازفي تعزيز دور الحاكمية في اتخاذ القرارات، ومستوى اإل اكبير  افقد بينت نتائج ومحاضر هذه الجلسات تطور 
  القرارات.
الجودة، ومؤشرات األداء التي حددت لهذا  اتإجراء، حسب الثالثةللمرة  دور مجالس الحاكميةييم تقبالجامعة  وقامت

نظام إدارة  اتإجراءوالتزامها التام ب ،8102/8102في العام  دور المجالس في اتخاذ القرارات الغرض، وقد بينت النتائج
   الجودة، ونماذجها، التي صممت باالستناد الى األنظمة والتعليمات الفاعلة في الجامعة.
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 :توظيف معايير التقييم النوعية بما يحقق تطورا في األداء ب 8102/8102استمرت الجامعة في العام  المتابعة الدارية
بعة سجالت المتابعة من قبل اإلدارة في متا استمر العمل على، حيث واألكاديميين في المواقع اإلداريةالوظيفي لإلداريين 

ه، مما إنجاز  ات في كل ملف حتى إكتمالنجاز تنفيذ قرارات الحاكمية والقرارات اإلدارية ومساءلة المعنيين بالتنفيذ ومتابعة اإل
 انعكس إيجابا  على مستوى األداء ونوعيته.

  جميع العاملين من الهيئتين التدريسية واإلدارية بتقييم آداء  8102/8102قامت الجامعة في العام  م األداء والمساءلة:تقي
 فقد تم:المعتمدة، وجرى اطالع العاملين عليها وتوثيقها حسب األصول،  اتجراءمن خالل تطبيق اإل

 :ريس تكفل الجامعة لعضو هيئة التد" والتي تنص على: انسجاما  مع سياسة الجامعة  تقي م أعضاء هيئة التدريس
جراءالحرية األكاد م ة في التعل م والتعلم وتقي م الطلبة و  البحوث العلم ة بما يتوافق مع رؤ ة الجامعة  ا 

اء هيئة امت الكليات بتقييم أعض، وقورسالتها وغا اتها وأهدافها وق مها والقوانين واألنظمة والتعل مات النافذة."
 اآلتية: اتجراءحسب اإلبعدة طرق لتدريس فيها ا
تعيين  اتجراءإالتقييم الذاتي لعضو هيئة التدريس وتقييم عضو هيئة التدريس من قبل رئيس القسم من خالل  -

 وتقييم وتطوير اعضاء الهيئة التدريسية في الكليات.
 تابعة االعتماد. م اتإجراءتقييم مطابقة عضو هيئة التدريس ألسس اعتماد البرامج من خالل  -
 تقييم الطلبة ألعضاء هيئة التدريس إلكترونيا  من خالل الموقع االلكتروني للجامعة. -

وذلك لغايات تحسين اآلداء وتجديد العقود، وقد تم االستفادة من هذه التقييمات في عقد ورشات عمل وعقد دورات 
 .8102/8181تدريبية لغايات تطوير األداء، وتجديد عقود أعضاء هيئة التدريس للعام 

  للموظفين  التقييم السنوي  إنجازقامت دائرة شؤون العاملين في الجامعة ب :الداريين والمستخدمين الموظفينتقي م
 .ضمان الجودة، وتم حفظ النتائج في ملفات العاملين في الدائرة اتإجراءحسب 

 
 النزاهة المؤسس ة: 3.2
 :أولت الجامعة عناية كبيرة لموضوعات النزاهة والشفافية وتأثيراتها على األداء المؤسسي في سياساتها النزاهة والشفاف ة، 

تلتزم الجامعة باستقطاب أفضل الكفاءات األكاد م ة للتخصصات والبرامج بما  غطي المجالت " التي تضمنت اآلتي: 
المعرف ة المطلوبة ضمن معايير العتماد العام والخاص ومعايير ضمان الجودة وبما يتوافق مع رؤ ة الجامعة ورسالتها 

توى  هيئة التدريس وتوظيفهم وابتعاثهم من خالل مسوعليه فقد استمرت الجامعة في استقطاب أعضاء وغا اتها وأهدافها." 
 من النزاهة والشفافية في المفاضلة واالختيار. عال  

صية المقابالت الشخ إجراء واالستمرار فيعضاء الهيئة التدريسية، أ التعاقد مع  اتإجراءتطوير وقد انعكس ذلك على 
حيث تمت مراجعة وتعديل نماذج المفاضلة بين  ،يبشكل جماعوتقييمهم  المكلفة اللجانالمباشرة مع المعنيين من قبل 

تخطيط  اتجراءإواستمرت الجامعة بتطبيق المتقدمين للتعيين كعضو هيئة تدريس من حملة شهادتي الدكتوراه والماجستير، 
 .باستخدام معايير محددة وبأوزان معلنة وثابتة في نماذج المفاضلة في الكليات االبتعاثومتابعة 

تبين  (3( و)5و) (4)اول الجدو من الفئة )ب( إلى الفئة )أ( ضمن الرتبة ، الترقية والنقل  اتإجراءتطوير  الجامعة على  وعملت
نهاء الخدمات، واالبتعاث.واالنتقال من فئة إلى فئة في نفس الرتبة الترقية اتإجراءنتائج   ، والتعيين وا 
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 2118/2119الجامعة للعام  في في نفس الرتبة أ إلى فئة ب والنتقال من فئةالترق ة  عمل ات 4ول.جد
الترق ة من  الكل ة

رتبة أستاذ 
مشارك إلى 
 رتبة أستاذ

الترق ة من رتبة 
أستاذ مساعد 

إلى أستاذ 
 مشارك

تغيير المسمى 
الوظ في من 

محاضر متفرغ 
 إلى مدرس

المنتقلين من 
فئة )ب( الى )أ( 

 برتبة مدرس

من  المنتقلين
فئة )ب( إلى 

)أ( برتبة أستاذ 
 مساعد

من  المنتقلين
فئة )ب( إلى 

)أ( برتبة أستاذ 
 مشارك

 4 2 8 - 8 8 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 - 8 - - 8 0 كلية الصيدلة
 - - - - 8 - كلية التمريض
 - 8 - 8 - 8 كلية اآلداب
 - 0 - - - 0 كلية األعمال
 - 0 - - - - كلية الحقوق 

 6 8 - 8 4 - كلية الهندسة والتكنولوجيا
 - 8 - - 0 - كلية العمارة والتصميم

 7 19 2 4 11 6 المجموع الكلي
 

 

نهاء التعيين عمل ات 5ل.وجد  2118/2119 الجامعة للعام في الخدمات وا 
عقودهمعدد أعضاء هيئة التدريس المنته ة  عدد أعضاء هيئة التدريس الذين تم تعيينهم الكل ة  

 6 8 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 0 6 كلية الصيدلة
 - - كلية التمريض
 4 7 كلية اآلداب
 3 4 كلية األعمال
 - - كلية الحقوق 

 5 5 كلية الهندسة والتكنولوجيا
والتصميم العمارة كلية  6 6 

 22 24 المجموع الكلي
 

 2118/2119لعام في ا كل اتال فيالمبتعثين  التدريس ة الهيئة أعضاء عدد 6جدول. 
ةعلى مقاعد الدراس عدد المبتعثين الكل ة  

 - كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 5 كلية الصيدلة
 0 كلية التمريض
 0 كلية اآلداب
 8 كلية األعمال
 - كلية الحقوق 

 4 كلية الهندسة والتكنولوجيا
والتصميم العمارة كلية  6 

الكليالمجموع   16 
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 :إدراكا  من الجامعة لعالقة العدالة بموضوعات النزاهة والشفافية وتوسعة دائرة تطبيقاتها على كل مكونات الجامعة  العدالة
تلتزم  " علىالتي تنص  واألفراد فيها من عاملين وطلبة، فقد عبرت الجامعة عن التزامها بهذه القيم من خالل السياسة

بتعاث وتقييم المتعلقة بالتعيين واال اتجراءتطوير اإل والتي نتج عنها، الجامعة بتطبيق معايير العدالة والنزاهة والشفاف ة"
الطلبة من قبل أعضاء هيئة التدريس، وتقييم أعضاء هيئة التدريس من قبل الطلبة، واختيار القيادات األكاديمية واإلدارية 

هة ا في تحسين اآلداء ورفع مستوى العدالة والنز  اتجراءوتقييم القيادات األكاديمية واإلدارية، وقد أسهم تطبيق هذه اإل
 والشفافية في الجامعة.

 وقد جسدت الجامعة مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص للعاملين والطلبة من خالل إهتمامها بطلبات ذوي اإلعاقة واألمراض المزمنة لغايات
 .وكذلك طلبات الطلبة ذوي اإلعاقة لاللتحاق بمقاعد الجامعة لغايات الدراسة التوظيف،

 

من ذوي اإلعاقة واألمراض المزمنة، الذين بلغ عددهم في العام ( تبين إحصائيات بخصوص العاملين 2( ورقم )7الجداول رقم)
( من 60( أعضاء هيئة تدريس، و)4، منهم )السابقوهو نفس العدد للعام  (%4.8أي ما نسبته )شخص، ( 65) 8102/8102

  مالئمة الحتياجاتهم.العمل الجامعة بتأمين أفضل الظروف وبيئات التهتم و  ،الموظفين والمستخدمين
 

 2118/2119في العام  واألمراض المزمنة العاقةالعاملين في الجامعة من ذوي تصنيف  7.دولج
 العدد التصنيف

 68 ذكر  حسب الجنس
 6 أنثى

 66 أردني حسب الجنس ة
 8 أردنيغير 

 4 عضو هيئة تدريسية حسب الوظ فة
 60 موظف إداري/ مستخدم

 المؤهل العلميحسب 

 8 دكتوراه
 8 ماجستير

 6 بكالوريوس
 6 دبلوم

 4 ثانوية عامة
 80 دون الثانوية

 35 المجموع الكلي
 
 

 2118/2119في العام  حسب مكان العمل المزمنةواألمراض  عاقةالعاملين في الجامعة من ذوي التوزع  8.جدول

 عدد العاملين من ذوي العاقة مكان العمل
 0 كلية االداب
 8 كلية االعمال

 6 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومت
 0 كلية التمريض

 00 دائرة الهندسة والصيانه والخدمات
 5 دائرة االمن
 5 دائرة الحركة

 8 دائرة شؤون العاملين
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 عدد العاملين من ذوي العاقة مكان العمل
 0 دائرة القبول والتسجيل
 8 دائرة العالقات العامة
 0 عمادة شؤون الطلبة

 0 المكتبة
 

وقد بلغ عددهم  ،8102/8102حتى نهاية العام  إحصائيات بالطلبة من ذوي اإلعاقة المسجلين في الجامعة(  2يبين الجدول رقم )
 يدل وذلك، 8102/8102قد تم قبوله في العام منهم  6( من اإلناث، كما يبين الجدول أن 03( من الذكور و)43(، منهم )38)

كافؤ ، وحرصها الدائم على تحقيق مبدأ العدالة وتوالتسهيالت البيئية المقدمة لهم ألشخاص ذوي اإلعاقةعلى تزايد اهتمام الجامعة با
 الفرص للجميع دون تمييز في الجنس أو الجنسية أو العرق أو الحالة.

 
 2118/2119بنها ة العام ، وحسب الجنس توزع الطلبة في الجامعة من ذوي العاقة حسب عام اللتحاق 9.جدول

2113/2114 الكل ة  2114/2115  2115/2116  2116/2117  2117/2118  2118/2119  
 المجموع

 أنثى ذكر
العلوم وتكنولوج ا 

 المعلومات
- - - - - - - - 

 4 4 - 1 3 - 1 3 الصيدلة

 7 3 1 5 3 1 - - التمريض
 4 1 - 1 1 3 - - اآلداب

 - 6 1 - 1 3 - 1 األعمال
 - - - - - - - - الحقوق 

 2 32 1 8 17 7 - 1 الهندسة والتكنولوج ا
 - - - - - - - - العمارة والتصم م

 16 46 3 15 25 14 1 5 المجموع 
 62 المجموع التراكمي

 
 لحوافز: تعمل الجامعة باستمرار على تشجيع المبادرات والنشاطات اإلبداعية التي تقوم بها الهيئتين األكاديمية واإلدارية ا

من خالل تحفيزهم وتقديم المكافآت التقديرية والعينية والمادية لهم، وقد تجاوز حجم الحوافز التشجيعية في العام 
حيث  مجموع الحوافز في العام السابق من أعلىد.أ( وهو  423721دينار )ألف  وسبعة وسبعون أربعمائة  8102/8102
 (.  01) ، كما هو موضح في الجدول رقم(%00.3مجموع الحوافز بنسبة ) ارتفع

 
 

 2118/2119للعام الحوافز التشج ع ة ألعضاء الهيئتين األكاد م ة والدارية ق مة  11جدول. 
 الق مة نوع الحافز صفة الموظف ت
 662447 حوافز تشجيعية عضو هيئة تدريس 1
 042666 حوافز تشجيعية موظف إداري  2
 دينار 486781 المجموع 
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 العقوبات التأديب ة 
تطبق الجامعة العقوبات التأديبية على أعضاء الهيئة التدريسية في الحاالت التي تقتضي ذلك حسب تعليمات الهيئة 

( عدد العقوبات التأديبية 00التحقيقات الالزمة، ويبين الجدول رقم ) إجراء، وبعد النافذة ردنيالتدريسية في جامعة الزيتونة األ
 .8102/8102العام  الهيئة التدريسية خالل الصادرة بحق أعضاء 

 
 

 2118/2119للعام العقوبات التأديب ة ألعضاء الهيئة التدريس ة  11جدول.   
 عدد العقوبات الصادرة نوع العقوبة ت
 - نظرلفت  0
 5 تنبيه 8
 8 انذار اول 6
 8 انذار نهائي 4
 9 المجموع 

 

وأعداد  8102/8102العام  خالل  ( أنواع العقوبات التأديبية الصادرة بحق الموظفين اإلداريين والمستخدمين08ويظهر الجدول رقم )
من العقوبات المتخذة هي حسم يوم من الراتب بسبب تكرار التأخر عن العمل أو التغيب عن  %24، حيث كانت عقوبات الصادرةال

( عقوبة، مقارنة 026) أي بمقدار %67بنسبة   8102/8102مجموع العقوبات التأديبية خالل العام  وانخفضالعمل دون إذن، 
 ( عقوبة. 422حيث كان مجموع العقوبات المتخذة بحق الموظفين اإلداريين والمستخدمين ) 8107/8102بالعام السابق 

 

 2118/2119للعام  والمستخدمين العقوبات التأديب ة للموظفين الداريين 12جدول.
 العقوبات الصادرةعدد  نوع العقوبة ت
 62 تنبيه 0
 835 حسم يوم من الراتب )بسبب التأخير والتغيب عن العمل( 8
 7 إنذار أول 6
 4 إنذار ثاني 4
 0 غرامة مالية  5
 315 المجموع 

 

دمات هندسة والصيانة والخصدرت بحقهم عقوبات تأديبية كان في دائرة ال للعاملين الذين( أدناه أن أعلى عدد 06ويظهر الجدول )
ولقد انخفض مجموع العاملين الحاصلين ، ( موظف73وهذا يتناسب مع عدد العاملين في الدائرة البالغ ) ( موظفا  81)عددهم حيث بلغ 

وهذا دليل على ازدياد التزام العاملين بتشريعات  %67.7عن العام السابق بنسبة  8102/8102على عقوبات تأديبية في العام 
 الجامعة.

 2118/2119 للعام تأديب ة عقوبات بحقهم صدرت الذين العاملين بأعداد حصائ ةإ 13جدول.
 تدريس ةالهئ ة العضاء أ الموظفين الدائرة الكل ة/

 0 8 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 1 6 كلية الصيدلة
 1 2 كلية االعمال
 0 6 كلية التمريض
 8 8 كلية االداب
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 تدريس ةالهئ ة العضاء أ الموظفين الدائرة الكل ة/
 6 4 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 1 5 كلية العمارة والتصميم
 1 0 رئاسة الجامعة والديوان
 1 8 دائرة شؤون العاملين
 1 4 دائرة العالقات العامة

 1 5 دائرة اللوازم
 1 4 دائرة مكتبة 

 1 81 دائرة الهندسة والصيانة والخدمات
 1 00 دائرة الحركة
 1 3 دائرة االمن

 1 4 عمادة شؤون الطلبة
 1 0 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 1 8 مركز الحاسوب
 1 0 مكتب العالقات الخارجية

 7 89 المجموع

 
 محور البرامج األكاد م ة  -الثاا ث

 8102/8102مصفوفة ربط األهداف بمؤشرات اآلداء للعام 
معايير ضمان 

جودة مؤسسات 
التعل م العالي 
 ومعايير تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2118/2119 

 النسبة العدد

عتماد  البرامج األكاد م ة الغا ة الثالثة: التركيز على استحداث التخصصات التطب ق ة والتكنولوج ة والتطوير المستمر للخطط الدراس ة، وا 
 أساليب تعل م وتعلم حديثة بحيث تتواءم مع متطلبات سوق العمل 

(6-0) 
سياسات التعليم 

 والتعلم
، )معدالت القبول
 (التعليم االلكتروني

1.3 
 

زيادة عدد التخصصات التطبيقية 
 والتكنولوجية

عدد التخصصات التطبيقية والتكنولوجية . 2
 المستحدثة

8 - 

زيادة عدد برامج الدراسات العليا  2.3
 وتحسين نوعيتها

عدد برامج الدراسات العليا ونسبتها الى . 01
 برامج البكالوريوس المعتمد

2 64.3% 

التقييم المستمر للتخصصات  3.3
 غير المطلوبة في سوق العمل

نسبة طلبة الماجستير في مسار الرسالة . 00
 إلى مجموع طلبة الماجستير

603 23.2% 

رفع متوسط معدالت القبول في  4.3
 الجامعة

 0:82 7223/823 عدد الطلبة لكل عضو هيئة تدريس. 08

تقليل العبء التدريسي اإلضافي  5.3
 ألعضاء هيئة التدريس 

معدل العبء التدريسي لعضو الهيئة . 06
 التدريسية

08.85 - 

عدد الطلبة المسجلين الذين معدالتهم . 04 6.3
 ونسبتهم %35من  الثانوية أكثر

728 54.3% 
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معايير ضمان 
جودة مؤسسات 
التعل م العالي 
 ومعايير تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2118/2119 

 النسبة العدد

زيادة عدد المواد الدراسية التي 
يستخدم فيها التعليم االلكتروني 

 والمدمج

متوسط معدالت القبول للطلبة المسجلين . 05
 في الجامعة

32.75 - 

7.3 

زيادة عدد المواد الدراسية التي 
تستخدم فيها تقنيات التعليم 

 الحديثة

الدراسية التي يستخدم فيها  الشعبعدد . 03
 التعليم االلكتروني والمدمج ونسبتها

461 64% 

ستخدم فيها تعدد المواد الدراسية التي . 07
 تقنيات التعليم الحديثة ونسبتها

442 51% 

(6-8) 
 الخطط الدراسية

8.3 

التحسين المستمر للخطط 
الدراسية باالستناد الى التغذية 
 الراجعة والمقارنات المرجعية

معدل نسب التحسينات على الخطط . 02
 الدراسية

- 61% 

والمسوحات المرتبطة عدد الدراسات . 02
 بحاجات سوق العمل

04 - 

عدد المقارنات المرجعية للخطط مع . 81
 جامعات مناظرة

82 - 

تحسين آليات متابعة العملية  9.3
 التدريسية والقياس والتقويم

عدد المواد الدراسية التي تسهم  في تعزيز . 80
 مهارات االتصال وأخالقيات المهنة

006 - 

المواد الدراسية التي تنمي مهارات عدد . 88
 اإلبداع والريادة

010 - 

عدد المواد الدراسية التي تستخدم . 86
 المختبرات والمشاغل ونسبتها

823 68.2% 

(6-6) 
تقويم المخرجات 

 التعليمية
، )جودة الخريجين
امتحان الكفاءة 

 الجامعية(

11.3 

التحسين المستمر لنوعية  
الخريج باالستناد إلى التغذية 
الراجعة من الخريجين وأرباب 

 العمل

مدى رضا الخريجين عن المخرجات . 84
 التعلمية حسب استطالعات الرأي

- 77% 

مدى مالءمة المخرجات التعلمية لمتطلبات . 85
 سوق العمل حسب استطالعات الرأي

- 20.8% 

فرص عمل  االخريجين الذين حققو عدد . 83
 ونسبتهم

873 05.6% 

11.3 
توظيف نتائج امتحان الكفاءة 
الجامعية في تحسين نوعية 

 الخريج

مدى تحقيق الخطط الدراسية للمخرجات . 87
 التعلمية المتوقعة حسب استطالعات الرأي

- 22.0% 

عدد الكفايات المتقنة  ونسبتها الى . 82
 امتحان الكفاءة الجامعيةمجموع الكفايات في 

7.5 54% 

في  ةردنيترتيب الجامعة بين الجامعات األ. 82
 امتحان الكفاءة الجامعية

- - 
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 س اسات التعل م والتعلم 1.3
ر تقدم الجامعة برامج أكاد م ة رصينة ضمن معايي " اتها على موضوع التعليم والتعلم على النحو اآلتي:ركزت الجامعة في سياس

البرامج  على أهمية ربط من خالل هذه السياسة وركزتعالم ة تلبي احت اجات سوق العمل ومتطلبات التنم ة الشاملة والمستدامة." 
 8102/8102ي العام ف ولقد استكملت الجامعةاألكاديمية التي تطرحها الجامعة مع احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، 

وبرنامج البكالوريوس في ،  Multimedia/  المتعددة الوسائط تكنولوجيا تخصصفي البكالوريوس استحداث برنامج  اتإجراء
واستقبلت  ،84/12/8102ولقد صدرت قرارات االعتماد الخاص األولي لهما بتاريخ  االصطناعي الذكاء/  الحاسوب علم تخصص

( يبين قائمة التخصصات والبرامج 04والجدول رقم ) أول دفعة من الطلبة المسجلين في البرنامجين، 8102/8102الجامعة في العام 
 األكاديمية المعتمدة في الجامعة.

 
 

 2118/2119للعام قائمة التخصصات والبرامج األكاد م ة المعتمدة في الجامعة  14جدول.

رقم  اسم التخصص باللغة العرب ة النجليزية اسم التخصص باللغة
 اسم الكل ة التخصص

Math  كلية العلوم  0101   الرياضيات
وتكنولوجيا 
 المعلومات

 
 
 
 

Computer Science  0112 / علم حاسوب علم الحاسوب 
Computer Science – Master      10087 ماجستير - الحاسوب علم 
Computer Information Systems  0113  نظم المعلومات الحاسوبية 
Software Engineering  0114    هندسة البرمجيات 
Software Engineering - Master 10047 ماجستير -  البرمجيات هندسة 
Artificial intelligence  0142  الذكاء االصطناعي/  الحاسوب علم 
Pharmacy  0201  الصيدلة 

 كلية الصيدلة
Pharmaceutical sciences - Master  02017 ماجستير -العلوم الصيدالنية 
Nursing  0301  التمريض 

 كلية التمريض
Clinical Nursing – adults - Master 16107 ماجستير -  نالبالغي – السريري  التمريض 
Arabic Language  0401  اللغة العربية وآدابها 

 كلية
 اآلداب

English Language/ Literature  0402  اللغة اإلنجليزية / أدب 
English Language/ Literature - Master 14187 ماجستير - أدب/  اإلنجليزية اللغة 
Classroom Teacher  0403  معلم صف 
English Language / Translation  0404   اللغة االنجليزية / ترجمة 
French and English  Languages and Their 
Literatures  

 0406  اللغة الفرنسية واللغة االنجليزية وآدابهما

 Business Administration  0501  إدارة األعمال 

 كلية األعمال

Business Administration - Master  15107 ماجستير - األعمال إدارة 
Accounting    0502 المحاسبة 
Accounting - Master   15187 ماجستير - المحاسبة 
Finance and Banking  0503  العلوم المالية والمصرفية 
Marketing  0504  التسويق 
Marketing - Master   15147 ماجستير – التسويق 
Management Information Systems  0506  نظم المعلومات اإلدارية 

 Law  الحقوق كلية  0601  الحقوق 
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رقم  اسم التخصص باللغة العرب ة النجليزية اسم التخصص باللغة
 التخصص

 اسم الكل ة

  Law - Master  ماجستير – الحقوق  06017 
Electrical engineering / Communications and 
Computer  

 0909  االتصاالت والحاسوبالهندسة الكهربائية / 

كلية الهندسة 
 والتكنولوجيا

Civil Engineering and Infrastructure  1212  الهندسة المدنية والبنية التحتية 
Mechanical Engineering  0911  الهندسة الميكانيكية 
Electrical engineering / Power and Control   0905  تحكمالقوى و ال /الهندسة الكهربائية 
Alternative Energy Technology  0906  تكنولوجيا الطاقة البديلة 
Architecture Engineering  0110  العمارة هندسة 

كلية العمارة 
 والتصميم

Graphic Design  0118  التصميم الجرافيكي 
Multimedia Technology   1003 تكنولوجيا الوسائط المتعددة 

 
لقة ومنها السياسة المتع اسات التي اعتمدتها،ولي الجامعة جل اهتمامها للملف الطالبي، وقد عكست ذلك في مجموعة من السيت

تعمل الجامعة على تطبيق نظام الرشاد األكاد مي للطلبة بما  ضمن تحقيق جودة العمل ة " باإلرشاد األكاديمي، والتي تنص على 
 ةالسنوات السابقخالل  بينت تطور أعداد الطلبة في الجامعةمقارنة بتنفيذ  8102/8102في العام  وقد قامت الجامعة  التعل م ة."

 (.0، كما هو مبين في الشكل رقم )وتوزعهم على الكليات والتخصصات األكاديمية
 

 
 سنوات خمستطور أعداد الطلبة في الجامعة آلخر  1الشكل.

 

طالب  (2812 -7051سنوات الماضية تراوح بين ) الخمسأعداد الطلبة في الجامعة خالل  معدل ( يبين أن0الشكل البياني رقم )
( طالب عن 456) ( طالب وطالبة، أي بزيادة7223) 8102/8102العام الفصل األول من حيث بلغ عدد الطلبة في  ،وطالبة

على الرغم من الظروف واألحداث الحاصلة في ، %3عن جيدة تزيد قليال  بنسبة السابق، أي  عام الدراسيالالفصل األول من 
 لبعض الطلبة.المحيط اإلقليمي، واألوضاع المادية 

 

( 7223)(، حيث بلغ عددهم %72ن معدل نسبة إشغال الطلبة للمقاعد الدراسية في التخصصات المعتمدة في الجامعة ال يتجاوز )إ
(، بينما المطلوب 0:82، وبلغت نسبة طالب لمدرس )( طالبا  01831بلغت )طالبا ، بينما مجموع الطاقات االستيعابية للتخصصات 
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(، كما أن القاعات الدراسية والمختبرات والمشاغل والمكتبة والمرافق والخدمات التي تم إعدادها 0:61اإلعتماد )حسب معايير 
 ( طالب وطالبة، يتم استخدامها من قبل عدد أقل بكثير.01111لتستوعب )

 

نسبة  انخفضت، 8102/8102لعام ا، فخالل للعام الثاني على التوالي على مستوى الكليات والجامعة للذكور االناثنسبة  ارتفعت
من  نسبة اإلناث ارتفعت، بينما (%53.5في العام السابق الى ) (%57.0) منالذكور إلى مجموع الطلبة المسجلين في الجامعة 

حسب  8102/8102توزع الذكور واالناث في الجامعة للعام ( يبين 05(، والجدول رقم )%46.5) ( في العام السابق الى48.2%)
 .الكليات

 

  2118/2119للعام الدراسي أعداد الطلبة في الجامعة حسب الكل ة والجنس  15جدول.
 مجموع أنثى ذكر الكل ة

 981 301 680 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 1563 969 594 كلية الصيدلة
 272 160 112 كلية التمريض
 1242 1016 226 كلية اآلداب
 2035 616 1419 كلية األعمال
 262 139 123 كلية الحقوق 

 1333 125 1208 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 208 110 98 كلية العمارة والتصميم

 7896 3436 4460 المجموع الكلي
%56.5 النسبة المئو ة  43.5%  111%  

 
لى عتركز توزع الطلبة على الكليات حسب الجنس، حيث يبين أن إقبال اإلناث يوضح بشكل أفضل مواقع ( 8والشكل رقم )
في العلوم الطبية )الصيدلة والتمريض( واألدب واللغات، بينما كان تركيز الذكور على التخصصات الهندسية والتقنية  التخصصات

 والحاسوب واألعمال والحقوق.
 

 

 2118/2119للعام الدراسي والجنس  أعداد الطلبة في الجامعة حسب الكل ة 2.الشكل
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( طالبا ، أي بزيادة عن 8667) 8102/8102، حيث بلغ عددهم في العام مستمرعدد الطلبة الوافدين الملتحقين بالجامعة في تزايد 
(، بينما كانت في %66.2( طالب وطالبة، وبلغت نسبتهم إلى مجموع الطلبة المسجلين في الجامعة )254العام السابق بلغت )

ويدل هذا االرتفاع على نجاح الجامعة في هدفها باستقطاب عدد أكبر من الطلبة الوافدين (، %86.7) 8107/8102العام الدراسي 
 .8102/8102للعام ( يبين أعداد الطلبة الوافدين المسجلين والمقبولين حسب الكليات 03والجدول رقم )للدراسة في الجامعة، 

 

   2118/2119للعام الدراسي أعداد الطلبة الوافدين المسجلين والمقبولين حسب الكل ات  16جدول.  

 الوافدين المسجلين الكل ة
حتى نها ة الفصل الثاني   

 الوافدين المقبولين
 الفصل الثاني الفصل الول

 11 25 96 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 72 203 761 كلية الصيدلة

التمريضكلية   54 13 10 
 40 98 248 كلية اآلداب  

 198 95 521 كلية األعمال
 18 10 51 كلية الحقوق 

 78 179 504 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 8 19 102 كلية العمارة والتصميم

 435 642 2337 المجموع
 

 ومن ثم التخصصات الهندسية واألعمال، مما يعطين في المرتبة األولى نحو الصيدلة، دي( يبين توجه الطلبة الواف6والشكل رقم )
معدالت رع العلمي، وأنهم من ذوي المؤشر إيجابي بأن الطلبة الوافدين الملتحقين في الجامعة أغلبهم من حملة شهادات الثانوية الف

  العالية نسبيا .

 2118/2119للعام الدراسي أعداد الطلبة الوافدين المسجلين والمقبولين حسب الكل ات  3.الشكل
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دادهم الطلبة الوافدين الملتحقين بالدراسة فيها، لغايات زيادة أعين و ردنيمتزايد نوعية مدخالتها من الطلبة األتتابع الجامعة باهتمام 
ة ردنيلعامة األامن حملة الثانوية  وقد بلغ عدد الملتحقينوتحسين مدخالت الجامعة منهم، وتطوير آليات استقطابهم للدراسة فيها، 

  ( من الوافدين.0177( طالب وطالبة، منهم )8474) 2018/2019للعام في الجامعة  ةردنيوغير األ
 

بأن الطلبة الذين أنهو الثانوية العامة حسب فرع الثانوية العامة،  8102/8102المقبولين للدراسة في العام تشير نتائج تحليل بيانات 
بلغت ( من مجموع الملتحقين، بينما %73، حيث بلغت نسبتهم )واألدبية الذين قبلوا في الجامعة أغلبهم من فرعي العلمي ردنياأل

، (07(، كما هو موضح في الجدول رقم )%3(، ومن الفرع الصناعي )%05) اإلدارة المعلوماتيةفرع نسبة الطلبة الملتحقين من 
 .  (4والشكل رقم )

 
 
 

 2118/2119للعام ة ردن العامة األ  تحليل بأعداد الطلبة المقبولين حسب فرع  الثانو ة 17جدول.
 2118/2119 نوع الثانو ة

1ف 2ف   النسبة المئو ة المجموع العام ف. ص في 
%63 519 19 162 338 العلمي  
%41 568 5 219 344 االدبي  

%05 216 9 51 156 االدارة المعلوماتية  
%3 79 4 29 46 الصناعي  
%1.13 1 1 1 0 التجاري   
%0 20 1 8 12 الفندقي  

 1 0 1 1 0 التمريضي
%8 23 1 8 14 المنزلي  

%1.8 4 1 1 2 تعليم صحي  
%1.8 6 1 0 8 زراعي  
 1 0 1 1 0 شرعي
%011 1433 39 480 914 المجموع  

 

 
 2118/2119للعام ة  ردن العامة األ  أعداد الطلبة المقبولين حسب فرع  الثانو ة 4.الشكل

 
، حيث بلغت )الفرع العلمي(ة كانوا من ردنيغير األالثانوية العامة  امن الذين أنهو  ن أغلب الملتحقين في الجامعةأكما بينت النتائج 

الصناعي. مما يؤكد على حقيقة اهتمام الطلبة وتوجههم  ( منهم من الفرع%6(، وفقط )%82دبي )األفرع ال ومن (،%32نسبتهم )
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أعداد الطلبة  انيبين( 5والشكل رقم )( 02محليا  بل على مستوى اإلقليم، والجدول رقم ) صات العلمية والتقنية، ليس فقطالتخص نحو
 .ةردنيغير األ ونسبتهم حسب فروع الثانوية العامة العامة الثانوية اأنهو  الذين

 

 2118/2119للعام ة  ردن تحليل بأعداد الطلبة المقبولين حسب فرع الثانو ة العامة غير األ  18جدول.  
 2118/2119 نوع الثانو ة

1ف 2ف   النسبة المئو ة المجموع العام ف. ص في 
%32 705 119 153 433 العلمي  
%82 306 28 163 115 االدبي  

%6 30 12 10 8 الصناعي  
 1 0 1 1 0 التجاري 
 1 0 1 1 0 شرعي

%111 1041 159 326 556 المجموع  
 

 

 
 2118/2119للعام   ةردن األ  غير العامة الثانو ة فرع حسب المقبولين الطلبة أعداد 5الشكل.

 

( من الملتحقين في %54أن )حسب معدالتهم  ةردنيالحاصلين على شهادة الثانوية العامة األ نتائج تحليل بيانات الطلبة بينتكما 
أما متوسط معدل الثانوية العامة فما فوق،  (%21معدالتهم ) %07(، ومن بينهم %35الجامعة، حصلوا على معدالت فوق )

 8107/8102( عالمة مقارنة بالعام السابق 0.38)، حيث ان متوسط معدالت المقبولين ارتفعت بمقدار ( %32.75للمقبولين فهو )
ين الملتحقين ونسبتهم حسب المعدل في شهادة الثانوية ردنيأعداد الطلبة األ انيبين (3والرسم البياني المرفق رقم ) (02والجدول رقم )

     العامة. 
 

 2118/2119للعام ة حسب المعدلت ردن د الطلبة المقبولين من حملة شهادة الثانو ة العامة األ اعدأ 19جدول. 
 2118/2119 المعدلت

1ف 2ف   النسبة المئو ة المجموع العام ف. ص في 
59.9-50  13 14 0 27 8%  
64.9-60 386 231 7 624 44%  
69.9-65 165 113 8 286 81%  
79.9-70 158 79 11 248 07%  
89.9-80 171 39 6 216 05%  
100-90 21 4 7 32 8%  
%111 1433 39 480 914 المجموع  
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 2118/2119للعام ة حسب المعدلت ردن عدد الطلبة المقبولين من حملة شهادة الثانو ة العامة األ  6ل.الشك
 

مقارنة  %21دالت فوق مععلى  ا( منهم حصلو %64) فقد تبين أن ةردنيللمقبولين الحاصلين على شهادة الثانوية غير األوبالنسبة 
مقارنة بالعام السابق الذي بلغ  %%21معدالتهم فوق  (%2)، ومنهم (%42.6الذي بلغ ) 8107/8102بالعام السابق 

دالت ة حسب المعردنيعدد الطلبة المقبولين من حملة شهادة الثانوية غير األ انيبين (7والشكل رقم ) (81والجدول رقم )، (04.84%)
 .8102/8102العام  

 
 2118/2119للعام ة حسب المعدلت ردن د الطلبة المقبولين من حملة شهادة الثانو ة غير األ اعدأ 21جدول.

 2118/2119 المعدلت
0ف 8ف   النسبة المئوية المجموع العام ف. صيفي 

59.9-50  15 25 7 47 5%  
64.9-60 48 45 10 103 01%  
69.9-65 79 56 24 159 05%  
79.9-70 206 105 62 373 63%  
89.9-80 155 75 42 272 83%  
100-90 53 21 14 88 2%  
%111 1042 159 327 556 المجموع  

 
 

 
 2118/2119للعام ة حسب المعدلت ردن عدد الطلبة المقبولين من حملة شهادة الثانو ة غير األ  7الشكل.
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م العالي ة إلى قرارات وزارة التعليردنيويعود السبب في انخفاض معدالت الطلبة المقبولين من حملة شهادة الثانوية العامة غير األ
 .معدل الثانويةة من عالم 05ستثناء إة بأردنيمن الجنسيات الغير  التي سمحت للطلبةوالبحث العلمي 

لقاءات ومعارض أكاديمية في العام  (2بالمشاركة في )وتسعى الجامعة لتطوير آليات وطرق استقطاب الطلبة الوافدين حيث قامت 
 :، وهذه المعارض هي خارج األردن 8102/8102
  مدارس المملكة/ المملكة العربية السعودية. بوابة مستقبلي/جامعتي 
 .معرض الفرص الدراسية والدراسات العليا/ دولة الكويت 
 .معرض كيف تحدد مستقبلي/ دولة الكويت 
 /جمهورية مصر العربية معرض التعليم العالي. 
 جمهورية مصر العربية /معرض الدولي الثالث بأرض المعارض القاهرة. 
  الدولي الثاني للجامعات في اقليم الكردستانمعرض. 
 عاية السفارة األردنية في الكويتة بر ردنيمعرض الجالية األ. 
 معرض االول لتسويق الجامعات في مصر. 
 ردنيوزارة التعليم العالي األ مدارس في تركيا معتمدة لدى. 

 
الوافدين ذوي المعدالت العالية، وتحسين مدخالت وتعمل الجامعة على توسعة نشاطها وتطوير طرق جديدة الستقطاب الطلبة 

ين من خالل التوسعة والتطوير في البرامج الهندسية والتقنية والعلوم الطبية التي تتطلب معدالت قبول ردنيالجامعة من الطلبة األ
 عالية.

أن  وم المتوسط(،ن الشامل لحملة الدبلبينت نتائج تحليل بيانات الطلبة الملتحقين بالجامعة عن طريق التجسير )حسب نتائج االمتحا
( %04.6، أي ما نسبته )8102/8102العام  ( طالب في 404مجموع الطلبة الملتحقين بالجامعة عن طريق التجسير قد بلغ )

 ( من مجموع الملتحقين، وكان منهم%2.8أي ما نسبته ) أردني( طالب 867، كان منهم )ببرامج البكالوريوس من مجموع الملتحقين
 ( من مجموع الملتحقين.%3.0ين، أي ما نسبته )ردني( طالب من المجسرين غير األ077)

من  %06 و ة،ردنيين هم من الفرع العلمي حسب شهادة الثانوية العامة األردنيمن المجسرين األ %52( أن 80ويبين الجدول رقم )
 ذلك.( يبين الرسم البياني ل2شكل رقم )، والوا على الفروع األخرى ، والباقي توزعدارة المعلوماتيةاإلفرع 

وهذا يؤكد من جديد على أن التوجه العام للطلبة سواء  من حملة شهادة الثانوية العامة، أو من المجسرين، يكون نحو التخصصات 
 في الكليات العلمية.

       

 2118/2119للعام ين المجسرين حسب فرع الثانو ة ردنيتحليل بأعداد الطلبة األ  21.ولجد
 2118/2119 نوع الثانو ة

0ف 8ف   النسبة المئوية المجموع العام ف. صيفي 
 %58 138 8 49 81 العلمي
 %8 20 1 11 8 االدبي

 %13 31 5 9 17 االدارة المعلوماتية
 %12 28 9 8 11 الصناعي
 %0.4 1 0 0 1 التجاري 
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 2118/2119 نوع الثانو ة
0ف 8ف   النسبة المئوية المجموع العام ف. صيفي 

 0 0 0 0 0 الفندقي
 %3 6 1 1 4 التمريضي
 0 0 0 0 0 المنزلي

 %5 13 1 6 6 تعليم صحي
 0 0 0 0 0 زراعي
 %100 237 25 84 128 المجموع

 
 

 

 2118/2119للعام ين المجسرين حسب فرع الثانو ة ردنيتحليل بأعداد الطلبة األ  8.الشكل
 

الصادرة  التقارير والتوجهاتباالستناد إلى و حاجات سوق العمل المحلي واإلقليمي، والمتعلقة بالجامعة بها قامت إن الدراسات التي 
 ةعن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، ووزارة العمل، ووزارة التنمية، والتغذي

 استيعابية تنجم عنها مجموعة من القرارات المتعلقة بإيقاف تخصصات، وخفض طاقا الخريجين والجهات الموظفه لهم، الراجعة من
 استحداث تخصصات جديدة. اتلبعضها، ورفع الطاقة االستيعابية لبعضها، والتقدم بطلب

 
 اآلتي: 2117/2118للعام ومن أهم القرارات التي اتخذتها الجامعة بخصوص التخصصات والبرامج األكاد م ة فيها، 

 

  العمل، على النحو اآلتي:رفع الطاقات الست عاب ة لمجموعة من التخصصات التي  طلبها سوق 
  تخصص اللغة االنجليزية/ ترجمة 
  وآدابهما  نجليزيةاالو  الفرنسية اللغةتخصص 
   تخصص نظم المعلومات االدارية 
  بكالوريوس  –تخصص هندسة البرمجيات 
  تكنولوجيا الطاقة البديلةتخصص  
  ماجستير  -تخصص الحقوق 
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 الطاقات الست عاب ة لمجموعة من التخصصات على النحو اآلتي: تثبيت 
  الهندسة المدنية والبنية التحتية  تخصص 
  الهندسة الميكانيكيةتخصص 
  الهندسة الكهربائية / القوى والتحكمتخصص 
  تكنولوجيا الطاقة البديلةتخصص   
   تخصص نظم المعلومات االدارية 
 هندسة العمارة تخصص   

 
   على النحو اآلتي: اتالتخصص مجموعة منلخفض الطاقات الست عاب ة 

  علم الحاسوب / الشبكات الحاسوبية تخصص 
  بكالوريوس -علم الحاسوب/ علم الحاسوب تخصص  
  نظم المعلومات الحاسوبية تخصص 
  تخصص هندسة البرمجيات 
  الهندسة الكهربائية/ االتصاالت والحاسوب  تخصص 
  الهندسة المدنية والبنية التحتية  تخصص 
  بكالوريوس  -تخصص ادارة االعمال 
 بكالوريوس  -تخصص التسويق 
 نظم المعلومات االدارية تخصص  
  تخصص هندسة العمارة لتصبح 

 
 وهو التخصصات، وهو قيد اللغاء إ قاف القبول في أحد: 

 اءمناألغالقه حسب قرار مجلس لغايات إ  الشبكات الحاسوبية علم الحاسوب / تخصص يقاف القبول فيإ. 
 

  :استحداث البرامج األكاد م ة وتطويرها 
صات، تخص باستحداثعلى ضوء دراسة حاجات سوق العمل ومتطلباته، وكنتيجة لمجموعة القرارات السابقة المتعلقة 

ليم المطلوب ، وجدت الجامعة أن التوجه السلطاقات االستيعابية للبعض األخروتخفيض الطاقات االستيعابية لبعضها، ورفع ا
خصصات المشبعة، التبعض التطبيقية والتقنية، بديال  عن  التوجه نحو التخصصاتحاليا  لتطوير برامجها األكاديمية، هو 

 .لتركيز على برامج الدراسات العلياوالتوجه الى ا ، وغير المطلوبة في سوق العمل
( 86مهمة وكثيفة تهدف إلى تطوير سياسة التعليم والتعلم، أثرت على ) اتإجراءيتضح مما سبق  أن الجامعة قامت ب

وهذا مؤشر على مدى االهتمام  من برامجها، %33( برنامج، أي ما يعادل 65لديها، من أصل ) امج أكاديمية معتمدةبر 
 الذي توليه الجامعة في ربط توجهاتها وسياساتها التعليمية مع حاجات سوق العمل واستراتيجية قطاع التعليم العالي.

 
 :وقامت لبرامجها،لخطط الدراسية ات لتطوير اجراءاإلمن  بمجموعةالجامعة  قامت وضع الخطط الدراس ة للتخصصات 

مقارنات مرجعية للخطط الدراسية للتخصصات المناظرة في جامعات عالمية وعربية ووطنية،  إجراءبمعظم كليات الجامعة 
 على الحصول على تغذية راجعة من الجهات الموظفة للخريجين في التخصص. وعملتدراسة،  83بلغ عددها 
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 :لتي يعدها اارد البشرية الالزمة لها الطاقات االستيعابية في الجامعة والمو  دراسةعلى ضوء  استقطاب الكفاءات التدريس ة
 ألولا مكتب االعتماد وضمان الجودة بالتنسيق مع الكليات واألقسام األكاديمية، تقوم الجامعة في نهاية الفصل الدراسي

وبعد تقديم الطلبات يتم  ،ابتعاث مجموعة من أعضاء هيئة التدريسيف و عالن عن حاجتها إلى توظمن كل عام، باإل
حسب التخصص على األقسام إلعداد جداول المفاضلة، حسب نماذج الجودة المعدة لهذا الغرض، وتتم مقابلة توزيعها 

المتقدمين بالطلبات، قبل رفع التوصيات إلى لجنة التعيين والترقية، التي بدورها تنسب إلى مجلس العمداء بأفضل الكفاءات 
عضو هيئة تدريس وابتعاث طالبين للحصول على  84ذلك تعيين يسية لغايات التعيين أو االبتعاث، وقد نتج عن التدر 

 الصيدلة والتمريض. كليتيدرجة الدكتوراه في 
 
 متابعة ملفات االعتمادعتماد وضمان الجودة في الجامعة يتولى مكتب اإل: متابعة ملفات العتماد الخاص للتخصصات 

ليم تواصل مستمر مع هيئة اعتماد مؤسسات التعبديمية، و الخاص لجميع التخصصات بالتنسيق مع الكليات واألقسام األكا
جميع الملفات المتعلقة باالعتمادات الخاصة  8102/8102العالي وضمان جودتها، وقد أنجزت الجامعة خالل العام 

للتخصصات، وأجرت التعديالت المطلوبة لكل تخصص معتمد على ضوء ما يتم استالمه من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 
( يبين التخصصات التي تمت 88العالي وضمان جودتها من قرارات ومعايير وتعليمات جديدة بالخصوص. والجدول رقم )

  صص.كل تخ وتأكيد اعتمادها، وا عداد التقارير المتعلقة باالعتمادات وتقييم أعضاء هيئة التدريس في متابعتها،
 
 2118/2119ات في ملف متابعة العتماد للعام الدراسي نجاز ال  22دول.ج

 البند الرقم
لية العلوم األساسية اإلنسانية والعلمية / كدمج قسم العلوم االقتصادية والعلوم االساسية والعلوم االنسانية في قسم واحد هو قسم   .1

 8102-4/8102-5قرار مجلس االمناء حسب  االداب
 االعتماد الخاص الول مرة في تخصصات:  .2

( 011واالستمرار باالعتماد االولي بطاقة استيعابية ) االعتماد الخاص االولي ألول مرة لتخصص الذكاء االصطناعي .0
 طالب

 لتخصص تكنولوجيا الوسائط المتعددة االعتماد الخاص ألول مرة .8
لبرامج كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، وكلية األعمال، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وتخصص االستمرار في االعتماد الخاص   .3

 الحقوق بكالوريوس، وتخصص هندسة العمارة.
 رفع الطاقة االستيعابية لتخصصات:  .4

 تخصص اللغة االنجليزية/ ترجمة  .0

  وآدابهما نجليزيةاالو  الفرنسية اللغةتخصص  .8

 لتصبح   نظم المعلومات االدارية تخصص .3

 بكالوريوس  –تخصص هندسة البرمجيات  .4

  تكنولوجيا الطاقة البديلةتخصص  .5

  ماجستير -الحقوق تخصص  .1
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 تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصصات:  .7
 علم الحاسوب / الشبكات الحاسوبية تخصص  .0

  بكالوريوس -الحاسوب/ علم الحاسوب علم تخصص  .8

 نظم المعلومات الحاسوبية  .3

 بكالوريوس -تخصص هندسة البرمجيات  .4

 الهندسة الكهربائية/ االتصاالت والحاسوب  تخصص  .5

 الهندسة المدنية والبنية التحتية  تخصص  .1

 بكالوريوس  -تخصص ادارة االعمال  .7

 بكالوريوس  -تخصص التسويق .2

  نظم المعلومات االدارية تخصص .2

 تخصص هندسة العمارة  .01

 تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصصات:  .8
 الهندسة المدنية والبنية التحتية  تخصص  .0

 الهندسة الميكانيكيةلتخصص  .8

 الهندسة الكهربائية / القوى والتحكمتخصص  .3

   تكنولوجيا الطاقة البديلةتخصص  .4

 تخصص نظم المعلومات االدارية   .5

   هندسة العمارة تخصص .1
-3/8102-0مناء قرار مجلس األلغايات اغالقه حسب  الشبكات الحاسوبية علم الحاسوب / تخصص قرار ايقاف القبول في  .9

8102 
  

 الخطط الدراس ة 2.3
 

د الدراس ة تقوم الجامعة بتقي م محتوى الموا" تنص على  للخطط الدراسية على السياسة التيتستند الجامعة في تطويرها وتحديثها 
لتحقيق  اتجراءوتقوم على تطبيق مجموعة من اإللبرامجها األكاد م ة دورياا باستخدام أدوات تقي م وق اس موضوع ة وحديثة." 

 مضمون هذه السياسة، ومنها: 
تدريب ال اتإجراء متابعة مشروع تخرج، اتراءإجمتابعة العملية التدريسية،  اتإجراءتطوير وتحديث الخطط الدراسية،  اتإجراء

لعام لمتابعة االمتحان الشامل لطلبة الماجستير، وأهم نتائج هذا التطبيق  اتإجراء مناقشة رسائل الماجستير، اتإجراء الميداني،
 هي اآلتي: ،8102/8102

 
  :قامت كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات وكلية الهندسة والتكنولوجيا بتحديث جميع الخطط الدراسية تطوير الخطط الدراس ة

، وقامت كلية األعمال بتحديث الخطط الدراسية لبرامج البكالوريوس، وقامت كلية العمارة 8102/8102لبرامجها للعام 
لماجستير، لوجيا الملتيميديا، بينما لم يتم تحديث خطط برامج اوالتصميم بإعداد الخطة الدراسية لبرنامج البكالوريوس في تكنو 

وتمت مناقشة الخطط الدراسية المقترحة في مجالس األقسام والكليات ولجنة الخطة الدراسية في الجامعة قبل إقرارها من 
لدراسية باط المواد امجلس العمداء وتحديث مصفوفات ارتباط مخرجات التعلم للبرامج مع المواد الدراسية ومصفوفات ارت

 ات إعداد الخطة الدراسية وتحديثها. إجراءبأساليب التعليم وطرائق التقويم، وذلك حسب 
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حصاءات حول بعض مواد الخطط الدراسية في كليات الجامعة في العام الدراسي ( أـدناه إ86ويظهر الجدول )
8102/8102. 

 

 2118/2119 الدراسي لعامالبكالوريوس لالمواد المطروحة في برامج  حول حصاءاتإ. 23جدول 

 الكل ة

التي تستخدم  المواد
 المختبرات والمشاغل

التي  المواد
تعزز مهارات 

التصال 
واخالق ات 

 المهنة

التي  المواد
تعزز مهارات 

البداع 
 والريادة

التي  الساعات
تعزز النتماء 
 الوطني للطلبة

 الساعات
المتعلقة 

بتوع ة الطلبة 
من اآلفات 
 الجتماع ة

التي  الساعات
تعزز المهارات 

الح ات ة 
 والرياد ة

 عدد
الساعات عدد الساعات عدد المواد عدد المواد عدد نسبةال المواد الساعات عدد   

وتكنولوجيا المعلومات العلوم كلية  62 65% 3 2 3 3 87 
 2 00 08 04 4 %63 86 كلية الصيدلة
 8 8 6 0 8 %83.5 2 كلية التمريض

 57 33 38 64 52 %05.3 81 كلية اآلداب  
 80 84 02 86 81 %62 30 كلية األعمال
 05 08 2 05 05 %1 1 كلية الحقوق 

 3 05 3 8 5 %67.3 53 كلية الهندسة والتكنولوجيا
والتصميم العمارة كلية  22 25% 6 6 2 2 2 

 145 145 125 111 113 %32.9 296 المجموع / المعدل
 

كما قامت الجامعة بتعديل بعض مواد متطلبات الجامعة اإلجبارية واإلختيارية لتتالئم مع المستجدات من قرارات وزارة التعليم العالي 
 ( أدناه.84)كما في الجدول العلمي، وتوصيات المؤسسات الوطنية وقرارات مجلس العمداء والبحث 

 
 2118/2119 الدراسي سجل متابعة قرارات مجلس التعل م العالي بخصوص الخطط الدراس ة للعام 24.جدول

جراءرقم قرار ال  
 )مجلس العمداء(

جراءال  ت 

08/05/8102-8102  0 تضمين فصل عن التربية االعالمية في مادة القانون في حياتنا )متطلب جامعة( 
01/63/8107-8102 جامعة( متطلب)تضمين موضوع األمن المجتمعي في مادة التربية الوطنية    8 
00/63/8107-8102 جامعة( متطلب)تضمين موضوع القضية الفلسطينية في مادة تاريخ القدس    6 
12/41/8107-8102  4 تضمين موضوعات حول مكافحة الفساد في مادة القانون في حياتنا )متطلب جامعة( 
01/13/8102-8102  5 تضمين فصل حول الطاقة المتجددة في مادة تكنولوجيا المعلومات والمجتمع )متطلب جامعة( 

4/7/8102-8102 تضمين مساقي "التربية الوطنية" و " القانون في حياتنا" )متطلب جامعة( موضوعات مفصلة حول  
 مخاطر المخدرات

3 

60/83/8102-8102 االشاعة ) اسبابها ومخاطرها وطرق مكافحتها( في مادة مدخل الى علم تضمين فصل عن موضوع  
 االجتماع )متطلب جامعة(

7 
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 الدراسات العل ا
ة األعمال، هي: إدار  ماجستيرال تخصصات لبرنامج تسعةحاليا   فيها ، ويوجدالعليا إلى زيادة عدد برامج الدراسات جامعةال تسعى

البالغين، وهندسة  -اللغة اإلنجليزية وآدابها، والحقوق، والتمريض السريري ، و الصيدالنية، وعلم الحاسوبوالمحاسبة، والعلوم  والتسويق،
   .8102/8102( توزع الطلبة على هذه البرامج في العام 85) ، ويظهر الجدولالبرمجيات

 
 2118/2119العام الجامعي  في الماجستير برامج على الطلبة توزيع 25جدول.

الماجستيربرنامج  الطلبة الملتحقين في  
2118/2119عام   

عدد الطلبة في 
 التخصص

رسالةالعدد طلبة مسار   عدد طلبة مسار 
شاملالمتحان ال  

 5 40 43 03 إدارة األعمال
 4 56 57 02 المحاسبة
 6 82 60 04 التسويق

 1 55 55 82 العلوم الصيدلن ة
 8 08 04 4 علم الحاسوب

 1 02 02 2 هندسة البرمج ات
 1 58 58 03 الحقوق 

أدب اللغة النجليزية/  08 66 66 1 
 06 66 43 07 التمريض السريري/ البالغين

 27 325 352 135 المجموع
 
رامج، وقد استقطاب الطلبة المتميزين إلى هذه البتعمل على ولي الجامعة عناية خاصة لتطوير فاعلية برامج الدراسات العليا فيها، و ت

تحرص الجامعة على استقطاب الطلبة المتفوقين في برامج الدراسات العل ا "  في نص سياستها على النحو اآلتي: حددت ذلك
  "وتحفيزهم وفق األسس النافذة.

" التي ةردنيألا الزيتونة جامعة للطلبة في الدراسية الساعات رسوم على والتسهيالت المنح تعليمات"تم ذلك من خالل تطبيق وقد 
من سعر الساعة الدراسية لطلبة الدراسات العليا الحاصلين على تقدير جيد جدا في مرحلة  %31خصما  ممتازا  بنسبة توفر 

 للطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز. %41البكالوريوس،  و
ماجستير بالتنسيق مج القبول الطلبة ومتابعتهم في برنا اتإجراء باإلضافة لذلك تقوم عمادة البحث العلمي والدراسات العليا بتطبيق

 الطلبة األعلى معدال  لاللتحاق في برامج الدراسات العليا.مع الكليات الختيار 
العام عن  البا  ( ط02طالبا، بزيادة )( 658) 8102/8102خالل العام  بلغ عدد الطلبة المسجلين في برامج الدراسات العليا و 

 .(%5.4) بنسبة زيادة بلغت الدراسي السابق
 

تلتزم الجامعة بمدة برامج الماجستير المطروحة، وتلتزم بجدية مناقشة الرسائل الجامعية وضوابط اعتمادها وتسليمها لعمادة الدراسات 
الجدول ( طالبا ، ويظهر 25) 8102/8102العليا ومكتبة الجامعة، وبلغ عدد طلبة الماجستير الذين تخرجوا خالل العام الدراسي 

 من العدد التراكمي للخريجين في كل برنامج. 8102/8102نسبة خريجي العام  (2لبياني رقم )، والرسم ا(83رقم )
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 2118/2119للعام الخريجين  العل ا الدراسات طلبة عدد 26جدول.
2118/2119عام  الخريجين عدد برنامج الماجستير ت  عدد الطلبة المتخرجون تراكم ا 
 66 7 ادارة األعمال 0
 35 10 المحاسبة 8
 61 6 التسويق 6
 53 22 العلوم الصيدالنية 4
 80 7 علم الحاسوب 5
 02 9 الحقوق  3
 03 10 أدباللغة اإلنجليزية/  7
 67 13 التمريض السريري/ البالغين 2
 0 1 هندسة البرمجيات 2

 227 85 المجموع 
 

 
 .برنامج كل في للخريجين التراكمي العدد من 2118/2119 العام خريجي 9.الشكل

 

 مصادر التعلم 3.3
تعمل الجامعة بشكل دوري على تحديث مصادر التعلم، باالستناد إلى تقارير األقسام األكاديمية الناتجة عن المراجعة الدورية للخطط 
الدراسية والموضوعات المطروحة فيها، وجزء مهم من مصادر التعلم هو الكتب المعتمدة في التدريس، والتي تتم مراجعتها سنويا ، 

( 1026( الكتب والمراجع التي تم إضافتها إلى قائمة مصادر التعلم، حيث بلغ عدد الكتب باللغة العربية )87ويبين الجدول رقم )
الواحد تجاوز  سعرهم ( عنوانا  جديدا ، وبمبلغ إجمالي441( كتابا  باللغة االنجليزية، تضم )550( عنوانا  جديدا ، و )811كتابا ، تضم )

 .أردنيدينار  ألفوالعشرين 
 

 2118/2119للعام مصادر التعلم التي تمت إضافتها  27جدول. 
 عدد النسخ عدد العناوين الب ان

 0183 200 الكتب العربية
 551 440 الكتب األجنبية

 1576 1252 المجموع
اأردن دينارا  21654.951 اجمالي الق مة المال ة  

26
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34

14 9 6
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ادارة األعمال المحاسبة التسويق نيةالعلوم الصيدال علم الحاسوب الحقوق /  ةاللغة اإلنجليزي
أدب

التمريض 
/  السريري
البالغين

هندسة 
البرمجيات

2017/2018عدد الطلبة الخريجين تراكميا حتى نهاية العام  2018/2019عدد الخريجين عام 
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( دورية باللغة العربية، 43دورية، منها ) 060حيث بلغت  8102/8102للعام وقد تم تجديد االشتراك في الدوريات الورقية المعتمدة 
 (.82، كما هو موضح في الجدول رقم )د.أ( 47045( دورية باللغة االنجليزية، بمبلغ إجمالي بدل اشتراك سنوي )26و)

 

 2118/2119للعام المتوفرة في الجامعة  الدوريات 28جدول. 
عدد الدوريات  الدوريات الشتراك )د. أ(رسوم    

 47045 26 الدوريات االجنبية
 6081 43 الدوريات العربية

 31 8 دوريات عربية اشتراك فردي
 51325 131 المجموع

 
ويكلف االشتراك السنوي في قواعد ت إلكترونية، ( قواعد بيانا2، قامت الجامعة بتحديث االشتراك في )8102/8102في العام 

( يتضمن قائمة قواعد 82(، والجدول رقم )دولر 83771.98) دوالر أمريكي ألف ثالثة وثمانينالبيانات االلكترونية ما يزيد عن 
 8102/8102ية الفعالة للعام الدراسي البيانات االلكترون

 

 2118/2119للعام قائمة قواعد الب انات اللكترون ة الفعالة  29جدول. 
 رسوم الشتراك )دولرا أمريك ا( اسم قاعدة البيانات

Ebsco 83563 
Emerald 175 05370 

SciFinder 00451 
Scopus 04422.22 
JSTOR  06411 

Webdewey 760 
 (Programme) Ezproxy 955 

 500 الفهرس العربي الموحد
9817783. المجموع    

 
 التعلم ةقو م المخرجات ت 4.3

 

من أهم الملفات التي تتعامل معها الجامعة وتتابعها أول بأول، ملف تقويم المخرجات التعلمية، وهي المحور األول في رسالة الجامعة 
تلتزم الجامعة بتقي م الخطط الدراس ة لبرامجها األكاد م ة باستخدام ونصها "  ورؤيتها، وقد تبنت الجامعة سياسة بهذا الخصوص،

تقي م برامجها تلتزم الجامعة ب" وتبنت أيضا  السياسة التالية، ونصها أدوات تقي م حديثة ومراجعة مع ارية وق اس لمخرجات التعلم." 
األكاد م ة بشكل دوري من خالل ق اس أثر مخرجات التعلم في سوق العمل ونتائج المقارنات المرجع ة للبرامج المناظرة وبما 

 هوكال السياستان مترابطتان وتحددان مداخل مختلفة للتعامل مع ملف المخرجات، ولكن تربطان حقق رؤيتها ورسالتها وغا اتها." 
 بشكل دقيق مع المدخالت والعمليات، ومدى تأثر هذه المخرجات بهما. 
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إعداد  اتجراءإالتي ينتج عنها تقييم حقيقي للمخرجات التعلمية، ومنها:  اتجراءومن هنا عملت الجامعة على تطبيق مجموعة من اإل
تابعة الخريجين، م اتإجراءمتابعة مشاريع التخرج،  اتراءإج، واالمتحانات متابعة العملية التدريسية اتإجراء، وتحديثها الدراسيةالخطة 
 ما يأتي: 8102/8102امتحان الكفاءة الجامعية، وقد أنجزت الجامعة في العام  اتإجراء

 

 الخطة إعدادات إجراءتطبيق   8102/8102الجامعة في العام  تابعت كليات :وتحديثها الدراس ة الخطة إعداد اتإجراء 
( ونتج عن ذلك تحديث ستة عشر خطة دراسية وتعديل الوصف التفصيلي للعديد من 6.1باالصدار ) ،وتحديثها الدراسية

 المواد الدراسية.
 

 العملية متابعةات إجراءالعمل ب 8102/8102الجامعة في العام  تابعت :والمتحانات متابعة العمل ة التدريس ة اتإجراء 
(، QFXX/2617-3.1بإصدارها الثالث حيث تم تعديل تموذج طلب تقديم امتحان غير مكتمل ) واالمتحانات التدريسية

 (QFXX/2630-3.0واستحداث نموذج حضور وغياب الطلبة واستالم أوراق االمتحان )
 

 لتركيز على اتهدف إلى التي متابعة مشاريع التخرج،  اتإجراء بمتابعة تطبيققامت الجامعة  متابعة مشاريع التخرج: اتإجراء
الطالب ومتابعة أدائه في هذه المادة التطبيقية المكملة لخطته الدراسية، وتم التركيز على طبيعة المشاريع التي ينفذها الطلبة 
قليمية وعالمية حققت نتائج  وربطها بحاجات سوق العمل، وقد شاركت مجموعة من مشاريع تخرج الطلبة في مسابقات محلية وا 

 مميزة فيها.
 أولت الجامعة إهتماما  متزايدا  لملف متابعة الخريجين، وقامت شعبة متابعة الخريجين في عمادة  :متابعة الخريجين اتءإجرا

من  (%41)خريج، أي بنسبة  (704)لحوالي  8102/8102نات المتعلقة بالخريجين في العام اتحديث البيبشؤون الطلبة 
مع الخريجين والجهات الموظفة لهم، أسهمت هذه اللقاءات في تعزيز التواصل ، وقامت الكليات بعقد لقاءات خريجي نفس العام

، وقامت بالتواصل مع خريجي العام السابق لغايات ة راجعة بخصوص المخرجات التعلميةمع الخريج والحصول على تغذي
 .تإضافة بيانات عمل الخريج والدراسات العليا له إن وجد

 
خالل  ات الجامعةاستبيان ذوي العالقة حول الخطط الدراسية والمخرجات التعليمية في كلي( أدناه نتائج 61ويظهر الجدول )

، %20.8بلغ  العمل سوق  لمتطلبات التعليمية المخرجات مالئمة، حيث أظهرت االستطالعات أن معدل 8102/8102العام 
تحقيق الخطط الدراسية للمخرجات  مدى، ومعدل نتائج استطالع %77بلغ  التعلمية المخرجات عن الخريجين رضا ومعدل
 ، وهذه النتائج أعلى من معدالت العام السابق.%22.0بلغ  التعليمية

 
 2118/2119نتائج استب ان ذوي العالقة حول الخطط الدراس ة والمخرجات التعل م ة خالل العام  31. جدول 

مدى مالئمة المخرجات  الكل ة
التعل م ة لمتطلبات سوق 

 استطالعات الرأيالعمل حسب 

مدى رضا الخريجين عن 
المخرجات التعلم ة حسب 

 استطالعات الرأي

مدى تحقيق الخطط الدراس ة 
للمخرجات التعل م ة حسب 

 استطالعات الرأي
 %75 %32 %72 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

 %28.2 %71 %28.3 كلية الصيدلة
 %22 %33.7 %51 كلية التمريض
 - - - كلية اآلداب
 %22 %72 %25 كلية األعمال
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 %21 %25 %25 كلية الحقوق 
 %26 %26 %22 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 %21 - %011 كلية العمارة والتصميم
 %88.1 %77 %81.2 المعدل

 
 عقدت هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها  8102/8102في العام  امتحان الكفاءة الجامع ة: اتإجراء

، والذي عقد في هذا العام لمرتين إحداهما عقدت في الفصل االول للطلبة المتوقع متحان الكفاءة الجامعيةال الثامنةالدورة 
والثانية عقدت في الفصل الدراسي الثاني للطلبة المتوقع تخرجهم على الفصل  ، تخرجهم على الفصل الدراسي األول من العام

  .( طالب وطالبة متوقع تخرجهم0700وقد شارك من جامعة الزيتونة ) ،الثاني والصيفي من العام نفسه
 

ة، ردنيألبين الجامعات ا مراكز متقدمةفي المستوى العام، وفي بعض التخصصات حصلت على  نتائج متقنةحققت الجامعة 
ة نسبة إلى عالمة القطع في المستويات ردنياأل اتتائج الجامعة ومعدل نتائج الجامعيبين مقارنة بين ن (60)والجدول رقم 
 المتحان الكفاءة الجامعية. )العام والدقيق(

 

 2118/2119نتائج الجامعة في امتحان الكفاءة الجامع ة للعام الدراسي  31جدول.
 المستوى

موعد امتحان 

 الكفاءة

نتيجة 

 الزيتونة

عالمة 

 القطع

معدل 

 الجامعات

أعلى   

 نتيجة

أدنى   

 نتيجة

ترتيب 

 الجامعة
 التقييم

 المستوى العام
2118/2119-1  57.81% 55% 57.80% 

 ال يوجد ال يوجد ال يوجد
 متقن

2118/2119-2  57.97% 55% 77.78%  متقن 

         
         

ًالتخصصات )المستوى الدقيق(

 علم الحاسوب
2118/2119-1  34.11%  غير متقن 19/27 - - 37.24 40% 

2118/2119-2  غير متقن  - - 37.87 40% 38.37 

نظم معلومات 

 حاسوبية

2118/2119-1  35.31% 40% 39.87%  غير متقن  14/17   

2118/2119-2  45.45 40% 42.13%  متقن     

هندسة 

 البرمجيات

2118/2119-1  38.81%  40% 37.91%  غير متقن 9/11   

2118/2119-2  38.41%  40% 37.93%  غير متقن    

 شبكات الحاسوب
2118/2119-1  41.98%  متقن  2/7   39.16 40% 

2118/2119-2  47.71%  متقن     40.37 40% 

نظم الوسائط 

 المتعددة

2118/2119-1  21.17%  غير متقن 1/1   21.17 40% 

2118/2119-2  32.22%  40% 33.71%  غير متقن    

تخصص 

 الرياضيات

2118/2119-1  غير متقن 06/02   66.17 40% 82.27 
2118/2119-2  متقن     34.16 40% 46.55% 

 تخصص صيدلة
2118/2119-1  36.52 50% 56.68%    6/07  متقن  
2118/2119-2  63.56%  50% 53.99%  متقن     

تخصص 

 التمريض

2118/2119-1  46.63%  50% 48.08%    3/04  غير متقن 
2118/2119-2  44.38%  50% 44.11%  غير متقن    

تخصص اللغة 

 العربية

2118/2119-1  47.72%  45% 51.71%    07/86  متقن  
2118/2119-2  11.11%  45% 71.72%  متقن     
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 المستوى
موعد امتحان 

 الكفاءة

نتيجة 

 الزيتونة

عالمة 

 القطع

معدل 

 الجامعات

أعلى   

 نتيجة

أدنى   

 نتيجة

ترتيب 

 الجامعة
 التقييم

تخصص 

ًاالنجليزية

 آدب

2118/2119-1  46.21%  50% 48.25   06/82  متقن غير 
2118/2119-2  42.67%  50% 43.91%  غير متقن    

 ترجمة
2118/2119-1  44.11%  50% 47.77%    2/00  غير متقن 
2118/2119-2  43.86%  50% 45.91%  غير متقن    

تخصص اللغة 

 الفرنسية

2118/2119-1  55.31%  50% 52.71%    4/7  متقن  
2118/2119-2  51.41%  50% 59.91%  متقن     

 صف معلم
2118/2119-1  58.52%  50% 54.18%  متقن  2/03   
2118/2119-2  45.96%  50% 53.84%  غير متقن    

 ادارة األعمال
2118/2119-1  47.40%  40% 42.88   02/60  متقن  
2118/2119-2  47.71%  40% 49.19%  متقن     

المحاسبة 

 )عربي

 (وانجليزي

2118/2119-1  44.25%  40% 62.57%    8/84  متقن  
2118/2119-2  46.64%  40% 39.19%  متقن     

 التسويق
2118/2119-1  40.80%  40% 46.80   08/07  متقن  
2118/2119-2  41.46%  متقن     46.14 40% 

العلوم المالية 

 والمصرفية

2118/2119-1  42.67%  40% 41.15%    4/21  متقن  
2118/2119-2  55.34%  40% 41.68%  متقن     

المعلومات نظم 

 االدارية

2118/2119-1  42.71%  40% 43.51%    3/80  متقن  
2118/2119-2  51.41%  40% 45.81%  متقن     

 تخصص الحقوق
2118/2119-1  44.69%  45% 47.21%    14/19  غير متقن 
2118/2119-2  46.61%  45% 45.15%  متقن    

 هندسة مدنية
2118/2119-1  متقنغير  0/0   68.64% 40% 68.4% 
2118/2119-2  غير متقن درس هذا التخصص ال في جامعة الزيتونةل ي   - 34.35% 

 هندسة ميكانيك
2118/2119-1  67.72%  40% 65.37%    4/00  غير متقن  
2118/2119-2  33.83%  40% 36.15%  غير متقن    

هندسة 

االتصاالت 

 والحاسوب

2118/2119-1  65.00%  40% 64.12%    0/6  غير متقن 
2118/2119-2  42.72%  40% 32.92%  متقن    

هندسة القوى 

 والتحكم

39.44%  - - - - - - - 
2118/2119-2  40% 39.32%  39.44%  غير متقن    

تكنولوجيا الطاقة 

 البديلة

- - - - - - - - 
2-
2118/2119  

45.56%  40% 45.56%  متقن     

 هندسة العمارة
2118/2119-1  55.50%  40% 50.86%    6/06  متقن 

2118/2119-2  49.44%  40% 54.36%  متقن    

التصميم 

 الجرافيكي

2118/2119-1  55.27%  50% 53.52%    4/2  متقن 

2118/2119-2  63.71%  50 57.71%  متقن    
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 : تبادل الطالبيال
 يتم تنفيذ برامج التبادل الطالبي من خالل مكونين أساسيين في الجامعة، على النحو اآلتي:

 ة، تعمل الجامعة على استقطاب عدد من ردنيفي جامعة الزيتونة األ العرب ة الجامعات طالب لتدريب العربي المجلس مكتب
للعام ( إحصائية حول التبادل الطالبي في الجامعة 68طلبة الجامعات العربية لغايات التبادل الطالبي، ويبين الجدول رقم )

مختلفة،  ن( طالبا  من بلدا51حيث بلغ عدد الطلبة الموفدين من جامعات أخرى للتدريب داخل الجامعة ) ،8102/8102
( طالبا ، بينما كان العدد في 58( طالبا ، وعدد الطلبة الموفدين للتدريب خارج الجامعة )60بينما كان العدد في العام السابق )

 8107/8102في العام  ( جامعة04من )عدد الجامعات التي يتم التبادل الطالبي معها  وانخفض( طالبا ، 50العام السابق )
 في العام الحالي. جامعات( 2الى )

 
 

             2118/2119للعام  العرب ة الجامعات طالب لتدريب العربي المجلس عبرالتبادل الطالبي  إحصائ ات حول 32.جدول
 العدد البند

 52 الجامعةالطلبة الموفدين للتدريب خارج 
 50 الطلبة الموفدين من جامعات أخرى للتدريب داخل الجامعة 
 9 الجامعات التي يتم تبادل الطالب معها 

 

 يشرف على عقد ومتابعة اتفاقيات التعاون مع الجامعات العربية والعالمية األخرى، وقد قامت  مكتب العالقات الخارج ة
( طالب من جامعة الزيتونة للدراسة خارجا  2( طالب من جامعة أخرى للدراسة في الجامعة، وارسال )3الجامعة باستقبال )

 .8102/8102في العام 
 

 البحث العلمي وال فاد والبداعات -رابعاا 
 8102/8102مصفوفة ربط األهداف بمؤشرات اآلداء للعام 

معايير ضمان 
جودة مؤسسات 
التعل م العالي 
 ومعايير تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2118/2119 

 النسبة العدد

البحث العلمي 
 الدعم نحو البحث العلمي التطب قي ضمن األولو ات الوطن ة والتركيز على البداع والريادة والبتكارالغا ة الرابعة: توج ه  وال فاد والبداعات

(4-0) 
 البحث العلمي

 ،والتمويل ،)االنفاق
النشر في مجالت و

 الفئة األولى(

1.4 

ربط المشاريع البحثية 
باالولويات الوطنية 
وحاجات المجتمع 
 المحلي والجامعة

هيئة التدريس المشاركين في مشاريع عدد أعضاء . 61
 بحثية ونسبتهم

52 82% 

مقدار اإلنفاق على البحث العلمي ونسبته من موازنة . 60
 الجامعة

759,397 4.18% 

2.4 

زيادة عدد المشاريع 
البحثية والتطويرية 
الممولة من داخل 

 األردن وخارجه

مقدار التمويل الخارجي للبحث العلمي والتطوير . 68
 ونسبته إلى مجمل االنفاق على البحث العلمي 

817605 80.4% 

 - 0.8 عدد البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس. 66



 8102/8102  ةرننياأل الزيتونة لجامعة السنوي التقرير 

 

Page 56 of 138  

 
 

معايير ضمان 
جودة مؤسسات 
التعل م العالي 
 ومعايير تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2118/2119 

 النسبة العدد

3.4 

زيادة عدد البحوث 
المنشورة في المجالت 

والمؤتمرات المتخصصة 
 والمصنفة عالميا  

في مؤتمرات علمية مصنفة عدد البحوث المنشورة . 64
 في قواعد بيانات عالمية

72 - 

عدد أبحاث أعضاء هيئة التدريس في مجالت الفئة . 65
 األولى ونسبتها إلى مجموع النشر في المجالت المحكمة

36 64.2% 

4.4 
دعم االبحاث والمشاريع 
العلمية الهادفة لتحقيق 

 براءات إختراع

عدد أبحاث أعضاء هيئة التدريس في مجالت الفئة . 63
 الثانية ونسبتها إلى مجموع النشر في المجالت المحكمة 

005 36.5% 

 1 1 عدد براءات االختراع المسجلة محليا  وعالميا  . 67

(4-8) 
االبتعاث واإليفاد 
 الى دورات تدريبية

5.4 

زيادة االنفاق على 
الدورات التدريبية 
مجال والتطويرية في 
 البحث العلمي

عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من الدورات . 62
 التدريبية ونسبتهم

823 011% 

عدد أعضاء هيئة التدريس المبتعثين ونسبتهم الى . 62
 المجموع

30 80.6% 

6.4 

دعم االبتعاث واإليفاد 
في التخصصات 

المعرفية  والمجاالت
حسب أولويات الجامعة 

 هاوحاجات

مقدار االنفاق على االبتعاث ونسبته من موازنة . 41
 الجامعة

465541 0.2% 

(4-6) 
 اإلبداعات

7.4 

دعم االبداع واالبتكار 
وتشجيعة في الوسطين 

 األكاديمي والطالبي

عدد االبداعات الطالبية ونسبة الطلبة المشاركين . 40
 فيها

87 0.47% 

عدد ابداعات أعضاء هيئة التدريس ونسبة . 48
 المشاركين فيها

7 6.0% 

 
لتميز تشجيع ودعم البحث العلمّي والدراسات العليا، وتهيئة البيئة المناسبة لمنُذ تأسيس عمادة البحث العلمّي والدراسات العليا َدَأبْت الجامعة على 

وقد اعتمدت الجامعة مجموعة من األهداف لعمادة البحث . ونشاطات البحث العلمّي بشكل ملحوظ زاد حجم اإلنفاق على مكوناتقد والريادة، و 
 العلمي والدراسات العليا، لغايات تشجيع البحث العلمي ودعمه، وتطوير برامج الدراسات العليا فيها، ومن أهم هذه األهداف:

 
 ومحكمة متخصصة علمية وكتب بحوث من العلمي واالنتاج البحث لمشاريع المالي الدعم تحسين. 
 متخصصة علمية وورش لدورات وااليفاد محكمة دولية مؤتمرات في للمشاركة المالي الدعم تحسين . 
 ألعمالا وبيئة بالصناعة المتعلقة المشكالت وحل المعرفة وتوطين نقل في تسهم التي التطبيقية البحوث على التركيز. 
 دولياو  واقليميا محليا العلمي بالبحث المهتمة والخاصة العامة والمؤسسات الجهات مع واالتصاالت العالقات وتفعيل توثيق. 
 االختصاصات متعددة بحثية فرق  ضمن العمل على الباحثين تشجيع. 
 جراءو  العلمي البحث لدعم عالمية بيانات وقواعد فعالة معلومات نظم توفير  .اتها 
 العلمي البحث عمادة وأنشطة لمهام المستمر التحسين. 
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 المهام اآلت ة: 2118/2119وقد حققت الجامعة في العام 
 العمل على تحسين تعليمات الُملكية الفكرية وبراءات االختراع. .0
توثيق البحوث المنشورة من ِقبل أعضاء هيئة التدريس في مجالت ومؤتمرات علمّية محّكمة على الموقع اإللكتروني  .8

 للجامعة.
 إدارة ضمان الجودة في الجامعة في جميع المجاالت المتعلقة بالبحث العلمّي. مراجعة وتطوير نماذج نظام .6
 متابعة وتحديث قاعدة بيانات مشاريع البحوث المدعومة والبحوث المنشورة في مجالت ومؤتمرات علمّية. .4
 زيادة نسبة أعضاء هيئة التدريس المسجلين في قاعدة البيانات الوطنية للباحثين األردنيين. .5
التعاون والتواصل مع الجهات المعنية بالبحث العلمّي داخل األردن )المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا، ومؤسسة زيادة  .3

 عبد الحميد شومان، وصندوق دعم البحث العلمّي(.
العلمّي،  ثزيادة التعاون مع جهات إقليمية ودولية مهتمة بالبحث العلمّي )االتحاد األوروبي، والشبكة العربية للتعليم والبح .7

 واتحاد الجامعات العربية(.
الملكية الصناعية في وزارة  ومديرية حماية iPARKو + Erasmusالمشاركة في عدة لقاءات وورشات عمل مع مكتب  .2

 الصناعة والتجارة والتموين
 .iPARKاستمرار العمل على استراتيجية مكتب نقل التكنولوجيا بالتعاون مع  .2

تحديث الروابط على موقع الجامعة اإللكتروني عن قواعد بيانات المجالت العالمية المصنفة المحّكمة والمفهرسة مثل:  .01
SCI & Econlit & Ebscoً وملف إكسل فيه قائمة قاعدة البيانات سكوبس(Scopus). 

 لفحص االستالل وتوضيح كيفية استخدامه Turnitinعمل حسابات على برنامج هيئة التدريس  ألعضاءعقد ورشة عمل  .00
  TurnItInبرنامج كشف االستالل بخصوص مع شركة تك نوليدج  استمرارية التعاون  .08
 دينار اردني. 0511دعم مشاريع التخرج المميزة في كلية الهندسة والتكنولوجيا وعددها ستة مشاريع بقيمة  .06
   وعددها خمسة مؤتمرات.دينار اردني  3511دعم المؤتمرات الخارجية بمبلغ  .04

 
 البحث العلمي  1.4

 

" تحرص الجامعة على دعم البحث  تولي الجامعة أهمية خاصة لتطوير البحث العلمي فيها من خالل سياسة معلنة تنص على
العلمي من خالل توفير البيئة المناسبة ألعضاء هيئة التدريس وبما يتناسب مع الموارد المال ة والماد ة والبشرية للجامعة." 

 :تتضمنالبحث العلمّي والتي محاور تهتم باإلنفاق على و 
 .دعم مشاريع البحث العلمي 
 لمية.مكافَات تحكيم ومناقشة الرسائل الع 
  الدورات التدريبية.اإليفاد إلى 
 داخل الجامعة دعم المؤتمرات والورش والندوات العلمية 
  نشر في مجالت علمية محكمة ومتخصصة.الدعم ومكافَات 
  والترقيات األكاديمية.مكافَات تحكيم الكتب 
 خارج الجامعة علمية متخصصة دولية دعم المشاركة في مؤتمرات 
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 الذي يعكس ، 8102/8102للعام ( القيمة اإلجمالية لإلنفاق على البحث العلمي 01يبين شكل رقم ) لمي:العالنفاق على البحث 
ما تخصصه من دعم مالي سنوي للبحث العلمي على مستوى الكليات، وتشجيع البحث العلمي من خالل  مدى اهتمام الجامعة بتطوير

( 647598في العام السابق )، في حين كان االنفاق أردنيدينار  (752627) الى  8102/8102االنفاق في العام  ارتفعحيث 
  .أردني دينار

 
ات في ملف نجاز والتي انعكست إيجابا  على مجموعة من اإل ،هذا النهجالتي تحقق  اتجراءوقد اعتمدت الجامعة مجموعة من اإل

كان أهمها النشر في المجالت العلمية المتخصصة من الفئة األولى والثانية، ودعم المشاريع  ،8102/8102للعام البحث العلمي 
( يبين 66ول رقم )، والجدوالتفرغ العلمي البحثية التطبيقية، ودعم استفادة أعضاء هيئة التدريس من الدورات التدريبية وورش العمل

 ر االنفاق على محاور البحث العلمي المختلفة حسب كليات الجامعة.مقدا( 64يبين الجدول رقم )ات، و نجاز باألرقام هذه اإل
 

 2118/2119للعام في ملف البحث العلمي الجامعة حسب الكل ات والمحاور ات إنجاز   33جدول.
عدد  الكل ة

األبحاث 
 الكلي

عدد أبحاث 
الفئة 
 األولى

عدد أبحاث 
الفئة 
 الثان ة

عدد أبحاث 
الفئة 
 الثالثة

عدد 
مشاريع 
 البحث

عدد 
المؤتمرات 
 )حضور(

عدد 
المؤتمرات 

 )بحوث(

عدد 
الكتب 
 المنشورة

عدد ال فاد 
للدورات 
 التدريب ة

 33 0 87 05 5 - 88 04 36 العلوم وتكنولوج ا المعلومات
 45 0 05 00 7 - 88 3 46 والتكنولوج ا الهندسة 

 0 8 05 8 1 - 85 1 41 األعمال
 2 0 2 1 00 - 00 61 51 الصيدلة
 5 0 8 6 0 - 01 08 84 التمريض
 0 0 8 5 1 6 04 0 81 اآلداب
 0 0 6 0 8 - 2 1 08 الحقوق 

 2 0 3 4 0 - 8 1 2 العمارة والتصم م
 100 3 79 41 28 3 115 63 261 المجموع

  2118/2119للعام  نفاق على محاور البحث العلمي المختلفة حسب كل ات الجامعة. مقدار ال 34الجدول 

 الكل ةإسم  ت
مشاريع 
األبحاث 
 العلم ة

نفقات 
المؤتمرات 
والورش 

 الندواتو 

نفقات 
السفر 

للمؤتمرات 
 الخارج ة

دعم النشر 
لألبحاث 
 العلم ة

تقي م 
البحاث 
العلم ة 
لغراض 

 الترق ة

الدورات 
التدريب ة 
ألعضاء 
الهيئة 

التدريس ة 
 والدارية

مكافأة  
مناقشة  
الرسائل 
 العلم ة

 1800 2891 3231 13467 25715 17501 106065 العلوم و تكنولوج ا المعلومات  1
 5400 3217 4019 27276 13100 0 217815 الصيدلة  2
 1600 2070 1457 13028 7845 0 0 التمريض   3
 1900 1168 3123 14547 3449 1153 12279 اآلداب   4
 5400 300 7143 8233 26228 499 10791 األعمال 5
 2500 0 379 1250 1057 0 0 الحقوق   6
 000 9732 2891 13450 30933 7874 50072 الهندسة و التكنولوج ا   7
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 000 100 1 1 7477 0 1000 العمارة والتصم م 8
 000 5393 1 11529 3013 47037 0 الدوائر وعمادات أخرى  9
 18600 24871 22243 102780 118817 74064 398022 المجموع  

 759,397 مجموع ق مة نفقات البحث العلمي
 

 
  2018/2019النفاق على البحث العلمي في الجامعة حسب الكل ات   11الشكل.

 

 
د.أ(، أي ما نسبته  759397ألف دينار ) وخمسون ة تسعائة و سبعمال 8102/8102للعام تجاوز حجم اإلنفاق على البحث العلمي 

 عشر مشروعا   خمسة دعمحيث تم  صرف الجزء األكبر منها على مشاريع البحث العلمي،من إجمالي موازنة الجامعة،  4.02%
ينما بقيت ، توزعت أغلبيتها على الكليات العلمية في الجامعة، بنجازبحثيا  جديدا  باإلضافة إلى المشاريع البحثية التي ما زالت قيد اإل

 الكليات االنسانية األقل استفادة من هذا االنفاق.
 سبعة إنجازات البحث العلمي انعكست بمن نفق %66.8ات البحث العلمي، فقد استحوذت على إنجاز ميزت كلية الصيدلة في وقد ت

العلمية المتخصصة  تالبة األولى في النشر العلمي في المجمشاريع كبيرة، ومتميزة من حيث أهميتها التطبيقية والعملية، واحتلت المرت
 الفئة األولى.  والمصنفة عالميا  من

 (.65مشاريع بحثية، كما هو مبين في الجدول رقم ) لسبعالجامعة على دعم وتمويل خارجي  حصلت 2018/2019في العام و 
 

 2118/2119للعام  جهات خارج ةالمشاريع البحث ة الممولة من  35جدول.

no. 

Impleme

ntation 

period 

Program or 

initiative 

Reference 

number 

Beneficiary 

Organization 

Title of the Project 

1 12 months UNESCO In process Faculty of Pharmacy 

“Green Synthesis of 

Multifunctional Nanoparticles 

from Plant Polyphenols for 

Anti-Cancer Drug Delivery”. 

2 18 months UNESCO In process Faculty of Pharmacy 

“Gold Nano rods Decorated 

with Phospholipid-

Polyethylene Glycol as Novel 

170670

270827

26000
37619

58594

5186

114952

8577

66972

0

50000

100000

150000

200000

250000

300000

العلوم و 
تكنولوجيا 
المعلومات

الصيدلة التمريض  اآلداب  األعمال الحقوق  الهندسة و 
التكنولوجيا 

العمارة 
والتصميم

الدوائر وعمادات 
أخرى
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Platform for Transdermal 

Vaccinaiton of Tetanus”. 

3 24 monthsً

Scientific 

Research 

Support Fund 

In process Faculty of Pharmacy 

“Development of Eco-

Friendly Polymers from 

Sustainable Materials 

Derived from Biomass.” 

4 36 months 

Scientific 

Research 

Support Fund 

In process Faculty of Pharmacy 

“Design, Optimization and 

Characterization of 

Candesartan Polymeric 

Microneedle Arrays Prepared 

by a 3D Fused Deposition 

Micromoulding Technique.” 

7 24 monthsً

Scientific 

Research 

Support Fund 

In process Faculty of Pharmacy 

“Investigating the Putative 

Effects of Beta-Adrenergic 

Receptor Blocking Drugs on 

the Activity of Aldehyde 

Dehydrogenase (ALDH) in a 

Panel of Lung Cancer Cell 

Lines.” 

1 24 monthsً
Al Quds 

Academy 
In process Faculty of Pharmacy 

Tracking the Molecular and 

Metabolic Changes in 2D and 

3D Like Model Doxorubicin 

Resistant T-Cell 

Lymphoblastic Leukemia 

Cell Lines”. 

7 24 monthsً
Al Quds 

Academy 
In process Faculty of Pharmacy 

“In Vitro and In Vivo 

Targeting of Brain Cancer 

using Gold Nanorods 

Decorated with Phospholipids 

and Cholesterol: Insights into 

the Mechanism of Action and 

Toxicity”. 

 
مقارنة بين عدد االبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة حسب الكليات التي  (00) رقم الشكل يبين لنشر العلمي:ا

يث نشرت الجامعة ح ،ينتمون إليها في مجالت علمية متخصصة من الفئة األولى واستحق ناشريها مكافآت لغايات التحفيز والتشجيع
من العدد المنشور في العام السابق وهو  %67أكبر بنسبة وهذا العدد  8102/8102( بحثا  في مجالت الفئة األولى للعام 36)
ن الكلية التي نشرت اكبر عدد من االبحاث في مجالت علمية محكمة ومتخصصة ومن الفئة االولى هي كلية نجد أو ( بحث، 43)

( بحثا  ثم 04لتي نشرت )، تليها كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات ا( بحثا  في مجالت من الفئة األولى61حيث نشرت ) ،الصيدلة
 .( بحثا  08كلية التمريض التي نشرت )

مقارنة بين عدد االبحاث المنشورة ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة حسب الكليات التي ينتمون إليها في  (08) رقم الشكل يبينو 
وهذا  8102/8102( بحثا  في مجالت الفئة الثانية للعام 005حيث نشرت الجامعة ) ،الثانيةمجالت علمية متخصصة من الفئة 

 مننشرت أكبر عدد   األعمالونجد أن كلية ( بحث، 51من العدد المنشور في العام السابق وهو ) %061العدد أكبر بنسبة 
كنولوجيا المعلومات وكلية الهندسة والتكنولوجيا حيث (، تليها كلية العلوم وت85بلغ عدد األبحاث المنشورة )هذه الفئة إذ  في االبحاث
 ( بحث في مجالت هذه الفئة لكل منهما.88نشر )
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2118/2119ام للعالبحوث المنشورة في مجالت من الفئة األولى حسب الكل ات  11الشكل.   

 

 
2118/2119ام للعحسب الكل ات البحوث المنشورة في مجالت من الفئة الثان ة  12الشكل.  

 أعلنت الجامعة سياستها الواضحة اتجاه مشاركة أعضاء هيئة التدريس في المؤتمرات العلمية، والتي تنص على: المؤتمرات العلم ة:
بلغ عدد  8102/8102في العام و تدعم الجامعة مشاركة أعضاء هيئة التدريس بمؤتمرات علم ة عالم ة متخصصة ومحكمة." " 

جاءت اكثرها من  8107/8102( مشاركة في العام 74بالمقارنة مع ) ،مشاركة (081دولية )المشاركات في مؤتمرات محلية 
لها دور كبير في نشاطات البحث  ةن الكليات العلميأ يؤكدوهذه  ،(%32)وبنسبة  ةمشارك (28) الكليات العلمية حيث بلغ مجموعها

 .، ومنه المشاركات في مؤتمرات عالميةالعلمي
 

قديم هي األكثر مشاركة في ت هندسة والتكنولوجيااألعمال وكلية الوكلية كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات ( أن 06الشكل ) يبين
 اتمؤتمر حضور ( عدد مشاركات أعضاء الهيئة التدريسية حسب الكليات في 04يبين الشكل رقم )أبحاث إلى مؤتمرات عالمية. بينما 

 المعلومات العلوم وتكنولوجياة االكثر نشاطا في المشاركة في المؤتمرات العالمية هي كلية ن الكليإفوكما هو واضح  ،عالميةعلمية 
 .يها كلية الهندسة والتكنولوجيا-تل
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 2118/2119للعام  تمرات علم ة خارج الجامعةفي مؤ ببحوث المشاركة  13الشكل.           

 

 
 2118/2119للعام  الجامعة خارج علم ة مؤتمرات فيبالحضور  المشاركة 14الشكل.          

 
د أعلنت مشاريع بحثية متميزة، وق نجازتولي الجامعة اهتماما  ملحوظا  في تشجيع أعضاء هيئة التدريس إل :مشاريع البحث العلمي

حاجات و تلتزم الجامعة بدعم مشاريع البحث العلمي وفق أولو ات البحث العلمي الوطن ة "  ذلك في سياستها التي تنص على:
 موزعة حسب الكليات. 8102/8102عدد المشاريع المدعومة للعام الدراسي  (36يبين الجدول رقم )و  المجتمع المحلي."

 
عضو هيئة تدريس ( 52)أن  الجدول حيث يبين ،اركين في تنفيذ المشاريع البحثيةعدد أعضاء هيئة التدريس المشفي   نالك ارتفاعه

( عضو هيئة 63مع )مقارنة ، أعضاء هيئة التدريس في الجامعة من مجموع %81.6شاركو في تنفيذ هذه المشاريع، أي ما نسبته 
وهذا مؤشر واضح على أن االهتمام الذي توليه الجامعة للمشاريع البحثية، والتشجيع  ،العام السابق في %08.8تدريس بنسبة 
العليا في الجامعة على المشاركة في المشاريع البحثية التي تخدم الجامعة والمجتمع ضاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات المستمر ألع

المحلي حسب األولويات الوطنية، والتوجه نحو تطبيق هذه المشاريع على أرض الواقع، واالستفادة العملية من نتائجها، إنعكست 
 ي االسهام البناء والعمل على تحقيق نتائج علمية ملموسة وقابلة للتطبيق.تدريس والطلبة فإيجابا على اهتمام أعضاء هيئة ال
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 2118/2119للعام المدعومة  البحث العلميمشاريع الدعم المخصص لعدد المشاريع وعدد الباحثين وق مة  36جدول.
 )د.أ(المخصص ق مة الدعم  عدد الباحثين عدد المشاريع العلم ة اسم الكل ة

 57,728 06 5 العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 345,286* 80 11 الصيدلة
 42,400 8 1 التمريض
 000 1 0 اآلداب
 9,680 8 1 األعمال
 12,800 4 2 الحقوق 

 167,215 05 7 الهندسة والتكنولوجيا
 000 0 1 العمارة والتصميم

 635,109 58 28 المجموع
 .خارج ةمشتركة مع جهات بحث ة دعم جزئي من الجامعة لمشاريع كد.أ ( 36111لمشاريع البحث ة مبلغ )ل مخصصات دعم الجامعةو ضاف لمجموع * 

، وهناك لها صصولم تستهلك جزء من الدعم المخ 8102/8102ويشار الى أن معظم المشاريع البحثية لم يتم إغالقها في العام 
 مشاريع بحثية مشتركة لباحثين من كليات مختلفة في الجامعة. أربعة

تهتم الجامعة بعقد المؤتمرات والملتقيات العلمية في رحاب الجامعة وتستضيف الباحثين من : مؤتمرات العلم ة داخل الجامعةال
لتصنيفها  بحثية عالمية، وتسعى مختلف أنحاء العالم، وتعمل بشكل مستمر على تطوير هذه المؤتمرات من خالل تشبيكها مع جهات

من خالل كلية العلوم  8102/8102العام في رحاب الجامعة في  عنوان المؤتمر الذي عقد( يبين 37عالميا ، والجدول رقم )
 وتكنولوجيا المعلومات. 

 

 2118/2119للعام ة ردن المؤتمرات العلم ة في جامعة الزيتونة األ   37جدول.
 عنوان المؤتمر الكل ة

  International Conference on Information Technology ICIT th9 العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 1 المجموع

 
 )البتعاث( ال فاد 2.4

 

ص الجامعة على " تحر  االبتعاث جزء مهم من التخطيط االستراتيجي للجامعة، تطبيقا  لسياستها بهذا الخصوص، والتي تنص على:
موضوع ة عادلة لبتعاث الطلبة المميزين الى جامعات مرموقة للحصول على درجات علم ة في التخصصات تطبيق معايير 

ذلك و  وقد قامت الجامعة بتعديل نظام االبتعاث والتعليمات المرتبطة به، المختلفة وفق احت اجات الجامعة الحال ة والمستقبل ة."
جاالت في الم درجة الدكتوراه ، لغايات تحسين ظروف المبتعثين وتسهيل مهمتهم في الحصول على 8103/8107خالل العام 

 المختلفة.والتخصصات 
 

في تخصصات متعددة، منهم  ( مبتعثا  03بلغ عدد المبتعثين الذين ما زالوا على مقاعد الدراسة ) 8102/8102العام  ومع نهاية 
ات المختلفة من في التخصص هحصلوا على شهادة الدكتورا بينما وصل عدد الذين أنهو دراستهم و . ( التحقا بالدراسة في نفس العام8)
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 أنهو الذين المبتعثين عدد أن( 62يبين الجدول رقم )و ( مبتعثا ، 63والتحقوا للعمل في الجامعة )مرموقة  وروبيةوأمريكية أ جامعات
   .8102/8181للعام طلبة جدد مرشحين لالبتعاث  (6) وهناك( مبتعثين، 2)الجامعة  مع التزامهم

 

2118/2119 للعام الجامعة فيالمبتعثين  أعدادحصائ ات حول إ 83جدول.   
 العدد البند

 10 المبتعثين التراكمي

 2 المبتعثين الذين أنهو التزامهم مع الجامعة

 31 المبتعثين العاملين في الجامعة

 01 المبتعثين على مقاعد الدراسة

 3 المبتعثين المتوقع انهائهم للدراسة

 3 2119/2121لالبتعاث في العام  المرشحين الطلبة عدد

 
من موازنة الجامعة  %8.4، أي ما نسبته أردنيويصل حجم االنفاق السنوي للجامعة على المبتعثين ما يقارب النصف مليون دينار 

( يبين حجم االنفاق على االبتعاث حسب الكلية 62والجدول رقم ) ،دينار( 435541) 8102/8102السنوية، وقد بلغ في العام 
 وفئة االنفاق.

  2118/2119للعام مصاريف البتعاث   39جدول.

 الكل ة
 عدد المبتعثين

أنهو الذين 
 الدراسة

 مصاريف
 أخرى 

عدد المبتعثين 
 على

 مقاعد الدراسة

 المخصصات
 الشهرية لهم

 الرسوم
 الدرس ة

 مصاريف
 أخرى 

 إجمالي
 المصاريف

 3081 0 0 0 0 3081 6 وتكنولوج ا المعلومات العلوم
 135447 1710 76933 54197 5 2607 11 الصيدلة

 30842 4205 15305 9896 1 1436 6 التمريض
 28290 148 13438 13930 1 773 5 اآلداب

 45883 1890 18130 23408 2 2455 7 األعمال
 100 0 0 0 0 100 1 الحقوق 

 110409 1642 61979 46353 4 435 3 والتكنولوج االهندسة 
 81489 3256 50086 27988 3 159 1 العمارة والتصم م

 435540 12851 235871 175772 16 11046 40 المجموع

 
 البداعات 3.4

 

جيه البحث التنمية المستدامة وتو تسعى الجامعة إلى تطوير سياساتها إتجاه اإلبداع والريادة والمشاريع الخالقة الهادفة إلى تعزيز 
 العلمي ونتائجه في خدمة المجتمع، وقد حددت الجامعة مجاالت هذا اإلبداع على النحو اآلتي:

 

 رية تلتزم الجامعة بحما ة الملك ة الفك"  حددت الجامعة سياستها اتجاه براءات االختراع على النحو اآلتي::  براءات الختراع
جيل خاصة بتس اتإجراء، واعتمدت في العام الماضي ."ألعضاء هيئة التدريس محل اا وعالم اا  وتسجيل براءات الختراع

في  ةردنياأل ةالزيتون جامعة في الفكرية الملكية حقوق  حماية تعليماتبراءات اإلختراع وحماية الملكية الفكرية، بينما أقرت 
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العلمي  التابع لعمادة البحث مكتب نقل التكنولوجياوالتعليمات ل اتجراءوأوكلت مهمة تنفيذ هذه اإل 8103/8107العام نهاية 
وقد تقدمت الجامعة لوزارة الصناعة والتجارة للحصول على براءات اختراع الثنين من أعضاء من الهيئة والدراسات العليا، 

 .8102/8102ال تزال قيد الدراسة غير أنه لم تسجل براءات اختراع في العام  التدريسية

 الجامعة  تحرص" تشجع الجامعة العاملين فيها والطلبة على اإلبداع من خالل سياستها المعلنة:: البداعات الفن ة واألدب ة
على توفير بيئة تعل م ة وبحث ة داعمة لبتكارات وابداعات أعضاء هيئة التدريس والطلبة بما  حقق رؤيتها ورسالتها 

 الفنية واآلدبية وتوثيقها ونشرها، وعليه لقد قامت الجامعة بعدةلدعم اإلبداعات  اتإجراءواعتمدت " وغا اتها وأهدافها وق مها.
 .(40و) (41رقم ) الجدولين، كما هو موضح في 8102/8102أنشطة تخص االبداعات في العام 

 
 2118/2119للعام  إبداعات أعضاء الهيئة التدريس ة  41.جدول
 عنوان البداع ت
 من قسم التصميم الجرافيكيجماليات من الكويلنج ( القضاة ) معرض الدكتور علي 0
   ”Award of “IntechOpen Women in Science 2018أ.د. قبيلة حمود على جائزة من اليونيسكوحصول  8

 Mendixإلختبار  من قسم الهندسة الكهربائية إجتياز الدكتور يوسف جرادات 6

4 
 the 2019 Clute International Academic Conferenceحصول د. مروان الزعبي على جائزة أفضل عرض تقديمي في 

on Business Denver ( IAVB) 
 منحة لمشروع بحث مدعوم من صندوق عبد الحميد شومان )د. عبدهللا عطية / ا.د عبدالرزاق شحادة / د. محمد لطفي عاشور(  5

3 
  UNESCOمن قبل اليونسكو للدكتورة سهير سنقرط  كبار العلماء الشباب من اليونسكوجائزة  تم منح

02/12/8102 

7 
Edition of Global  rd3في المؤتمر العلمي بعنوان: / كلية الصيدلة للدكتورة رانيا حامدتم منح جائزة أفضل بوستر)المركز األول( 

Conference on Pharmaceutics and Drug Delivery System   13/8102/  26–24ي فرنسا في الــفــتــرة ــقــد فـعالـذي 
    

 2118/2119للعام  إبداعات الطلبة  41.جدول
 عنوان البداع ت
 boot map sparkفوز طالب من قسم نظم المعلومات الحاسوبية/ كلية العلوم بالمركز الثاني في مسابقة  0
امعة األردنية مركز الج)حصول طالبة من كلية الصيدلة على المركز الثاني جائزة مسابقة أفضل مشاريع علمية تطبيقية لطلبة مرحلة البكالوريوس 8

 14/14/8102حمدي منكو( 
 لى المركز الثاني والمركز الثالثعلى مستوى الجامعة وحصولهم ع  Hult Prizeمسابقة كلية الصيدلة فيطلبة الدراسات العليا في من  7ة مشارك 6
جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا  المركز الثاني( في مجال الصيدلة/ طلبة من كل الصيدلة على جائزة أفضل بحث علمي ) 5حصول  4

06/17/8102 
 حصول طالب من كلية الصيدلة على المركز الثالث في مسايقة المقالة العلمية في الجامعة العربية المفتوحة 5
 حصول طالبة من كلية الصيدلة على المركز الثاني في مسابقة افضل مشاريع علمية لطلبة مرحلة البكالوريس في الجامعة االردنية 3
  التصوير بعنوان )الشتاء والماء(مسابقة فوز طالب من  كلية التمريض ب 7
 (مسابقة الرسم )المريض النفسيفوز طالب من  كلية التمريض ب 2
 جائزة التميز لرسالة الماجستيرحصول طالب من  كلية التمريض على  2
 ( طالب من  كلية التمريض على جائزة التميز االبداعي لطلبة كلية التمريض 2حصول ) 01
 كلية اآلداب بالمركز األول في مسابقة قاص الجامعات األردنيةفوز طالبة من  00
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 عنوان البداع ت
 طالب  81طالب من كلية اآلداب في مسابقة خير جليس وفوز  021مشاركة  08
 إنجازحصول طالبتين من كليتي اآلداب واألعمال على المركز األول في المسابقة الوطنية لريادة األعمال/ مؤسسة  06
 في الحفل السنوي لصندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية للتميز في األنشطة الطالبية اآلدابتكريم طالبتين من كلية  04
ي مسابقة القصة فالثاني حصول طالبة من كلية االداب على المركز االول في مسابقة القصة القصيرة في جامعة الزيتونة ثم حصولها على المركز  05

 الجامعة العربية المفتوحةالقصيرة في 
 مشاريع ريادية  4في  كلية االعمالطالبا  من طلبة  03اشتراك  03
 لعشرة من الطالب  األوائل في قسم المحاسبة (CMA) ةيمنح شهادة المحاسب اإلداري المعتمد الدول 07
 وحصولهم على المركز الثالث 05/00/8102كلية الحقوق في مسابقة المحاكمة الصورية طالب من  6 مشاركة 02
 وحصولهم على المركز الثالث   4/5/8102كلية الحقوق في مسابقة المحاكمة الصورية طالب من  6 مشاركة 02
 IEEE Jordan International Joint Conference on Electrical)مشاركة طالبة من قسم الهندسة الكهربائية بورقة بحثية في مؤتمر  81

Engineering and Information Technology (JEEIT)) 
ة ومن ثم تأهلن ردنين على المركز األول على مستوى جامعة الزيتونة األهلو وحص  Hult prizeفي مسابقة العمارة  يةمن كل طالبات 3 مشاركة 80

 .للمرحلة الثانية في مدريد بدعم من الجامعة
 المركز الثالث في مسابقة الرسم في الجامعة االمريكيةحصول طالبة من كلية العمارة على  88
 جامعة الحسين التقنية –في مجمع الحسين لألعمال   startup battle joمسابقة في بالمركز االول  هندسة العمارة  طالبات من قسم 3 وزف 86
 يادة االعمال الصيفي مع سبارك مخيم ر في مسابقة بالمركز االول  هندسة العمارة  طالبات من قسم 3 وزف 84
 قسم التصميم الجرافيكي بمسابقة حقوق االنسان في جامعة االميرة سمية المحور الفني والحصول على المركز الثالثمن مشاركة طالبة  85
 .بجائزة احسن فيديو في احتفاالت الجامعة بعيد الجلوس الملكي طالب من قسم تكنولوجيا الملتيميديافوز  83
مشاركة ل حصول جامعة الزيتونة على المركز الثاني في مسابقة المناظرات االقليمية/ اقليم الوسط بالتعاون مع المعهد الديموقراطي االردني نتيجة 87

 طالبا  من عدة كليات في مراحل المسابقة المختلفة 02
 
 

  :نتجاه اهتمامها بالمشاريع الريادية احددت الجامعة سياسة واضحة ومعلنة المشاريع الرياد ة وحاضنات األعمال  شاءوا 
تحرص الجامعة على تشج ع المشاريع الرياد ة وحاضنات " وتنص هذه السياسة على:  ،حاضنات أعمال للطلبة فيها

اف على باالشر  العمل علىبمكتب نقل التكنولوجيا  يقومو ".األعمالالتي تخدم المجتمع المحلي وقطاع الصناعة و  األعمال
 .8102/8102المشاريع الريادية المقترحة من الطلبة، ولكن لم تكتمل أي من المشاريع في العام 

 

 المصادر المال ة والماد ة والبشرية -خامساا 
 8102/8102مصفوفة ربط األهداف بمؤشرات اآلداء للعام 

معايير ضمان جودة 
 مؤسسات التعل م
العالي ومعايير 

 تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2118/2119 

 النسبة العدد

المصادر المال ة 
 والماد ة والبشرية

ألنشطة لالغا ة الخامسة: توظيف المصادر المال ة والماد ة وتأهيل الكوادر البشرية وتوفير الق ادات المتميزة لتطوير بيئة حاضنة 
 هاالجامع ة جم ع

(5-0) 
 المصادر المالية

1.5 
زيادة الموارد المالية 

 للجامعة وترشيد النفقات 

 %2.4 0262558 مقدار الزيادة السنوية في االيرادات ونسبتها. 46
 %22.2 - نسبة االنفاق الفعلي لما خطط له. 44
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معايير ضمان جودة 
 مؤسسات التعل م
العالي ومعايير 

 تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2118/2119 

 النسبة العدد

(5-8) 
 المصادر المادية

 

2.5 

تحسين ترتيب الجامعة 
في التصنيف البيئي 

 Green)العالمي
Metrics) 

مقدار االستفادة من الطاقة المتجددة ونسبتها من حجم . 45
 استهالك الطاقة

8111 - 

في الجامعة ونسبتها من  مقدار المساحات الخضراء. 43
 المساحة الكلية

845735 26% 

3.5 

زيادة مستوى أداء 
األجهزة والتجهيزات، 

 ومعايرتها دوريا  

مقدار الزيادة في التوسعة وبناء المرافق الجديدة . 47
 باالمتار المربعة ونسبتها الى مساحات البناء القائمة

 %1.51 8م021

المختبرات والمشاغل االنفاق على تجهيز  مقدار. 42
والتطبيقات العملية ، وتكنولوجيا التعليم والتعلم الحديثة، 

 ونسبته من الموازنة

038308 1.32% 

4.5 

تحديث مصادر 
المعلومات وقواعد 

البيانات االلكترونية 
البحثية في المكتبة 

 وتقييمها دوريا  

مقدار االنفاق على المكتبة ومصادر المعلومات . 42
 والدوريات وقواعد البيانات ونسبته من الموازنةوالمراجع 

28026 1.65% 

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

 ونسبته من الموازنة

856874 0.0% 

5.5 

تحسين مستوى الصيانة 
الدورية وا عادة التأهيل 

ا ومرافقهلمباني الجامعة 
 وبنيتها التحتية

نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في االستهالك الكلي . 50
 للطاقة الكهربائية

- 25% 

 %6.2 268604 مقدار االنفاق على الصيانة ونسبته من الموازنة. 58

(5-6) 
 المصادر البشرية

)استقطاب الكفاءات 
من جامعات 

، التفرغ مرموقة
 (العلمي

6.5 

العاملين زيادة عدد 
المستفيدين من الدورات 
التدريبية استنادا  إلى 

 تخطيط مسبق

 0:0.2 562/823 عدد الموظفين في الجامعة لكل عضو هيئة تدريس. 56

عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من دورات . 54
 تدريبية ونسبتهم 

823 011% 

 تعلى ترقياا عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلو . 55
 أكاديمية ونسبتهم

07 5.2% 

7.5 

تطوير آليات تقييم 
العاملين وتوظيف 

نتائجه في إعادة هيكلة 
الجهازين األكاديمي 

 واإلداري 

لين من فئة إلى أخرى و عدد أعضاء هيئة التدريس المنق.53
 ونسبتهم

82 2.2% 

عدد الموظفين المستفيدين من الدورات التدريبية . 57
 ونسبتهم

054 82.3% 

8.5 

استقطاب المزيد من 
أعضاء هيئة التدريس 

ذوي السمعة من 
 والكفاءة العالية

 %00 68 ين ونسبتهمردنيعدد أعضاء هيئة التدريس غير األ. 52

ين من جامعات ردنيعدد اعضاء هيئة التدريس األ. 52
 مرموقة ونسبتهم

883 72.8% 

9.5 

زيادة عدد أعضاء هيئة 
التدريس المتفرغين 

في جامعات  علميا  
 مرموقة

ين من جامعات ردنيعدد أعضاء هيئة التدريس غير األ. 31
 مرموقة ونسبتهم

82 21.3% 

عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تفرغ علمي . 30
 ونسبتهم

1 1 
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معايير ضمان جودة 
 مؤسسات التعل م
العالي ومعايير 

 تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2118/2119 

 النسبة العدد

عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تفرغ علمي . 38
 في جامعات مرموقة

1 1 

 
 المصادر المال ة 1.5

 

إن المصادر المالية والمادية والبشرية مترابطة وترتكز بالدرجة األولى على توفر المصادر المالية، فبدون هذه المصادر ال يمكن 
توفير أي من متطلبات العمل في الجامعة لتحقيق رسالتها والوصول إلى رؤيتها، من هنا أبدت الجامعة حرصها الشديد على ربط 

وحداتها " تلتزم الجامعة بالتخط ط المالي ل تخطيط المالي، وأعلنت ذلك في سياستها التي تنص على:التخطيط االستراتيجي بال
 األكاد م ة والدارية."

 
 :تقوم شعبة الموازنة في الدائرة المالية بالتنسيق مع جميع مكونات الجامعة األكاديمية واإلدارية  التخط ط المالي والموازنة

تم إعداد الموازنات التقديرية لكل الكليات والدوائر  8102/8102إلعداد الموازنة السنوية والميزانية في كل عام، وفي عام 
كافة مكونات الجامعة، حيث تم  حصر جميع إحتياجات كل وحدة والمراكز اإلدارية في الجامعة وتدقيقها وبالتنسيق مع 

 وصوال  إلى الموازنات التقديرية.
 

 وعماداتها، كما هو موضح  بعد دراسة نموذج التخطيط المالي الخاص بكليات الجامعة :موذج التخط ط المالي للكل اتن
، وهذا يعود (%3.1-التمريض حيث بلغت )أكبر نسبة انحراف ايجابي كانت في كلية ، تبين أن (48في الجدول رقم )

(، وذلك لزيادة بعض %7.2وأكبر نسبة انحراف سلبي كانت في كلية األعمال حيث بلغت )، إلنخفاض بعض النفقات
بسيط في بعض النفقات،  ارتفاعوذلك نتيجة ( %8.0ز )نسبة اإلنحراف لم تتجاو وعلى المستوى العام فإن معدل النفقات، 

 تعتبر هذه النسبة منطقية ومقبولة.و 
 

 

 2118/2119للعام الجامعة  كل ات –نموذج التخط ط المالي   42جدول. 

 الب ان
موازنة عام 

2119 
 ميزان ة عام

 2119 
نسبة 

 سبب النحراف نوع النحراف النحراف

 النفقاتزيادة بعض  مقبول %7.9 2046353 1896860 كل ة األعمال
 زيادة بعض النفقات مقبول %3.3 1488131 1440646 كل ة الداب

 زيادة بعض النفقات مقبول %3.8 2154231 2076272 كل ة الصيدلة
 زيادة بعض النفقات مقبول %5.1 1775992 1690227 كل ة العلوم

 إنخفاض بعض النفقات مقبول %4.7- 1978296 2075566 كل ة الهندسة
 إنخفاض بعض النفقات مقبول %6.0- 543553 578441 التمريضكل ة 

 زيادة بعض النفقات مقبول %6.8 311371 291655 كل ة الحقوق 
 إنخفاض بعض النفقات مقبول %3.2- 696549 719685 كل ة العمارة والتصم م

 إرتفاع بس ط لبعض النفقات مقبول %2.1 10994477 10769352 المجموع 
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ن أمما يدلل على حسن التخطيط المالي، كما يالحظ  ازنات والميزانيات للكليات ضئيلة( يبين أن الفروقات بين المو 05)الشكل رقم 
، نفقها الكليةمخصصات البحث العلمي التي تعدد الطلبة في الكلية وارتفاع  الزديادوذلك يعود  أكثر الكليات إنفاقا  هي كلية الصيدلة

 عداد الطلبة والنفقات.أ بالمرتبة الثالثة من ناحية  الهندسة والتكنولوجياكلية تأتي  و لكونها أكبر كلية في الجامعة،تليها كلية األعمال 
 

 
 2018/2019الموازنات والميزان ات للكل ات في الجامعة للعام  15الشكل.

 
  في  ، كما هو موضحللدوائر اإلدارية والمراكزبعد دراسة نموذج التخطيط المالي  :نموذج التخط ط المالي للدوائر الدارية

وذلك ( %6.42-تبين أن نسبة االنحراف عن )التخطيط المالي في الدوائر اإلدارية والمراكز  ، تبين أن(46الجدول رقم )
 .تعتبر هذه النسبة منطقية ومقبولةو ، النفقات لبعض بسيط إنخفاضبسبب 

 

 2118/2119للعام المراكز في الجامعة الدوائر الدارية و العمادات و   -نموذج التخط ط المالي   43جدول. 

موازنة عام  الب ان
2119 

ميزان ة عام 
2119 

نسبة 
 سبب النحراف نوع النحراف النحراف

 إنخفاض بعض النفقات مقبول %0.7- 362099 364679 الرئاسة والديوان
 بعض النفقاتزيادة  مقبول %10.4 1117579 1012207 شؤون الطلبة

 إنخفاض بعض النفقات مقبول %6.0- 90966 96790 شؤون العاملين
 زيادة بعض النفقات مقبول %2.6 233448 227555 الشؤون المال ة

 زيادة بعض النفقات مقبول %0.4 240120 239077 القبول والتسجيل
 إنخفاض الكثير من النفقات عالي %23.9- 87143 114541 ضمان الجودة

 إنخفاض بعض النفقات مقبول %0.7- 59201 59616 عمادة البحث العلمي
 زيادة بعض النفقات مقبول %4.2 22208 21307 التدقيق الداخلي

 زيادة بعض النفقات مقبول %3.3 1403334 1359132 الحركة
 إنخفاض بعض النفقات مقبول %9.5- 163487 180664 ةالعالقات العام

 إنخفاض بعض النفقات مقبول %5.3- 138813 146539 اللوازم والعطاءات
 إنخفاض النفقات عالي %73.0- 11035 40858 المطعم المركزى 

 زيادة بعض النفقات مقبول %4.7 542412 518129 المكتب الهندسى
 إنخفاض بعض النفقات عالي %0.4- 317792 319113 المكتبة

 بعض النفقات زيادة مقبول %6.3 30140 28354 جامع سيدنا علي
 زيادة بعض النفقات مقبول %1.1 355795 351936 المن

كلية األعمال كلية االداب ةكلية الصيدل كلية العلوم كلية الهندسة كلية التمريض كلية الحقوق
كلية العمارة 
والتصميم

2018/2019موازنة عام  1896860 1440646 2076272 1690227 2075566 578441 291655 719685

2018/2019ميزانية عام  2046353 1488131 2154231 1775992 1978296 543553 311371 696549
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موازنة عام  الب ان
2119 

ميزان ة عام 
2119 

نسبة 
 النحراف

 سبب النحراف نوع النحراف

إنخفاض بعض النفقات ) إنخفاض الفوائد  عالي %18.2- 1523369 1861630 مكتب الرتباط
 البنك ة (

 زيادة بعض النفقات مقبول %1.5 117392 115684 ع ادة الطلبة
 الكثير من النفقاتإرتفاع  عالي %17.2 33481 28555 مبنى الحضانة

ة مركز الستشارت وخدم
 المجتمع

 زيادة بعض النفقات مقبول 0.7% 49106 48749

 إنخفاض بعض النفقات مقبول %4.8- 209531 220033 مركز الحاسوب
 إنخفاض النفقات ) تم إنشاء المركز حديثاا ( عالي %39.7- 17156 28435 مركز التعلم اللكتروني

 إنخفاض بس ط لبعض النفقات مقبول %3.49- 7125606 7383583 المجموع 
 

( أن األعلى إنفاقا  بين الدوائر اإلدارية هي دائرة الحركة، وهذا يعود إلى حجم الخدمات اليومية التي تقدمها 03يبين الشكل رقم )
ليها ما يزيد عن  شخص يوميا، وحتى في العطل ما بين الفصول تقوم بنقل أولياء أمور  2111الحركة، حيث تنقل من الجامعة وا 

ة شؤون ومرافقها لغايات استقطاب الطلبة، تليها عمادالتخصصات المعتمدة في الجامعة الطلبة وعائالتهم الراغبين في التعرف على 
 الطلبة التي يوجه إنفاقها نحو النشاطات والخدمات الطالبية. 

 

 
 2118/2119الموازنات والميزان ات للدوائر الدارية والمراكز للعام  16الشكل.

 العام  بين موازنة الجامعة وميزانيتها  (%1.8قليل جدا  )تبين أن هناك إنحراف معياري  :نموذج التخط ط المالي للجامعة
، والسبب يعود إلى ربط الموازنة مع كافة اإلحتياجات في الموازنات التي أعدتها جميع مكونات الجامعة 8102/8102

بعه بيا  على سالمة التخطيط المالي الذي تتوالتي إستندت إلى النفقات الفعلية في العام السابق، مما يعطي مؤشرا  إيجا
تبين أن   8103/8107و  8107/8102و  8102/8102وعند مقارنة نتائج التخطيط المالي ما بين األعوام ، الجامعة

نخفض بنسبة  8107/8102و  8102/8102إنحرافا  إيجابيا  ما بين العامين %0.4 اإلنحراف قد إنخفض بنسبة  وا 
وهذا يدل على أن عملية التخطيط المالي لجميع   8103/8107و 8102/8102بيا  ما بين العامين إنحرافا  إيجا 1.2%

 مكونات الجامعة تتجه نحو التخطيط السليم واألكثر دقة مقارنة مع العامين السابقين.
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وعلى ضوء ما تقدم  8102/8102وتم ربط الخطط السنوية والتنفيذية للدوائر اإلدارية والمراكز بالتخطيط المالي في العام 
، بعد مناقشتهما في مجلس 8102/8181موازنة الجامعة للعام ، وتم إعتماد 8102/8102للعام ميزانية الجامعة اعتماد تم 

 إلقرارها.العمداء ومجلس الجامعة، ورفعهما الى مجلس األمناء 
 

 المصادر الماد ة 2.5
 

 لتطوير بيئة تعليمية وتعلمية مالئمة، وحددت ذلك في سياستها التي تنص على: تسعى الجامعة إلى تأمين المصادر المادية الالزمة
، ".تحرص الجامعة على التطوير المستمر لمرافقها التعل م ة والخدم ة والترفيه ة وبنيتها التحت ة بما  حقق بيئة تعل م ة مالئمة "

 اآلتية:بتطوير العناصر المادية  8107/8102العام  وقد قامت الجامعة في 
 

 :كتروني حيث استخدم التعليم االلعملت الجامعة على تطوير الوسائل التعليمية، واعتماد األحدث منها،  العناصر األكاد م ة
، وقد بلغ في العام السابق %83.6مقارنة بنسبة  8102/8102من الشعب الدراسية  في العام  %65.3في  والمدمج 

واد الخطط الدراسية ( مادة من م461فيها التعليم االلكتروني أو التعليم المدمج )عدد المواد الدراسية التي يستخدم 
( يبين توزع هذه المواد حسب الكليات، حيث حققت كلية التمريض 44، والجدول رقم )8102/8102في العام  للتخصصات

 .في هذا الصددكر ذالحقوق نتيجة تبينما لم تحقق كلية من موادها الدراسية،  %35أعلى نسبة، وصلت إلى 
 

 2118/2119للعام في برامج البكالوريوس  اللكتروني والمدمج التعل م استخدام 44 جدول.
رقم 
 الكلي الشعبعدد  الكل ة اسم الكل ة

 التي  ستخدم فيها التعل م اللكتروني والمدمج الشعب
 نسبتها الشعبعدد 

وتكنولوجيا المعلومات العلوم كلية10ً  813 22 42% 
 %58 012 812 كلية الصيدلة18ً
 %35 68 42 كلية التمريض13ً
 %80 44 804 كلية اآلداب  14ً
 %48 003 875 كلية األعمال15ً
 %1 1 42 كلية الحقوق 11ً
 %04 80 055 كلية الهندسة والتكنولوجيا12ً
والتصميم العمارة كلية01ً  54 00 81% 

 %35.6 431 1219 المجموع ومعدل الكل اتً
  2118/2119تم اعتماد ب انات الفصل الدراسي الثاني للعام  *

 
 التي الدراسية المواد أعداد( 45)يظهر الجدول و  من التجهيزات والبرمجيات الرقمية المتوافرة في الجامعة،استفادت الجامعة كما 

أن ، ويتبين من الجدول 8102/8102 للعام البكالوريوس برامج في االلكترونية واالمتحانات الحديثة التعليم تكنولوجيا فيها تستخدم
ض والعلوم وتكنولوجيا ات التمريكليوأن األكثر استخداما لتكنولوجيا التعليم الحديثة،  كليات الصيدلة والتمريض العمارة والتصميم هي

 ستخداما لالمتحانات االلكترونية.هي األكثر ا ألعمالاالمعلومات و 
ي برامج ف اللكترون ة المتحاناتو الحديثة  التعل م تكنولوج استخدم فيها الدراس ة التي ت الموادإحصائ ة بأعداد  45جدول.

 2118/2119للعام لبكالوريوس ا
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رقم 
 عدد المواد الكلي الكل ة اسم الكل ة

المواد التي تستخدم فيها 
 تكنولوج ا التعل م الحديثة

المواد التي تستخدم 
 اللكترون ةالمتحانات 

 نسبتها عدد المواد نسبتها عدد المواد
وتكنولوجيا المعلومات العلوم كلية10ً  012 38 57% 38 57% 
 %06.28 2 %011 34 34 كلية الصيدلة18ً
 %22.8 61 %26.6 60 64 كلية التمريض13ً
 1 1 %60 41 082 كلية اآلداب  14ً
 %87 46 %31 23 031 كلية األعمال15ً
 %8 0 %8 0 47 كلية الحقوق 11ً
 1 1 %66 42 042 كلية الهندسة والتكنولوجيا12ً
والتصميم العمارة كلية01ً  015 015 011% 5 5% 

 %17 151 %51 448 911 المجموع ومعدل الكل اتً
 

من  %5تحديث وتم ، (ABET) اعتمادمتطلبات حسب كما تم استحداث مجموعة من المختبرات في كلية الهندسة والتكنولوجيا 
( عنوانا ، وعدد النسخ منها 200مصادر التعلم لجميع المواد الدراسية، حيث تم تزويد المكتبة بمصادر تعلم باللغة العربية شملت )

( 21655(، وبلغت التكلفة االجمالية لشراء الكتب )551(، وعدد النسخ )440الكتب األجنبية عدد العناوين )( نسخة، و 0183)
( دورية أجنبية 26ا )منهتجديد  االشتراك في الدوريات العلمية، تجديد االشتراك في قواعد البيانات االلكترونية، و  وتم، أردنيدينار 

   .أردني( دينار 51685لفة تجديد االشتراك في الدوريات )( دورية عربية، بلغت تك43و)
 

 :العناصر الدارية والخدم ة  
العديد من المشاريع الهادفة إلى تحسين البنية التحتية، وتطوير الخدمات  إنجازب 8102/8102قامت الجامعة في العام 

 ات:نجاز ومن أهم هذه اإلومتابعة مهام الصيانة، المساندة، وتحقيقا  للتوجه نحو جامعة خضراء صديقة للبيئة، 
  اعتمادمتطلبات  حسبتكنولوجيا المختبرات تابعة لكلية الهندسة و وتجهيز استحداث (ABET.) 
 هيئة ذوي االحتاجات الخاصة وال الستخدامالعمارة والتصميم الصيدلة وكلية في كلية  ينكهربائي ينتركيب مصعد

 حسب االصول. هماالتدريسية وتشغيل
 عمالالسريعة في ساحة كلية األ للوجباتنشاء كافتيريا إ. 
 لبةالطأكبر من الستيعاب عدد  توسعة لكافتيريا كلية الصيدلة إضافة. 
  ،وزيادة أنواع الوجبات المقدمة فيها.وتحسين أنظمة التهوئة والتبريد زيادة عدد المقاعد في كافتيريات الجامعة 
  ( سيارة441ل)ليتسع  تكنولوجيااللهندسة و في ساحة كلية اخاص بالطلبة السيارات العادة هيكلة موقف إ. 
  وخطوط التدفئة ةصحيالمياه المعالجة تسريب المياه داخل المباني من خطوط. 
  إنارة داخل مباني الجامعة لوحدات اإلتغيير وحدات بالبدء( نارةLED LIGHT موفر )للكهرباء ة. 
 تعبيدها حسب االصول ومعالجة الحفرياتحيث تم ادة صيانة شوارع الجامعة الداخلية إع. 
  عمال الصيانة في جميع مرافق الجامعة مع المعنيين بذلك.أ متابعة 
  االحتفاالت وتخريج الطلبة حسب ماهو مطلوب.تجهيز مواقع 
  جل عقد المؤتمرات والندوات بكل مايلزم.ها أتجهيز و صيانة نظام الصوتيات لمسارح الجامعة 
 صيانة نظام الصوتيات لقسم الحركة وتشغيلة حسب االصول. 
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  .تركيب مواتير كهربائية )التحكم عن بعد( لالبواب الجديدة لمداخل الجامعة وتشغيلها حسب االصول 
  ومتابعتها عمال محطة الوقودعلى أ االشراف. 
 .متابعة البئر االرتوازي وأعمال ضخ المياه للمباني بشكل يومي 
  جراءمتابعة محطة التنقية بشكل يومي و  الصيانة الالزمة لها. ا 
 الحافالتصيانة الوقائية والعالجية في ورشة صيانة المركبات  إجراء. 
 .متابعة غسيل وتشحيم الحافالت حسب البرامج المعدة شهريا 
 .مراجعة وتحديث خطة الطوارئ 
 وصيانة مضخات وطفايات الحريق في جميع مباني الجامعة وغرف البويلرات ، متابعة تجهيزات السالمة العامة

جراءو  والكهرباء والحافالت  .لها ةالالزم ةالصيان ا 
  ومتابعة  ،طفاء في مركز الحاسوبنظام اإلوكافتيريا كلية الصيدلة، وتحديث الحركة  دائرة طفاء فيإتركيب نظام

 مع الجامعة.الشركات المتعاقدة بالتعاون مع طفاء اإلأنظمة 
 الجامعة. مختبرات ومبانيجميع  ة فيولياألسعاف اإلصناديق  متابعة إضافة وتفقد 
  ةمع الجهات المعني ةالصيدل كلية في مختبرات ةكيماويالمواد التالف إمتابعة. 
 بشكل جزئي  8موظفين بدوام كامل و  6د اعتمحيث  ،ةفي دورات تدريبي ةالمهني ةوالسالم ةراك مشرفي الصحشإ

 .من العاملين في الجامعة
  بعد الزيارات الميدانية خرى من الدفاع المدني والجهات األ ةالواردالسالمة العامة متابعة تقارير. 
  تعليمات  حسب ةوتأمين ممرات آمن ،الطوارئ في بعض الكليات مخارجتغيير و  ،ةالمكتبمبنى فتح مخرج طوارئ في

 لبات الدفاع المدني.تطوم
  الصحة والسالمة المهنية.متطلبات بمتابعة تقيد السائقين 
  التربة  وتسميدأشجار الزينة وتشكيل شجار، غرس األمعة بكاملها، والتي تشمل )لحدائق الجامتابعة أعمال الصيانة

 (.وقطاف الثماروصيانة شبكات الري وحراثة التربة  ورش المبيدات
 متابعة أعمال صيانة االستاد الرياضي. 
  مكافحة الحشرات والقوارض )بالتعاون مع شركة مختصة( في جميع حدائق الجامعة ومسطحاتها الخضراء واالستاد

 الرياضي. 
 . تزويد مكاتب الجامعة بنباتات زينة داخلية 
  ( 073)حيث تم تقديم الخدمة في  حسب الطلب،مؤتمرات مناسبات و الجامعة من فعاليات لتقديم الضيافة الالزمة

 .8102/8102خالل العام الجامعي ة ردني شامل الضريبأدينار  (72245.861وبتكاليف )فعالية 
 المياه خزاناتمال النظافة بشكل يومي للمكاتب والمباني والساحات وغسل أع متابعة. 
  على مستوى الجامعات الرسمية والخاصة. 2الى المركز  01تقدم مرتبة الجامعة في تقييم الويبوميتريكس من المركز 
  إنشاء ربط الكتروني بين قواعد بيانات القبول والتسجيل ودائرة شؤون العاملين مع نظام(EMIS)  التابع لوزارة التعليم

 العالي.
  الربط  االلكتروني لنظام متابعة دوام موظفين مكتب المستشار الثقافي في الجامعه الذي يقوم بتصديق الشهادات

 العالي.الجامعية وربطها مع وزارة التعليم 
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  تجهيز خادم خاص بنظام التعليم االلكتروني وربطه مع قاعدة بيانات القبول والتسجيل وتسليم ادارته الى مركز
 التعلم االلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة.

 بتحديث االصدار الجديد النظمة الحماية. الحاسوب مركزة كفاءة الجدار الناري حيث قام زياد 
 شراف عليه ني خاص بمتطلب خدمة المجتمع وتسليمه لعمادة شؤون الطلبة لإللكترو تصميم وبرمجة موقع ا

 ومتابعته.
ائرة سليمه لدصدار ومتابعة تصاريح دخول سيارات العاملين الى حرم الجامعة وتم تبرمجة وتطوير نظام خاص إل

 شراف عليه ومتابعته.العالقات العامه لإل
   ير مساندة لعمل الكليات ودوائر الجامعة المختلفة مثل القبول والتسجيل والدائرة نشاء تقار مواصلة تقديم الدعم الفني وا

 المالية واالستشارات والمكتبة ... الخ
  ( زائر، وهذا العدد 138144) 8102/8102تطوير الخدمات المكتبية، حيث بلغ عدد رواد المكتبة للعام الدراسي

وهذا العدد أقل من  (01281)عن عدد رواد المكتبة في العام السابق، وبلغت حركات اإلعارة  % 01.8بنسبة  أكبر
( اشتراكات في قواعد البيانات العالمية في 2وبلغ عدد االشتراكات في قواعد البيانات ) ،%0العام السابق بنسبة 

 والحقوق.مجاالت الهندسة والتكنولوجيا والعلوم الطبية والصحية واألعمال واآلداب 
 

خالل العام لكليات ودوائر الجامعة مركز الحاسوب  نفذهابأهم الخدمات المساندة التي  ( يبين احصائية43) رقموالجدول 
8102/8102. 

 

 2118/2119الخدمات المساندة في مركز الحاسوب خالل العام  46جدول. 
 العدد المهمة

 487 فني دعم طلبات صيانة/  تنفيذ
 04 تركيب أجهزة حاسوب 

 2 تركيب ملحقات
 00 صيانة الشبكات

 7 تمديد شبكات السلكية
 4 تمديد شبكات سلكية

 6 برمجة موزعات
 3 تركيب موزعات

 08 تعديالت البريد االلكتروني
 46 تعديالت الجدار الناري 

 812 )عدد المستخدمين(  ”Portals”االلكترونية الواجهاتمتابعة 
 
 

 المصادر البشرية 3.5
  :حددت الجامعة مجموعة من السياسات المتعلقة بتطوير الكوادر االكاديمية فيها، وأهم هذه السياساتالكوادر األكاد م ة، 

داريين مميزين من ذوي "  سياسة االستقطاب، والتي نصها تحرص الجامعة على استقطاب أعضاء هيئة تدريس وا 
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( عضو هيئة تدريس جدد، 84) على استقطاب  8102/8102العام  حيث عملت الجامعة في بداية ، الكفاءات العال ة"
( عضو هيئة تدريس ألسباب مختلفة منها، انهاء خدمات، أو الرغبة في عدم تجديد العقود، أو استبدال 88بينما غادرها )

( 47رقم ) الجدولفإن  شؤون العاملين في الجامعةالكفاءات التدريسية، أو تجاوز الحد األعلى للعمر، وحسب تقارير دائرة 
 يوضح توزيع أعضاء هيئة التدريس في الكليات حسب الجنس.

 
 2118/2119للعام  توزع أعضاء هيئة التدريس في الكل ات حسب الجنس  47جدول.
رقم 
 الكل ة

 2018/2019العام   اسم الكل ة
 نسبة مئو ة مجموع إناث ذكور

 %19 53 13 40 وتكنولوجيا المعلوماتكلية العلوم  10
 %16 47 27 20 كلية الصيدلة 18
 %5 13 8 5 كلية التمريض 16
 %16 46 22 24 كلية االداب 14
 %21 60 16 44 كلية األعمال 15
 %3 10 1 9 كلية الحقوق  13
 %14 41 8 33 كلية الهندسة والتكنولوجيا 12
 %6 16 6 10 كلية العمارة والتصميم 01
 %100 286 101 185 المجموع 

أعضاء  من مجموع %6.4( عضو هيئة تدريس، أي ما نسبته 01عضاء هيئة التدريس قد نقص عن السنة السابقة )العدد الكلي أل
لعمارة اوهناك ارتفاع في عدد أعضاء الهيئة التدريسية في كلية الصيدلة وكلية الهندسة والتكنولوجيا وكلية  ،هيئة التدريس في الجامعة

وكلية  اآلداب وكلية التمريض وكلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات كلية ض عدد أعضاء الهيئة التدريسية فيوالتصميم، بينما انحف
أن نسبة الذكور بلغت  (07) الشكل رقمو ( 44يتبين من الجدول رقم )، وذلك بعد مراجعة الطاقات االستيعابية للبرامج، األعمال
 وهي مشابهة للنسب في العام السابق.، %65.6، بينما بلغت نسبة اإلناث 34.7%

 

 
 توزع أعضاء هيئة التدريس في الكل ات حسب الجنس  17الشكل.

  اتجراءإتهتم الجامعة بنوعية عضو الهيئة التدريسية، وتعمل بشكل دائم على تطوير أعضاء هيئة التدريس من خالل 
الترقية التي تسهم في تطور أعضاء هيئة التدريس وتدل على مدى إهتمامهم بالبحث العلمي الذي يصب في توليد النقل و 
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 الرتب حسب الجامعة في التدريس هيئة أعضاء توزيع يبين( 42) رقم والجدول الدراسية، الخطط في وتطبيقاتهارفة المع
   .األكاديمية

 

 2018/2019للعام توزع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة حسب الرتبة األكاد م ة والكل ات  48جدول. 
 2018/2019العام   اسم الكل ة

 محاضر مدرس أ.مساعد أ.مشارك أستاذ مجموع
 1 14 22 11 5 53 العلوم وتكنولوجيا المعلومات

 4 5 30 5 3 47 الصيدلة
 1 1 5 5 1 13 التمريض
 1 8 24 7 6 46 اآلداب
 5 6 23 17 9 60 األعمال
 - 1 6 2 1 10 الحقوق 

 8 5 14 12 2 41 الهندسة والتكنولوجيا
 3 2 8 1 2 16ًكليةًالعمارةًوالتصميم

 23 42 132 60 29 286 المجموع
 %8 %15 %46 %21 %10 %100 النسبة

، (%86) بنسبةارتفعت عن العام السابق  ( والتي%10تساوي ) ( أن نسبة أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ02بين الشكل رقم )ي
نسبة و  ،(%5.2( والتي انخفضت عن العام السابق بنسبة )%80تساوي ) بينما نسبة أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ مشارك

في توزيع  تقارب(، ويوجد %0) بنسبةارتفعت عن العام السابق  ( والتي%43مساعد تساوي ) أعضاء هيئة التدريس برتبة أستاذ
 . 8102/8102والعام  8107/8102الرتب األكاديمية بين العام 

 

 
 2118/2119للعام نسب توزع أعضاء هيئة التدريس حسب الرتب األكاد م ة  18الشكل.

 :الكوادر الدارية والفن ة 
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العام   يف بلغت حيث ة،ردنياأل الجامعات مستوى  على النسب أعلى من الجامعة، في األكاديميين إلى اإلداريين نسبة تعتبر
من ( فقط، %6بنسبة )عدد أعضاء الهيئة التدريسية  حيث انخفض ،وهي مساوية لنسبة العام الماضي (،0:0.2) 8102/8102

( ما 562عدد الموظفين االداريين والمستخدمين ) وثبت 8102/8102( في العام 823الى ) 8107/8102في العام  (823)
 حافظ على ثبات هذه النسبة.

 

( يوضح توزع اإلداريين والعاملين على الكليات والدوائر والمراكز والمكاتب في الجامعة حسب الجنس، حيث يبين 42الجدول رقم )
، والسبب يعود إلى طبيعة الوظائف في بعض الدوائر %61.0 ، بينما نسبة االناث لم تتجاوز%32.2أن نسبة الذكور منهم بلغت 

في هذه  ، حيث يعملوالصيانة والخدمات دائرة الهندسةالحركة ودائرة األمن الجامعي، و التي تتطلب وجود الذكور فيها، مثل دائرة 
 من الذكور. وأغلبهممن العاملين  %40الدوائر الثالث ما يزيد عن 

 

( موظفا  يقومون بأعمال 028مكتبة على ثلث اإلداريين العاملين في الجامعة، حيث بلغ عددهم )تستحوذ الكليات والعمادات وال
(، أي ما نسبته 081السكرتاريا واالشراف على المختبرات وفنيو المشاغل، ومراسلين، أغلبهم من اإلناث حيث بلغ عددهن )

38.6%. 
 

اإلداريين، ونسبة الذكور واإلناث فيها متقاربة، نظرا  لطبيعة أعمال هذه من  %86أما باقي الدوائر والمراكز والمكاتب يعمل بها 
 الدوائر والمراكز والمكاتب التي تحتاج إلى الجنسين في آداء مهامها.

 

 2118/2119للعام توزع الداريين على الكل ات والدوائر والمكاتب حسب الجنس  49جدول.
 نسبة مئو ة مجموع إناث ذكور الكل ة / المركز / الدائرة

%8.4 13 1 12 الدائرة المال ة  
%1.3 6 6 1 الديوان  

%0.2 01 6 7 ةالعالقات العام  
%8.8 08 4 2 المركز الصحي   
%1.2 5 5 1 حضانة الجامعة  

%2.5 50 1 50 دائرة المن  
%07.6 26 1 26 دائرة الحركة  

%1.4 8 1 8 دائرة الرقابة والتدقيق الداخلي  
%6.2 80 7 04 والتسجيلدائرة القبول   
%6.1 03 0 05 دائرة اللوازم  

%4.0 88 04 2 دائرة المكتبة  
%04.0 73 6 76 دائرة الهندسة والص انة والخدمات  

%8.1 00 4 7 رئاسة الجامعة  
%0.7 2 8 7 شؤون العاملين  

%1.3 6 8 0 عمادة البحث العلمي  
%4.3 85 01 05 عمادة شؤون الطلبة  

%8.1 00 2 8 دابكل ة اآل  
%6.1 03 2 2 كل ة األعمال  

%8.8 08 2 4 كل ة التمريض  
%1.3 6 8 0 كل ة الحقوق   
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 نسبة مئو ة مجموع إناث ذكور الكل ة / المركز / الدائرة
%3.0 66 82 5 كل ة الصيدلة  

%6.7 81 03 4 كل ة العلوم وتكنولوج ا المعلومات  
%6.8 07 06 4 كل ة العمارة والتصم م  

%5.3 61 01 81 كل ة الهندسة والتكنولوج ا  
%1.2 5 8 6 وخدمة المجتمعمركز الستشارات   

%8.1 00 8 2 مركز الحاسوب  
%1.7 4 8 8 مكتب الرتباط واألمناء  

%1.3 6 8 0 مكتب العتماد وضمان الجودة  
%1.8 0 0 1 مركز التعلم اللكتروني ومصادر التعلم المفتوحة  

%111 538 162 376 المجموع  
 

( موظف من اإلداريين هم من 861( أن )51وكفاءتهم ومؤهالتهم، ويبين الجدول رقم )تهتم الجامعة بنوعية العاملين اإلداريين 
( منهم 888( إداريين من حملة شهادات الدراسات العليا، و)2، منهم )%48.2أي ما نسبته  فوق، حملة شهادات البكالوريوس وما

 .%3( بنسبة 66) المتوسط، وعدد الحاصلين على شهادة الدبلوم البكالوريوسمن الحاصلين على شهادة 
  
(، أي ما نسبته 865فين من الذين لم يحصلوا على شهادة الثانوية، حيث بلغ عددهم )ظ( أن أغلب المو 02يوضح الشكل رقم )و 

من الحركة ودائرة األدائرة موظفي مؤهالت علمية، مثل  ىأن العديد من الوظائف في الجامعة ال تحتاج إل ، وذلك يعود إلى% 46.3
ك يعود لبكالوريوس النسبة األعلى بعدهم، وذلبينما شكل الموظفون من حملة شهادة ا والمراسلين، ،والصيانة والخدمات دائرة الهندسةو 

الكليات وباقي الدوائر تحتاج الى مؤهالت علمية مناسبة، مثل مشرفي المختبرات والسكرتاريا إلدارية التي تحتاجها أن الوظائف ا إلى
  المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات والمكتبات واإلدارة، والمحاسبة وغيرها.والموظفين 
  

 2118/2119للعام وائر الدارية حسب المؤهل العلمي توزع الداريين في الكل ات والمراكز والد  51جدول. 
 2118/2119العام   المؤهل العلمي

 نسبة مئو ة مجموع إناث ذكور
 %1.8 0 1 0 دكتوراه
%0.0 3 8 4 ماجستير  
%1.8 0 1 0 دبلوم عالي  
%40.6 888 065 27 بكالوريوس  
%3.0 66 03 07 دبلوم متوسط  

%7.4 41 3 64 ثانوية  
%46.7 865 6 868 دون الثانوية  

 %100 538 162 376 المجموع
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 توزع الموظفين والمستخدمين حسب المؤهل العلمي 19الشكل. 

 

 الجامعةتطوير العاملين في 
 العمل وورش الدوراتتطوير العاملين فيها من أعضاء الهيئة التدريسية والموظفين، حيث بلغ عدد تولي الجامعة اهتماما  كبيرا  ب

بالعام السابق الذي بلغ  عمل مقارنة( دورة وورشة 20) 8102/8102 العام في الجامعة في العاملون  فيها شارك التي التطويرية
( 054)وجميع أعضاء هيئة التدريس تقريبا  بمعدل دورتين لكل عضو هيئة تدريس، اد منها استفو ، (43) عدد الدورات التدريبية فيه

 .(50كما هو موضح في الجدول رقم )موظف 
 

 2118/2119 العام في الجامعة في العاملون  فيها شارك التي التطويرية العمل وورش الدورات بأعداد ملخص  51جدول.
عدد الدورات وورش  الجهة التي عقدت الدورات وورش العمل

 العمل التطويرية
 المستفيدين منها

 الموظفون  أعضاء الهيئة التدريس ة
 10 072 7 مكتب العتماد وضمان الجودة

 68 06 2 مركز الستشارات وخدمة المجتمع
 1 861 86 التعل م المفتوحةمركز التعلم اللكتروني ومصادر 

 008 003 58 جهات خارج ة 
 154 537 91 المجموع

 
خالل العام  ألعضاء الهيئة التدريسية ( دوراتتدريبية7)عقد مكتب االعتماد وضمان الجودة من خالل شعبة التطوير األكاديمي فقد 

 ( موظفين إداريين.01و ) هيئة تدريس( عضو 072استفاد منها )و ( 58، كما هو موضح في الجدول رقم )8107/8102
 
 
 
 
 
 
 

دكتوراه ماجستير دبلوم عالي بكالوريوس دبلوم متوسط ثانوية دون الثانوية

المؤهل العلمي مجموع 1 6 1 222 33 40 235

المؤهل العلمي نسبة مئوية 0.20% 1.10% 0.20% 41.30% 6.10% 7.40% 43.70%
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 2018/2019 العام خالل منها المستفيدين وأعداد األكاد مي التطوير شعبة دورات  52جدول.
كل ة العلوم  الدورة عنوان 

وتكنولوج ا 
 المعلومات

كل ة 
 الصيدلة

كل ة 
 التمريض

كل ة 
 اآلداب

كل ة 
 األعمال

كل ة 
 الحقوق 

كل ة 
الهندسة 
 والتكنولوج ا

كل ة 
العمارة 
 والتصم م

رفي مش
 مختبرات

 داريينوا  

 المجموع

تصم م ومونتاج 
الفيديو التعل مي 
وتضمينها لواقع 

 التعل م اللكتروني

8 4 8 6 5 0 5 1 1 22 

العلم ة الكتابة  5 6 4 1 3 1 4 8 1 24 
 الختبارات بناء

 وتحليل التحصيل ة
 ”نتائجها

5 4 6 1 4 8 0 1 1 19 

اساس ات الحصاء 
التطب قي باستخدام 

 SPSSبرنامج 
6 5 6 0 4 0 8 1 5 24 

لتطب قي الحصاء ا
المتقدم باستخدام 

 SPSSبرنامج 
0 5 6 1 3 1 0 1 6 19 

استراتيج ات التعل م  
والتعلم القائمة على 

 البحوث
0 8 6 2 6 5 1 1 1 23 

تطب قات في نظام 
ادارة الجودة في 
جامعة الزيتونة 

ة ردن األ   

4 6 4 7 3 7 08 08 8 57 

 188 11 14 25 16 34 21 22 26 21 المجموع
في عقد الدورات التدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية والموظفين العاملين في  جيدا   ا  وكان لمركز االستشارات وخدمة المجتمع دور 

 ( موظف.68هيئة تدريس، و ) عضو( 06حيث استفاد منها )( 56الجامعة، كما هو موضح في الجدول رقم )
 

 2118/2119 العام خالل منها المستفيدين وأعداد المجتمع وخدمة الستشارات مركز دورات  53جدول.

 حالة الدورة اسم الدورة رقم الدورة ت
عدد أعضاء الهيئة 

 التدريس ة
عدد الموظفين 

 المجموع المشاركين

ةمدفوع الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 448/451 0  1 8 9 
ةمدفوع إدارة الموارد البشرية اإلحترافية  459 8  0 2 2 
 01 7 3 مجانية الموارد البشرية  439 6
 08 3 9 مجانية التصميم الجرافيكي 440 4
 3 3 0 مجانية مقدمة في معالج النصوص المتقدمة 441 5
 6 3 0 مجانية تدريب المدربين  449 3
 6 3 0 مجانية العربية واالنجليزيةالطباعة باللغتين  450 7
 8 2 0 مجانية التسويق االلكتروني 460 2
 1 1 0 مجانية المحادثة باللغة االنجليزية 461 2

 45 32 13 المجموع 
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( دورة 86تدريبية ألعضاء الهيئة التدريسية بلغ عددها )كما ساهم مركز التعلم االلكتروني ومصادر التعليم المفتوحة بعقد دورات 
 (.54عضو هيئة تدريس، كما هو موضح في الجدول رقم ) 861تدريبية، شارك بها 

 
 لتدريس ةالتدريب أعضاء الهيئة  مركز التعلم اللكتروني ومصادر التعل م المفتوحةالورش التدريب ة التي نفذها عدد  54جدول. 

 2118/2119 العام خالل
 الكل ة القسم عدد المرات

 latexورشة عمل عن  -كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات  4
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات قسم الرياضيات-كلية العلوم 

5 

 كلية اآلداب

 كلية اآلداب
 اآلداب -قسم اللغة اإلنجليزية 

 أقسام كلية اآلداب
 قسم اللغة الفرنسية
 قسم العلوم اإلنسانية

 كلية التمريض كلية التمريض 0
 كلية الحقوق  كلية الحقوق  4
 كلية العمارة والتصميم كلية العمارة والتصميم 8
 كلية االعمال كلية االعمال 5

 قسم هندسة الحاسوب 8
 كلية الهندسة قسم الهندسة المدنية

 
 الجامعة ارجخ عقدتالتي  ندواتالو  عملال وورش في العديد من الدورات التدريبيةأعضاء هيئة التدريس والموظفين  شارك عدد من كما

عناوين هذه الدورات وورش العمل ( 55الجدول رقم ) ، ويبينودائرة شؤون العاملين بدعم من عمادة البحث العلمي والدراسات العليا
 .موظفين( 008( عضو هيئة تدريس و)003والندوات التي استفاد منها )

 
 2118/2119 العام خالل  منها المستفيدين وأعداد الجامعة، خارج عقدت وندوات عمل وورش تدريب ة دورات  55جدول.

 المجموع عدد المشاركين عنوان الدورة/ الندوة / ورشة العمل ت
هيئة ال

 يةالتدريس
الموظفين 
 اإلداريين

 0 1 0 أمن المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وتطوير األداء  .0
 6 0 8 80110التعريف بنظام جودة المؤسسات التعليمية   .8
 0 1 0 إعداد المقومين الخارجيين  .6
4.  ISO 9001:2015-Internal Auditor- Training Course 0 1 0 
5.  BLS-ACLS-ATCN 8 1 8 
 0 1 0 ورشة عمل التقويم الخارجي  .3
7.  How to prepare a competitive proposal 5 1 5 
2.  Technical Aspects of Pharmaceutical Industry Workshop 0 1 0 
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 المجموع عدد المشاركين عنوان الدورة/ الندوة / ورشة العمل ت
هيئة ال

 يةالتدريس
الموظفين 
 اإلداريين

2.  4th ESPT Summer School: Precision Medicine and Personalized 
Health 

0 1 0 

 0 1 0 8102مؤتمر الجودة األردني الثامن   .01
00.  Development of Novel Chromophore Metal Complexes of Water 

Splitting 
0 1 0 

08.  Rheology Application 0 1 0 
06.  Regional Pharmacy Faculty Development Workshop on  thThe 4

Taking your Experiential Education Program to the Next Level 
0 1 0 

04.  Synchrotron X-ray Microscopy (U14-TXM) 0 1 0 
05.  Erasmus+ KA107 Partner Information Days 0 1 0 
03.  Certified Digital Marketer “CMD” 0 1 0 
07.  - Adobe CC 2019  

- Adobe After Effects cc2019 Motion Graphics 2019 

0 1 0 

02.  - Universal Design Principles for Online Learning 
- Instructional Design for Online Course Development 

0 1 0 

 8 1 8 العالي." "التعليم عبر التقنيات الحديثة في مؤسسات التعليم  .02
 8 1 8 أمن المعلومات وتكنولوجيا االتصاالت وتطوير األداء  .81
80.  Parcticum for Master Online Teacher Certificate  0 1 0 
اطالق الدعوة الثانية بطلبات دعم مقترحات المشاريع البحثية المشتركة بين الصناعة   .88

 واألكاديميا
0 1 0 

86.  IOT & 5G 0 1 0 
84.  - MoodelBites Mobile Moodle  

- MoodleBites for  Developers Level 1 

-   Theme Design level 1 

0 1 0 

85.  Workshop in Geometry and Analysis 0 1 0 
83.  Data Scientist 0 1 0 
87.  Proposal writing course 0 1 0 
82.  Data Science Foundation 6 1 6 
 4 1 4 الذكاء  االصطناعي وعلم البيانات  .82
61.  block chain foundation 4 1 4 
 0 1 0 االتصاالت وتطوير األداء من وتكنولوجياأ  .60
68.  Future Trends in Big Data and Advanced Analytics 0 1 0 
66.  2019 Eramsus+ International staff week: partenrship, employability 

and student engagement 
8 1 8 

 0 1 0 حديثة في مؤسسات التعليم العاليالتقنيات الالتعليم عبر   .64
 0 1 0  رشة عمل حول استخدامات التطبيقات الذكية في ادارة الموارد البشريةو   .65
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 المجموع عدد المشاركين عنوان الدورة/ الندوة / ورشة العمل ت
هيئة ال

 يةالتدريس
الموظفين 
 اإلداريين

63.  Science Diplomacy for Sustainable Development 0 1 0 
 0 1 0  ورشة عمل  حول الذكاء االصطناعي وتطبيقات البلوكتشين والبت كوين في االعمال  .67
62.  AR VR 8 1 8 تكنولوجيا الواقع االفتراضي والواقع المعزز 
 0 1 0 تدقيق إدارة الجودة  .62
 2 2 1 دورة تدريبية على جهازي القص المباشر والضغط الثالثي  .41
40.  Presentation Skills 82 1 82 
48.  Proposal Writing Skills 82 1 82 
 CNC machines  1 4 4  التصميم والتصنيع بواسطة  .46
44.  Battery Reuse Technology Development  1 0 0 
طالق الدعوة الثانية بطلبات دعم مقترحات المشاريع البحثية المشتركة بين الصناعة إ  .45

 واألكاديميا
0 1 0 

 5 5 1 الصحة والسالمة المهنية  .43
 0 0 1 التصميم الجرافيكي المتقدم  .47
 0 0 1 فهرسة الرسائل العلمية  .42
 0 0 1 الشاملةالدورة الصحفية   .42
 0 0 1 تطبيق معايير السالمة العامة والصحة المهنية  .51
 0 0 1 التثبت من طرق التحليل الكيميائي  .50
 22 22 1 تدريب مهارات القيادة  .58

 228 112 116 المجموع 
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   الخدمات الطالب ة -ادساا س
 2018/2019مصفوفة ربط األهداف بمؤشرات اآلداء للعام 

ضمان جودة معايير 
مؤسسات التعل م 
العالي ومعايير 

 تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2018/2019 

 النسبة العدد

التواصل مع  آل اتالغا ة السادسة: التحسين المستمر للخدمات الطالب ة ورفع مستوى تنافس ة الطلبة في سوق العمل وتفعيل  الخدمات الطالب ة
 الطلبة الخريجيين

( التوجيه 3-0)
 واإلرشاد الطالبي

1.6 

زيادة أعداد الطلبة 
المستفيدين من اإلرشاد 
األكاديمي والمهني 
واالجتماعي والنفسي 

 وتحسين آلياته

عدد الساعات المعتمدة التي تعزز االنتماء الوطني . 36
 للطلبة

085 - 

المتعلقة بتوعية الطلبة من عدد الساعات المعتمدة . 34
 اآلفات اإلجتماعية

045 - 

عدد الساعات المعتمدة التي تعزز المهارات الحياتية . 35
 ةيوالرياد

045 - 

 %4.2 620 مفي دورات تدريبية ونسبته اعدد الطلبة الذين شاركو . 33
خدمات في معيار   قدمت لهمعدد الطلبة الذين . 37

 فرعي اإلرشاد النفسي واالجتماعي ونسبتهم
83 1.66% 

عدد االتفاقيات مع جهات داخلية وخارجية لتدريب . 32
 الطلبة

833 - 

2.6 
زيادة عدد الطلبة 

المستفيدين من الدورات 
 التدريبية

 %2 700 عدد الطلبة المتعثرين أكاديميا  ونسبتهم. 32
 %1.4 68 المعاقبين تأديبيا  ونسبتهمعدد الطلبة . 71
 %1.16 6 عدد الطلبة المفصولين أكاديميا  ونسبتهم. 70

(3-8) 
 المساندة الخدمات

ة الطلب، )رضا الطلبة
 الوافدين(

3.6 
زيادة عدد الطلبة 

المشاركين في النشاطات 
 المنهجية والالمنهجية

ة الجامعيعدد الطلبة الذين يشاركون في النشاطات . 78
 ونسبتهم

8081 83.2% 

عدد الطلبة الذين يستخدمون نظام التسجيل . 76
 االلكتروني ونسبتهم 

3600 21% 

عدد الطلبة الذين يستخدمون نظام الدفع االلكتروني . 74
 ونسبتهم

1 1 

4.6 
توجيه المنح والتسهيالت 

الطالبية حسب 
 استحقاقاتها

المقدمة للطلبة المتفوقين مقدار المنح المالية . 75
 ونسبتها من الحوافز

58609 0.3% 

مقدار المنح المالية المقدمة للطلبة المحتاجين . 73
 ونسبتها من الموازنة

6213121 80% 

 %21.0 7485 عدد الطلبة الذين استفادوا من المنح المالية ونسبتهم. 77
حسب مدى رضا الطلبة عن العملية التدريسية . 72

 استطالعات الرأي
- 77.8% 

5.6 
زيادة عدد الدراسات 
المتعلقة برضا الطلبة 
واالستفادة من نتائجها 

مدى رضا الطلبة عن البيئة والسالمة العامة حسب . 72
 استطالعات الرأي

- - 

مدى رضا الطلبة عن خدمات دائرة الحركة حسب . 21
 استطالعات الرأي

- 52% 
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ضمان جودة معايير 
مؤسسات التعل م 
العالي ومعايير 

 تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2018/2019 

 النسبة العدد

في عملية التطوير 
 المستمر

مدى رضا الطلبة عن المرافق واالستراحات وخدمات . 20
 الطعام

- 51% 

6.6 

زيادة عدد الطلبة 
الوافدين المشاركين في 
الحياة الجامعية، ودعم 

 مأنشطته

مدى رضا الطلبة عن الخدمات المكتبية حسب . 28
 استطالعات الرأي

- 25.3% 

الطلبة مدى رضا الطلبة عن أداء عمادة شؤون . 26
 حسب استطالعات الرأي

- 52.8% 

 %82.5 8667 عدد الطلبة الوافدين ونسبتهم. 24
عدد الطلبة الوافدين الذين يشاركون في النشاطات . 25

 الجامعية ونسبتهم إلى مجموعهم الكلي
0511 34% 

عدد الطلبة الوافدين المتعثرين أكاديميا  ونسبتهم إلى . 23
 مجموعهم الكلي

665 04.6% 

(3-6) 
التواصل مع 
 الخريجين

7.6 
زيادة التواصل كما  ونوعا  

مع الخريجين وأرباب 
 العمل

عدد الخريجين المشاركين في  لقاءات الخريجين . 27
 التي تنفذها الجامعة

533 - 

عدد الخريجين الذين يشاركون في االنشطة . 22
 والفعاليات الجامعية

030 - 

الخريجين الذين تم تحديث بياناتهم ونسبتهم إلى عدد . 22
 مجموع الخريجين

704 62.3% 

عدد الجهات الموظفة للخريجين التي تتواصل مع . 21
 الجامعة

22 - 

 
   التوج ه والرشاد الطالبي 1.6
 واألنشطة التوع ة الطالب ة: 

تولي الجامعة أهمية كبيرة في توعية الطلبة وتعزيز انتمائم الوطني، ومشاركتهم في الفعاليات واألنشطة الالمنهجية، وقد 
تعمل الجامعة على دعم األنشطة الالمنهج ة لتطوير قدرات الطلبة ومهاراتهم " حددت ذلك في سياستها على النحو اآلتي: 

 وتعزيز ق م النتماء الوطني."
 
  :ت عمادة شؤون الطلبة دحد ،جامعةلحسب وثيقة الهياكل التنظيمية والوصف الوظيفي لدور عمادة شؤون الطلبة

مجموعة من األهداف التي تعزز االنتماء الوطني وتحفز الطلبة على المشاركة في الفعاليات واألنشطة الجامعية، وأهم 
 هذه األهداف:

 الل االحتفال بالمناسبات الوطنية وعقد اللقاءات والندوات ذات الصلة.تعزيز الوالء واالنتماء لدى الطلبة من خ .0
 .دعم الطلبة المتميزين خالل دراستهم االكاديمية عن طريق الدعم المالي بأشكاله المختلفة .8
 دعم الطلبة المبدعين في العديد من االنشطة الالمنهجية، وتحفيزهم على اإلبداع. .6
مكاناتها المختلفهتطوير البرامج التوجيهية للطالب  .4  .المستجد لتعريفه بمرافق الجامعه وا 
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 من خالل التواصل مع الخريجينالتأكد من مدى مالءمة مخرجات التعليم لسوق العمل  .5
 .توجيههم إلى االندماج في سوق العملو  الموظفة، الجهاتى خلق التواصل بين الطلبة و الهادفة إل تطوير البرامج .3
 .إلى تحفيز الطلبه للمشاركه في البرامج التدريبية والنشاطات الالمنهجية ةوضع وتفعيل البرامج الهادف .7
 يوم التخريج. في تشجيع الخريجين على المشاركة الفعالة .2
 لموظفةا والجهات فيها والعاملين وخريجيها الجامعة طلبة بين سنوي  كلقاء" الزيتونة جامعة خريجي" يوم استحداث .2

 للخريجين
 

وبلغ  ( نشاطا  33تم تنفيذ ) ، حيثن األنشطة بهدف التوعية الطالبيةتنفيذ مجموعة مب 8102/8102في العام وقد قامت العمادة 
مقارنة   %61عدد الطلبة المشاركين بنسبة  انخفض، حيث من طلبة الجامعة %02.2بنسبة   ا  ( مشارك0428عدد المشاركين فيها )

 حسب نوع النشاط. 8102/8102( يبين النشاطات المنفذة في العام 53والجدول رقم ) بالعام السابق.
 

 2018/2019للعام وأعداد المشاركين فيها  النشاطات الطالب ة المنفذة حسب نوع النشاط 56الجدول.

 نوع النشاط
عدد 

 األنشطة

 د الطلبة المشاركين في األنشطة حسب الكل ةعد 
العلوم 

وتكنولوج ا 
 المعلومات

الهندسة  العمال
 الداب الحقوق  التمريض الصيدلة والتكنولوج ا

العمارة 
 المجموع والتصم م 

 530 56 45 33 45 75 96 101 79 26 رياضية
 39 1 6 1 1 4 8 10 8 08 موسيقية
 710 77 103 107 54 46 67 107 129 18 ثقافية

عمال تطوعية أ   10 22 37 25 63 9 13 17 7 203 
 1482 141 171 154 109 188 196 255 238 66 المجموع

 
حيث تتوفر المالعب الخارجية، والصالة الرياضية، والتجهيزات والمعدات تحتل األنشطة الرياضية المرتبة األولى في عدد األنشطة، 

 وطالبة.( طالب 561لمشاركين فيها )،  وبلغ مجموع انشاطا  وبطولة( 83) تجاوزتحيث الالزمة لكل أنواع الرياضة البدنية، 

 الطلبة المشاركين مع انخفاض في عدد( طالب، 701فيها ) المشاركين الطلبة عدد في األولى المرتبة الثقافية األنشطة تحتل بينما
 ( طالب.0486مقارنة بالعام السابق الذي كان ) %51بنسبة  فيها

 ( طالب من مختلف كليات الجامعة.816)( أنشطة عمل تطوعي شارك فيها 01وقامت العمادة خالل العام الجامعي بتنفيذ )
 

  :دور الق ادة 
نهج التواصل المستمر واليومي مع الطلبة والعاملين في الجامعة من   8102/8102العام  كرست رئاسة الجامعة مع مطلع 

هذا النهج وتعمل ب خالل الجوالت الصباحية للرئيس على كليات الجامعة ومرافقها، واالستماع إلى مالحظاتهم واقتراحاتهم،
عدة لقاءات بين الرئيس والطلبة وبين الرئيس والعاملين،  8102/8102القيادات في الكليات واألقسام. وقد عقدت في العام 

( يبين أهم هذه 57والتي تتناول في أولوياتها ضرورة التواصل المستمر والتوعية الدائمة للطلبة وتوجيههم، والجدول رقم )
 اللقاءات.
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 2118/2119للعام لقاءات الق ادة مع الطلبة والعاملين في الجامعة  57جدول.
 الجهة المنظمة عنوان النشاط ت
نولوجيا ) الصيدلة والتمريض والهندسة والتك اعضاء هيئة التدريس في الكليات العلميةمع جامعة الرئيس لقاء   .1

 والعلوم وتكنولوجيا المعلومات والعمارة والتصميم (
 الجامعةرئاسة 

 رئاسة الجامعة األنسانية ) االعمال / اآلداب / الحقوق ( اعضاء هيئة التدريس في الكليات مع جامعة الرئيس لقاء   .2
حفـل اســــــــــــــتقبـال الطلبـة الجـدد الـذي نظمتـه عمادة شــــــــــــــؤون الطلبة بالتعاون مع مجلس الطلبة بهدف تعزيز   .3

 التواصل مع الطالب
 شؤون الطلبةعمادة 

تور تركي بحضور رئيس الجامعة الدك ة التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيدردنيجامعة الزيتونة األأسرة  تبادل  .4
    عبيدات ونائب الرئيس وعمداء الكليات ومدراء الدوائر وأعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية

 رئاسة الجامعة

ات رئيس الجامعة الدكتور تركي عبيدبحضـــور األضـــحى المبارك لتهاني بمناســـبة عيد اجامعة الأســـرة  تبادل  .5
  ونائب الرئيس وعمداء الكليات ومدراء الدوائر وأعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية

 رئاسة الجامعة

 كلية اآلداب لقاء عميد كلية اآلداب أعضاء هيئة التدريس في كلية اآلداب  .6
 كلية الصيدلة  لقاء عميد كلية الصيدلة مع الطلبة المتوقع تخرجهم في الكلية   .7
 كلية الصيدلة  لقاء عميد كلية الصيدلة مع الطلبة المستجدين في الكلية   .8

 

 :دور الكل ات   
جموعة من ماهتمت الكليات باالنشطة المنهجية والالمنهجية، وحفزت الطلبة على المشاركة فيها بفاعلية، حيث عقدت 

( نشاطا  60( نشاطا ، وكان أبرزها كلية الصيدلة حيث نفذت )26األنشطة بهدف التوعية الطالبية في الكليات تجاوزت )
 ( نشاطا .05حيث نفذت ) االدابطالبيا ، وتليها كلية 

 

  التوع ة الطالب ة 
وقد أولت قيادة الجامعة اهتماما  متزايدا  في لعل أكثر ظاهرة أرقت الجامعات في السنوات األخير، ظاهرة العنف الطالبي، 

الحد من هذه الظاهرة، واعتمدت وسيلتين أساسيتين، هما: التوعية الطالبية، والحزم في العقوبات، وقد أثمرت نتائج الوسيلتين 
الجدول ، عن السنة التي سبقتها، ويبين 8102/8102العام في ه الظاهرة، حيث انخفضت بشكل ملحوظ في الحد من هذ

بينما بلغت في العام السابق ، ( عقوبة، 68( أن العقوبات التأديبية التي تعرض لها الطلبة في هذا العام بلغت )52رقم )
 ( عقوبة مقارنة بباقي الكليات.02( عقوبة، حيث كانت كلية االعمال هي األعلى في عدد العقوبات الذي بلغ )48)
 

 2118/2119 -2115/2116 بين العواممقارنة بين العقوبات بحق الطلبة المتسببين في العنف الجامعي  58جدول. 
2115/2116 اسم الكل ة  2017/2016 2117/2118  2118/2119  

 3 7 3 0 لـوم وتكنولوجيا المعلوماتعال
 2 0 1 1 الــصـيــدلــة
 - - 1 1 الـتـمـريـض
 - 8 2 4 اآلداب
 18 03 5 01 األعمال
 1 6 8 6 الحقوق 

 5 06 3 1 الهندسة والتكنولوجيا
 3 - - - العمارة والتصميم
 32 42 15 18 المجموع الكلي
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 :الرشاد األكاد مي 
 

تعمل الجامعة "لعمليات اإلرشاد األكاديمي للطلبة، وقد أعلنت ذلك في سياستها التي تنص على: كبيرة تولي الجامعة أهمية 
آليات  وقد قامت الجامعة بتعديل، الرشاد األكاد مي للطلبة بما  ضمن تحقيق جودة العمل ة التعل م ة."على تطبيق نظام 

لتحقيق االنسجام بين حرية الطالب في التسجيل عن بعد  ، وذلك8103/8107العام  اإلرشاد األكاديمي للطلبة مع مطلع 
، للتوجيه واإلرشاد من قبل مرشديه من أعضاء هيئة التدريسباستخدام طرق التسجيل االلكتروني، وحاجة الطالب الفعلية 

وعليه فقد اتخذت الجامعة منهجية اإلرشاد اإلجباري للطلبة الجدد والطلبة المتعثرين، بإغالق شاشتهم أمام التسجيل 
( %31هو )مطلوب و اإللكتروني لحين مراجعة المرشد األكاديمي، بينما ترك للطلبة الذين تزيد معدالتهم عن الحد األدنى ال

 التسجيل حسب الخطة االسترشادية.معدل تراكمي، حرية 
 

( من %2حيث بلغت )، 8102/8102أن نسبة الطلبة المتعثرين أكاديميا قد انخفضت في عام  (52) يبين الجدول رقم
 ،8103/8107( في العام %02و ) ،8107/8102عام في ال( %00.87النسبة ) ، بينما كانتاجمالي عدد طلبة الجامعة

 مستوى الجهد المبذول في متابعة الطلبة المتعثرين من وهذا دليل واضح على أن آليات اإلرشاد األكاديمي الجديدة قد بينت
 االرشاد األكاديمي، ويبين الجدول أن أعلى نسبة متعثرين كانت في كلية األعمال.خالل 

 2118/2119 للعامأعداد الطلبة المتعثرين أكاد م اا ونسبتهم حسب الكل ة  59جدول.
  عدد الطلبة  اسم الكل ة

*الكلي للطلبة عددال *ا متعثر أكاد م ا  النسبة المئو ة من  
 مجموع المتعثرين

 من المئو ة النسبة
الطلبة مجموع  

%04 98 980.5 لـوم وتكنولوج ا المعلوماتعال  0%  
%04 103 1562 الــصـيــدلــة  0%  
%6 18.5 272 الـتـمـريـض  1%  

%2 54 1241 اآلداب  0%  
%60 218.5 2034.5 األعمال  6%  

%8 15.5 261.5 الـحـقــــوق   1%  
%87 195 1332.5 الهندسة والتكنولوج ا  8%  

%0 8.5 207.5 العمارة والتصم م  1%  
%011 711 7891.5 المجموع الكلي  2%  

 عداد الطلبة في الفصول الدراسيأ حساب عدد الطلبة بحساب معدلتم  *
 

رشاد ومتابعة الطلبة ويتضح منه أن إ 8102/8102مقارنة بين أعداد الطلبة المتعثرين خالل العام ( 31ويبين جدول رقم )
فدين اجماال ، مع ان نسبة المتعثرين من الطلبة الوا لفصلاالمتعثرين يثمر في تحسن معدالت الطلبة التراكمية في نهاية 

 ازدادت.
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 2118/2119للعام  في بدا ة ونها ة الفصول الدراس ةأعداد الطلبة المتعثرين أكاد م اا مقارنة  61جدول.
مجموع المتعثرين في بدا ة 

 الفصل
مجموع الوافدين المتعثرين في 

 بدا ة الفصل
مجموع المتعثرين في نها ة 

 الفصل
مجموع الوافدين المتعثرين في 

 نها ة الفصل
 نسبة عدد* نسبة عدد* نسبة عدد* نسبة عدد*
262 01% 841 00% 378 2% 665 04% 

 عداد الطلبة في الفصول الدراسيأ * تم حساب عدد الطلبة بحساب معدل
 

 الرشاد النفسي والجتماعي : 
 

مكانياته،  اندماجه في و إدراكا  لدور البيئة الجامعية في صقل شخصية الطالب، وتطوير معارفه وقدراته وتعزيز مواهبه وا 
 على: ، وقد أعلنت عن ذلك في سياستها التي تنصلإلرشاد النفسي واالجتماعي للطلبةتولي الجامعة أهمية كبرى المجتمع، 

النفس ة والجتماع ة للطالب، وتقد م البرامج والستشارات التي تساعده على "تحرص الجامعة على الهتمام بالصحة 
 التكيف النفسي والجتماعي."

 

 النفسي الرشادا من المستفيدين الطلبةمهمة االشراف على إلرشاد النفسي واالجتماعي على مستوى الجامعة، ا شعبة تتابع 
 8102/8102للعام ( أن عدد الطلبة المستفيدين من االرشاد النفسي واالجتماعي 30ويبين الجدول رقم )،  واالجتماعي

  ( طالب. 83)قد بلغ 
 

 2118/2119للعام والجتماعي  النفسي رشادال  من المستفيدين الطلبة داعدأ 61جدول. 
 عدد الطلبة المستفيدين خالل العام نوع المشكلة ت

العلوم 
وتكنولوج ا 
 المعلومات

 العمال
الهندسة 
 الداب الحقوق  التمريض الصيدلة والنكنولوج ا

العمارة 
 المجموع والتصم م

 5 - 3 - - 1 - - 1 مشكلة دراس ة 1
 4 - - - - - 1 - 3 مشكلة سلوك ة 2
 2 - - - - 2 - - - مشكلة عائل ة 3
 6 - 1 - 2 1 - 2 - مشكلة عاطف ة 4
 3 - 1 - -  - 2 - مشكلة اجتماع ة 5
 6 - - - - - - 5 1 اضطرابات نفس ة 6
 -- - - - - - - - - اضطرابات النوم 7

 26 - 5 - 2 4 1 9 5 المجموع
 

  الوظ في والتدريب:الرشاد 
 

اون مع صندوق بالتع اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين، مهمة اإلرشاد والتدريب المهني للطلبة في الجامعة مكتب يتولى
ة مجموعة من الجلسات االرشادية الجماعي، ومن أهم األنشطة التي نفذتها هذه الشعبة عقد للتنميةالملك عبدهللا الثاني 

( من مجموع %1.4( طالب وطالبة، أي ما نسبته )64، استفاد منها )(38في الجدول رقم ) كما هو موضح والفردية
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دورة تدريبية وورشة عمل وبرنامج إرشادي للطلبة لتأهيلهم لسوق العمل، استفاد  00الطلبة في الجامعة، باالضافة الى عقد 
 أدناه. (36)( طالب كما هو موضح في جدول 610منها )

 
 لعامل الخريجين ومتابعة الوظ في الرشاد مكتب عقدها التي الرشاد ة الجلسات من المستفيدين الطلبة أعداد  62.جدول  

2118/2119 
العلوم وتكنولوج ا  الدورة / الكلية

 المعلومات
الهندسة  األعمال

 والنكنولوج ا
العمارة  الداب الحقوق  التمريض الصيدلة

 والتصم م
( 21الرشاد الفردي )

(14والرشاد الجمعي )  3 5 5 2 2 0 17 0 

 34 المجموع
 
 2118/2119الطلبة المستفيدين منها للعام  وأعداددورات مكتب الرشاد الوظ في ومتابعة الخريجين   63.جدول  

 الطلبةعدد  الفترة المنظمون  الدورة الرقم
 المشاركين

اخالقيات في   .1
 العمل 

 11 25/12/2018-25/10   جازإنمكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين + مؤسسة 

 20 25/12/2018-25/10   جازإنمكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين + مؤسسة  طريقي الى الوظيفة   .2
 9 25/12/2018-25/10   جازإنمكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين + مؤسسة  مهارات التواصل   .3
 14 25/12/2018-25/10   جازإنمكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين + مؤسسة  نحن قادة المجتمع   .4
مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين + المعهد  انا اشارك   .5

 الديمقراطي الوطني   
1/11-31/12/2018 101 

مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين + المعهد  انا اشارك +  .6
 الديمقراطي الوطني   

31/12/2018 11 

 9 19/3/2019   جازإنمكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين + مؤسسة  مشروعي الريادي   .7
 5 18/4/2019   جازإنمكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين + مؤسسة  تأسيس شركة   .8
مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين + المعهد  انا اشارك   .9

 الديمقراطي الوطني   
11/3/2019 76 

مكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين بالتعاون مع شركة  كتابة السيرة الذاتية   .11
 طالل ابو غزالة 

8/4/2019 30 

. دمكتب اإلرشاد الوظيفي ومتابعة الخريجين بالتعاون مع  كتابة السرة الذاتية   .11
 / كلية الهندسة أكرم سليمان  

16/7/2019 15 

 301 لمجموعا
 

وخدمة المجتمع بعقد دورات تدريبية يشارك بها طلبة الجامعة، ومنها دورات مجانية لغايات تعزيز  االستشاراتيقوم مركز كما 
دورات تدريبية، وبلغ عدد  (2)المعارف وبناء المهارات والخبرات الالزمة لالندماج في سوق العمل، وقد شارك طلبة الجامعة في 

 ( يوضح أعداد المشاركين من الجامعة حسب عنوان الدورة.34، والجدول رقم )طالب (21المشاركين من الجامعة في هذه الدورات )
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 2118/2119للعام الستشارات وخدمة المجتمع التي شارك بها طلبة الجامعة لدورات التدريب ة لمركز ا 64جدول.
 عدد المتدربين الكلي عدد المتدربين من الجامعة اسم الدورة 
الحاسوبالرخصة الدولية لقيادة   82 42 

 80 0 إدارة الموارد البشرية اإلحترافية 
 00 03 الموارن البشرية 

 11 4 التصميم الجرافيكي 

 18 4 مقنمة في معالج النصوص المتقنمة

 22 04 تنريب المنربين 

 18 8 الطباعة باللغتين العربية واالنجليزية

 10 8 التسويق االلكتروني

 18 3 االنجليزيةالمحانثة باللغة 

 237 80 المجموع
 

 الخدمات المساندة 2.6
وير الخدمات " تسعى الجامعة لتط تهتم الجامعة بتطوير الخدمات الطالبية باستمرار، وأعلنت عن ذلك في سياستها التي تنص على:

لى مالحظاتهم الستماع إاوتقوم رئاسة الجامعة بلقاءات دورية مع الطلبة و  الجامع ة."الطالب ة بما ينسجم مع احت اجات الطلبة والبيئة 
جملة من التحسينات على الخدمات  8102/8102العام  واقتراحاتهم الهادفة إلى التحسين والتطوير المستمر لهذه الخدمات، وقد شهد 

  الطالبية، وكان أهمها:
 

 :الدعم المالي للطلبة المحتاجين  
 والتسهيالت المنح بقيمة يتعلق فيما 8107/8102 الجامعي والعـــــام 8102/8102 الجامعي العام بين ما مقارنة إجراء عند

بزيادة   %81.6 بمقدار للطلبة المقدمة المنح بنسبة  إرتفاع هنال أن نرى  البكالوريوس درجة مستوى  على للطلبة المقدمة
 عضهاب قيام حيث من الجامعات بين فيما المنافسة زيادة إلى ذلك سبب ويعود، ا عن العام السابقدينار ( 302353) بلغت

 طلبة معظم بإستقطاب الرسمية الجامعات قيام على عالوة %71 إلى تصل قد خصومات نسبة المستجدين الطلبة بإعطاء
  .العامة الثانوية

 
رقم والشكل البياني منهم،  %20، أي ما نسبته من طلبة البكالوريوس ( طالب وطالبة7025) الدعم المالي استفاد من

، حيث تم توزيع المساعدات على طلبة الكليات حسب الكليات 8102/8102يبين حجم هذه المساعدات في العام  (81)
ي كلية ، بينما كانت النسبة األقل فالعمارة والتصميمبنسب متقاربة، والكلية التي حصلت على النسبة األعلى هي كلية 

للعام  الكليات حسب موزعة البكالوريوس برامج في  ( الذي يبين المنح35، كما في الجدول رقم )الهندسة والتكنولوجيا
8102/8102. 
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 2118/2119للعام المنح  في برامج البكالوريوس موزعة حسب الكل ات  65دول.ج
)د.أ( المبلغ نسبة المستفيدين عدد الطلبة المستفيدين عدد الطلبة الكلي الكل ة  

 1036857 %90 1511 1683 الصيدلة
 798192 %74 1752 2353 األعمال

 605123 %63 1040 1642 الهندسة والتكنولوج ا
 518339 %92 1246 1350 اآلداب

 395023 %90 948 1057 العلوم وتكنولوج ا المعلومات
 130040 %93 228 245 العمارة والتصم م

 104842 %90 250 278 التمريض
 88150 %87 220 254 الحقوق 
 3676567 %81 7195 8862 المجموع

 

 

 حسب الكل ات 2118/2119للعام لطلبة البكالوريوس الطالب ة  المنحتوزع  21الشكل.
 

التي تقوم بها الجامعة في مســـاعدة الطلبة المحتاجين، قد أســـهمت بشـــكل كبير في تقليل أعداد الطلبة الذين يلجأون  اتجراءإن اإل
إلى تأجيل دراســـتهم بســـبب الضـــائقة المالية، فالخصـــومات المقدمة لهم والتســـهيالت في عمليات تســـديد أقســـاط الدراســـة ورســـومها 

 المسجلين في الجامعة.و الطلبة المؤجلين  عدد( يبين 33حفزتهم على مواصلة تعليمهم، والجدول رقم )

 2118/2119للعام أعداد الطلبة المؤجلين حسب الكل ة   66جدول.
 أعداد الطلبة الكل ة

 الفصل الثاني الفصل األول 
 12 20 لـوم وتكنولوج ا المعلوماتعال

 19 17 الــصـيــدلــة
 8 7 الـتـمـريـض

 19 20 اآلداب
 45 37 األعمال

 9 10 الـحـقــــوق 
 28 23 الهندسة والتكنولوج ا

 7 3 العمارة والتصم م
 147 137 المجموع 
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 :الدعم المالي للطلبة المتفوقين 
تشــــــــجيعا  للتفوق األكاديمي للطلبة، وتحفيزا  لهم في تحقيق أفضــــــــل النتائج، تعمل الجامعة على تقديم الدعم المالي للطلبة 

( 816اســــتفاد منها ) د.أ( 52312مبلغ ) 8102/8102العام  مجموع المنح المقدمة للطلبة المتفوقين بلغالمتفوقين، وقد 
ام في العوعـدد الطلبـة المســــــــــــــتفيـدين منها المنح المقـدمـة للطلبـة في درجـة البكـالوريوس  وهو مســــــــــــــاوي لمجموع ، طـالـب
 الكلية.( يبين توزع هذه المنح على الطلبة حسب 37والجدول رقم )، 8107/8102

 2118/2119للعام المنح المقدمة للطلبة المتفوقين موزعة حسب الكل ات  67جدول.
 الكل ة
 

2117/2118العام    
 المبلغ )د.أ( عدد الطلبة المتفوقين

 11944 46 العلـوم وتكنولوج ا المعلومات
 3753 12 الــصـيــدلــة
 1836 8 الـتـمـريـض

 8708 39 اآلداب
 11419 44 األعمال

 1526 8 الـحـقــــوق 
 13805 41 الهندسة والتكنولوج ا

 5619 16 العمارة والتصم م
 58609 203 المجموع 

 
 قدم خصما  بنسبةحيث ت للطلبة،استمرت الجامعة بتقديم الخصومات  برامج الدراسات العليابالطلبة المتميزين لاللتحاق والستقطاب 

"تعليمات المنح  حسبللطلبة الحاصلين على تقدير ممتاز  %41للطلبة الحاصلين في البكالوريوس على تقدير جيد جدا  و  61%
كالوريوس بعدم قبول الطلبة الحاصلين على تقدير مقبول في درجة الب التوجه وتابعت ،والتسهيالت على رسوم الساعات الدراسية للطلبة"

( يبين أعداد طلبة الماجستير ونسبة المستفيدين من هذه الخصومات موزعين حسب برامج الدراسات 32) قموالجدول ر ، قدر اإلمكان
( دينار في العام 014583، حيث ارتفع مجموع الخصومات المقدمة لطلبة الماجستير من )8102/8102خالل العام الدراسي  العليا

( في العام %33، بينما تراجعت نسبة الطلبة المستفيدين منها من )8102/8102( دينار في العام 082586الى ) 8107/8102
 ين. ، وذلك الزدياد عدد الطلبة المسجل8102/8102( في العام %53الى ) 8107/8102

 

 2118/2119للعام  الكل اتطلبة الدراسات العل ا المستفدين من الخصومات المال ة حسب  68جدول.
 المبلغ نسبة المستفيدين عدد الطلبة المستفيدين عدد الطلبة الكلي إسم الكل ة تسلسل

%64 00 68 العلوم وتكنولوجيا المعلومات 1  7523 
%70 62 55 الصيدلة 2  82101 
%57 83 43 التمريض 3  04274 
%26 87 66 اآلداب 4  04023 
%52 72 064 األعمال 5  58222 
%63 02 58 الحقوق  6  01771 

%56 211 352 المجموع    129535 
 



 8102/8102  ةرننياأل الزيتونة لجامعة السنوي التقرير 

 

Page 94 of 138  

 
 

 :خدمات الطباعة 
 الطباعة خدمات من المستفيدين الطلبة عدد حول إحصائيات( 32توفر المكتبة خدمة الطباعة للطلبة، ويبين الجدول رقم )

 8102/8102للعام  الكلية حسب الجامعة في
 

    2118/2119للعام  حسب الكل ة لبة المستفيدين من خدمات الطباعةعدد الطإحصائ ات حول  69.جدول  
 عدد الطلبة الكل ة

 806 لـوم وتكنولوج ا المعلوماتعال
 672 الــصـيــدلــة
 400 الـتـمـريـض

 025 اآلداب
 440 األعمال

 0 الـحـقــــوق 
 274 الهندسة والتكنولوج ا

 028 العمارة والتصم م
 2796 المجموع

 
 التواصل مع الخريجين 3.6

" تلتزم  :تهتم الجامعة بخريجيها، وتسعى لتطوير آليات التواصل معهم ومتابعة مسيرتهم المهنية، وقد أعلنت ذلك في سياستها
تنفيذ خطة معتمدة دورياا تستند إلى تحليل آرائهم وآراء الجهات  الجامعة بمتابعة طلبتها الخريجين في سوق العمل من خالل

 الموظفة لهم ف ما يخص برامج الجامعة الكاد م ة."
 ، واحتلت تخصصاتال كافة من ( طالب وطالبة0210بلغ ) 8102/8102في العام د خريجي الجامعة عدأن  (71) يبين الجدول رقم

عدد من  وأقل ،للعام نفسه عدد خريجي الجامعةجمالي إمن  طالب (520)حيث بلغ  الخريجيناألعمال العدد األكبر من عدد كلية 
كما يتبين أن مجموع خريجي الكليات العلمية أقل من مجموع خريجي الكليات . طالب (52)حيث بلغ  الحقوق الخريجين كان في كلية 

 ترة.في تلك الف اإلنسانيةا  نسبة إلى التخصصات كان كبير  العلميةاإلنسانية، وهذا يعكس أن اإلقبال على التخصصات 

 2118/2119للعام ع الخريجين حسب الكل ة توز  71.جدول
 المجموع الكلي عدد الخريجين الكل ة  

 ماجستير بكالوريوس
 242 8 234 الــــعلـوم وتكنولوجيا المعلومات

 292 22 270 الــصـيــدلــة
 96 13 83 الـتـمـريـض
 199 10 189 اآلداب
 581 23 558 األعمال
 58 9 49 الـحـقــــوق 

 253 0 253 الهندسة والتكنولوجيا
 80 0 80 والتصميم العمارة

 1801 85 1716 المجموع الكلي
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 8102/8102في عام  البكالوريوس برنامج من األعلى من الطلبة الخريجين ةب( أن النس80الشكل رقم )( و 70يبين الجدول رقم )
بتقدير  %85، مقبولبتقدير  %81 و ،%85اما من هم بتقدير جيد فقد بلغت نسبتهم ، %61وبنسبة  جيد جدا  هم ممن كان تقديرهم 

 ( أدناه. 88، وهي أفضل من نتائج العام السابق كما يوضح الشكل رقم )امتياز
 

  2118/2119للعام حسب التقدير من برنامج البكالوريوس توزيع الطلبة الخريجين   71.جدول
 عدد الطلبة الخريجين حسب التقدير اسم الكل ة  

 مقبول جيد جيد جداا  ممتاز
 49 69 47 69 لـوم وتكنولوج ا المعلوماتعال

 50 57 98 65 الــصـيــدلــة
 6 30 25 22 الـتـمـريـض

 54 57 59 19 اآلداب
 104 118 182 154 األعمال

 14 12 11 12 الـحـقــــوق 
 54 59 67 73 الهندسة والتكنولوج ا

 19 22 24 15 والتصم م العمارة
 350 424 513 429 المجموع 

%25 النسبة المئو ة  31%  25%  21%  
 

 
 2118/2119للعام توزيع الخريجين حسب التقدير  21الشكل.

 
 في آخر عامينللعام توزيع الخريجين حسب التقدير مقارنة بين  22الشكل.
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جراءالجامعة باستمرار على تطوير آليات التواصل مع خريجيها، وتعتمد عدة وسائل و تعمل  م ما لتعزيز هذا التواصل، ومن أه اتا 
 هو اآلتي:  ،8102/8102قامت به الجامعة في العام 

  8102/8102خريجي العام  من %41 الوحدةمتابعة عمل وحدة متابعة الخريجين في عمادة شؤون الطلبة، حيث أدخلت 
( من خالل معلومات 8107/8102إلى قاعدة بيانات الخريجين، وقامت الوحدة باالتصال مع جميع خريجي العام السابق )

 .ودة لديها في قاعدة بيانات الخريجين لمعرفة الجهات الموظفة لهم والجامعات التي يكملون الدراسة فيهااالتصال الموج
  كليات الجامعة هذا اللقاء، ودعت إليه خريجيها والجهات الموظفة لهم،  معظمعقد يوم لقاء الخريج السنوي، حيث عقدت

 واستفادت من هذه اللقاءات في استطالع آراء الخريجين وأرباب العمل حول مستوى اإلعداد األكاديمي والوظيفي للخريجين.
 المتابعين  حيث بلغ عدد جتماعيروني ومواقع التواصل االالتواصل مع الخريجين والجهات الموظفة لهم عبر البريد االلكت

إيصال معلومات حول الجامعة  تعمل علىحيث  ( متابع،6036موقع الفيسبوك ) صفحة متابعة الخريجين في على
 .إشراكهم في هذه النشاطاتونشاطاتها للخريجين وأرباب العمل، بهدف 

 والبرامج التي درسوها، ومدى رضا أرباب  إعداد الدراسات والمسوحات الميدانية لتحديد مدى رضا الخريجين عن الجامعة
 مكتب خدمات عن الطلبة رضا، حيث تم استكمال دراسات العمل عن خريجي الجامعة وكفاءتهم وتطورهم في العمل

 ان تبين ، ويةالتدريب الدورات في المدربين اداء عن الطلبة قبل من كبير حيث تبين نتائجها وجود رضا الوظيفي االرشاد
ت شجعوظيفي ، وأن شعبة االرشاد والتأهيل الللطلبة العملية المهارات تنمية في تساعد الشعبة تنظمها التي التدريبية الدورات
 .تعقدها التي الدورات خالل من التطوعي العمل على الطالب
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 الخارج ةخدمة المجتمع والعالقات  -سابعاا 
 8102/8102مصفوفة ربط األهداف بمؤشرات اآلداء للعام 

معايير ضمان جودة 
مؤسسات التعل م 
العالي ومعايير 

 تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2118/2119 

 النسبة العدد

خدمة المجتمع 
 والعالقات الخارج ة

راكات تعاون والشالمسؤول ة المجتمع ة من أجل السهام في التنم ة المستدامة، والستثمار األمثل للالغا ة السابعة: تعزيز 
 داخل اا وخارج اا 

(7-0) 
 1.7 خدمة المجتمع

تعزيز العالقات اإليجابية 
مع المجتمع المحلي 
 ومؤسساته المدنية

 

مقدار االنفاق على خدمة المجتمع ونسبته من . 20
 الموازنة 

83299 1.43% 

عدد أبناء المجتمع المحلي المستفيدين من الدورات . 28
 التدريبية التي تنفذها الجامعة

8842 - 

عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المجانية التي . 26
 تقدمها الجامعة ألبناء المجتمع المحلي

6542 - 

عدد الجهات المستفيدة من االستشارات التي تنفذها . 24
 الجامعة

1 - 

عدد النشاطات والفعاليات المجتمعية التي تنظمها . 25
 الجامعة أو تشارك بها

50 - 

(7-8) 
 العالقات الخارجية
)الطلبة الزائرين 
نتيجة اتفاقيات 

البرامج ، التبادل
التدريسية المشتركة 

 والمستضافة(

2.7 

زيادة عدد االتفاقيات 
الموقعة مع جهات 
نطاق خارجية، وتوسعة 

 تطبيقها

 - 08 عدد االتفاقيات مع جهات وطنية )محلية(. 23

عدد االتفاقيات المفعلة مع الجهات الوطنية )أثمرت . 27
 نتائج ملموسة(

12 - 

 - 22 عدد االتفاقيات مع جهات عربية وعالمية. 22

 - 21 عدد االتفاقيات المفعلة مع جهات عربية وعالمية . 22

3.7 
زيادة نسبة الطلبة 

الزائرين من خالل تفعيل 
  االتفاقيات الموقعة 

 - 53 عدد الطلبة الزائرين)تعليم وتدريب( .011

عدد طلبة الجامعة الذين استفادوا من اتفاقيات .010
 التبادل ونسبتهم 

31 1.7% 

4.7 

استحداث برامج مشتركة 
على مستوى الدراسات 

العليا مع جامعات 
 مرموقة

 1 1 عدد البرامج التدريسية المشتركة أو المستضافة.018

عدد المؤسسات اإلعالمية التي تغطي نشاطات .016
 الجامعة

02 - 

 - 0561 عدد الجهات والشخصيات التي تزور الجامعة.014

اإلرتقاء بسمعة الجامعة  5.7
 رسميا  وا عالميا  ومجتمعيا  
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 خدمة المجتمع 1.7
تعيش في مجتمع مدخالتها منه، ومخرجاتها إليه، تسعى دوما  لتطوير العالقات مع  وطنية إدراكا  من الجامعة أنها مؤسسة تعليمية

، وعليه ربطت الجامعة رؤيتها ورسالتها وغاياتها مع تفاعلها مع المجتمع من خالل سياسة هامحيطوالتفاعل اإليجابي مع  المجتمع،
الجامعة على تعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي بما ينسجم مع رؤيتها ورسالتها وغا اتها وأهدافها " تحرص  معلنة، نصها:

 توجه الجامعة مجموعة من المهام واألنشطة التي تخدم المجتمع بشكل مباشر، ومن هذه المهام:و   وق مها."
  :تنم ة المجتمع المحلي 

منذ تأسيسها أنشأت الجامعة مركز االستشارات وخدمة المجتمع، ومن أولى مهامه عقد دورات تدريبية قصيرة األمد  .1
، استفاد 8102/8102في العام  ( دورة تدريبية03) عقدوطويلة األمد )دبلوم تدريبي( ألبناء المجتمع المحلي، وقد تم 

 .، وعدد المستفيدين منهالدورات المنجزة خالل العام( يبين قائمة ا78قم )( متدرب، والجدول ر 852منها )
 

 2118/2119للعام الدورات التدريب ة التي استفاد منها المجتمع المحلي   72جدول.
 عدد المتدربين اسم الدورة ت
 02 البرنامج التدريبي في إدارة االعمال 0
 01 البرنامج التدريبي في صيانه سيارات الهايبرد 8
 86 التدريبي في التصميم الجرافيكي والمونتاج التلفزيونيالبرنامج  6
 38 البرنامج التدريبي في إدارة المستشفيات و السجالت الطبية 4
 02 البرنامج التدريبي في المحاسبة العلمية و العملية 5
 01 البرنامج التدريبي في إدارة السياحة والفنادق 3
 11 الرخصة الدولية لقيادة الحاسوب 7
 4 المرحلة المتوسطة((اللغة االنجليزية  2
 18 إدارة الموارد البشرية اإلحترافية 2
 34 الموارد البشرية 01
 3 التصميم الجرافيكي 00
 11 مقدمة في معالج النصوص المتقدمة 08
 8 تدريب المدربين 06
 7 الطباعة باللغتين العربية واالنجليزية 04
 3 التسويق االلكتروني 05
 14 المحادثة باللغة االنجليزية 03

 258 المجموع
 

(، وقد عقد خالل ICDLمركز االستشارات وخدمة المجتمع معتمد لعقد إمتحانات ومنح شهادة قيادة الحاسوب الدولية ) .2
 دةهذه الشهاوحصلوا على  بنجاح عدد الطلبة الذين اجتازوا االمتحانبلغ و ( جلسة إمتحان، 77) 8102/8102العام  

 ( طالب.62العالمية )
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يقوم مركز االستشارات وخدمة المجتمع بتنفيذ مجموعة من األنشطة الالمنهجية، أهمها الزيارات الميدانية لطلبة الدبلوم  .3
( 03لمركز )االتدريبي، لغايات إكسابهم المهارات الالزمة، وتعزيز الخبرات العملية، والتواصل مع سوق العمل، وقد نفذ 

 ( مشارك.542من أبناء وبنات المجتمع المحلي ) انشاطا ، شارك فيه
اء هيئة من أعض ءشعبة االستشارات في مركز االستشارات وخدمة المجتمع مهامها ببناء قاعدة بيانات للخبرا تتابع .4

التدريس في الجامعة، القادرين على تقديم االستشارات الالزمة للجهات والمنشآت والمؤسسات الوطنية، وقد تم حصر 
( من مجموع أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. يستطيعون %83( خبيرا  في مجاالت مختلفة، أي ما نسبته )76)

( يبين توزع الخبراء في الجامعة حسب الكليات وقطاعات األعمال 86م ). والشكل رقمجاال   805 استشارات في  تقديم
 التي يستطيعون خدمتها. 

 

 
 أعداد الخبراء في الجامعة وعدد الستشارات المقدمة من قبلهم حسب الكل ة  23الشكل.

 
اء ت، كمقدمة لبنتقديم االستشارا المستفيدة منقاعدة بيانات الجهات وقطاعات األعمال  في توسعةالجامعة  استمرت .5

 وكذلك 8102/8102وقيع اتفاقيات تهدف إلى تطويرها وتحسين انتاجيتها وخدماتها، وقد تم في العام عالقات معها، وت
 .جهة( 840) عددها بلغ حيث االستشارات من االستفادة الممكن المستهدفة المؤسسات/للجهات بيانات قاعدة بناء تم
 

  المحلي مجتمعللالكل ات  عقدتهادورات تدريب ة 
بادرت الكليات في مجال خدمة المجتمع من خالل عقد عدة دورات تدريبية في مجاالت متعددة حيث بلغ عدد هذه الدورات 

 ( يوضح هذه الدورات. 76( متدرب من المجتمع المحلي، والجدول رقم ) 0221( دورة تدريبية استفاد منها )06)
 
 
 
 

كلية العلوم 
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المعلومات
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كلية االداب كلية االعمال كلية الحقوق
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كلية العمارة 
والتصميم

عدد الخبراء 4 22 9 6 10 4 14 4

عدد مجاالت االستشاراة 7 50 42 21 27 11 34 14
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 2118/2119 للعام المحلي المجتمع منها التي نفذتها الكل ات واستفاد التدريب ة الدورات 73.جدول
عدد  الكل ة المنفذة اسم الدورة ت

 المتدربين
 48 كلية التمريض دورة التحكم بالنزيف 0
 055 كلية التمريض دورة الفحص الذاتي للثدي 8
 20 كلية التمريض دورة " انقذ حياة " 6
 05 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات مادتي الرياضيات والعلوم ألطفال جمعية )عين كارم الخيرية(دروس تقوية في  4
 01 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات كيفية تأمين الهواتف النقالة من االختراق( \دورة علمية في ) اساسيات برمجية الوورد  5
 01 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات للشبكة العنكبوتيه ووسائل التواصل االجتماعي(ندوة علمية عنوانها )االستخدام اآلمن  6
 00 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات محاضرة عنوانها )اهمية الرياضيات في حياتنا وكيفية التحضير إلمتحاناتها( 7
ندسة اله مؤتمرورشة عمل بعنوان "األنظمة الكهروضوئية وتحديات تخزينها" على هامش  8

 ينردنينقابة المهندسين األ الدولي التاسع/ ردنيالميكانيكية األ
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

03 

في جمعية الكوز /الوحدات عدد الحضور  03/00/8102ايام طبية مجانية )بتاريخ  4 9
( )بتاريخ 851في كلية الهندسة عدد الحضور  2/08/8102(، )بتاريخ 611
 07/4/8102( بتاريخ 411الكلية العلمية االسالمية عدد الحضور  في 06/4/8102
 (851كلية الصيدله / لجنة التغيير عدد الحضور في

 كلية الصيدلة

0811 

 811 كلية الصيدلة مع د. محمد السبع  01/14/8102محاضره في جامعه جرش بتاريخ  11
 811 كلية الصيدلة محاضرة كيف ابدأ تدريب 11
 81 كلية االداب التخطيط اليومي للحصة" / مدرسة الفريد ورشة عمل" 12
 81 كلية االداب ورشة عمل " التنمية المهنية للمعلمين"/ المدارس المستقلة الدولية  13

 0221  المجموع

 
  :الخدمات الطب ة 

لطلبة الجامعة، وأبناء  ، استحدث مركز طبي لغايات تقديم الخدمات الصحية والعالجية0226منذ تأسيس الجامعة في العام 
المجتمع المحلي، والحقا  تم توسعة المركز الطبي، وتعزيزه بالكوادر الطبية الخبيرة، حيث يتوفر في المركز بشكل دائم طبيبين 
مناوبين، ثالث ممرضين، وصيدالني. ويتكون المركز من صالة إنتظار للمرضى، ثالثة غرف للفحص الطبي مزودة بالتجهيزات 

 جراءالحديثة، غرفتين لألطباء يتم استقبال المرجعين فيها، صالتي منامة للذكور واإلناث، غرفة عمليات مصغرة، إل والمعدات
واع ويقدم المركز الطبي في الجامعة أربعة أنالعمليات الجراحية صغيرة الحجم، صيدلية، مستودع أدوية، وسيارة إسعاف مناوبة. 

 من الخدمات الطبية ألسر المجتمع المحلي، هي: 
 

تم يتقوم الجامعة بالتحضير لهذه األيام الطبية بالتنسيق بين المركز الطبي وكلية الصيدلة وكلية التمريض، و  األ ام الطب ة:. 1
فلة طبية متكاملة من األطباء والممرضين والصيادلة، ومجهزة بالمعدات منطقة نائية من مناطق الوطن الشاسع، وتجهز قا اختيار

م لهم النائية طوال اليوم، وتقد المناطقالطبية، ومحملة باألدوية، وتنطلق منذ الفجر لتقديم الخدمات الطبية المجانية ألبناء 
 اآلتية:األيام الطبية  8102/8102وقد عقد في العام  ،العالجات واألدوية المجانية

  نفذته كلية التمريض والمركز الصحي بالتعاون مع امانة عمان الكبرى في مركز ابو بكر الصديق / اليوم الطبي الذي
استفاد منه و  منطقة خربة السوق والذي استهدف كبار السن بإعطائهم مطعوم االنفلونزا وتشجيعهم على شرب الحليب

 ( شخص011)
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  ( شخص611في جمعية الكوز/ الوحدات واستفاد منه ) 03/00/8102يدلة بتاريخ نفذته كلية الصاليوم الطبي الذي  
  ( شخص851في كلية الهندسة والتكنولوجيا واستفاد منه ) 2/08/8102نفذته كلية الصيدلة بتاريخ اليوم الطبي الذي  
  ( 411)منه واستفاد  االسالميةمدرسة الكلية العلمية في  06/14/8102نفذته كلية الصيدلة بتاريخ اليوم الطبي الذي

  .شخص
  ( شخص851في كلية الصيدلة واستفاد منه ) 07/4/8102نفذته كلية الصيدلة بتاريخ اليوم الطبي الذي  

 
لجامعة إلى المناطق المجاورة ليوم سبت من كل أسبوع على مدار العام ترسل الجامعة منذ الصباح باصاتها  أ ام السبت العالج ة:.2
ب المرضى والمرافقين لهم إلى الحرم الجامعي، ويكون في استقبالهم الطاقم الطبي المختص في المركز الطبي لغايات التشخيص لجل

 وتلقي العالجات الالزمة وتقدم لهم الجامعة األدوية مجانا ، وكذلك تقدم الحليب لألطفال الرضع كمكمالت غذائية. وقد بلغ عدد 
 %5( شخص، أي بنقصان 2248) 8102/8102للعام الخدمات الطبية من أبناء المجتمع المحلي الحاالت المستفيدة من هذه 

( يبين أعداد المستفدين من الخدمات الطبية والعالجات المقدمة من قبل الجامعة في األعوام 84عن العام السابق. والشكل رقم )
   قة.الثالث الساب

 أعداد المستفيدين من الخدمات الطب ة المجان ة وتطورهم في السنوات الثالث األخيرة 24الشكل. 
 

لمجتمع من أبناء ا في أي وقت خالل أيام االسبوع، يستقبل المركز الطبي أي حالة مرضية تقوم بمراجعته المراجعات الدورية:.3
الخدمات الطبية الالزمة، والعالجات المتوفرة في صيدلية المركز أو ، وتعامل معاملة الطالب المؤمن عليه مجانا ، وتقدم لهم المحلي

مستودع األدوية فيه، وفي كثير من األحيان يتم الطلب من بعض الحاالت التي راجعت المركز أيام السبت بالعودة أثناء أيام االسبوع 
 لتتم متابعة حالته.
 

المال  توفير فيضى من أبناء المجتمع المحلي في حال تعثر المريض تقدم الجامعة مساعدات مالية للمر  المساعدات المال ة:.4
 عمليات جراحية، أو شراء دواء أو غيرها من المستلزمات الطبية الالزمة لحالته، بعد دراسة الحالة والتأكد أن المركز جراءالكافي إل

  ال تتوفر فيه العالجات أو المستلزمات المطلوبة. الطبي في الجامعة
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 :المساعدات المال ة والعين ة 
تحرص الجامعة في كل عام على تقديم يد العون ألبناء المجتمع المحلي، واالطالع على حاجاتهم، وتقديم المساعدات 
الالزمة لهم، وال تتوانى الجامعة عن تقديم المساعدة ألي جهة تحتاج إلى الدعم المالي أو العيني، وقد قارب مبلغ النفقات 

( يبين 74. والجدول رقم )أردني( ألف دينار 26822)  8102/8102العام  ى هذا النوع من المساعدات في المالية عل
 المجاالت التي صرف فيها هذا المبلغ.

 

 2118/2119للعام مساعدات المجتمع المحلي  74جدول.
 )د.أ( مبلغ المساعدة المساعدة  نوع

 16110 عائالت فقيرة
 23258 الطبي المجانيعالجات مجان ة في اليوم 

 21625 الجمع ات الخيرية ولجان الزكاة
 10940 عين ة مساعدات 

 3000 عيد الفطر السعيد
 1000 التحادات والنوادي الرياض ة

 2780 عيد األضحى المبارك
 2500 لجان إعمار المساجد

 1412 جامعات / مدارس   -طلبة فقراء 
 674 ص انة المؤسسات العامة

 83299 المجموع 
 

 العالقات الخارج ة   2.7

 العالقات على المستوى الوطني 
مؤسسة و  ،صندوق دعم البحث العلميّ ، ومنها: داخل األردن زيادة التعاون والتواصل مع الجهات المعنية بالبحث العلميّ 

لغايات ربط مشاريع البحث العلمي مع االحتياجات واألولويات الوطنية، وتبادل الخبرات والتجارب، وتأمين  عبدالحميد شومان
( يبين أعداد أعضاء 75دعم خارجي لمشاريع البحث العلمي التي ينفذها أعضاء هيئة التدريس في الجامعة. والجدول رقم )

  .%87ة بنسب، حيث ارتفع عددهم عن العام السابق باحثينهيئة التدريس المسجلين في قاعدة البيانات الوطنية لل
 

  2118/2119 للعام الوطن ة الب انات قاعدة في المسجلين التدريس هيئة أعضاء أعداد  75جدول.
 النسبة عدد األعضاء الكلية

 %75 41 العلـوم وتكنولوجيا المعلومات
 %78 64 الــصـيــدلـة
 %011 06 الـتـمـريـض
 %011 43 اآلداب
 %25 57 األعمال
 %21 2 الـحـقــــوق 

 %011 40 الهندسة والتكنولوجيا
 %011 03 العمارة والتصميم

 %91 256 المجموع 
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انسجاما مع رسالتها في التنمية المجتمعية، وسعت الجامعة نطاق عالقاتها مع الجهات المحلية، وعززت ذلك بمجموعة من االتفاقيات، 
وطنية، لغايات تعزيز العالقات وتبادل الجهات ( من ال3)بتوقيع إتفاقيات تعاون مع  8102/8102قامت الجامعة في العام حيث 

 ( يبين قائمة باالتفاقيات الموقعة مع جهات وطنية. 73الخبرات، والجدول رقم )
 
 2118/2119للعام  ومؤسسات وطن ة ةردن جامعة الزيتونة األ فاق ات التعاون بين ات 76جدول.

ت    الدولة تاريخ التفاق ة اسم المؤسسة  

1 
 )يمثلها في األردن شركة رم لخدمات  Certiport/ Pearson VUE Businessشركة 

التعليم الدولي اإللكتروني(   5/5/8102  االردن 

2 
  األردن في يمثلها  – Spark, Amsterdam, the Netherlandsشركة سبارك 

 (Haneen Khatib-Country Manager) 80/5/8102  االردن 

82/00/8102 شركة الضامنون العرب )اتفاقية تدريب ميداني للطلبة( 3  االردن 
80/01/8102 مؤسسة عبدالحميد شومان )اتفاقية دعم بحث علمي( 4  االردن 
7/5/8102 إدراك للتعليم والتنمية المجتمعية 5  االردن 
الدولي اإللكترونيم يخدمات التعلشركة رم ل 6  5/5/8102  االردن 

 

 الزيارات والتواصل 
تحرص الجامعة على التواصل المستمر، وتطوير العالقات مع الجهات والشخصيات الوطنية والعربية والعالمية، وتعمل 

تم  8102/8102في عام اتها ودورها في التنمية المجتمعية، و إنجاز باستمرار على دعوتهم لزيارة الجامعة والتعرف إلى 
 (.77كما هو مبين في الجدول رقم ) ،في رحاب الجامعة وفد( 82استقبال )

 
قل م ة ودول ة إلى الجامعة في العام  77جدول.  2118/2119زيارات جهات محل ة وا 

 الجهة المنظمة عنوان النشاط ت
 المديرينمكتب رئيس هيئة  زيارة أعضاء جمعية  قلقيلية باستضافة رئيس هيئة المديرين 1

2 
من هيئة األمم المتحدة للمرأة للجامعة وأقامة  مناظرة حول   He For Sheزيارة مبادرة 

المبادرة ، حيث سيتواجد فريق لتصوير الفعالية داخل الجامعة ومشاركته مع مكتب هيئة 
 األمم المتحدة في نيويورك

 عمادة شؤون الطلبة

3 
مدارس فيالدلفيا الوطنية لمشـــــروع التنقية للمياه زيارة طالبات الصـــــف التاســـــع والعاشـــــر من 

 مدارس فيالدلفيا الوطنية الرمادية

 العالقات العامة سنمار للحديقة المستدامة زيارة مدرسة 4

5 
زيارة طالبات الصـــــــف العاشـــــــر من مدرســـــــة خديجة بنت خويلد بهدف التعرف على مرافق 

 مدرسة خديجة بنت خويلد الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة زيارة القسم االكاديمي من الملحقية الثقافية الُعمانية واأللتقاء بالطلبة الُعمانيين  6
 العالقات العامة زيارة مدرسة األميرة هيا بنت الحسين للجامعة للتعرف على المرافق واألقسام العلمية 7

لى الجودة من المستوى الفضي إزيارة لجنة االعتماد إلى كلية التمريض لرفع شـهادة ضمان  8
 كلية التمريض المستوى الذهبي
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 الجهة المنظمة عنوان النشاط ت

9 
للقيام بعمل تدريب اســــــــــــتخدام الدوريات الطبية   Taylore & Francisزيارة  الناشــــــــــــر .

االلكترونية باســـتخدام قاعدة ) علم ( ألعضـــاء الهيئة التدريســـية والطلبة من كليتي الصـــيدلة 
  والتمريض .

 دائرة المكتبة

 رئاسة الجامعة زيارة الملحق الثقافي العسكري  القطري  11
 مكتب االعتماد وضمان الجودة الزيارة الميدانية األولى  لمتابعة ضمان الجودة لكلية الصيدلة 11
 رئاسة الجامعة للجامعة avertra زيارة شركة  12
 مكتب االعتماد وضمان الجودة الزيارة الميدانية الثانية  لمتابعة ضمان الجودة لكلية الصيدلة 13
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات زيارة  لجنة االعتماد في وزارة التعليم العالي إلى كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات 14
 كلية االعمال زيارة لجنة من هيئة االعتماد لكلية االعمال 15

16 
حيث  ة  ،ردنيبيروت  إلى جامعة الزيتونة األزيارة طلبة وأســـــاتذة من الجامعة االمريكية /  

تم مقـابلـة أ.د تركي عبيـدات رئيس الجـامعـة ، وعرض تقـديمي عن جامعة الزيتونة وقســـــــــــــم 
 تكنولوجيا الطاقة البديلة ، وجولة في مختبرات القسم والحديقة الخضراء ومشروع الطاقة

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 اكاديمية سنمار الدولية الدولية إلى الحرم الجامعيزيارة مدرسة اكاديمية سنمار  17
 كلية الهندسة والتكنولوجيا زيارة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 18
 مكتب العالقات الخارجية التركية 7زيارة وفد من جامعة كليس  19
 دائرة القبول والتسجيل 8102/8جدد الزيارة موظفين من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي لتدقيق ملفات الطلبة  21
 مدارس نور األردن الدولية زيارة لعدد من طالب روضة و مدارس نور األردن الدولية  21

22 
زيارة " مدرســـــــة ربوع الســـــــالم " زيارة تثقيفية لمكتبة  الجامعة لطالب الصـــــــف الثاني وحتى 

 مدرسة ربوع السالم طالب  51السادس والبالغ عددهم 

 مدرسة سنمار زيارة مدرسة سنمار للقاعة الرياضية والحديقة المستدامة الخضراء والمكتبة 23
 مكتب الرئيس زيارة  نائب رئيس الجامعة الهاشمية 24
 اكاديمية سنمار الدولية زيارة مدرسة اكاديمية سنمار الدولية 25
 الصيدلةكلية  لكلية  الصيدلة    ACPEزيارة وفد االعتماد االمريكي  26
 كلية الهندسة والتكنولوجيا زيارة هيئة االعتماد لقسم الهندسة الميكانيكية لرفع الطاقة االستعابية 27

28 
زيارة مدرســــــــة قرية ســــــــالم الثانوية للبنات دعما  للخطة المهنية للتنمية البشــــــــرية التي تتعلق 

 العالقات العامة ةردنيالجامعات األبتثقيف الطالبات بالتخصصات الجامعية المطلوبة والمتوفرة في 

 
 الحتفالت والمهرجانات 

تهتم الجامعة بإشراك طلبتها والعاملين فيها باالحتفاالت الوطنية والمناسبات الدينية، والفعاليات التي توطد العالقة مع 
 (.72الجدول رقم ) كما هو مبين في ( نشاطا  في هذا المجال،50مكونات المجتمع المحلي والعربي، وقد تم عقد )

 
 
 
 
 



 8102/8102  ةرننياأل الزيتونة لجامعة السنوي التقرير 

 

Page 105 of 138  

 
 

 2118/2119للعام قائمة األنشطة المجتمع ة التي نظمتها وشاركت فيها الجامعة  78جدول.
 الجهة المنظمة عنوان النشاط ت
/ 8107بروفة حفل تخريج الفوج الثاني والعشـــــرين لطلبة جامعة الزيتونة الفصـــــل الدراســـــي الصـــــيفي   1

 عمادة شؤون الطلبة األكرم . معالي األستاذ عيد الفايزرئيس مجلس األمناء برعاية   8102

 كليتي التمريض والصيدلة الفصل الصيفي .  8107/8102حفل أداء القسم لطلبة كليتي التمريض والصيدلة للعام الجامعي  2
 8107/8102حفل تخريج الفوج الثاني والعشـــرين لطلبة جامعة الزيتونة الفصـــل الدراســـي الصـــيفي    3

 عمادة شؤون الطلبة األكرم .  رئيس مجلس األمناء معالي األستاذ عيد الفايزبرعاية 

 ختام وتوزيع شهادات دورات شعبة التطوير االكاديمي  4
)تصــــميم ومونتاج الفيديو التعليمي وتضــــمينها لمواقع التعليم االلكتروني / بناء االختبارات التحصــــيلية 

 وتحليل نتائجها  / الكتابة العلمية ( 

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 المؤتمر الختامي للمشروع المدعوم من االتحاد اأوروبي  5
“ improving higher education quality in Jordan using mobile technologies for 
better integration of disadvantaged groups to socio – economic (Mequity ) 

األوروبية حيث يهدف لتحسين جودة التعليم في األردن لفئات األشخاص   Erasmus+ضمن مشروع 
ترشـــيح د.هيا المصـــالحة من  ذوي االحتياجات الخاصـــة باســـتخدام تقنيات األجهزة المحمولة  حيث تم

 كلية اآلداب / و د.عندليب أبو كامل من كلية التمريض 

جامعة العلوم والتكنولوجيا 
 ةردنياأل

 عمادة شؤون الطلبة حفل استقبال الطلبة الجدد في الجامعة .  6
بعنوان " العولمــة وأثرهــا على الــدول النــاميــة " التحــديــات  8102الملتقى األبــداعي العشـــــــــــــرون للعــام  7

والفرص  بمشـــــاركة جامعات من األردن و  االمارات، العراق ، فلســـــطين ، مصـــــر ، ع مان حيث بلغ 
 حث موزعة على ثالثة محاور مختلفةب 38عدد األبحاث المقبولة للمشاركة في الملتقى 

العربي لتدريب  المجلس
 طالب الجامعات العربية

 مكتب رئيس الجامعة  ي األمن الجامعي وموظفي الحركة جتماع لموظفي دائرتا 8
عمادة شــــــــــــؤون الطلبة ودائرة القبول والتســــــــــــجيل والمكتبة والمالية والعالقات العامة   أجتماع لموظفي 9

 مكتب رئيس الجامعة وشؤون العاملين . 

 كلية الصيدلة   اجتماع الطلبة للخريجين في  كلية الصيدلة  11
اليوم المهني في مدارس الكلية العلمية األسالمية للتعرف على التخصصات المطلوبة في سوق العمل  11

 المحلي وتشجيع الطالبات على دراستها .
مدارس الكلية العلمية 

 األسالمية
داب و حصول كلية اآلعلى شـهادِة ضماِن الجودِة العالمية األيزو  الجامعة حفل تكريم بمناسـبة حصـول 12

اء عضـــــــة  ألردنيوكلية االعمالة وكلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات  على شـــــــهادة ضـــــــمان الجودة األ
 الذين ساهموا في الحصوِل على شهادات ضماِن الجودةالكليات المعنية الهيئة التدريسية واالدارية في 

بحضــــــــور عدد من أعضــــــــاء مجلس النواب، ونائب رئيس هيئة االعتماد ومؤســــــــســــــــات التعليم العالي 
األجهزة األمنية في المنطقة ووجهاء المجتمع المحلي ورئيس  ومدراءوضمان جودتها والحكام االداريين 

لتدريســـــــــــية واألدارية في الجامعة و أعضـــــــــــاء الهيئة ا ناءهيئة المديرين وعدد من أعضـــــــــــاء مجلس أم
 الجامعة 

 رئاسة الجامعة

لطلبة قســـم المحاســـبة المتميزين ممن هم على مقاعد الدراســـة في  CMA – IMAحفل توزيع منح ال  13
 هم من قبل رؤساء اقسام المحاسبة ة والذين تم ترشيحردنيالجامعات األ

مؤسسة صرح الجمان 
 لالستشارات

اقي الدكتور قافي العر حفل تعارف الطلبة العراقيين ) الجدد مع الطلبة القدامى ( بحضـور المسـتشار الث 14
 عمادة شؤون الطلبة حيدر كامل 
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 الجهة المنظمة عنوان النشاط ت
 ةردنيجامعة الزيتونة األ ة ردنية الخاصة في جامعة الزيتونة األردنيأجتماع رؤساء الهيئات األدارية لدى الجامعات األ 15
 عمادة شؤون الطلبة طالبية ومجلس الطلبة في الجامعة البديلة ينظمه دائرة الخدمات ال معرض للطاقة 16
 كلية الحقوق  لقاء الطلبة الخريجين لكلية الحقوق  17
المشـــــاركة في المعرض التعليمي الســـــنوي ) معرض األوائل ( والذي ســـــيقام بعد نتائج الدورة الشـــــتوية  18

 معرض األوائل التعليمي الحاليللثانوية العامة للعام الدراسي 

 كلية الصيدلة لقاء للطلبة الخريجين في كلية الصيدلة 19
 عمادة شؤون الطلبة  شعبة النشاط الثقافي واألجتماعيالمهرجان الثامن للشعراء الشباب في جامعة فيالدلفيا تنظمه  21
ا / فرنســـا / ســـفير كندا / ســـفير ســـويســـر لقاء مجموعة من ســـفراء الدول الفرانكفونية للجامعة  ) ســـفير  21

سـفير بلجيكا ( وذلك للتحدث مع الطلبة والتحاور معهم حول موضـوع " ما واقع اللغة الفرنسية اليوم   
 وبماذا يخدم تعلمها  

كلية اآلداب / قسم اللغة 
الفرنسية واألنجليزية 

 وأدابهما
 عمادة شؤون الطلبة 8102/8102الدراسي األول من العام الجامعي بروفة حفل تخريج الفوج الثالث والعشرين للفصل  22
 كلية الصيدلة لكلية الصيدلة 8102/8102االجتماع مع الطلبة الخريجين للفصل الثاني والصيفي للعام الجامعي  23
لدراسي احفل أداء القسم للطلبة الخريجين من كليتي الصيدلة والتمريض الفوج الثالث والعشرين للفصل  24

 كليتي الصيدلة والتمريض 8102/8102األول من العام الجامعي 

برعاية  8102/8102حفل تخريج الفوج الثالث والعشــــرين للفصــــل الدراســــي األول من العام الجامعي  25
 عمادة شؤون الطلبة األكرم  رئيس مجلس األمناء معالي األستاذ عيد الفايز

 كلية اآلداب لكلية اآلداب .لقاء الطلبة الخريجين الرابع  26
 عمادة شؤون الطلبة ي ظل التوجيهات الملكية السامية ملتقى الجامعات العربية ف 27
 IEEE 2019الدولي األول في الهندســــة الكهربائية وتكنولوجيا المعلومات بعنوان "  ردنيالمؤتمر األ 28

Jordan Informational Joint Conference on Electrical Engineering and 
Information Technology (JEEIT)  نة جامعة الزيتو نظمه كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات في

 ينردنيونقابة المهندسين األ IEEE مجمعبالتعاون مع   ةردنياأل

كلية العلوم وتكنولوجيا 
المعلومات بالتعاون مع 

 IEEE مجمع
 ينردنيونقابة المهندسين األ

 رئاسة الجامعة ة في مدرسة االميرة ثروت /لواء ناعور ردنيافتتاح مسرح جامعة الزيتونة األحفل  29
 عمادة شؤون الطلبة الطلبة الوافدين ودعم الالجئين  ، نظمه شعبة  8102معرض الجاليات السابع للعام  31
 كلية الصيدلة لقاء يوم الخريج الرابع لكلية الصيدلة . 31
االنتشـــــــــــــار تم عقــده في اتحــاد الجــامعــات العربيــة ومن ثم تم  االنتقــال للجــامعــة في نفس اليوم مؤتمر  32

 عمادة شؤون الطلبة جامعة ة أ.د تركي عبيدات رئيس الالفتتاح وحدة دعم الطلبة الالجئين في  جامعة الزيتونة وذلك برعاي

 روضة فيالدلفيا الوطنية 8102/8102الدراسي تخريج أطفال التمهيدي في روضة فيالدلفيا الوطنية للعام  33
عام على تولي  81والمتمثلة بمرور  8102/8102األحتفـاالت بـاألعيـاد والمنـاســـــــــــــبات الوطنية للعام  34

 ةردنيجامعة الزيتونة األ جاللة الملك عبدهللا الثاني سلطاته الدستورية وعيد األستقالل ويوم الجيش 

الصـــــحي مع مركز صـــــحي الجامعة  و نشـــــاط صـــــحي يشـــــمل فحص الســـــكري افتتاح زاوية التثقيف  35
وفحص العالمات الحيوية وفحص جســــــماني عام وقياس كتلة العظم ومؤشــــــر كتلة الجســــــم ، ضــــــمن 
احتفاالت الجامعة بمناســــبة تولي جاللة الملك عبدهللا الثاني ســــلطاته الدســــتورية وعيد األســــتقالل ويوم 

 الجيش

 كلية التمريض +
 صحيالمركز ال

وزارة التعليم العالي والبحث   8102المشاركة في المعرض التعليمي الدولي للتعليم العالي في أقليم كردستان / العراق للعام  36
 العلمي
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 الجهة المنظمة عنوان النشاط ت
العــام / أدارة مكــافحــة  والــذي تقيمــه مــديريــة األمن 8102االحتفــال بــاليوم العــالمي لمكــافحــة المخــدرات  37

 المخدرات 
/ أدارة مديرية األمن العام 

 مكافحة المخدرات
حفل تكريم الصيادلة المدربين للطالب واعتماد مواقع التدريب لغاليات االعتماد األمريكي بأشراف لجنة  38

 كلية الصيدلة المعادلة والتدريب واألرشاد ومتابعة الخريجين .

ينظمه لجنة النشـــاطات الثقافية واألجتماعية والرياضـــية برعاية مســـتودع   RBCsأحتفال ســـنوية فريق  39
 كلية الصيدلة  pella pharmaceutical company، فارمسي ون ،  ردنيالحكيم األ

 رئاسة الجامعة عضاء الهيئة التدريسية والمدراءحفل أفطار رمضاني لعمداء الكليات و أ  41
دائرة الحركة ودائرة األمن الجامعي ودائرة الهندســـــــــة والصـــــــــيانة حفل أفطار رمضـــــــــاني للموظفين من  41

 رئاسة الجامعة والخدمات .

 رئاسة الجامعة تبادل التهاني بمناسبة عيد الفطر السعيد . 42
 عمادة شؤون الطلبة 8102/8102 الثاني للعام الجامعية للفصل ردنيمن طلبة جامعة الزيتونة األ 86تخريج الفوج بروفة  43
 كليتي 8102/8102 الثاني للعام الجامعيللفصل  كليتي الصيدلة والتمريض " خريجي " أداء القسم لطلبة 44

 الصيدلة والتمريض
 عمادة شؤون الطلبة 8102/8102 الثاني للعام الجامعية للفصل ردنيمن طلبة جامعة الزيتونة األ 86حفل تخريج الفوج  45
 لجــامعيللعــام ا ةردنيــجــامعــة الزيتونــة األالمشـــــــــــــاركين في الــدورات التــدريبيــة في طلبــة الحفــل تخريج  46

8102/8102   
مركز االستشارات وخدمة 

 المجتمع المحلي
نظمــة  8102/8102 للعـام الجـامعي ةردنيـجـامعـة الزيتونـة األالتبـادل الطالبي في حفـل تخريج طلبـة  47

 مكتب المجلس العربي للتدريب واالبداع الطالبي . 
مكتب المجلس العربي 
 للتدريب واالبداع الطالبي

المشــــــاركة في كرنفال " تخصــــــصــــــك علينا " والذي نظمه مؤســــــســــــة لقاء للتطوير والتدريب  في نقابة  48
 مقاولي االنشاءات 

 العالقات العاامة
 + القبول والتسجيل

 رئاسة الجامعة بمناسبة عيد األضحى المباركتبادل التهاني  49
  SPARK ة و مؤســـســـة ردنيالحفل الختامي لدورة ومســـابقة ريادة االعمال ينظمه  جامعة الزيتونة األ 51

 كلية االعمال الهولندية 

معرض االوائل التعليمي والذي يقام بعد أعالن نتائج الدورة الصـــــيفية للعام الدراســـــي الحالي وســــــتكون  51
ألف طالب وطالبة ،  031المشـــــــــاركة برعاية برونزية ، حيث ســـــــــيتقدم لألمتحانات الوزارية ما يقارب 

 ة ( للحدث . ردنييسبق الحدث حملة ترويجية يظهر فيها رعاية  ) جامعة الزيتونة األ
 معرض االوائل التعليمي

 
 
 
 

  ورشات العملالمحاضرات و 
 

المحاضرات التوعوية وورشات العمل، لما لذلك من أثر إيجابي على الطلبة والعاملين في تتابع الجامعة باهتمام كبير عقد 
( نشاطا  توزعت بين محاضرات وورشات عمل، كما هو مبين في الجدول 23الجامعة، وقد نظمت الجامعة واستضافت )

 (.72رقم )
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 2118/2119ابها في العام المحاضرات وورشات العمل التي نظمتها الجامعة أو نفذت في رح 79جدول.
 الجهة المنظمة عنوان النشاط ت

1 

تحاد ة و  إردنيدورة تدريبية بعنوان " إدارة الصــــــراع والوســــــاطة " بأشــــــراف جامعة الزيتونة األ
بمشـــــــاركة متدربين من جامعة اليرموك وجامعة الزرقاء   UNIMED الجامعات المتوســـــــطية

بتقديم الخدمات الالزمة للطلبة الالجئين من خالل بناء ة للمســــــــــاهمة ردنيوجامعة الزيتونة األ
 طنبول وزن من جامعة ايدن في اسقدراتهم المعرفية والحياتية واللغوية ، ألقتها الدكتورة أوزام أ

ة و اتحاد ردنيجامعة الزيتونة األ
 الجامعات المتوسطية

2 
األردن  لشــريدة من أكاديمية نهرا دورة تدريبية مجانية بعنوان " الموارد البشــرية " يلقيها أماني

 البناء المجتمع المحلي . 
 مركز االستشارات وخدمة المجتمع

3 

ورشــــــــــــة عمل بعنوان " براءات االختراع " يقيمها مكتب نقل التكنولوجيا برعاية حماية الملكية 
لبشري ا الفكرية الصـناعية في وزارة الصناعة والتجارة والتموين تعنى بحماية اإلبداع واالبتكار

في مجال العالمات التجارية وبراءات االختراع والرســوم والنماذج الصــناعية وتصــاميم الدوائر 
ن االختراع وميزات التســــجيل ع ةالمتكاملة والمؤشــــرات الجغرافية ومعاهدة التعاون بشــــأن براء

كرية فحماية الملكية الطريق المعاهدة ،  يلقيها المهندســة ميســاء الســبع و آخرون من مديرية 
 الصناعية 

عمادة البحث العلمي والدراسات 
 العليا

4 
 :دورات تدريبية بعنوان

1- proposal writing 
2- presentatation skills 

 كلية الهندسة والنكنولوجيا

5 

دورة تدريبية بعنوان  " تطوير المهارات التدريســية للتخصــصــات الفرانكفونية " باألشــتراك مع  
ة التي تدرس ردنيشـــــــــخص من مختلف الجامعات األ 85-81الوكالة الفرانكفونية بمشـــــــــاركة 

اللغة الفرنســـية ، يلقيها الخبير والمدرب أحمد حافظ من لبنان  والســـيدة ميراند خلف مســـؤولة 
 في الوكالة الجامعية الفرانكفونية والسيدة كاترينا سباتيني الملحق الثقافي في عمانالمشاريع 

 كلية اآلداب /
قسم اللغة الفرنسية واألنجليزية 

 وأدابهما

6 
 ورشة السالمة داخل مختبرات كلية الهندسة والتكنولوجيا ، استهدفت مشرفي وفني المختبرات 

   أيام ( 6ساعات تدريبية لمدة )  6
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

7 
دورة تدريبية بعنوان " تصــميم ومونتاج الفيديو التعليمي وتضــمينها لمواقع التعليم االلكتروني " 

 أيام ( 6ساعة تدريبية لمدة )  05 -جابر والدكتورة سكينة القطاونة  ألقاها الدكتور خالد
 مكتب االعتماد وضمان الجودة

8 
دكتور زياد ألقاها ال دورة تـدريبيـة بعنوان " بنـاء االختبـارات التحصـــــــــــــيليـة وتحليـل نتـائجها  " 

 أيام ( 6ساعة تدريبية لمدة )  05” - النمراوي 
 مكتب االعتماد وضمان الجودة

9 
ســـاعة تدريبية لمدة  05 -ية " ألقاها الدكتور محمد الســـبع دورة تدريبية بعنوان " الكتابة العلم

 أيام( 6)
 مكتب االعتماد وضمان الجودة

 دائرة المكتبة IEEEورشة عمل تدريبية حول قاعدة  11

11 

عن   “ Integrated Photovoltaic System with storage “ ورشـــــــــة عمل بعنوان
تخزين الطاقة الشـمسـية في البطاريات على هامش مؤتمر الهندسـة الميكانيكية الدولي التاسع 
نفذها الدكتور اياد الســـــــــــرطاوي من شـــــــــــركة خدمات الطاقة والدكتور علي الزيود من قســـــــــــم 

 شخص 05استهدفت مهندسين من سوق العمل وشارك فيها   تكنولوجيا الطاقة البديلة

 لوجيا /كلية الهندسة والتكنو 
 قسم تكنولوجيا الطاقة البديلة

12 
محاضــــــرة توعوية بعنوان " مخاطر األشــــــاعة األجتماعية واالقتصــــــادية " تســــــتهدف الطالب 
للتوعية من مخاطر األشـاعة األجتماعية واالقتصـادية وضرورة التآكد والتدقيق قبل المساهمة 

 عمادة شؤون الطلبة
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ة القانون الطلبة وكليبنشر أية معلومات والتعريق بمنصة " حقك تعرف " ونفذها عميد شؤون 

 واألعمال

13 
ورشة عمل بعنوان " مشاريع التخرج : الغايات والممارسات وكيفية تخطيها بنجاح " تستهدف 

 طالب كلية الهندسة والتكنولوجيامن  8+0طالب مشروع 
 الهندسة والتكنولوجياكلية 

14 
بـــــــالـــتـــعـــــــاون مــــع الـــمـــركــــز محاضرة بعنوان " أساسيات التعامل مع ذوي اإلعاقة البصرية " 

 لتأهيل وتدريب الكفيفات باألردنالسعودي 
 عمادة شؤون الطلبة

15 
محاضـرة بعنوان " جروح األسـلحة النارية نفذها حمزة غازي محمد الغزاوي أخصـائي األسلحة 

 النادي الملكيالنارية من 
 كلية الحقوق 

16 
و زيارة اكاديمية التنمية المتكاملة    CISIومحـاضـــــــــــــرة بعنوان " اتفـاقيات التعاون مع معهد 

CISI  إلى  ةتســـتهدف اعضـــاء الهيئة التدريســـية في قســـم العلوم المالية والمصـــرفية باألضـــاف
 طلبة القسم

 قسم العلوم المالية والمصرفية /
 كلية االعمال

17 
يوم لكل دورة . بأشراف  05) طريقي إلى الوظيفة + أخالقيات العمل (  بواقع  إنجازدورات 

 وتشجيع روح المبادرة الفردية ردنيلتعزيز قدرات الشباب األ إنجازحنان مرعي ومؤسسة 
عمادة شؤون الطلبة / مكتب االرشاد 

 والتأهيل الوظيفي

18 
 ردنينحن قـادة مجتمع + مشـــــــــــــروعي الريـادي ( لتعزيز قـدرات الشـــــــــــــباب األ (إنجـازدورات 

 وتشجيع روح المبادرة الفردية
عمادة شؤون الطلبة / مكتب االرشاد 

 والتأهيل الوظيفي

19 
لمهندس ا امحاضـــــرة بعنوان " التهيئة لســـــوق العمل " تســـــتهدف خريجي كلية الصـــــيدلة  نفذه

 خليل بطرس وهاب
 كلية الصيدلة

 كلية الصيدلة ضرات مراجعة لطلبة كلية الصيدلةمحا 21
 كلية الهندسة والتكنولوجيا .8+0ورشة عمل بعنوان " مشاريع التخرج :التقرير المعتمد " تستهدف طالب مشروع تخرج  21

22 
التكنولوجيا / كلية العلوم مكتب نقل  نظمها مكتب نقل التكنولوجيامحاضرة بعنوان " كيفية كتابة نموذج العمل التجاري " 

 وتكنولوجيا المعلومات

  STCTSمحاضــــــــــرة " جودة البرمجيات في ســـــــــــوق العمل "  نفذها المدير التنفيذي لمركز  23
 للتدريب واالستشارات صفاء طليب

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

ث معهد المعارج وباحمحاضـــــرة بمناســـــبة ذكرى المولد النبوي نفذها  طالب ابو ســـــنينة مدير  24
 في األفتاء

 عمادة شؤون الطلبة

 “ Al machine learning and data analytics : future Careers ندوة بعنوان "  25
 ت أستهدفت طلبة ومدرسيين الكليةألقاها المهندس أحمد عبيدا

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

 كلية الهندسة والتكنولوجيا IEEEدورة تمديدات كهربائية نظمها قسم الهندسة الكهربائية ومكتب  26
 كلية الهندسة والتكنولوجيا IEEEنظمها قسم الهندسة الكهربائية ومكتب    ”IOT“محاضرة بعنوان  27

28 
لسرطان لمحاضـرة توعوية عن مرض السـرطان نفذها الدكتورة يسـار قتيبة من مركز الحسين 

 وسيتحدث فيها الطالب رامز هاني عن تجربته في مرض السرطان .
 عمادة شؤون الطلبة

 كلية الصيدلة محاضرة للدكتور ) مأمون ذياب ( من جامعة ألستر بعنوان " أوراق عمل " 29
 كلية العلوم والتكنولوجيا نظمها نادي تكنولوجيا المعلومات   BLOCKCHAINمحاضرة تعريفية في  31

31 
ومشــرفي  8+0ورشــة عمل بعنوان " مشــاريع التخرج : التقرير المعتمد لطالب مشــروع تخرج 

 المشاريع في كلية الهندسة والتكنولوجيا  نفذها د. رشاد محمد حنبلي .
 كلية الهندسة والتكنولوجيا
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 الجهة المنظمة عنوان النشاط ت

32 
"                       Technical Aspects of the pharmaceutical Industry " محاضــــــــــــرة بعنوان

) الصناعات الدوائية  ( نفذها الدكتور رائد صالح للطلبة المتوقع تخرجهم على نهاية الفصل 
   Goodness care من الدراسي األول للعام الجامعي

 كلية الصيدلة

33 
محاضــــرة بعنوان " حقق حلمك " يلقيها المحاضــــر خالد حوراني مدير التنمية البشــــرية نظمها 

 شعبة النشاط الثقافي واألجتماعي
 عمادة شؤون الطلبة

 

34 
ورشــة عمل بعنوان " لقاء الكتاب " لطلبة قســم اللغة العربية / كلية اآلدب في األجواء الباردة 
و األجواء الدافئة ابتداء من يوم الثالثاء من كل أســـــبوع حتى بداية امتحانات الفصـــــل الثاني 

8102/8102 

 كلية اآلدب

 كلية الصيدلة محاضرات لطلبة كلية الصيدلة 35

36 
بعنوان " المشـــروع الريادي " نظمها  مركز االســـتشـــارات وخدمة المجتمع  نجازورشـــة عمل إل

 إنجازبالتعاون مع اكاديمية نهر األردن ومؤسسة 
 مركز االستشارات وخدمة المجتمع

بعنوان " المشــروع الريادي  " نظمها  مركز االســتشــارات وخدمة المجتمع  نجازورشــة عمل إل 37
 إنجازبالتعاون مع اكاديمية نهر األردن ومؤسسة 

 مركز االستشارات وخدمة المجتمع

 كلية اآلداب محاضرة لألستاذ طارق حامد بمناسبة يوم اللغة العربية 38

39 
بعنوان " طريقي وظيفتي  " نظمها  مركز االســــتشــــارات وخدمة المجتمع  نجازورشــــة عمل إل

 إنجازبالتعاون مع اكاديمية نهر األردن ومؤسسة 
 مركز االستشارات وخدمة المجتمع

41 
نـدوة بعنوان  " تشـــــــــــــجيع االســـــــــــــتثمار في األردن  " نفذها بالل الحموري / احمد المجالي / 

 عبدهللا العطيوي / أحمد المساعفة
 كلية االعمال

41 
للحصـــول  صـــية بنجاحورشـــة عمل بعنوان " كيفية كتابة الســـيرة الذاتية وأجتياز المقابلة الشـــخ

 على عمل "
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

42 

لطلبة قســــم المحاســــبة من مســــتوى   CMA/CPAندوة تعريفية بشــــهادات المحاســــبة المهنية 
في   KPMGالســـــنة الثالثة والرابعة  نفذها الســـــيد حاتم القواســـــمي الشـــــريك التنفيذي لشـــــركة 

األردن والعراق وفلســــــــــــطين والرئيس الحالي التحاد المحاســــــــــــبين والمراجعين العرب والرئيس 
  JACPAين ردنيالسابق لجمعية المحاسبين القانونيين األ

 كلية االعمال
 قسم المحاسبة /

 كلية الصيدلة محاضرات مراجعة لطلبة الجدد من كلية الصيدلة لمادة علوم  الحياة  43
 كلية الهندسة و التكنولوجيا نولوجيا طلبة كلية الهندسة والتكورشة عمل بعنوان " كيف تجتاز المقابلة الشخصية بنجاح " ل 44

45 

 Applied Leadership Training For Directors of tha “ورشـــــــــــة عمل بعنوان 
faculty development and quality assurance centers at Jordanian 

universities “  في جامعة الزيتونة ضـــمن مشـــروع " تطوير وحدات التطوير األكاديمي في
 ة / المرحلة الثانية"ردنيالجامعات األ

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 
لمجلس الثقافي بالتعاون مع ا

 البريطاني

46 
 Applied Advanced Statistics Assisticd withالــــدورة التــــدريبيــــة األولى بعنوان 

SPSS software   ســــــاعة تدريبية  05نففذها الدكتور صــــــائب الجنايدة من كلية االعمال
 )ثالثة أيام ( 

 مكتب االعتماد وضمان الجودة

47 
 الدورة التدريبية الثانية بعنوان 

Applied Basic Statistics Assisticd with SPSS  محمود الكاللدة   نففذها الدكتور
 من كلية التمريض

 مكتب االعتماد وضمان الجودة
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   ساعة تدريبية ) ثالثة أيام (  05

48 

 الدورة التدريبية الثالثة بعنوان 
Applied Based Statistics Assisticd with SPSS software  

 نففذها الدكتور محمد صالح خطاب  خبير تربوي من خارج الجامعة 
   ساعة تدريبية ) ثالثة أيام (  05

 مكتب االعتماد وضمان الجودة

49 
ندوة بعنوان "  تكنولوجيا الذكاء الصـــــــــــــناعي " ضـــــــــــــمن اطار اتفاقية التبادل األكاديمي عبر 

طانيا ة وجامعة برادفورد / بريردنياألبرنامج ايراســـــموس بلس والموقعة ما بين جامعة الزيتونة 
 في جامعة برادفورد .   Visual Computing ، نفذها أ.د رامي قهوجي من مركز 

 مكتب العالقات الخارجية

51 
 Hypothetical ABET( بعنوان  ABETورشــــــــة عمل حول برنامج اإلعتماد األمريكي ) 

Visit   . تستهدف قسم الهندسة المدنية والبنية التحتية ورؤساء األقسام االكاديمية 
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

51 
ندوة بعنوان " تصميم طريق الحرير الجديد " نفذها دولة األستاذ الدكتور عصام شرف األفخم  

 بق .المصري األسعضو المجلس األستشاري الدولي لمبادرة الحزام والطريق ورئيس الوزراء 
 رئاسة الجامعة

52 

ندوة حول الفنون المتعلقة بطالب الجامعات ) قضــــــــايا وأنواع الفنون ( نفذها أ.د خالد الخمرة 
من جامعة اليرموك لمناقشـــة أهمية الفن وأثره على ســـلوك المجتمع ومناقشـــة أنواع الفنون بين 

لى ومناقشة أثر التكنولوجيا عالماضـي والحاضـر وتصـنيف الفنون من خالل األتصال والعلم 
 الفنون المعاصرة .

كلية العمارة والتصميم / قسم 
 التصميم الجرافيكي

 كلية اآلداب ورشة عمل بعنوان " اإلسغاف األولي النفسي " لطالب معلم صف / سنة ثالثة ورابعة  53

كلية اآلداب / قسم اللغة الفرنسية  ندوة بعنوان " اللغة والهوية "  أقامها قسم اللغة الفرنسية واألنجليزية  54
 واألنجليزية وآدابهما

 كلية االعمال  محاضرة بعنوان " متطلبات بناء ريادة المشاريع " 55

56 
ورشـــــــة عمل بعنوان " التعليم االلكتروني " نفذها الدكتور خالد جابر والســـــــيد ثائر ابو شـــــــرار 

 تستهدف أعضاء الهيئة التدريسية لقسم الهندسة المدنية والبنية التحتية . 
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 كلية اآلداب محاضرة بمناسبة ذكرى األسراء والمعراج بعنوان " القدس أمام التحديات "   57

58 
ورشــــة عمل بعنوان " مناقشــــة دراســــة التقييم الذاتي لكلية الهندســــة و التكنولوجيا "  ألعضــــاء 

 الهيئتين األدارية والتدريسية وممثلين عن الطلبة من جميع األقسام .
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

59 
العميد أنور ســـــــــــالمة محاضـــــــــــرة بعنوان " المخدرات وأضـــــــــــرارها وطرق الوقاية منها " نفذها 

 الطراونة مدير مكافحة المخدرات .
عمادة شؤون الطلبة / شعبة النشاط 

 الثقافي

61 
للتصــــــميم  " نفذها المهندس حســــــام زكية  تســــــتهدف  REVITورشــــــة عمل بعنوان " برنامج 

 طالب قسم الهندسة المدنية والبنية التحتية . 
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

61 
( عن جائزة التميز وهي 8( ومشـــــــروع التخرج ) 0محاضــــــرة علمية لطلبة مشــــــروع التخرج ) 

 جائزة عالمية في هندسة العمارة حول العلم لمنح منح دراسية وفرص عمل للفائزين . 
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات دورة علمية في ) أساسيات برمجة الوورد وكيفية تأمين الهواتف النقالة من األختراق (  62

63 
محاضــرة علمية بعنوان " ربط االطار النظري باالطار الميداني في مجال تســويق الخدمات " 

ثمارات شــركة عرموش لالســتنفذها الســيد عبد المجيد الســويطي مدير التســويق والمبيعات في 
 السياحية .

 كلية االعمال / قسم التسويق
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64 
محاضــــــرة ثقافية حول دائرة ضــــــريبة الدخل والمبيعات وقانون الضــــــريبة الجديد " نفذها مدير 
دائرة ضــــــريبة الدخل والمبيعات الســــــيد حســــــام أبو علي تســــــتهدف أعضــــــاء الهيئتين األدارية 

 والتدريسية وطلبة الكلية .

 االعمال / قسم المحاسبةكلية 

65 
محاضـــرة توعوية عن االمراض المزمنة والعناية الشـــخصـــية نفذها اللجنة الطالبية االكاديمية 

 في كلية الصيدلة .
 كلية الصيدلة

 كلية الصيدلة ندوة بعنوان " ندوة تهيئة الخريجين لسوق العمل "  66

67 
محاضــــــرة بعنوان " أخالقيات و ممارســــــات المهنة تهدف إلى ترســـــــيخ أخالقيات المهنة لدى 

 طالب كلية الهندسة والتكنولوجيا " . 
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

68 
 Capstone design project checkup review of SSR “ورشـــــــــــة عمل بعنوان 

criteria and follow up the hypothetical ABET visit requirements “      نفذها
 أ.د وجدان ابو الهيجاء 

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

ورشــــــة للتعريف بأهمية الرياضــــــيات في حياتنا وكيفية دراســــــة مادة الرياضــــــيات والتحضــــــير  69
 المتحاناتها بشكل سهل على طالب المدارس .

 كلية العلوم والتكنولوجيا

 كلية الهندسة PMI – Jordan Chapterورشة عمل بعنوان " تعريف بمعهد أدارة المشاريع / األردن  71

71 
ندوة للطلبة بعنوان " الســـــــــــلم المجتمعي " نظمها مركز الســـــــــــلم المجتمعي  ألعطاء نبذة عن 

 المركز تمهيدا  إلنشاء نادي للسلم المجتمعي داخل الجامعة . 
 مركز السلم المجتمعي

 كلية الهندسة والتكنولوجيا محاضرة تقوية في الرياضيات ) حل المعادالت الجبرية والتكامالت (  72

73 
لمدة  IEEE نفذها المهندسة ديما زيدان من مكتب  “ “ Matlabورشـة عمل تعليمية بعنوان 

 أسابيع / محاضرة اسبوعيا  / لمدة ساعة يوميا  . 5
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 كلية الهندسة والتكنولوجيا محاضرة تقوية في الرياضيات ) حل المعادالت الجبرية والتكامالت (  74

ورشــــة عمل بعنوان " يوم الكرامة " في مجال الفنون التشــــكيلية بالتعاون مع مؤســــســــة عمون  75
 لمسابقة األعمال المشاركة  في اللفنون ممثلة بالسيدة صفاء الشريف ، حيث تم بعدها تحكيم 

 كلية العمارة والتصميم

76 
ورشـــــة عمل بعنوان " تكنولوجيا الميكانيك والصـــــناعة المتقدمة " نفذها المهندس عبد الســـــالم 

تستهدف  مهندسو وطلبة   Green Engineering & Sustainable Design غضيه / 
 أقسام  الهندسة الميكانيكية والهندسة الكهربائية وتكنولوجيا الطالقة البديلة . 

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

ضـــــــــــمن اليوم العلمي بمناســـــــــــبة   Tuned HUBورشـــــــــــة عمل لشـــــــــــركة برمجيات المتقنة  77
 االحتفاالت الوطنية 

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

محاضــــــرة عن الســــــبل المثلى للتعامل مع وســــــائل التواصــــــل األجتماعي ألقاها مندوب وحدة  78
 ةالعلمي بمناسبة االحتفاالت الوطني مكافحة الجرائم األلكترونية / األمن العام .، ضمن اليوم

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

79 
نـدوة نقـاشـــــــــــــيـة لتطوير التكنولوجيـا في عهد الملك عبدهللا الثاني والمســـــــــــــتقبل لها في األردن 
بالتعاون مع مؤســســة فاي للعلوم وجمعية انتاج لشــركات تكنولوجيا المعلومات واالتصــاالت ، 

 ضمن اليوم العلمي بمناسبة االحتفاالت الوطنية . 

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

81 
تثقيفية تحت شـــعار ) الســـالمة والصـــحة المهنية ثقافة مجتمع ( نظمتها مديرية الســـالمة ندوة 

ة عضـــاء الهيئة التدريســـيوالصـــحة المهنية ضـــمن فعاليات األســـبوع الوطني الخامس عشـــر أل
 والطلبة 

لجنة السالمة والصحة / جامعة 
 ةردنيالزيتونة األ

 الصيدلةكلية  ندوة بعنوان  " اليوم الوظيفي "  81



 8102/8102  ةرننياأل الزيتونة لجامعة السنوي التقرير 

 

Page 113 of 138  

 
 

 الجهة المنظمة عنوان النشاط ت

82 
نفذها    Mendix Workshop and Averitra Products ورشة عمل " تدريبية " بعنوان 

Eng Ahmad Obidat & Matt Danials     تســــــتهدف اعضــــــاء الهيئة التدريســــــية من
 كليتي الهندسة والتكنولوجيا وكلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات والطلبة .

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

83 
في منطقة   Emeraldورشـة عمل تدريبية نفذها السـيدة أريج البرغوثي  مديرة أعمال الناشر 

الشـرق األوسـط وشـمال افريقيا ألعضـاء هيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا / كلية االعمال 
 حول مستجدات المحتوى وتطوراته وتحديثات االشتراك في قاعدة البيانات 

 دائرة المكتبة

84 
كتابية لطلبة قســـم اللغة الفرنســـية في المدرســـة الثانوية الفرنســـية الدولية  بهدف تعزيز ورشـــة 

 مهاراتهم اللفظية واللغوية مع الناطقين بها ، نفذها د.اثول عبد الحي وم. ألما بالو .
قسم اللغة الفرنسية واألنجليزية 

 وآدابهما

85 
" ورشــــة عمل " لتوضــــيح آلية المشــــاركة في جائزة ســــمو ولي العهد الفضــــل تطبيق خدمات 

 حكومية 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

86 
دورة تـدريبيـة بعنوان " تطبيقـات في نظـام أدارة الجودة " نفـذهـا الـدكتور فراس العزة وأســـــــــــــماء 

 تدريبية لمدة ثالثة أيامساعة  05زيتون من مكتب االعتماد وضمان الجودة ، 
 مكتب االعتماد وضمان الجودة

 
 األنشطة الالمنهج ة 

 
األنشطة الالمنهجية جزء مهم في الحياة الجامعية للطلبة، تسمح بانفتاحهم على األخرين والتفاعل مع المجتمع المحلي 

نشاطا  ال منهجيا ، كما هو مبين في  (043) 8102/8102وفهم أكبر للبيئة المحيطة، وقد نظمت الجامعة في العام 
 (.21الجدول )

 
 2118/2119التي نفذتها الجامعة خالل العام  األنشطة الالمنهج ة  81جدول.

 الجهة المنظمة عنوان النشاط ت

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات " 8102منهجي بعنوان " المسابقة الوطنية للبرمجة نشاط ال  .0
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات جلسة توليد أفكار نظمها مكتب نقل التكنولوجيا    .8
دروس تقوية في مادتي الرياضيات والعلوم ألطفال جمعية ) عين كارم الخيرية ( ينظم النشاط لجنة   .6

 العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحلي كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 وتكنولوجيا المعلوماتكلية العلوم 

نشاط ال منهجي بعنوان " هندسة البرمجيات في سوق العمل " ينظمه لجنة األنشطة في قسم هندسة   .4
 البرمجيات بالتعاون مع نادي تكنولوجيا المعلومات 

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات نشاط ال منهجي بعنوان " جلسة تحكيم األفكار واختيار الفريق الفائز " ينظمه مكتب نقل التكنولوجيا   .5
دروس تقوية في مادتي الرياضيات والعلوم ألطفال جمعية ) عين كارم الخيرية ( ينظم النشاط لجنة   .3

 ساعات  4العمل التطوعي وخدمة المجتمع المحلي كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات ، لمدة 
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

لكترونية " نفذه د. محمد عبدهللا منسق أنشطة كلية العلوم نهجي بعنوان "المحافظ المالية االنشاط ال م  .7
 وتكنولوجيا المعلومات ونادي تكنولوجيا المعلومات برعاية شركة زين لألتصاالت

 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات

 المعلوماتكلية العلوم وتكنولوجيا  بة في كلية العلوم والتكنولوجياينظمه مجلس الطل   PLASTATIONدوري   .2
 كلية الصيدلة نظمه فريق سيروتنين    “ Be confident be future “نشاط ال منهجي بعنوان   .2

طالب  411طالب وحضور  2 بمشاركةنشاط ثقافي واكاديمي بعنوان )إرشاد سنفور( في كلية الصيدلة   .01
 سنه أولى

 كلية الصيدلة
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من اعضاء الهيئة  4مشاركة ب الوحدات الكوز/جمعية ( في مجاني نشاط خدمة مجتمع بعنوان )يوم طبي  .00
 611التدريسية و االداريين وحضور 

 كلية الصيدلة

ة اللجن من طالب 2مشاركة بنشاط اجتماعي بعنوان )ملتقى افطار كلية الصيدلة( في كلية الصيدلة   .08
 طالب 051الطالبية وحضور 

 كلية الصيدلة

  RBCsفريق بمشاركة( في كلية الصيدلة ترحيب بالطلبة الجدد RBC Happyنشاط اجتماعي بعنوان )  .06
 طالب 851الطالبي وحضور 

 كلية الصيدلة

 كلية الصيدلة طالب  08مشاركة ب لجنة القدس /نشاط بعنوان )مسابقه حفظ سوره االسراء( في كلية الصيدلة  .04
 كلية الصيدلة طالب 011مشاركة ب عات لكره القدم( في كلية الصيدلةنشاط رياضي بعنوان )بطولة الدف  .05
 كلية الصيدلة  الطالبي  RBCsفريق  بمشاركة( ةحلقات فيديو مصور   RBCs Pharmaنشاط خدمة مجتمع بعنوان )  .03
التغيير  ةلجنطالب  3 بمشاركة( في كلية الصيدلة Play Station Fifa 19اجتماعي بعنوان )بطولة   .07

 طالب 51وحضور 
 كلية الصيدلة

وحضور طلبة  3 الطالبية ةبمشاركة اللجنفي كلية الصيدلة  أفضل مشرف مختبرو فضل دكتور أتكريم   .02
 ةكلية الصيدل

 كلية الصيدلة

 851وحضور بمشاركة فريق سيروتونن الطالبي ( the Healthy Dayثقافي بعنوان )و  نشاط صحي  .02
 شخص

 كلية الصيدلة

فريق  ةبمشارك( ةالهيئة التدريسة لكلية الصيدلاء مع أعض ةاط اجتماعي بعنوان )مقابالت مصور نش  .81
RBCs  الطالبي 

 كلية الصيدلة

( في كلية الصيدلة 8108خريج بعنوان )لو رجع فيك الزمن تجربة دفعه اللقاء  خاللنشاط اجتماعي   .80
 طالب 011بمشاركة  

 كلية الصيدلة

ئة تدريس أعضاء هيشراف بإنشاط خدمة مجتمع بعنوان )تحكيم مسابقة علمية لمدرسة الحصاد التربوي(   .88
 من الكلية

 كلية الصيدلة

 كلية الصيدلة طالبة 86شاركت فيها لجنة التغيير  بمشاركةلية الصيدلة ( لطالبات كجلسة حوارية للبناتنشاط )  .86
 كلية الصيدلة ةلبة الكليط شارك فيهلجنة التغيير  بمشاركةكلية الصيدلة نشاط بعنوان )الرسائل القرانية( في   .84
 كلية الصيدلة طالب 31بحضورمسرح المكتبة ( في ضاءات صيدالنيةإنشاط ثقافي بعنوان )  .85
 كلية الصيدلة طالب 611حضورو  RBCsفريق بمشاركة ( Star of pharmacy 2نشاط ثقافي بعنوان )  .83
 811حضورو  ةادلالصيبمشاركة نقابة مسرح المكتبة ( في تدريبالبدأ أكيف بعنوان )عقد نشاط ثقافي   .87

 طالب
 كلية الصيدلة

 كلية الصيدلة طالب 011وحضور فريق سيروتونين  بمشاركة( ةارسم بسمبعنوان ) اجتماعينشاط   .82
 كلية الصيدلة محاضره في جامعه جرشمن خالل إلقاء مجتمع  ةنشاط خدم  .82
 كلية الصيدلة طالب 811فريق سيروتونين بحضور بمشاركة( خليل الزيود ة للسيدمحاضر بعنوان )نشاط  ثقافي   .61
 411ور وحضة االداريو الهيئة التدريسية  من عضاءأ  بمشاركة الكلية العلمية االسالمية في يوم طبي  .60

 شخص
 كلية الصيدلة

 كلية الصيدلة طالب 851حضور و لجنة التغيير  بمشاركة( صحتك بتهمنا) يوم صحي توعوي   .68
 811 وحضور الطالبيه ةفريق اللجنبمشاركة  / مادباتينية للبناتالالمدرسة البطركية اليوم توعوي في   .66

 شخص
 كلية الصيدلة

 كلية الصيدلة لتدريسيةبمشاركة أعضاء من الهيئة ا الكلية العلمية االسالمية في ) فضاءات العلوم( تحكيم مسابقة انتل  .64
 طالب 011مشاركة ب( ةرياضي بعنوان )دوري كلية الصيدلعقد نشاط   .65

 
 كلية الصيدلة
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 ةدلانقابة الصيو  RBCsفريق  بمشاركة الصيدالنية االولى بين الجامعات االردنية ةالعلمي المسابقةنهائي   .63

 مشارك 811 وحضور
 

 كلية الصيدلة

 ماجده الغنيميين  .د ( ألقتهاfood safetyبعنوان ) ةمحاضره توعوي  .67
 

 كلية الصيدلة
 الطالبية  ةاللجن بمشاركةنشاط اجتماعي بعنوان )استقبال رمضان(   .62

 
 كلية الصيدلة

 يتيم  411 وحضورالفرق التطوعية للطلبة  بمشاركةيتام( لألفطار إنشاط اجتماعي بعنوان )  .62
 

 كلية الصيدلة
 كلية التمريض باالعياد الوطنيةالطلبة ضمن احتفاالت الجامعة زاوية التثقيف الصحي للعاملين و   .41
المركز الصحي و باشتراك كلية التمريض شرب الحليب على حملة تطعيم االنفلوانزا وتشجيع كبار السن   .40

 بو بكر الصديق/ منطقة خريبة السوق بالتعاون مع أمانة عمان الكبرى في مركز أ
 كلية التمريض

القلب االمريكية ضمن حملة " مارس شهر منقذ حملة " استطيع أن أنقذ حياة " بالتعاون مع جمعية   .48
 القلب " في رحاب الجامعة

 كلية التمريض

مبادرة التوعية والفحص السريري عن سرطان الثدي ضمن فعاليات الشهر الوردي كلية التمريض في   .46
راجعات األناث من خارج على مدار يومين للمعاون مع مركز الحسين للسرطان وبالت الجامعةرحاب 

 العامالت بالجامعة من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والطالبات الجامعة و 

 كلية التمريض
 

نفذه    Bleeng Controlنشاط ال منهجي لطلبة كليتي التمريض والصيدلة بعنوان " التحكم بالنزيف"   .44
 رئيس القسم بالتعاون مع جراحين أردنيين

 التمريض كلية

للفقراء" ومساعدات لألسر العفيفة في المناطق النائية في مدينة معان حملة بعنوان "شتاء دافئ   .45
 بالتعاون مع جمعية العهد و الوالء الخيرية

 كلية التمريض

  DELFمنهجي بعنوان "اليوم الفرنسي"  يقيمه المعهد الثقافي الفرنسي لعرض امتحانات نشاط ال  .43
 والدراسات العليا في فرنسا ، وزيارة من الملحقية الثقافية في السفارة الفرنسية

 كلية اآلداب

محمد  .دالناقد العراقي أ. ألقاهاشكالية الهوية في أدب الطفل العربي" منهجي ثقافي بعنوان "إنشاط ال  .47
 صابر

 كلية اآلداب

 كلية اآلداب الفرنسي زيارة الى المعهد الثقافي   .42
 كلية اآلداب اقامة ندورة بعنوان " اللغة والهوية " في مسرح المكتبية   .42
 كلية اآلداب واالنجليزية وآدابهما  لقاء السفراء مع طلبة قسم اللغة الفرنسية  .51
 من طالب قسم اللغة الفرنسيةمدرسة الثانوية الفرنسية الدولية مع مجموعة لطلبة الورشة كتابية   .50

 واالنجليزية
 اآلدابكلية 

 كلية اآلداب االحتفال بيوم باللغة العربية   .58
 كلية اآلداب استضافة اإلعالمي طارق حامد  .56
 كلية اآلداب لقاء الكتاب  .54
تحليل السلوك البشري( بالتعاون مع و محاضرات عدة بعنوان ) مدخل الى دراسة السلوك اإلنساني   .55

 مديرية االمن العام
 كلية اآلداب

 كلية اآلداب االساءة ضد االطفال بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم/ ناعورمحاضرة حول   .53
 كلية اآلداب محاضرة حول التطرف واالرهاب بالتعاون مع مديرية شباب مادبا  .57
 كلية اآلداب زيارة لدار رعاية المسنين/ الجويدة بيوم االم  .52
 كلية اآلداب بلدية مادبا الكبرى حملة النظافة لالماكن السياحية في مادبا بالتعاون مع   .52
 كلية اآلداب عاقة بالتعاون مع مديرية التنمية االجتماعية/ ناعورمحاضرة حول حقوق االشخاص ذوي اإل  .31
 كلية االعمال دارة المختبرات الجرمية/ مديرية األمن العامدارية المتقدمة إللمية لطلبة قسم نظم المعلومات اإلزيارة ع  .30
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 كلية االعمال داريةاني( لطلبة قسم نظم المعلومات االنجليزية )مجباللغة االنادي محادثة   .38
 كلية االعمال ات في تحقيق التطبيقات المحاسبية"نشاط المنهجي توعوي بعنوان " استخدام تكنولوجيا المعلوم  .36
 كلية االعمال شعبة نظم الوسائط المتعددة و عرض ومناقشة المشاريع المقدمة من طلبة قسم نظم المعلومات األدارية   .34
أكاديمية  نفذت بالتعاون مع  Advanced Microsoft Excelمبادرة تشاركية وورشة عمل بعنوان  .35

 نهر األردن 
 كلية االعمال

 كلية االعمال SPARK مؤسسة مع  بالتعاون  والجامعة االعمال كلية في الريادية لالفكار ومسابقة دورة  .33
 كلية االعمال   McDonalds مطاعم في التسويق مديرألقاها  التسويق في محاضرة  .37
 كلية االعمال  Wizoo stores المحلي المجتمع من نجاح قصص: ريادية اعمال ندوة  .32
 لخريجينا المحاسبة وطلبة الرابعة والسنة الثالثة السنة مستوى  من المحاسبة قسم لطلبة توعوية ندوة  .32

  (KPMG) شركةبالتعاون مع  (CPA/CMA) المهنية المحاسبة بشهادات لتعريفهم
 كلية االعمال

 المعتمد االداري  المحاسب وشهادة (CPA) الدولية المعتمد القانوني المحاسب شهادة عن عمل ورشة  .71
  (CMA)  الدولية

 كلية االعمال

 من اعتبارا   به العمل بدء تم والذي( 8102) لسنة( 62) رقم الدخل ضريبة قانون  حول محاضرة  .70
 والمبيعات الدخل ضريبة دائرة عام مدير ألقاها 0/0/8102

 كلية االعمال

 كلية الحقوق  حقوق إلى محكمة الجنايات الكبرى زيارة طلبة كلية ال  .78
 كلية الحقوق  ردنيمبادرة جامعات ضد الفساد برعاية مركز الشفافية األ  .76
 كلية الحقوق  جامعة عمان العربية في مسابقة المحاكمة الصورية المشاركة في   .74
 كلية الهندسة والتكنولوجيا انة الطرق في أمانة عمان الكبرى مديرية صي الىزيارة علمية   .75
قسم الهندسة الكهربائية ومكتب  نفذها  “sumo robot completion “مسابقة لروبوتات السومو   .73

IEEE    
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 Broadband Over نشاط ال منهجي بعنوان " توصيل خدمة األنترنت عن طريق شبكات الكهرباء   .77
Power Lines BPL  ة وهيئة تنشيط قطاع االتصاالت ردني" نظمه  جامعة الزيتونة األ 

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 كلية الهندسة والتكنولوجيا الهندسة نوابغ شركة ومدير الطراونة سفيان المهندس مع بالتعاون  "Robotics" بعنوان عمل ورشة  .72

 انترنت مجال في متخصص مهندس وهو دياب فراس المهندس مع بالتعاون  "IOT" بعنوان عمل ورشة  .72
 األشياء

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 والتكنولوجياكلية الهندسة  "Data Science and Machine Learning: Future Careers"  بعنوان محاضرة  .21
 كلية الهندسة والتكنولوجيا نشاط ترفيهي لطلبة كلية الهندسة والتكنولوجيا  .20
  في وسط البلد / عمان  "     Becasoزيارة مطبعة "  .28

لبيان كيفية عمليات الطباعة وآخر تقنيات الطباعة ورؤية وتمييز المطبوعات التجارية التي تنتشر 
 باألسواق و آلية القطع والتغليف والكوي لطالب مادة تقنيات الطباعة التجارية .ينفذها د.علي القضاة 

 كلية العمارة والتصميم
 باستخدام الورق في صناعة اشكال مختلفةمعرض فني بعنوان " جماليات من الكويلنج " إقامة   .26

  quelling or twirling paperوالمتعارف عليه عالميا  باسم 
 ألحد اعضاء هيئة التدريس في قسم التصميم الجرافيكي د. علي " محمد علي " القضاة

 كلية العمارة والتصميم 

ل الجودة والتحدث عن واقع العميوم الخريج ويوم وظيفي في قسم هندسة العمارة كأحد متطلبات نظام   .24
 المعماري في األردن

 كلية العمارة والتصميم

( بهدف تعريف الطلبة بطبيعة المنطقة وتخيل الفعاليات 5رحلة علمية لطلبة مادة التصميم المعماري )  .25
 والرسم في الموقع   Expoالمقترحة على أرض الواقع

 كلية العمارة والتصميم

عرض األعمال المتميزة في مسابقة ) لوحة فنية أو صورة فوتغرافية أو فيديو ( ضمن احتفاالت   .23
عام على تولي جاللة الملك سلطاته الدستورية وعيد  األستقالل ويوم الجيش  81الجامعة بمرور 

 والكرامة 

 كلية العمارة والتصميم
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ألثراء مشاهدة الطالب لألسواق التقليدية  6زيارة وسط البلد وجبل القلعة لطالب التصميم المعماري   .27
 Commercialة وللعمارة وتراث البلد لعكس هذه المعرفة على مشروعهم المعماري بعنوان " ردنياأل

Center for Jordanian products " 

 كلية العمارة والتصميم

 كلية العمارة والتصميم 86/4/8102ة في العمار كلية معرض فني لطلبة   .22
 كلية العمارة والتصميم ورشة عمون للفنون التشكيلية / مؤسسة عمون للفنون المشاركة في   .22
 كلية العمارة والتصميم إنشاء قناة خاصة على موقع اليوتيوب عبر اإلنترنت ) شو بتخبر (   .21
 -2018/  داخل الجامعة تحذيريةتصميم ملصقات المشاركة في حملة مخاطر المخدرات عن طريق   .20

2011 
 كلية العمارة والتصميم

نشاط فني في الكلية ضمن احتفاالت الجامعة في المناسبات الوطنية وتنظيم معرض فني لألعمال   .28
 المشاركة في المسابقة ) عيد الجلوس الملكي (

 كلية العمارة والتصميم

 كلية العمارة والتصميم " زيارة إلى مطبعة مادبا الحديثة "  لبيان الطباعة ومنتجات المطبوعات المختلفة والمدرجة في األسواق   .26
تنظمها هيئة شباب كلنا األردن /   ردنيضمن صوت الشباب األ 8102بطولة أندية المناظرات   .24

 صندوق الملك عبدهللا الثاني للتنمية 
 عمادة شؤون الطلبة

 عمادة شؤون الطلبة ة ) الرسم (  ردنيالملتقى الفني لطلبة الجامعات األ  .25
 حملة تعريفية لمسابقة هالت برايز  .23

هي أكبر محرك في العالم إلطالق الشركات الناشئة الربحية وذات التأثير  HULTحيث تعتبر جائزة 
 موظف ومتطوع في جميع أنحاء العالم  8511االجتماعي التي تخرج أكثر من 

 عمادة شؤون الطلبة
 عمادة شؤون الطلبة    The boy and the beastعرض فيلم ياباني انيميشن   .27 

 عمادة شؤون الطلبة من خاللها بيع خطوط عرض الشباب للطالب داخل حرم الجامعة وتم  Orangeتنظيم فعالية شركة   .22
 عمادة شؤون الطلبة سان (الرسم الحر تحت عنوان ) حقوق اإلنمسابقة في   .22

 عمادة شؤون الطلبة مجلس الطلبةبالتعاون مع حملة مالبس الشتاء   .011
 عمادة شؤون الطلبة الطلبة مجلسبمشاركة زيارة إلى دار مسنين سمير شمة/ ابو نصير   .010
 عمادة شؤون الطلبة تقانه مسابقة في تالوة القرآن الكريم وا    .018
 عمادة شؤون الطلبة مسيرة كرنفالية بالسيارات   .016
 عمادة شؤون الطلبة عمل تطوعي لخدمة المجتمع المحلي " دهان ارضية ملعب مدرسة أم البساتين األساسية المختلطة "  .014
 عمادة شؤون الطلبة ) القصة القصيرة ( مسابقة قاص الجامعات   .015
 عمادة شؤون الطلبة القسم االكاديمي بالملحقية الثقافية العمانية بمشاركةلقاء الطلبة العمانيين   .013
 عمادة شؤون الطلبة األمسية الشعرية في جامعة األميرة سمية للتكنولوجيا المشاركة في   .017
 عمادة شؤون الطلبة عمل لوحة فنية في ساحة كلية الصيدلة   .012
 عمادة شؤون الطلبة " لدعم مسيرة االصالح والتنمية في األردن شبابيةالذي نريد بعيون  8161مبادرة وطنية بعنوان " األردن   .012
 عمادة شؤون الطلبة الطلبة بمشاركة مجلسمسابقة أجمل رسمة تنظمها   .001
 عمادة شؤون الطلبة مبادرة شبكة رواد "القيادة األمنة والسائق المثالي"   .000
 عمادة شؤون الطلبة يوم بيئي في غابات زبود    .008
بالتعاون مع عدد من و البنك المركزي  بتنظيم من"  8حملة توعوية بعنوان " نحو شباب مثقف ماليا   .006

 البنوك والمؤسسات المالية 
 عمادة شؤون الطلبة

 عمادة شؤون الطلبة بة الوطنية المكت نظمتها المي لحقوق المؤلف والكتابمبادرة  حملة " كتابك صديقك " بمناسبة اليوم الع  .004

 عمادة شؤون الطلبة ردنيالمعهد الديمقراطي الوطني األ نفذهاأقليم الوسط  –مسابقة المناظرات األقليمية   .005
 عمادة شؤون الطلبة لقاء حواري مع سمو األمير الحسن بن طالل  .003
الطلبة  مشاركةبرحلة علمية تتبع مسار الثورة العربية الكبرى لمدينة العقبة ومدينة معان ومدينة البتراء   .007

 الوافدين 
 عمادة شؤون الطلبة
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 عمادة شؤون الطلبة دهان شارع األعمدة الحديدية   .002
في دوار المدينة الرياضية والدوار السابع بالتعاون مع مجلس إلفطار الصائمين " توزيع ماء وتمر "   .002

 الطلبة  
 عمادة شؤون الطلبة
 +  مجلس الطلبة

 عمادة شؤون الطلبة افطار للطلبة األيتام بالتعاون مع مجلس الطلبة  .081
 شؤون الطلبةعمادة  بالتعاون مع مجلس الطلبة ر لالطفال األيتام بمناسبة عيد اإلستقالل أفطا  .080 + مجلس الطلبة

 عمادة شؤون الطلبة نشاط رياضي )سباق الضاحية( في جامعة الزيتونة األردنية   .088
 عمادة شؤون الطلبة طالب 011بمشاركة  خماسي كره القدم للوافدينبطولة   .086
 عمادة شؤون الطلبة قاء التطبيقيةالبل ةجامعشراف إوب ةالزيتون ةجامع)بطولة االتحاد الرياضي للجامعات( في  بطولة الشطرنج  .084
 عمادة شؤون الطلبة ( تيلي ماتشنشاط رياضي ترفيهي بعنوان )  .085
شارك و في فندق حياة عمان  إنجازنفذتها مؤسسة المسابقة الوطنية لريادة األعمال ) النصف نهائية (   .083

 فيها طلبة من الجامعة
 عمادة شؤون الطلبة

 الجنوبية بمناسبة  ذكرى معركة الكرامةزيارة إلى نصب الجندي المجهول / الشونة   .087
 

 عمادة شؤون الطلبة
 عمادة شؤون الطلبة زيارة إلى بنك المالبس الخيري بالتعاون مع مجلس الطلبة   .082
 عمادة شؤون الطلبة اليوم الوظيفي الحادي عشر   .082
التجارة  مرخصة من وزارةتتضمن فعاليات ومسابقات، حملة ترويجية مجانية " لشاي ليبتون ايس تي "   .061

 والصناعة ومؤسسة الغذاء والدواء 
 العالقات العامة/دائرة 

 عمادة شؤون الطلبة
 العالقات العامةدائرة  "وح يتضمن فعاليات ومسابقات ونشر عروض الشركةحملة ترويجية لشركة أمنية لالتصاالت "يوم مفت  .060 

وتقديم خدمات للعاملين وطالب الجامعة خدمات تتعلق   Laklinique Beauty Clinicزيارة مركز   .068
 بالعناية بالبشرة والجلد والليزر 

 العالقات العامةدائرة 

يوم صحي مفتوح بالتعاون بين مركز المعرفة والمصادر التابع للمنظمة الدولية لمساعدة المسنين   .066
 النزوح ومواطن الضعف والفقرضمن مشروع "عدم ترك أحد خلفنا ينقذ من قبل "  للتخفيف من أثر 

على كبار السن من النساء والرجال المتضررين من أزمة اللجوء السوري من خالل دعم مبادرات 
 جتماعياملة في مجال الصمود والتماسك االش

 العالقات العامةدائرة 

 العالقات العامةدائرة  ظمها الشركة التجارية الفلسطينيةالغزالين تنحملة ترويجية مجانية لشاي   .064
يشمل باقة والذي برنامج حسابات " شباب " من البنك العربي لطالب الجامعة ورشة عمل حول   .065

 متكاملة من الخدمات المصرفية
 العالقات العامةدائرة 

زيارة الى مدارس فيالدلفيا الوطنية لتعريف طالب المرحلة الثانوية العامة بالجامعة والتخصصات   .063
 المتوفرة وأسس القبول في الجامعة 

القات العامة ودائرة القبول الع دائرة
 والتسجيل

القات العامة ودائرة القبول الع دائرة المشاركة في اليوم المهني الذي تقيمه المدارس الدولية لمدارس الكيلة العلمية األسالمية   .067
 والتسجيل

والبالغ  8102/8102يوم تعريفي عن الجامعة للطلبة المسجلين بالدورات التدريبية للعام الجامعي   .062
 طالب وطالبة 21عددهم 

 مركز االستشارات وخدمة المجتمع

زيارة سينما ) بوليفارد العبدلي ( ينظمها مركز االستشارات وخدمة المجتمع بالتعاون مع اكاديمية نهر   .062
 األردن 

 مركز االستشارات وخدمة المجتمع

أيام بمشاركة  6كاديمية نهر األردن بالتعاون مع مركز االستشارات لمدة برنامج تأسيس شركة تنظمه أ  .041
 مشارك  21

 مركز االستشارات وخدمة المجتمع 
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 الجهة المنظمة عنوان النشاط ت

زيارة علمية للمستشفى التخصصي ينظمها اكاديمية نهر األردن ومركز االستشارات وخدمة المجتمع ،   .040
 طالب وطالبة  65

 مركز االستشارات وخدمة المجتمع

 سمبإوالذي يعرف أيضا   JACEE ة األمريكية للتبادل التعليمي ردنيبرنامج اللجنة األمحاضرة حول   .048
Binational Fulbright Commission in Jordan 

 

 عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 المركز الصحي ة ردنيحملة التبرع بالدم ينظمها المركز الصحي في جامعة الزيتونة األ  .046
المجلس العربي لتدريب طالب  8102 ةالزيتون ةجامعفي  الملتقى االبداعي الطالبي  .044

 العربيةالجامعات 
ي عجلون "  للطلبة العرب المتدربين في المجلس العربو جرش  حلة تثقيفية وترفيهية إلى " مدينتير   .045

 لتدريب طالب الجامعات العربية 
المجلس العربي لتدريب طالب 

 الجامعات العربية

لمجلس العربي لتدريب ارحلة تثقيفية وترفيهية إلى " مدينة البتراء األثرية "  للطلبة العرب المتدربين في   .043
  طالب الجامعات العربية

المجلس العربي لتدريب طالب 
 الجامعات العربية

 

 ،تشعبة االعالم والمطبوعا بالتعاون مع وتغطية نشاطاتهالنشر أخبار الجامعة ة أردنيالمية عمنصة إ جهة و  02وتتعاون الجامعة مع 
( أدناه، باإلضافة الى موقع الجامعة وصفحاتها على وسائل 20رقم ) كما هو موضح في جدولجهات منها بعقود  7وارتبطت مع 

 التواصل االجتماعي.
 

  الجامعة نشاطات تغطي التي العالم ة المؤسسات 81.جدول
 الرقم الجهة العالم ة فترة التفاق ة

27/8/2118 -27/8/2119  0 شباب وجامعات 
1/11/2118 -1/11/2119  8 خبرني 
1/11/2118 -1/11/2119  6 عمون  
22/11/2118-22/11/2119  4 طلبة نيوز 
15/11/2118-15/11/2119 نيوزسرايا    5 
13/12/2118-13/12/2119 االخبارية الوقائع    3 

11/4/2118-11/4/2119 ردنيالتلفزيون األ   7 
 2 جريدة الدستور -
 2 جريدة الراي -
 01 جريدة الغد -
بتراة ردنيوكالة األنباء األ -  00 
 08 موقع رؤيا نيوز -
 06 موقع الكون نيوز  -
 04 موقع الطليعة نيوز -
 05 موقع أنباء الوطن -
 03 موقع الجامعة الرسمي -
 07 مواقع التواصل االجتماعي للجامعة -
 02 نشرة انباء الزيتونة باللغتين العربية واألنجليزي  -
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 :التعاون مع جهات إقل م ة ودول ة 
والتي  8102/8102في العام  جنبيةأالجامعة مع جامعات عربية و  وقعتهااالتفاقيات التي عدد ( 28)يوضح الجدول  

 معمنها  %20 ،( اتفاقية22) جنبيةأجامعات عربية و  مع ةالتفاقيات الموقعالكلي لعدد الوبذلك يصبح  ( اتفاقية08) بلغت
وهذا يشير ، (2) بلغ عددها حيث منها مع جامعات محلية وعربية %2 و ،(80) بلغ عددها ، حيثعربية جامعات غير

الواسع والمتنوع مع مختلف الجامعات في العالم لغرض تنمية وتطوير الى ان الجامعة قد حرصت على التفاعل والتعاون 
 .ةلطلبة واألساتذاألكاديمي لتبادل الالعلمي و  البحث

 

 2118/2119للعام  والجامعات العرب ة واألجنب ة ةردن جامعة الزيتونة األ لتعاون العلمي بين ل الموقعة تفاق اتال  82جدول.
 الدولة تاريخ التفاق ة اسم الجامعة )باللغة النجليزية( اسم الجامعة )باللغة العرب ة( ت

 بلجيكاSaint LoiseًUniversity  84/11/8102ً ايراسموس+/ طالبي تبادل -لويس سانت  .0
 االوروبي االتحاد مشروع/ةردنياأل الجامعة  .8

Erasmus+ (methods ) 
The University of Jordan 

11/15/8102  
 األردن

Suleyman Demirel University 13/15/8102 موالنا منحة/  ديميرل سليمان جامعة  .6  تركيا 
Kilis 7 Aralik University 88/14/8102   موالنا منحة/ التركية 7 كيليس جامعة  .4  تركيا 
Kilis 7 Aralik University 88/14/8102   تعاون  اتفاقية/ التركية 7 كيليس جامعة  .5  تركيا 
Astrakhan State Medical University 80/13/8102 الطبية استراخان جامعة  .3  روسيا 
 للبحوث منكو حمدي مركز/ ةردنياأل الجامعة  .7

 العلمية
University of Jordan 

81/13/8102  
 األردن

Ondokuz Mays University 81/18/8102 موالنا منحة/ مايس اوندوكوز جامعة  .2  تركيا 
Dicle University 17/18/8102 +ايراسموس/ دجلة جامعة  .2  تركيا 

Altinbas University 31/08/8102 +ايراسموس/ باش التن جامعة  .01  تركيا 
Btlis EREN University 81/12/8102 ايرين بيتلس جامعة  .00  تركيا 
University Of Bradford 08/12/8102 +ايراسموس/ البريطانية برادفورد جامعة  .08  بريطانيا 

 
مشاريع لسبعة هو حصول الجامعة على دعم وتمويل خارجي  8102/8102من أهم ثمار العالقات الدولية للجامعة في العام و 

( من أعضاء 04( من طلبة الجامعة من برامج التبادل الطالبي، واستفادة )2واستفادة )(، 65بحثية، كما هو مبين في الجدول رقم )
 الهيئة التدريسية من دورات تدريبية نتيجة لهذه االتفاقيات.
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 ضمان الجودة -ثامناا 
 8102/8102مصفوفة ربط األهداف بمؤشرات اآلداء للعام 

معايير ضمان جودة 
مؤسسات التعل م 

ومعايير العالي 
 تصن فها

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف الستراتيج ة الرقم

ات العام إنجاز 
2118/2119 

 النسبة العدد

 الغا ة الثامنة: الحصول على شهادات ضمان الجودة وتحقيق مراكز متقدمة في التصن فات محل اا ودول اا  ضمان الجودة

(2-0) 
اإللتزام المؤسسي 
 بتحسين الجودة

1.8 

التطوير المستمر لنظام إدارة 
الجودة في الجامعة باالستناد إلى 

 التغذية الراجعة أثناء تطبيقه

عدد عناصر نظام إدارة الجودة التي تم .015
 تعديلها أو تحديثها ونسبتها

624 87.3% 

عدد عناصر نظام إدارة الجودة التي تم .013
 استحداثها ونسبتها

32 4.23% 

(2-8) 
ضمان  نطاق عمل
 الجودة

2.8 

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

 المستمر

مستوى االلتزام بتطبيق نظام إدارة الجودة .017
)%( 

- 21% 

عدد مرات التقييم الداخلي لنظام إدارة .012
 الجودة

6 - 

(2-6 ) 
المؤشرات والمعايير 
 والمقارنات المرجعية

3.8 

توجيه نتائج الدراسات والمقارنات 
المرجعية على مستوى المؤسسة 
والبرامج األكاديمية فيها لتحسين 

 األداء المؤسسي

عدد المؤشرات والمعايير المرجعية .012
 المستخدمة في التقييم

040 - 

عدد الدراسات المنجزة التي استندت إلى .001
 مرجعيةمؤشرات ومعايير 

034 - 

عدد مؤشرات األداء في الجامعة التي تم .000
 قياسها

      

(2-4) 
التحقق المستقل من 

 التقويم
)االعتمادات الدولية 
وشهادات ضمان 

التصنيفات ، الجودة
 العالمية(

4.8 

االستفادة من الخبرات الخارجية 
في التقويم المستقل لمستوى األداء 

 في الجامعة 

المرات التي أنجز فيها تقييم خارجي عدد .008
 لنظام إدارة الجودة

6 - 

عدد  شهادات ضمان الجودة العالمية .006
 للجامعة

0 - 

عدد شهادات ضمان الجودة المحلية .004
 للجامعة

1 - 

5.8 
الحصول على االعتمادات الدولية 

وشهادات ضمان الجودة محليا 
 وعالميا  

الدولية العالمية للبرامج عدد االعتمادات .005
 األكاديمية

1 1 

 - 83 عدد شهادات ضمان الجودة المحلية للبرامج.003
 ردنيترتيب الجامعة في التصنيف األ.007

 )ملغي( للجامعات
- - 

التحسين المستمر لترتيب الجامعة  6.8
 في التصنيفات المحلية والدولية

ترتيب الجامعة في التصنيف العالمي .002
(QS) 

20-011 - 

 Green)ترتيب الجامعة في تصنيف .002
metrics) 

843 - 

 Web)ترتيب الجامعة في تصنيف .081
metrics) 

2/67 - 
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ه خالل العام الدراسي إنجاز ات في مجال ضمان الجودة، استكماال  لما تم نجاز اإل الكثير من 8102/8102العام  شهدت الجامعة في 
مل الجامعة على تع" والتزاما  بسياسة الجامعة المتعلقة بتوطين ثقافة الجودة في البيئة الجامعية، والتي تنص على:  ،8107/8102

 داء المؤسسي األكاد مي والداري".تجذير ثقافة الجودة في األ

مكونات الجامعة لجميع الجودة  اتإجراءمن محتوى  %82تحديث قام مكتب االعتماد وضمان الجودة ب، 8102/8102العام  خالل
وقام بمتابعة شهادات ضمان الجودة التي حصلت عليها ات الجودة الخاصة برئاسة الجامعة، إجراءوأبرزها ، األكاديمية واإلدارية

 الجامعة وكلياتها، وتم تنفيذ العديد من الخطط التحسينية في هذا المجال.

م ، ومن أهشعبة التطوير األكاديميشعبة ضمان الجودة، و االعتماد و  ثالثة شعب؛ شعبة مكتب االعتماد وضمان الجودة، يضم
 :اآلتيمسؤوليات مكتب االعتماد وضمان الجودة 

 .للجامعة وتحقيق رؤيتها المستقبليةاالسهام في التخطيط االستراتيجي  -0

 وتطويره. بناء نظام إدارة الجودة في الجامعة، وتطبيقه -8

 وربطها بمرجعيات محلية ودوليةالتطوير المستمر لمؤشرات األداء،  -3

 االستخدام الموضوعي للحقائق والمعلومات المتوفرة في اتخاذ القرارات.  -4

 .ووضع التوصيات الالزمة للتحسيننقاط القوة والضعف في األداء  تحديد  -5

 الجودة جميعهم.الرقي بمستوى الخبرات والمهارات لدى العاملين في مجال  -1

 المتبعة في الجامعة، وتطويرها. اتجراءالتحسين المستمر آلليات العمل واإل -7

 متابعة االلتزام بمبادئ الجودة ومعايير ضمان الجودة المحلية والعالمية. -2

نجاز االعتمادات الخاصة في الجامعة، و تطوير ملفات االعتماد العام و  -2  ها.ا 

 ئة التدريسية والعاملين في الجامعة.وضع الخطط لتطوير أعضاء الهي    -10
  

  اآلتي: 8107/8102العام ت الجامعة على صعيد ضمان الجودة في إنجاز أهم وكانت 
 

  من هيئة اعتماد مؤسسات التعل م العالي وضمان جودتها لكل ة  المستوى الفضي – جودةالشهادة ضمان متابعة
 .التحسين المحددةمع الستجابة ألغلب فرص للعام الثاني الصيدلة 

  لكل ة من هيئة اعتماد مؤسسات التعل م العالي وضمان جودتها المستوى الفضي – جودةالشهادة ضمان متابعة 
 .مع الستجابة لعدد من فرص التحسين المحددةللعام الثاني التمريض 

  وم وضمان جودتها لكل ة العلمن هيئة اعتماد مؤسسات التعل م العالي  المستوى الفضي – جودةالشهادة ضمان متابعة
 وتكنولوج ا المعلومات للعام األول.

  من هيئة اعتماد مؤسسات التعل م العالي وضمان جودتها لكل ة اآلداب  المستوى الفضي – جودةالشهادة ضمان متابعة
 للعام األول.

  ال وضمان جودتها لكل ة األعممن هيئة اعتماد مؤسسات التعل م العالي  المستوى الفضي – جودةالشهادة ضمان متابعة
 للعام األول.

 على شهادة ضمان الجودة العالم ة  الحفاظ(ISO9001: 2015) .للعام الثالث 
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 لتقدم لشهادة ضمان الجودة التي تمنحها هيئة اعتماد مؤسسات التعل م العالي وضمان جودتها لكل ة الهندسة ا
 .8102/8181العام والتكنولوج ا، حيث ستكون زيارة لجنة الخبراء في 

  التقدم لإلعتماد األمريكي(ABET)  حيث  ،والحصول على نتيجة إيجاب ة لجنة الخبراءلبرنامج الهندسة المدن ة واستقبال
 .8102/8181في العام  سوف  صدر العتماد

  حيث  جاب ة،نتيجة إيوالحصول على  لجنة الخبراءالتقدم لإلعتماد األمريكي لبرنامج البكالوريوس في الصيدلة واستقبال
 .8102/8181في العام  سوف  صدر العتماد

 
 

 اللتزام المؤسسي بتحسين الجودة 1.8
 

  :وع وال يزال موضاستمرارا  لدور القيادة الفعال والمؤثر على مسار العمل، ومتابعة اآلداء،  8102/8102شهد العام الق ادة
اشر بشكل مبأشرفت قيادة الجامعة الحاكمية في الجامعة، وبشكل دائم، و ضمان الجودة حاضرا  في كل اجتماعات مجالس 
يمي وتفعيله بشكل كامل في المستويين األكاد نظام إدارة الجودةب المتعلقةعلى جميع المهام والمشاريع والخطط والدراسات 

لحصول على الشهادات المحلية والدولية لضمان الجودة، كما جرى في هذا بالجامعة وكلياتها ب لو السعي الدؤ ، و واإلداري 
ات إنجاز الذي يتناول  8102ا عداد تقرير المراجعة الدورية لإلدارة للعام مجالس الحاكمية، و  تقييم اتإجراءالعام تطبيق 

 الجامعة في ملف إدارة الجودة ومناقشته في مجلس العمداء.

  :ويتوفر في المكتب جميع التجهيزات الالزمة ( أشخاص، 3)في الجامعة مكتب االعتماد وضمان الجودة يعمل في الموارد
ة خالل العام دائرة نشطاء الجود لفريق العمل، ويضم المكتب غرفة لوثائق ضمان الجودة في الجامعة، وشملت

 اآلداء.األمر الذي ساهم في تطوير ، الدوائر اإلداريةمدراء المراكز و لجان ضمان الجودة في الكليات و  8102/8102

 جميع مهام ونشاطات الجامعة نظام إدارة الجودة في الجودة شامل لجميع الكليات والدوائر اإلدارية، و : المشاركة المؤسس ة
ل وتطوير آليات العمالجودة ونماذجها، وجميع العاملين مسؤولين مسؤولية مباشرة عن مستوى اآلداء  اتإجراءتتم وفق 

ونوعية المخرجات، كل حسب إختصاصه ومهامه، ولعبت القيادة دورا  رئيسا  من خالل المساءلة والمتابعة الحثيثة واليومية 
العمل بروح الفريق و وتحددت المسؤوليات بدقة لجميع العمليات المتعلقة بالتخطيط والتنفيذ والتوثيق والتقييم،  لجميع الملفات.

 من قيم الجامعة األساسية.
 

 نطاق عمل ضمان الجودة 2.8
 

ضمان الجودة ثالث مجاالت، هي: االعتماد، وضمان الجودة، والتطوير األكاديمي، وهذه المجاالت مترابطة  يشمل نطاق عمل
ق وتحسين مخرجات المؤسسة التعليمية، وتحقي ومكملة لبعضها البعض، وهي مجتمعة تؤدي إلى تحقيق مبدأ التطوير المستمر،

 تها.رسالتها ورؤي
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  العتمادملفات : 
 المهام اآلتية:قامت الجامعة ب

  ة في وهذه المهام موثقلتخصصات والبرامج األكاديمية، متعلقة بملفات االعتمادات الخاصة لمجموعة من المهام المتابعة
 .(26الجدول رقم )

 وا عداد مامتابعتهو  8102/8102 الدراسي لعاموالثاني من  األول ينلفصلفي ا الجامعية الكفاءة امتحان لعقد التخطيط 
 .مانتائجه حول دراسات

 
 2118/2119 العامها في ملف العتماد في إنجاز مهام تم  83.جدول 

 البند ت
دمج قسم العلوم االقتصادية والعلوم االساسية والعلوم االنسانية في قسم واحد هو قسم العلوم األساسية اإلنسانية والعلمية / كلية  0

 8102-4/8102-5قرار مجلس االمناء حسب  االداب
 االعتماد الخاص الول مرة في تخصصات: 8

 ( طالب011واالستمرار باالعتماد االولي بطاقة استيعابية ) االعتماد الخاص االولي ألول مرة لتخصص الذكاء االصطناعي .3
 لتخصص تكنولوجيا الوسائط المتعددة االعتماد الخاص ألول مرة .4

لبرامج كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات، وكلية األعمال، وكلية الهندسة والتكنولوجيا، وتخصص االستمرار في االعتماد الخاص  6
 الحقوق بكالوريوس، وتخصص هندسة العمارة.

 رفع الطاقة االستيعابية لتخصصات: 4
 طالبا 322تخصص اللغة االنجليزية/ ترجمة لتصبح  .01

 طالبا 851لتصبح  وآدابهما نجليزيةاالو  الفرنسية اللغةتخصص  .00

 ( طالب820لتصبح )  نظم المعلومات االدارية تخصص .08

 طالب 433بكالوريوس لتصبح  –تخصص هندسة البرمجيات  .03

 ( طالب844( طالب ثم تخفيضها بعد ذلك الى )851لتصبح ) تكنولوجيا الطاقة البديلةلتخصص  .04

 طالب (36وتثبيتها لتصبح ) ماجستير -الحقوق لتخصص  .05

 تخفيض الطاقة االستيعابية لتخصصات: 5
 طالب 011لتصبح علم الحاسوب / الشبكات الحاسوبية تخصص  .00

 طالب 823الى  بكالوريوس -علم الحاسوب/ علم الحاسوب تخصص  .08

 ( طالب25طالب ثم إلى )  812نظم المعلومات الحاسوبية لتصبح  .03

 بعد ذلك 433ثم رفعها الى طالب  301بكالوريوس لتصبح  -تخصص هندسة البرمجيات  .04

 ( طالب040لتصبح )الهندسة الكهربائية/ االتصاالت والحاسوب  تخصص  .05

 ( طالب133لتصبح ) الهندسة المدنية والبنية التحتية  تخصص  .01

 ( طالب515بكالوريوس ) -تخصص ادارة االعمال  .07

 ( طالب851بكالوريوس ) -تخصص التسويق .02

 ( طالب885الى )  نظم المعلومات االدارية تخصص .02

 ( طالبا  851تخصص هندسة العمارة لتصبح ) .81
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 البند ت
 تثبيت الطاقة االستيعابية لتخصصات: 3

 الهندسة المدنية والبنية التحتية  تخصص  .7

 الهندسة الميكانيكيةلتخصص  .2

 الهندسة الكهربائية / القوى والتحكمتخصص  .2

   تكنولوجيا الطاقة البديلةتخصص  .01

   نظم المعلومات االدارية تخصص .00

   هندسة العمارة تخصص .08

-3/8102-0مناء قرار مجلس األلغايات اغالقه حسب  الشبكات الحاسوبية علم الحاسوب / تخصص قرار ايقاف القبول في 7
8102 

دمج قسم العلوم االقتصادية والعلوم االساسية والعلوم االنسانية في قسم واحد هو قسم العلوم األساسية اإلنسانية والعلمية / كلية  2
 8102-4/8102-5قرار مجلس االمناء حسب  االداب

 
  :تطبيق  ضمان الجودة 

، وأهمها مبين في الجدول رقم ( مهمة51( ما يقارب )8102/8102في العام )أنجزت الجامعة في ملف ضمان الجودة 
(24.) 

 

 2118/2119للعام المهام المنجزة في ملف ضمان الجودة في الجامعة  84جدول. 
 البند ت
 وتدقيقها 8107/8102مؤشر( عن العام  081)عدد  8181-8107قياس مؤشرات األداء الخاصة بالخطة االستراتيجية   .0
 ورقيا والكترونيا 8102/8102إعداد ونشر كتاب القوانين واالنظمة والتعليمات في جامعة الزيتونة   .8
ليم الصادرة عن مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعالمتابعة الحثيثة لألنظمة والتعليمات والمعايير واألسس والقرارات   .6

 العالي وضمان جودتها، والمساهمة في تقييمها وتطويرها

 لعمل مجالس الحاكمية في الجامعة السنوي التقييم  إجراء  .4
 2018/2019إعداد دراسة الموارد البشرية في الجامعة للعام الدراسي   .5
  لتطوير األكاديميالتدريس وبعض من اإلداريين من خالل شعبة األعضاء هيئة دورات  7عقد   .3
 من مكونات الجامعة وا عداد تقارير فصلية وخطة تحسينية ونتائج متابعتهاوالمقترحات الشكاوى والتظلمات جمع سجالت   .7
 ومتابعتها سجالت حاالت عدم المطابقة التدقيق الداخلي في جميع مكونات الجامعة وتحديث اتإجراءتطبيق   .2
 متابعة شهادات ضمان الجودة للكليات الحاصلة عليها  .2

 التقدم للحصول على شهادة ضمان الجودة لكلية الهندسة والتكنولوجيا  .01
نجازلمعايير ضمان الجودة في كلية الحقوق، و  (gap analysis)إعداد تقارير تحليل الفجوة    .00 يل تطبيق دلو  دراسة التقييم الذاتي ا 

معايير ضمان الجودة، و وتأجيل التقدم للحصول على الشهادة لحين رفع مستوى الكلية في عدد من المؤشرات حسب خطة  قياس
 تحسينية أعدتها الكلية.

 متابعة التوثيق في مكتب االعتماد وضمان الجودة حسب معايير ضمان الجودة الثمانية  .08
 اتجراءوا عداد إصدار جديد لمعظم اإل الجودة ونماذجها في الجامعة اتإجراءاستكمال مراجعة   .06
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 البند ت
 ومناقشته في مجلس العمداء ISO 9001: 2015إعداد تقرير المراجعة الدورية لإلدارة حسب متطلبات مواصفة   .04
 ISO 9001:2015زيارة التدقيق الخارجي على نظام إدارة الجودة في الجامعة من قبل الشركة المانحة لشهادة استقبال   .05

 والمحافظة على الشهادة للسنة الثالثة
 في العالم العربي. QS( في التصنيف العالمي 011-20محافظة الجامعة على مستواها )  .03
 Green Metricsو  WebMetricsتحسن مركز الجامعة في التصنيفين العالميين    .07
ومتابعته وا عداد دراسة حول  8102/8102لعام الدراسي والثاني من ا األول ينمتحان الكفاءة الجامعية للفصلعقد االتخطيط ل  .02

 نتائجه
الفصل االول  -8105/8103)الفصل االول  تقرير تراكمي حول تقييم الطلبة العضاء الهيئة التدريسية الكترونياإعداد   .02

8102/8102) 

 ISO 9001:2015" ومقارنتها بمتطلبات مواصفة ISO 21001: 2018دراسة مواصفة "ضمان جودة المؤسسات التعليمية   .81
 وحضور ورشة عمل بخصوصها

 طالب من برنامج تبادل التدريب الطالبي في مكتب االعتماد وضمان الجودة، ومتدربتان من الخريجين 6تدريب   .80
 دراسة حول الكفايات التي تم اعتمادها في اعداد اسئلة امتحان الكفاءة الجامعية تنفيذ  .88
 التقرير السنوي والخطة السنوية للجامعةإعداد   .86
 

 نتيجة 8102/8102العام خالل  (WebMetrics) للجامعات العالمي التصنيف ( أدناه التحسن في نتائج25)ويبين الجدول 
 لجنة المشكلة من قبل مجلس العمداء.المتابعة المستمرة ل

 
ودورة شهر تموز  2118في دورة شهر تموز  (WebMetrics) للجامعات العالمي مقارنة بين نتائج التصنيف 85جدول.
2119. 

 عدد مراكز التقدم 2018/2019 2017/2018 ترتيب الجامعة بين الجامعات
 0 2 01 على المستوى المحلي
 02 010 081 على المستوى العربي
 582 6873 6214 على المستوى العالمي

 
 :التدقيق الداخلي 

توى االلتزام ومس ضمان الجودة،المتعلقة بملفات ال يتولى مكتب االعتماد وضمان الجودة عمليات التدقيق والمتابعة لجميع 
سب معايير حوالدوائر ملفات وثائق الكليات  للتدقيق علىفقام بزيارات عديدة بمعايير الجودة في أداء مكونات الجامعة، 

الحقوق التي عمل مكتب االعتماد وضمان الجودة على إعداد تقارير تحليل الفجوة ، أبرزها كلية ضمان الجودة الثمانية
(Gap Analysis)  لكل معيار من معايير ضمان الجودة فيها بشكل منفصل، وذلك لتقييم جاهزيتها للتقدم لشهادة ضمان

 الجودة.
التدقيق الداخلي على نظام إدارة الجودة في جميع مكونات الجامعة  اتإجراءخالل العام الدراسي بتطبيق مكتب القام و 

، والجدول ISO9001: 2015األكاديمية واإلدارية قبيل التدقيق الخارجي الذي قامت به الشركة المانحة لشهادة إدارة الجودة 
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التي  8102/8102العام   الل( يبين حاالت عدم المطابقة لجميع مكونات الجامعة بناء  على التدقيق الداخلي خ23رقم )
، علما  أن المكتب قام عن عدد حاالت عدم المطابقة في العام السابق %7بانخفاض بنسبة  ( حالة014بلغ عددها )

 غالق حاالت عدم المطابقة.إلبمتابعة الكليات والدوائر 
 

 

  2118/2119 للعام ملخص نتائج عمل ات التدقيق على نظام إدارة الجودة في الجامعة 86جدول.  
 حالت التميز حالت عدم المطابقة مكان التدقيق

 - 12 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات
 4 2 كلية الصيدلة
 0 5 كلية التمريض
 - 4 كلية اآلداب
 - 21 كلية األعمال
 0 4 كلية الحقوق 

 8 1 كلية الهندسة والتكنولوجيا
 - 00 كلية العمارة والتصميم 

 0 2 العلمي والدراسات العليا عمادة البحث
 - 6 عمادة شؤون الطلبة

 - 1 الرئاسة
 6 4 مكتب االعتماد وضمان الجودة

 0 3 مركز الحاسوب
 0 1 مركز االستشارات وخدمة المجتمع

 - 2 المكتبة
 - 1 المركز الصحي

 0 2 دائرة القبول والتسجيل
 - 1 دائرة شؤون العاملين

 - 6 دائرة اللوازم
 - 1 الدائرة المالية
 - 3 دائرة الحركة
 - 0 دائرة األمن

 - 8 دائرة العالقات العامة
 - 3 دائرة الهندسة والصيانة والخدمات

 15 114 المجموع
  قبل شركة ملخص نتائج التدقيق الخارجي من DNV.GL المانحة لشهادةISO9001:2015 

 1 7 
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  نظام الجودة تطويربناء و 

 اتجراءاإل بمتابعة العمل لتطوير نظام إدارة الجودة فيها، وذلك من خالل تعديل واستحداث مجموعة منقامت الجامعة 
المعتمدة في الجامعة حتى  اتجراءوبلغ عدد اإلوالنماذج التي تساهم في بناء وتحسين نظام إدارة الجودة في الجامعة، 

 والنماذج اتجراءاإل عدد( 27وذجا ، ويبين الجدول رقم )نم 0881وما يزيد على  إجراء( 032) 8102/8102العام  نهاية 
 .8102/8102 العام في إلغائها أو تعديلها أو استحداثها تم التي

 

 2118/2119في العام  هاؤ أو إلغا والنماذج التي تم استحداثها أو تعديلها اتجراءال عدد 87دول.ج
  عدد النماذج  اتجراءعدد ال العمل ة

 67 2 استحداث
 217 47 تعديل
 46 5 إلغاء

 
  :في مجال الدراسات واستطالعات الرأي والخطط التحسين ة 

 

رسالتها  قيتحقلحرصا  من الجامعة على تقييم األداء، والحصول على التغذية الراجعة لكل ما تقوم به من مهام ونشاطات 
من الدراسات المطلوبة، دراسة ( 034التطوير المستمر، أنجزت ) عملياتالسامية، وسعيا  منها لالستفادة من النتائج في 

كل كلية على حدة حسب طبيعة ومتطلبات عائلة التخصصات موضوع الدراسة، والجدول  ومستوى على مستوى الجامعة، 
 .8102/8102في العام حسب معايير ضمان الجودة في كل كلية  ( يبين قائمة بعناوين الدراسات المنجزة 22رقم )

 

 2118/2119العام قائمة بالدراسات المنجزة خالل  88جدول.
 الجهة المنفذة عنوان الدراسة ت

 المع ار الول: التخط ط الستراتيجي 
 كلية التمريض التقويم الشامل لبرنامج البكالوريوس  .0
 كلية التمريض استبيان حول الرؤية والرسالة  .8
 كلية الهندسة والتكنولوجيا والتكنولوجيا الهندسة كلية وقيم وغايات ورسالة رؤية تقويم دراسة  .6
 كلية الهندسة والتكنولوجيا (SWOC Analysis) الرباعي التحليل ةردنياأل الزيتونة جامعة-والتكنولوجيا الهندسة كلية تطوير خطة  .4
 لعالقةا وأصحاب األكاديمية للوحدات وشموليتها الكلية لغايات اإلستراتيجية األهداف تغطية مدى دراسة  .5

 كلية الهندسة والتكنولوجيا والتكنولوجيا الهندسة بكلية خاص-(المحلي والمجتمع التدريسية الهيئة أعضاء الطلبة،)

 كلية الحقوق  خطة تحسينية ألساليب التعليم والتعلم  .3
 كلية الحقوق  تقويم برامج الدراسات العليا  .7
 كلية الحقوق  جودة مخرجات التعلمدراسة استطالع رأي أعضاء هيئة التدريس حول   .2
ال كلية االعم اهداف دقة حول  االعمال كلية في والطلبة التدريسية الهيئة اعضاء رأي استطالع دراسة  .2

 كلية االعمال للقياس قابليتها ومدى

 كلية الصيدلة دراسة متابعة تقدم الطلبة المسجلين.  .01
 كلية الصيدلة .دراسة فاعلية البرامج في الكلية  .00
 كلية الصيدلة دراسة الواقع الوظيفي لخريجي الكلية ومستوى أدائهم.  .08
 كلية الصيدلة .تقييم أداء الطلبة لمساقات الخطة الدراسية  .06
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 الجهة المنفذة عنوان الدراسة ت
 كلية الصيدلة .استبيان وعي الطلبة بالرؤية والرسالة والغايات ومدى إرتباط رؤية الكلية ورسالتها مع سوق العمل  .04
 كلية الصيدلة .بالرؤية والرسالة والغايات ومدى إرتباط رؤية الكلية ورسالتها مع سوق العملاستبيان وعي الخريجين   .05
 كلية الصيدلة .أعضاء الهيئة التدريسية مراجعة الرؤية والرسالة والغايات )طالب كلية الصيدلة( +  .03

 المع ار الثاني: الحوكمة 
 كلية التمريض تطور الهيكل التنظيمي لكلية التمريض  .07
 كلية التمريض تقويم برامج الدراسات العليا  .02
 كلية التمريض تقييم القيادات االكاديمية من قبل المرؤوسين  .02
 كلية التمريض استطالع راي الطلبة حول مجلس الطلبة في الجامعة  .81
 كلية الهندسة والتكنولوجيا والتكنولوجيا الهندسة كلية في الحاكمية مجالس تقييم  .80
 كلية الحقوق  أعضاء الهيئة التدريسية بالقوانين واالنظمة والتعليمات دراسة حول تعريف  .88
 كلية الصيدلة استبيان وعي الطلبة بالرؤية والرسالة والغايات ومدى إرتباط رؤية الكلية ورسالتها مع سوق العمل.  .86
 كلية الصيدلة العمل. مع سوق استبيان وعي الخريجين بالرؤية والرسالة والغايات ومدى إرتباط رؤية الكلية ورسالتها   .84
 كلية الصيدلة دراسة حول رأي الطلبة بالمخرجات التعليمية للمواد الدراسية.  .85

 المع ار الثالث: البرامج الكاد م ة 
 كلية التمريض استبيان فئات المجتمع في الخطة الدراسية  .83
 كلية التمريض استبيان المختصين االكاديميين في الخطة الدراسية  .87
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات مدى مالءمة المخرجات التعلمية لمتطلبات سوق العمل حسب استطالعات الرأي  .82
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات مدى تحقيق الخطط الدراسية للمخرجات التعلمية المتوقعة حسب استطالعات الرأي  .82
 كلية العمارة والتصميم الجرافيكيدراسة لدعم طلب استحداث ماجستير في التصميم   .61
 كلية العمارة والتصميم دراسة مقارنات مرجعية للخطط الدراسية /تخصص هندسة العمارة  .60
 كلية العمارة والتصميم دراسة مقارنات مرجعية للخطط الدراسية /تخصص التصميم الجرافيكي  .68
الجرافيكيدراسة مقارنات مرجعية للخطط الدراسية /تخصص ماجستير التصميم   .66  كلية العمارة والتصميم 
 كلية العمارة والتصميم دراسة حول نتائج امتحان الكفاءة الجامعية  .64
65.  Academic Staff Members Assessment for Students’ Outcomes  كلية الهندسة والتكنولوجيا 
63.  Exit Survey Report/Faculty of Engineering and Technology  والتكنولوجياكلية الهندسة 
67.  Alumni Survey Report كلية الهندسة والتكنولوجيا 
62.  Employer Survey Report كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 كلية الهندسة والتكنولوجيا والتكنولوجيا الهندسة كلية لطلبة الجامعية الكفاءة إمتحان لنتائج تحليلية دراسة  .62
 كلية الهندسة والتكنولوجيا والتكنولوجيا الهندسة بكلية خاص والغايات الرسالة الرؤية، مع البرامج مخرجات بين اإلنسجام  .41
 كلية الهندسة والتكنولوجيا 8102-8105 الجامعية لألعوام والتكنولوجيا الهندسة كلية في المتعثرين نسب تحليل دراسة  .40
 كلية الحقوق  خطط تحسينية ألساليب التعليم في مواد القانون   .48
 كلية الحقوق  مقارنات مرجعية لبرنامج البكالوريس في الحقوق مع جامعات أخرى   .46
 كلية الحقوق  تقويم برنامج الدراسات العليا  .44
 كلية الحقوق  دراسة حول جودة مخرجات التعلم  .45
 كلية االداب اللغة العربية وآدابها()تخصص  كلية اآلداب لدى طلبة ةاألكاديمي الصعوبات  .43
 كلية االداب اللغة الفرنسية واإلنجليزية  وآدابهما()تخصص  كلية اآلداب لدى طلبة ةاألكاديمي الصعوبات  .47
اللغة واإلنجليزية  وآدابها()تخصص  كلية اآلداب لدى طلبة ةاألكاديمي الصعوبات  .42  كلية االداب 
 كلية االداب معلم صف()تخصص  كلية اآلداب لدى طلبة ةاألكاديمي الصعوبات  .42
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 خريج استطالع رأي  .51

 

 كلية االداب
 كلية االداب دراسة تتعلق بالطلبة المتعثرين أكاديميا    .50
مقارنة مرجعية لبرامج البكالوريوس والماجستير لتخصص المحاسبة مع البرامج الموجودة في الجامعات   .58

 العالمية المتقدمة عالميا  
 كلية االعمال

التسويقدراسة المقارنة المرجعية لبرنامج   .56  كلية االعمال 
 كلية االعمال دراسة المقارنة المرجعية لبرنامج العلوم المالية والمصرفية  .54
 كلية االعمال دراسة المقارنة المرجعية لبرنامج العلوم المالية والمصرفية  .55
 كلية االعمال دراسة المقارنة المرجعية لبرنامج أدارة األعمال  .53
للخطط الدراسية مع جامعات مناظرة محلية واقليمية ودوليةدراسة للمقارنات المرجعية   .57  كلية االعمال 
 كلية االعمال دراسة مقارنة  االلتزام بالعبء الدراسي  العضاء الهيئة التدريسية   .52
 كلية االعمال استطالع اراء  الطلبة حول جودة مخرجات التعليم   .52
اعضاء هيئة التدريسدراسة تقييم جودة مخرجات التعلم من وجهة نظر   .31  كلية االعمال 
 كلية الصيدلة دراسة متابعة تقدم الطلبة المسجلين  .30
 كلية الصيدلة دراسة فاعلية البرامج في الكلية  .38
مشرفي المختبراتحول رضا الطلبة عن دراسة   .36  كلية الصيدلة 
حول رضا الطلبة عن الكوادر الفنية استبيان  .34  كلية الصيدلة 
 كلية الصيدلة حول رضا الطلبة عن أعضاء الهيئة التدريسية استبيان  .35
 كلية الصيدلة دراسة الواقع الوظيفي لخريجي الكلية ومستوى أدائهم  .33
 كلية الصيدلة تقييم أداء الطلبة لمساقات الخطة الدراسية  .37
 كلية الصيدلة تقييم الخطة الدراسية ومدى ارتباطها مع متطلبات سوق العمل )بكالوريوس+ماجستير(  .32
استبيان رأي المشاركين بالورش التدريبية لتطوير الكوادر البشرية، وتقييم الدورات التدريبية والبحثية   .32

 وتوثيقها.
 كلية الصيدلة

 كلية الصيدلة دراسة حول رأي الطلبة بالمخرجات التعليمية للمواد الدراسية  .71
 الصيدلةكلية  دراسة نسبة اشغال المختبرات والقاعات  .70
 كلية الصيدلة إستبيان الطلبة حول الجدول الدراسي  .78
 كلية الصيدلة ستطالع رأي عضو الهيئة التدريسية في الجدول الدراسيإ  .76
 مكتب االعتماد وضمان الجودة والطاقات االستيعابية الالزمة لها 8102/8102 الدراسي للعام الجامعة في البشرية الموارد دراسة  .74

 الرابع: البحث العلمي وال فاد والبداعاتالمع ار  
 كلية التمريض تقويم الحوافز والجوائز التشجيعية في جامعة الزيتونة  .75
 كلية التمريض رضا الباحثين في المؤسسة عن التعاون البحثي مع المؤسسات االخرى   .73
 كلية التمريض استطالع راي الهيئة التدريسية باالهتامات البحثية  .77
 كلية التمريض استطالع فعالية البحث العلمي   .72
 في المعتمدة العلمي البحث أولويات مع والتكنولوجيا الهندسة كلية في المنشورة العلمية األبحاث توافق مدى  .72

 ،8103 األعوام في الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء من المنشورة لألبحاث" ةردنياأل الزيتونة جامعة
 8102و 8107

 الهندسة والتكنولوجياكلية 

 كلية الحقوق  تقييم رضا عضو هيئة التدريس على مناقشة الدراسات العليا  .21
استبيان رأي المشاركين بالورش التدريبية لتطوير الكوادر البشرية، وتقييم الدورات التدريبية والبحثي   .20

 وتوثيقها.
 كلية الصيدلة

 كلية الصيدلة دراسة تقييم البحث العلمي  .28
 المع ار الخامس: المصادر المال ة والماد ة والبشرية 

 كلية التمريض مدى الرضا الوظيفي ألعضاء الهيئة التدريسية  .26
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 كلية التمريض 8102/ 8102رضا الطلبة عن المرافق والتجهيزات في كلية التمريض فصل اول   .24
 كلية التمريض 8102/ 8102رضا الطلبة عن المرافق والتجهيزات في كلية التمريض فصل اول   .25
 كلية التمريض تقييم مدى جودة المرافق والتجهيزات في كلية التمريض  .23
 كلية التمريض مدى جوة الخدمات واألنشطة الطالبية   .27
 كلية التمريض استبانة حول الموقع االلكتروني  .22
 كلية التمريض استبانة تقويم الحركة  .22
 كلية التمريض الالمنهجيةاستطالع رأي الطلبة حول األنشطة   .21
 كلية التمريض استطالع رأي حول عزوف الطلبة عن المشاركة في األنشطة   .20
 كلية التمريض استطالع راي الطلبة حول الخدمات المكتبية  .28
26.  Facilities Assessment Report كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 االساسية والخدمات التدريبية البرامح عن االعمال كلية في العاملة البشرية الموارد رضا مدى  .24

 الصحية والخدمات واالمتيازات
 كلية االعمال

 نظام عن ةردنياأل الزيتونة بجامعة مدى رضا العاملين  من اعضاء الهيئة التدريسية في كلية االعمال  .25
والمكافأت الحوافز   

 

 كلية االعمال

 الصيدلةكلية  مشرفي المختبراتحول رضا الطلبة عن دراسة   .23
 كلية الصيدلة حول رضا الطلبة عن الكوادر الفنية استبيان  .27
 كلية الصيدلة حول رضا الطلبة عن أعضاء الهيئة التدريسية استبيان  .22
 كلية الصيدلة استبيان رأي المشاركين بالورش التدريبية لتطوير الكوادر البشرية، وتقييم الدورات التدريبية والبحثية وتوثيقها  .22

 كلية الصيدلة استطالع رأي ذوي االحتياجات الخاصة بالتسهيالت الُمقّدمة في الكلية  .011
 المع ار السادس: الخدمات الطالب ة 
 كلية التمريض رضى الطلبة عن االرشاد االكاديمي   .010
 كلية التمريض تقييم الخدمات التعليمية في كلية التمريض  .018
 كلية التمريض أثناء دراستهمدراسة حول المشكالت التي تواجه الطلبة   .016
 كلية التمريض استبانة عن مدى معرفة الطالب بالكلية   .014
 كلية التمريض استبيان خاص بالخريجين  .015
 كلية التمريض استبيان الطلبة حول الجدول الدراسي  .013
 كلية التمريض استطالع راي الطلبة حول مستوى قلق االمتحان  .017
 كلية التمريض االرشاد النفسي واالجتماعياستطالع رأي الطلبة حول خدمات   .012
012.  Alumni Survey Report كلية الهندسة والتكنولوجيا 
001.  Employer Survey Report كلية الهندسة والتكنولوجيا 
 كلية الحقوق  الطبية الخدمات دعم في الكلية دور حول الطلبة رأي  .000
 كلية االداب الخدمات المكتبيةحول  رواد المكتبة من طلبة كلية اآلداب  استطالع رأي  .008
 كلية االداب حول خدمات شعبة اإلرشاد والتأهيل الوظيفي  طلبة كلية اآلداب  استطالع رأي  .006
 كلية االداب حول التسجيل االلكتروني طلبة كلية اآلداب  استطالع رأي  .004
 كلية االداب حول خدمات شعبة النشاط الرياضي طلبة كلية اآلداب  استطالع رأي  .005
 كلية االداب دور المجلس الطالبي في الجامعةحول  طلبة كلية اآلداب  استطالع رأي  .003
 كلية االداب حول خدمات المركز الصحي في الجامعة طلبة كلية اآلداب  استطالع رأي  .007
 كلية االعمال راي الطلبة حول خدمات االرشاد النفسي واالجتماعي   .002
 كلية االعمال كلية االعمال لألعوام الجامعية دراسة تطور اعداد الطلبة المتعثرين في  .002
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 كلية االعمال دراسة حول مدى رضا الطلبة عن خدمة المواصالت  .081
 كلية االعمال استطالع راي الطلبة عن خدمات شعبة االرشاد والتاهيل الوظيفي في الجامعة  .080
 كلية الصيدلة دراسة متابعة تقدم الطلبة المسجلين.  .088
 كلية الصيدلة مشرفي المختبرات.حول رضا الطلبة عن دراسة   .086
 كلية الصيدلة .حول رضا الطلبة عن الكوادر الفنية استبيان  .084
 كلية الصيدلة .حول رضا الطلبة عن أعضاء الهيئة التدريسية استبيان  .085
 كلية الصيدلة .وأساليب التقييم المتبعة في الكلية اتإجراءتقييم دراسة   .083
 كلية الصيدلة الوظيفي لخريجي الكلية ومستوى أدائهم.دراسة الواقع   .087
 كلية الصيدلة تقييم أداء الطلبة لمساقات الخطة الدراسية.  .082
استبيان رأي المشاركين بالورش التدريبية لتطوير الكوادر البشرية، وتقييم الدورات التدريبية والبحثية   .082

 وتوثيقها.
 كلية الصيدلة

 كلية الصيدلة المختبرات والقاعات.دراسة نسبة اشغال   .061
 المع ار السابع: خدمة المجتمع والعالقات الخارج ة 
 كلية التمريض استبيان المشاركين في نشاط  .060
 كلية التمريض استبيان حول الجهات الموظفة للخريجين  .068
 كلية التمريض استطالع رأي حول خدمات المركز الصحي  .066
 كلية الهندسة والتكنولوجيا والتكنولوجيا الهندسة كلية في المجتمع لخدمة المنظمة النشاطات لتقييم النهائي التقرير  .064
 في المعتمدة العلمي البحث أولويات مع والتكنولوجيا الهندسة كلية في المنشورة العلمية األبحاث توافق مدى  .065

 8107 ،8103 األعوام في الكلية في التدريسية الهيئة أعضاء من المنشورة لألبحاث" ةردنياأل الزيتونة جامعة
 8102و

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 كلية الحقوق  تقييم رضا عضو هيئة التدريس على مناقشة الدراسات العليا  .063
 كلية االعمال األعمال كلية في التعلم لمخرجات العمل أرباب تقييم  .067
  .وتنميته المستدامة دراسة متعلقة باحتياجات المجتمع المحلي  .062

 
 كلية الصيدلة

استبيان رأي المشاركين بالورش التدريبية لتطوير الكوادر البشرية، وتقييم الدورات التدريبية والبحثية   .062
 كلية الصيدلة وتوثيقها.

استبيانات نتائج المحاضرات التطويرية والتوعية وورش العمل والندوات المشتركة والمشاريع التنموية   .041
 كلية الصيدلة الطبية لخدمة المجتمع.والخدمات الصحية واأليام 

 المع ار الثامن: ضمان الجودة 
 كلية التمريض التقويم الشامل لبرنامج البكالوريوس  .040
 كلية التمريض ثقافة الجودة لدى العاملين  .048
 كلية التمريض رضا الطلبة بثقافة الجودة  .046
 كلية العلوم وتكنولوجيا المعلومات المقارنات المرجعية  .044
 كلية الهندسة والتكنولوجيا الجودة ضمان شهادة لنيل للتقدم والتكنولوجيا الهندسة لكلية الذاتي التقييم دراسة  .045
 واإلدارية، سيةالتدري الهيئتين أعضاء) والتكنولوجيا الهندسة كلية منتسبي معرفة مدى حول استطالع دراسة  .043

 الهندسة والتكنولوجياكلية  8107/8102 للعام الجودة ضمان بمعايير( والطلبة

 كلية الهندسة والتكنولوجيا جياوالتكنولو  الهندسة كلية -اإلتصاالت والحاسوب/الكهربائية الهندسة لبرنامج المرجعية المقارنة  .047
 كلية الهندسة والتكنولوجيا -والتحكم القوى /الكهربائية الهندسة لبرنامج المرجعية المقارنة  .042

 
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 كلية الهندسة والتكنولوجيا والتكنولوجيا الهندسة كلية -التحتية والبنية المدنية الهندسةًلبرنامج المرجعية المقارنة  .042
 كلية الهندسة والتكنولوجيا  والتكنولوجيا الهندسة كلية -الميكانيكية لبرنامج الهندسة المرجعية المقارنة  .051
 كلية الهندسة والتكنولوجيا والتكنولوجيا الهندسة كلية -البديلة الطاقة لبرنامج تكنولوجيا المرجعية المقارنة  .050
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 كلية الحقوق  رضا الطلبة عن الكوادر األكاديمية واإلدارية  .058
 كلية االعمال                              8102/ 8102 األعمال لكلية الجودة ضمان لشهادة األول  السنوية المتابعة تقرير  .056
 كلية االعمال الماضية األربعة للدورات الجامعية الكفاءة امتحان في الكلية برامج دراسة نتائج  .054
 كلية الصيدلة دراسة الواقع الوظيفي لخريجي الكلية ومستوى أدائهم.  .055
 كلية الصيدلة .األداء المؤسسي لمؤشراتدراسة متعلقة   .053
 كلية الصيدلة تقييم أداء الطلبة لمساقات الخطة الدراسية.  .057
 كلية الصيدلة تقييم الخطة الدراسية ومدى ارتباطها مع متطلبات سوق العمل )بكالوريوس+ماجستير(.  .052
 كلية الصيدلة استبيان وعي الطلبة بالرؤية والرسالة والغايات ومدى إرتباط رؤية الكلية ورسالتها مع سوق العمل.  .052
 كلية الصيدلة إرتباط رؤية الكلية ورسالتها مع سوق العمل.استبيان وعي الخريجين بالرؤية والرسالة والغايات ومدى   .031
 مكتب االعتماد وضمان الجودة 8102/8102للفصل األول  تحان الكفاءة الجامعيةدراسة تحليلية لنتائج ام  .030
 مكتب االعتماد وضمان الجودة 8102/8102للفصل الثاني  تحان الكفاءة الجامعيةدراسة تحليلية لنتائج ام  .038
 مكتب االعتماد وضمان الجودة حول الكفايات التي تم اعتمادها في اعداد اسئلة امتحان الكفاءة الجامعيةدراسة   .036
 ومقارنتها" ISO 21001: 2018 التعليمية المؤسسات جودة ضمان" مواصفة دراسة حول متطلبات  .034

 مكتب االعتماد وضمان الجودة  ISO 9001:2015 مواصفة بمتطلبات

 

( 22، والجدول رقم )السابقفي العام ( دراسة 860) حيث انجزت ،%82بنسبة  عن العام السابقالمنجزة عدد الدراسات  وانخفض
 الدراسات والخطط في الجامعة حسب الكلية. إنجازاحصائيات حول يبين 

 2118/2119للعام إحصائ ات حول الدراسات المنجزة في الجامعة حسب الكل ة  89جدول.
 الدراسات الكل ة

 6 لـوم وتكنولوجيا المعلوماتعال
 42 الــصـيــدلــة
 63 الـتـمـريـض

 08 اآلداب
 02 األعمال
 08 الـحـقــــوق 

 84 الهندسة والتكنولوجيا
 5 العمارة والتصميم 

 5 مكتب االعتماد وضمان الجودة
340 المجموع   

نجازإعداد و ب وعلى ضوء نتائج الدراسات سابقة الذكر، قامت الجامعة مجموعة من الخطط التحسينية الهادفة إلى تطوير األداء،  ا 
 .واالهتمام بنوعية المخرجات
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 الباب الثالث
 الخالصة والتوص ات

 
 2118/2119 الدراسي عامللات الجامعة إنجاز أهم 

 

 محور التخط ط الستراتيجي 
 ،الثانيالجامعي للعام ( 2121-2117)للجامعة  ةلخطة الستراتيج ة الثان تنفيد الخطة التنفيذ ة ل .1

 .2118/2119و  2117/2118الخطة للعامين الجامعيين  أداءومقارنة نتائج ق اس مؤشرات 
 تنفيذ مجموعة من الخطط التحسين ة على مستوى الكل ات. .2
 . إدارة المخاطر في الجامعةاستراتيج ة متابعة تنفيذ  .3

 
 محور الحوكمة 

 واألسس. من التعل مات عددفي الجامعة، وتحديث عمل لالناظمة لواألسس من التعل مات  عدداستحداث  .4
 تبادل الوثائق الكترون اا بين مكونات الجامعة.و حوسبة نظام التوثيق،  متابعة .5
 جم ع العاملين في الجامعة.تقي م مجالس الحاكم ة، وتقي م  اتإجراءتطبيق  .6
صدار إجراءمتابعة تطبيق  .7  العقوبات ومنح الحوافز بعدالة ونزاهة.ات التعيين والترق ة وا 

 

 محور البرامج األكاد م ة 
 اعتماد مخرجات التعلم منهج ة في التخط ط األكاد مي، وتنفيذ العمل ة التدريس ة وتقي مها.الستمرار في  .8
 تطويرو  ،التخصصات في الجامعة للعديد منالخطط الدراس ة، وموادها الدراس ة، وموضوعاتها  تطوير .9

 الجامعة الجبارية والخت ارية. متطلبات
 انخفاض نسبة الطلبة المتعثرين أكاد م اا بشكل ملحوظ. .11
 توق ع المزيد من التفاق ات لتدريب الطلبة، وزيادة عدد المستفيدين من برامج التبادل الطالبي. .11

 
 محور البحث العلمي وال فاد والبداعات 

الجامعة، والحصول على دعم خارجي لعدد من تضاعف عدد مشاريع البحث العلمي المدعومة من  .12
 المشاريع.

ة والمشارك المجالت من الفئتين األولى والثان ةملحوظة في عدد البحوث المنشورة في مضطردة و زيادة  .13
 .المحكمةفي المؤتمرات الدول ة ببحوث علم ة 

  . طلبة للحصول على درجة الدكتوراه من جامعات مرموقةمن العدد ابتعاث  .14
 ة.أعضاء هيئة تدريس وطلب المشاركين فيها منأعداد و بداع ة ات النجاز عدد النشاطات وال زيادة  .15
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 محور المصادر المال ة والماد ة والبشرية 
 لجم ع الكل ات والدوائر. نفاقة الستراتيج ة وتقي م مؤشرات ال ربط التخط ط المالي بالخط .16
 ستخدامالتي يتم تدريسها با الشعب زيادة نسبةالمفتوحة، و إنشاء مركز التعلم اللكتروني ومصادر التعل م  .17

 .%34إلى  التعل م اللكتروني
 دامةة والتنم ة المست للبيئة الجامعفي التصنيف العالمي التقدم في المركز الذي حصلت عل ه الجامعة  .18

(Green Matrics). 
ها وعدد المشاركين فيوخارجها المنفذة في الجامعة  والتطويرية تدريب ةالدورات ال في عدد ملحوظارتفاع  .19

 من أعضاء الهيئة التدريس ة والموظفين الداريين.
 

 محور الطلبة والخدمات الطالب ة 
 التي تنفذها عمادة شؤون الطلبة والكل ات. )الرياض ة والثقاف ة( منهج ةالالعدد النشاطات زيادة  .21
 .المقدمة للطلبة المحتاجين والمتفوقينزيادة المساعدات والتسه الت المال ة  .21
جراءو  تطوير الخدمات الطالب ة .22  .، والستمرار بتوسعة المرافق والستراحات وتحسينهاهااتا 
 وتحسين آل ات العمل.في الجامعة مكتب الرشاد الوظ في ومتابعة الخريجين المستمرة ل المتابعة .23

 
 محور خدمة المجتمع والعالقات الخارج ة 

خدمة مركز الستشارات و الكل ات و  المستفيدين من الدورات التدريب ة التي نفذتهاأعداد  كبير فيارتفاع  .24
 .المجتمع المحلي أفراد من المجتمع

جتمع لمارتفاع عدد المستفيدين من األ ام الطب ة التي أقامتها الجامعة والخدمات الصح ة المقدمة ألفراد ا .25
 .المحلي

 .مع جامعات أجنب ة ومؤسسات وشركات وطن ةتوق ع المزيد من التفاق ات  .26
 .ودعم تعل م الالجئينلتحسين األداء وروبي تحاد األ المدعومة من ال  زيادة في عدد المشاريع .27
 ارتفاع عدد الطلبة المسجلين في الجامعة وارتفاع نسبة الطلبة الوافدين نتيجة ألنشطة استقطاب الطلبة. .28

 
 محور ضمان الجودة 

 .(ISO9001:2015)شهادة ضمان الجودة العالم ة استمرارية الجامعة على  حفاظ .29
لكل ات الصيدلة والتمريض والآلداب والعلوم المؤسسات التعل م ة  متابعة شهادات ضمان جودة .31

 وتكنولوج ا المعلومات واألعمال.
دة ضمان جودة المؤسسات شهارفع دراسة التقي م الذاتي لكل ة الهندسة والتكنولوج ا للحصول على  .31

 التعل م ة.
 التقدم لإلعتماد األمريكي لبرنامج البكالوريوس في الهندسة المدن ة وبرنامج البكالوريوس في الصيدلة. .32
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 لتوص ات والتوجهات المستقبل ة:ا
 محور التخط ط الستراتيجي 

، نتائجها وفاعل ةها، إنجاز تنفيذ الخطة الستراتيج ة الثان ة للجامعة، ووضع الخطط التحسين ة لضمان  استكمال  .1
عداد تقرير حول   .هاإنجاز وا 

 إعداد الخطة الستراتيج ة الثالثة للجامعة. .2
جراءات وربطها بمدى تحقق مؤشرات األداء، وتقد م تقارير دورية حول مستوى التحقق، و نجاز متابعة ال  .3 قارنات الم ا 

 حسب المعايير العالم ة والمحل ة.
رؤ ة الجامعة ورسالتها وغا اتها وق مها، وضمان وعي العاملين والطلبة إعداد دراسات دورية لتتبع مدى تحقيق  .4

 بمضامينها.
  
 محور الحوكمة 

تعزيز نهج العمل المؤسسي الذي اختطته الجامعة، والذي انعكس إيجاباا على دقة اآلداء، وحجم النتائج وتطوير  .5
 ه.إنجاز اف ة في كل مايتم المخرجات، وما تحقق في زرع ق م العمل بروح الفريق، والنزاهة والشف

استكمال التعد الت على التشريعات الناظمة لعمل الجامعة، وتحديثها بما يواكب التعد الت والتحديث المستمر  .6
 ة.ردن للتشريعات في منظومة التعل م العالي األ 

ت ار نتائجها في إخ تقي م الق ادات والدارات، والستفادة من اتإجراءتطوير آل ات المسائلة والمتابعة، وتفعيل  .7
 الكفاءات الق اد ة والدارية في الجامعة.

 
 :محور البرامج األكاد م ة 

على ضوء دراسات حاجات سوق العمل، والتوجهات الستراتيج ة في التعل م  استحداث تخصصات تطب ق ة جديدة، .8
 .ردنيالعالي األ 

واستحداث برامج دكتوراه حسب متطلبات سوق العمل عامود اا، أفق اا و التوسع في استحداث برامج الدراسات العل ا  .9
 المحلي والقل مي.

مصفوفات متكاملة للمخرجات التعلم ة للبرامج األكاد م ة، وربطها بالكفا ات التعلم ة للمواد الستمرار في تطوير  .11
تحديثات تفادة من الالدراس ة وموضوعاتها، بما  حقق النسجام والتكامل لهذه العناصر في إطار تعل مي واحد، بالس

 المستمرة على المجالت المعرف ة والمعايير الخاصة للبرامج، ونتائج إمتحان الكفاءة الجامع ة في دوراته المتتال ة.
 
 البحث العلمي وال فاد والبداعات 

لعمل ة االستمرار في توج ه البحث العلمي لينسجم واألولو ات الوطن ة للبحث العلمي، والتركيز على النتائج   .11
 والتطب ق ة لألبحاث والمشاريع البحث ة، بما يخدم الجامعة والمجتمع.
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علم ة متخصصة من الفئة األولى، والثان ة وزيادته لغا ات تعزيز تنافس ة النشر العلمي في مجالت  تشج ع  .12
 .الجامعة على المستويين المحلي والدولي

 .الريادة في األعمال والبداعتفعيل دور مكتب نقل التكنولوج ا والتركيز على  .13
  

 محور المصادر المال ة والماد ة والبشرية 
 تطوير التعل م اللكتروني والمدمج في الجامعة، وتوسعة نطاقه، وتحسين آل اته وأدواته، وتطب قاته.  .14
استقطاب المزيد من الكفاءات األكاد م ة والخبرات البحث ة لتحسين مخرجات البحث العلمي ونوع ة البحوث   .15

 المنشورة
 في الجامعة. والمهني زيادة نسبة المستفيدين من برامج التطوير األكاد مي  .16

 
 محور الخدمات الطالب ة 

التفاق ات الثنائ ة التي عقدتها الجامعة مع الجهات المحل ة تفعيل التركيز على التدريب الميداني للطلبة من خالل   .17
 .وزيادة عدد التفاق ات مع المؤسسات والشركات ذات العالقة المختلفة

 .زيادة مشاركة شعبة الرشاد النفسي والجتماعي، في توع ة الطلبة وحل مشاكلهم النفس ة والجتماع ة  .18
 دمات الطالب ة.تطوير برمج ات وتطب قات لرفع مستوى الخ  .19
 األند ة الطالب ة وزيادة عددها وتشج ع الطلبة على المشاركة فيها. تطوير  .21
الستفادة من قاعدة ب انات الخريجين، في التواصل معهم، وتفعيل دورهم في تحسين الخطط الدراس ة والمخرجات   .21

 التعل م ة.
 

 :محور خدمة المجتمع والعالقات الخارج ة 
 تطوير الخدمات المقدمة للمجتمع المحلي.  .22
الستفادة من التفاق ات الموقعة مع جامعات عرب ة وأجنب ة في زيادة تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة التدريس ة   .23

 وتطوير الخطط التدريس ة وتحسين المخرجات التعل م ة.
ز البحث ة المرموقة عالم اا بهدف الستفادة التعل م العالي والمراك عقد المزيد من اتفاق ات التعاون مع مؤسسات  .24

 .من المستجدات العلم ة والتكنولوج ة وتنفيذ مشاريع بحث علمي مشتركة
الستفادة من الدعم الخارجي المقدم من صناديق دعم البحث العلمي الوطن ة وبرامج التحاد الوروبي والمنظمات   .25

 .الدول ة األخرى 
 

 :محور ضمان الجودة 
إعداد الخطط الالزمة، واآلل ات للتقدم بطلبات نيل شهادات ضمان الجودة والعتمادات المحل ة والقل م ة والعالم ة،   .26

 على مستوى المؤسسة والبرامج األكاد م ة فيها.
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 حوسبة نظام إدارة الجودة، وتطب قه إلكترون اا، بعد أن أنجز النظام بالكامل، وتم تفعيل جم ع عناصره.  .27
 أداء الجامعة في ق اس مؤشرات التصن فات المحل ة والعالم ة. ل على تحسينالعم  .28
التركيز على استطالعات رأي الطلبة والعاملين وأعضاء هيئة التدريس، والخريجين وأرباب العمل، ومستوى رضاهم  .29

 عن الجامعة ومكوناتها.
 


