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 سياسة الجودة        

 

 

أفضل  أحدث البيئات التعليمية ؛ تأمين تطويرتسعى جامعة الزيتونة األردنية إلى االستمرار في 

المناهج الدراسية المواكبة للتقدم العلمي والحاجات المتنامية للمجتمع؛ وتوظيف أقدر الكفاءات 

 األكاديمية  وفقـاً للمنظور الـتـالي:

أن تكون الجامعة واحدة من نخبة الجامعات في المنطقة التي تخرج خبرات في  .1

، العلوم اإلدارية، العلوم الطبية، العلوم األعمالمات، مجاالت: تكنولوجيا المعلو

 .يم، والعمارة والتصماآلداباللغات، وو ، العلوم التربوية،القانونية، العلوم الهندسية

2.  ً للمعايير التالية:  أن تكون مالئمة ، مواكبة للتطورات  توفير البيئة التعليمية وفقا

العلمية، مستخدمة أحدث التكنولوجيا، ملبية لالحتياجات النظرية والتطبيقية، وفقاً 

 للشروط الصحيحة.

تطوير المناهج والخطط الدراسية بشكل مستمر لتحقيق توقعات المجتمع الحالية  .3

 علمي والتقني في العالم.وأن تكون مواكبة للتطور ال ،والمستقبلية

لعملية التعليمية والتعلمية ورفدها بالكفاءات لوالتطوير المستمر  تحسينال .4

المتخصصة للوصول ألعلى مستوى من األداء االكاديمي والتحصيل العلمي والتقني 

 لدى طلبة الجامعة.

 ةاالهتمام بالبحث العلمي النظري والتطبيقي بهدف توليد المعرفة وتسخيرها لخدم .5

المجتمع المحلي والعالمي، وتشجيع المجموعات البحثية وتحفيز الطلبة لالشتراك 

 فيها ودعمها وتطويرها.

  

 األنظمة والتشريعات المتبعة بالتزامها ودعمها المتواصل في تطبيقتتعهد الجامعة 

فيها، واالنظمة والتشريعات المحلية وتبني المتطلبات القياسية ألنظمة ومعايير 

 ، وتطوير نظامالجودة العالمية والمحلية  كأداة لتحقيق مبادئها وتعهداتها وغاياتها

 إدارة الجودة فيها.

 

........................................... 

 

 عة رئيس الجام

 

 

 أ.د تركي إبراهيم عبيدات
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رقم 
 الصفحة

 بندال البند عنوان
 الفرعي
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 رابعاا  البحث العلمي وااليفاد واالبداعات 77
 خامساا  المصادر المالية والمادية والبشرية 72
 سادساا  الخدمات الطالبيةالطلبة و  32
 سابعاا  خدمة المجتمع والعالقات الخارجية 72
 ثامناا  ضمان الجودة 10
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 رئيس الجامعةكلمة 

 
تسعى الجامعة إلى ترجمة غاياتها وأهدافها طويلة األمد إلى أهداف قصيرة األجل باالستناد إلى السياسات والخطط والموازنات 

تحقيق تكيف ، وتتابع استيفاء المتطلبات التنظيمية الالزمة، و بشكل مستمروالبرامج الزمنية لتحقيقها، وتعمل على تقييم األداء 
 . للجامعة مع التغيرات المصاحبة للقرارات االستراتيجية لتنظيميةالهياكل ا

بتقييم نتائج إنجازاتها للعام قامت الجامعة ، 7102/7102قبل البدء باإلعداد للخطة السنوية للجامعة للعام الدراسي 
النجازات تحقيق حزمة جيدة من اوهو العام األول من الخطة االستراتيجية في التقرير السنوي، الذي بين أنه تم  7102/7102

 هذه الخطة.وحسبما تم التخطيط له ضمن اطار 

وية نتنفيذ الخطط السنوية للكليات واألقسام األكاديمية، والخطط الس ا لوال المتابعة المستمرة لمراحلتم انجازه لم يكن ممكن وما
في أدائها وجودة التقارير السنوية الخاصة بها،  ملموس تحسن، حيث ترافقت هذه االنجازات مع للدوائر اإلدارية والمراكز

ثانية، المشاركة في وضع الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية الوالمهارات التي اكتسبها المعنيين ب الوعيزيادة ويعود ذلك ل
المرتبطة  بياناتالويعكس ، الذي كان رقميًا 7102/7102وهذا التطور إنعكس جليًا في التقرير السنوي األخير للجامعة 

 .مؤشرات األداء المقاسةب

والذي تعول عليه  7171-7102العام الثاني من الخطة االستراتيجية الثانية للجامعة  7102/7102ويعد العام الدراسي 
ب ات حسالتوجهات والمهام والمسؤولي وتعديل قامت الجامعة بتقييملمتابعة تنفيذ الخطة وزيادة االنجازات المتحققة، وفيه 

( هدفًا استراتيجيًا 01)تحقيق في العام األول من الخطة االستراتيجية، وطورت خطتها السنوية لمتابعة التحديثات الحاصلة 
 .( مؤشر آداء071)( غايات رئيسة للجامعة مقاسة من خالل 2تنجز )

 
 التأكيد على بعض المالحظات المهمة إلنجاز هذه الخطة، وهي: اودوأخيرًا 
  لى كل ، ويتوجب عوالمكاتبمراكز الدوائر و الو  العماداتو الكليات تعتبر دليل عمل لكافة و هذه خطة عامة للجامعة

تصاصه، ، كل حسب اخ، ويعمل على انجاز وتنفيذ بنودهامنها أن يعد خطته التنفيذية السنوية، باالستناد اليها
 ومسؤولياته، ومهامه. 

 األشخاص ات و الجهالجامعة يجب أن تكون أكثر تفصيال مع تسمية لمختلفة في ة اان الخطط الفرعية للوحدات االداري
 .وتوثيقهاالمسؤولين عن التنفيذ واعتماد االجراءات والنماذج المخصصة لكل اجراء 

 زه، ي تنفيذه وانجادائه المتعاضد فان التنفيذ المتميز للمهام والواجبات يتطلب العمل بروح الفريق الواحد المتناغم في ا
داء بقية المكونات و يسبب إخالل في ون من مكونات الجامعة سيؤثر على أمكألن أي تأخير أو تقصير في اي 
 تنفيذ الخطة، وتحقيقها ألهدافها.

 رئيس الجامعة

 األستاذ الدكتور تركي ابراهيم عبيدات
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   :الرؤية 
 نحو جامعة منافسة في سوق العمل والبحث العلمي والبيئة المستدامة  

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

 
 الرسالة:

ورفد سوق العمل بالكفاءات المتخصصة القادرة على القيادة والريادة واالبداع  ،االسهام الفعال في التنمية المستدامة للمجتمع
على البحث العلمي  والتركيز ،ونقل التكنولوجيا ،واساليب التعليم والتعلم الحديثة ،والحوكمة ،من خالل توظيف التخطيط السليم

سات التعليم العالي والشراكة مع مؤس ،ة المؤهله والخبيرةواختيار الكوادر البشري ،وتطوير بيئة علمية وتعليمية جاذبة ،التطبيقي
 وتطبيق معايير التنافسية وضمان الجودة. ،المرموقة

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. 

 
 قيم الجامعة:

 االنتماء الوطني.. 0
 . القيادة والعمل بروح الفريق.7
 . النزاهه والشفافية.7
 . العدالة وتكافؤ الفرص.4
 . التعلم المستمر.5
 . احترام الرأي اآلخر والتعددية الثقافية2

 
University Values: 
1. National belonging 
2. Leadership and team work 
3. Integrity and transparency  
4.Justice and equal opportunities  
5.Continuous learning 
6.Others' opinion respect and cultural pluralism  
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 غايات الجامعة:
 الغاية الرقم

 هامانجاز الخطة االستراتيجية وفق منهجية المراجعة الدورية والتحسين المستمر للخطط التنفيذية بما يتوافق مع رؤية الجامعة ورسالتها وقي 1
 وفاعلية قراراتها، وضمان نزاهتها وشفافيتها تعزيز دور مجالس الحاكمية ومتابعة مستوى أدائها 2
ثة بحيث عتماد أساليب تعليم وتعلم حدياالتركيز على استحداث التخصصات التطبيقية والتكنولوجية والتطوير المستمر للخطط الدراسية، و  3

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

 
University Goals: 

Goals No 
Accomplishing the strategic plan according to the cyclic revision methodology and continuous development 
of executive plans to meet the vision, mission and values of the university.  

1 

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

2 

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

3 

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 
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 8102/8102 للجامعة السنوي  التقرير توصيات
 

 محور التخطيط االستراتيجي 
متابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية الثانية للجامعة، ووضع الخطط التحسينية لضمان انجازها، وفاعلية   .0

 نتائجها.
جراء  .8 متابعة االنجازات وربطها بمدى تحقق مؤشرات األداء، وتقديم تقارير دورية حول مستوى التحقق، وا 

 المقارنات حسب المعايير العالمية والمحلية.
دورية لتتبع مدى تحقيق رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها وقيمها، وضمان وعي العاملين إعداد دراسات  .3

 والطلبة بمضامينها.
  

 محور الحوكمة 
تعزيز نهج العمل المؤسسي الذي اختطته الجامعة، والذي انعكس إيجاباا على دقة اآلداء، وحجم النتائج  .4

 الفريق، والنزاهة والشفافية في كل مايتم إنجازه.وتطوير المخرجات، وما تحقق في زرع قيم العمل بروح 
استكمال التعديالت على التشريعات الناظمة لعمل الجامعة، وتحديثها بما يواكب التعديالت والتحديث المستمر  .5

 للتشريعات في منظومة التعليم العالي األردنية.
إلدارات، واالستفادة من نتائجها في تطوير آليات المسائلة والمتابعة، وتفعيل إجراءات تقييم القيادات وا .6

 إختيار الكفاءات القيادية واإلدارية في الجامعة.
 

 :محور البرامج األكاديمية 
استحداث تخصصات تطبيقية وهندسية جديدة، على ضوء دراسات حاجات سوق العمل، والتوجهات  .2

 االستراتيجية في التعليم العالي األردني.
مل حسب متطلبات سوق الععامودياا، واستحداث برامج دكتوراه سات العليا في استحداث برامج الدرا التوسع .2

 المحلي واإلقليمي.
تطبيق مصفوفات متكاملة للمخرجات التعلمية للبرامج األكاديمية، وربطها بالكفايات التعلمية للمواد الدراسية  .2

ات واحد، باالستفادة من التحديثوموضوعاتها، بما يحقق االنسجام والتكامل لهذه العناصر في إطار تعليمي 
المستمرة على المجاالت المعرفية والمعايير الخاصة للبرامج، ونتائج إمتحان الكفاءة الجامعية في دوراته 

 المتتالية.
 

 البحث العلمي واإليفاد واإلبداعات 
نتائج لى الاالستمرار في توجيه البحث العلمي لينسجم واألولويات الوطنية للبحث العلمي، والتركيز ع  .01

 العملية والتطبيقية لألبحاث والمشاريع البحثية، بما يخدم الجامعة والمجتمع.
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علمية متخصصة من الفئة األولى، والثانية وزيادته لغايات تعزيز تنافسية النشر العلمي في مجالت  تشجيع  .00
 الجامعة على المستويين المحلي والدولي

 تفعيل دور مكتب نقل التكنولوجيا والتركيز على الريادة في األعمال واإلبداع  .08
 

 محور المصادر المالية والمادية والبشرية 
إعداد خطة لمواجه المخاطر المالية، وعكس ربط التخطيط المالي بالتخطيط االستراتيجي في الجامعة وأثره   .03

 أكثر فاعلية.على موازنة وميزانية الجامعة ومكوناتها بشكل 
 في الجامعة، وتوسعة نطاقه، وتحسين آلياته وأدواته، وتطبيقاته. والمدمج تطوير التعليم االلكتروني  .04
استقطاب المزيد من الكفاءات األكاديمية والخبرات البحثية لتحسين مخرجات البحث العلمي ونوعية البحوث   .05

 المنشورة
 زيادة نسبة المستفيدين من برامج التطوير األكاديمي في الجامعة.  .06
 

 محور الخدمات الطالبية 
تفعيل االتفاقيات الثنائية التي عقدتها الجامعة مع الجهات التركيز على التدريب الميداني للطلبة من خالل   .02

 .وزيادة عدد اإلتفاقيات مع المؤسسات والشركات ذات العالقة المحلية المختلفة
 زيادة مشاركة شعبة اإلرشاد النفسي واالجتماعي، في توعية الطلبة وحل مشاكلهم النفسية واالجتماعية  .02
 تطوير برمجيات وتطبيقات لرفع مستوى الخدمات الطالبية.  .02
 لى المشاركة فيها.تفعيل األندية الطالبية وزيادة عددها وتشجيع الطلبة ع  .81
االستفادة من قاعدة بيانات الخريجين، في التواصل معهم، وتفعيل دورهم في تحسين الخطط الدراسية   .80

 .والمخرجات التعليمية
 

 :محور خدمة المجتمع والعالقات الخارجية 
اإلستفادة من اإلتفاقيات الموقعة مع جامعات عربية وأجنبية في زيادة تبادل الطلبة وأعضاء الهيئة   .88

 التدريسية وتطوير الخطط التدريسية وتحسين المخرجات التعليمية.
التعليم العالي والمراكز البحثية المرموقة عالمياا بهدف  عقد المزيد من اتفاقيات التعاون مع مؤسسات  .83

 .دة من المستجدات العلمية والتكنولوجية وتنفيذ مشاريع بحث علمي مشتركةاإلستفا
االستفادة من الدعم الخارجي المقدم من صناديق دعم البحث العلمي الوطنية وبرامج االتحاد االوروبي   .84

 والمنظمات الدولية األخرى 
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 :محور ضمان الجودة 
شهادات ضمان الجودة واالعتمادات المحلية واإلقليمية  إعداد الخطط الالزمة، واآلليات للتقدم بطلبات نيل  .85

 والعالمية، على مستوى المؤسسة والبرامج األكاديمية فيها.
 حوسبة نظام إدارة الجودة، وتطبيقه إلكترونياا، بعد أن أنجز النظام بالكامل، وتم تفعيل جميع عناصره.  .86
ة التدريس، والخريجين وأرباب العمل، ومستوى التركيز على استطالعات رأي الطلبة والعاملين وأعضاء هيئ .82

 رضاهم عن الجامعة ومكوناتها.
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 8102/8102للجامعة  الخطة السنويةمحاور 

 االستراتيجيالتخطيط  -أوالا 

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

التحقق من االلتزام بمحتوى الرؤية والرسالة والغايات والقيم ومدى انسجامها، ونشرها ومراجعتها  1.1
 واإلدارية التي التزمت بمحتوى الرؤية والرسالة والغاياتنسبة الوحدات األكاديمية . 0 بشكل مستمر

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

للكليات واألقسام األكاديمية  تحديث الرؤية والرسالة والغايات 0.0.0
 على ضوء رؤية الجامعة الجديدة ورسالتها وغاياتها

 مجالس الكليات
 ومجالس األقسام 

71/12/7102-
71/01/7102 

 تطبيق إجراءات إعداد 
ومراجعة الرؤية والرسالة 

 والغايات

. محاضر االجتماعات والقرارات والتوصيات 0
 واالستبيانات المتعلقة بصياغة الرؤية والرسالة والغايات

. توفر الرؤية والرسالة والغايات للكليات واألقسام 7
 األكاديمية

7.0.0 
عقد الورش والندوات والدورات التدريبية لتعزيز إدراك جميع 

العاملين والطلبة بمحتوى الرؤية والرسالة والقيم والغايات وآليات 
 تحقيقها

القيادات األكاديمية واإلدارية 
 جميعها

على األقل في كل  مرتان
 عام دراسي

موازنة خاصة بالورش 
 والدورات التدريبية

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

نشر الرؤية والرسالة والغايات والقيم عبر الوسائل الجدارية  7.0.0
 والمطبوعات الورقية وااللكترونية المختلفة.

 الرئيس 
 العمداء ورؤساء األقسام
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة

موازنة خاصة باالعالم  خالل العام الدراسي
 والنشر

توفر الرؤية   والرسالة والقيم والغايات الخاصة 
بالجامعة والكليات واألقسام األكاديمية عبر الوسائل 

 المختلفة.
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

دراسات حول مدى وعي الطلبة وأعضاء هيئة التدريس  دادإع 1.0.0
 للرؤية والرسالة والغايات والقيم

فرق مكلفة بإعداد الدراسات 
مستوى الجامعة وعلى على 

 مستوى الكليات

 في نهاية كل عام دراسي
 )شهر أيار(

تطبيق اإلجراءات المساندة  
الستطالعات الرأي، 

واالجراءات المساندة لعمل 
 اللجان

وتوصياتها في مجالس  اتمناقشة نتائج الدراس
يجاد خطط تحسينية ومتابعتها   الحاكمية، وا 

 
 الخطة اإلستراتيجية : فرعيالمعيار ال 8.0
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

انجاز الخطة االستراتيجية في إطارها الزمني ووضع آليات المتابعة والتحسين الالزمة  2.1
 استناداا إلى المقارنات المرجعية على المستويات المحلية والعربية والدولية

 االستراتيجية. نسبة انجاز بنود الخطة 8
 . نسبة مؤشرات األداء التي تّم مقارنتها بمعايير وطنية أو عالمية3

 
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

اعداد التقارير السنوية للجامعة والكليات والدوائر اإلدارية  0.7.0
 والمراكز متضمنة قياس مؤشرات األداء المعتمدة 

 مجلس الجامعة 
مجالس الكليات والمجالس 

 اإلدارية  

71/12-71/01 
 دراسيالعام من ال

تطبيق إجراءات التخطيط 
 االستراتيجي

. محاضر االجتماعات والقرارات التي اعتمدت 0
 التقارير السنوية

. توفر تقارير معلنة للعاملين والطلبة والجهات 7
 المعنية

7.7.0 
اعداد الخطط السنوية للجامعة والكليات والدوائر اإلدارية 

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

 مجلس الجامعة 
مجالس الكليات والمجالس 

 اإلدارية  

71/12-71/01 
 دراسيالعام من ال

تطبيق إجراءات التخطيط 
 االستراتيجي

. محاضر االجتماعات والقرارات التي اعتمدت 0
 الخطط السنوية

. توفر خطط معلنة للعاملين والطلبة والجهات 7
 المعنية

7.7.0 
مراجعة استراتيجية إدارة المخاطر، وتحديث سجل المخاطر 

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

لجنة إدارة المخاطر في 
 الجامعة 

10/01/-70/01  
 دراسيالعام من ال

تخصيص نسبة معينة من 
 الموازنة إلدارة المخاطر

االجتماعات والقرارات التي اعتمدت . محاضر 0
 استراتيجية المخاطر ومراجعاتها الدورية

. توفر خطة الدارة المخاطر معلنة ومعممة على 7
 العاملين والطلبة
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

مية والبرامج األكادي جامعةتنفيذ دراسات للمقارنات المرجعية لل 1.7.0
 على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي

مكتب االعتماد وضمان 
 للجامعة الجودة

 للبرامجومجالس األقسام 
  خالل العام الدراسي

وجود دراسات مقارنات مرجعية للجامعة ولكل برنامج 
في مجالس ، ومحاضر مناقشتها أكاديمي معتمد

 الحاكمية
 

 
 الحوكمة -ثانياا 

 

 التشريعات  : فرعيالمعيار ال 0.8
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم
 . عدد المراجعات التي تمت على التشريعات 4 مراجعة وتحديث السياسات والتشريعات واإلجراءات الناظمة لعمل الجامعة 1.8

 المهام: 
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

مراجعة السياسات واألنظمة والتعليمات واألسس واإلجراءات   0.0.7
 والمعايير 

 لجان مراجعة التشريعات
  مجلس العمداء

 بشكل دائم ومستمر 
تطبيق إجراءات المراجعة 

 الدورية للتشريعات

 . توفر محاضر اجتماعات لجان مراجعة التشريعات0
 ومجلس العمداء

 للتشريعات التي. توفر قرارات استحداث وتحديث 7
 تمت مراجعتها

نشر التشريعات وتحديثاتها عبر الوسائل المتاحة ورقيًا  7.0.7
 والكترونياً 

وضمان  مكتب االعتماد
 الجودة 

 سر المجالس انةأم
  مركز الحاسوب

 بشكل دائم ومستمر
رصد ميزانية لطباعة  

الكتيبات والمنشورات 
 الخاصة بالتشريعات

. توفر كتيبات  السياسات والتشريعات واإلجراءات 0
 للعاملين والطلبة  

التشريعات على الموقع السياسات و . توفر جميع 7
 االلكتروني للجامعة
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

إعداد الدراسات والمسوحات الميدانية للتحقق من مستوى  7.0.7
 التطبيق للتشريعات وااللتزام بمضمونها وموادها 

مكتب االعتماد وضمان 
  الجودة

 لجان مراجعة التشريعات
تطبيق االجراءات المساندة   دراسيالعام ال مرة في نهاية 

 الستطالعات الرأي

وجود دراسات وتقارير تغذية راجعة حول تطبيق . 0
 السياسات واإلجراءات والتشريعات

. توفر الخطط التحسينية لتطوير التشريعات وآليات 7
 تطبيقها

1.0.7 

لألنظمة والتعليمات والمعايير واألسس  المتابعة الحثيثة
والقرارات الصادرة عن مجلس التعليم العالي وهيئة اعتماد 
مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، والمساهمة في 

 تقييمها وتطويرها

 مجلس العمداء 
مكتب االعتماد وضمان 

  الجودة
 دائرة القبول والتسجيل
 أمانة سر المجالس

  بشكل دائم ومستمر
تطبيق اإلجراءات المساندة 

 لعمليات المتابعة

 . وجود مراسالت بين الجامعة والهيئات المعنية0
اللقاءات الدورية المجالس و . المشاركة الفعالة في 7

 والجلسات الحوارية التي تعقدها الهيئات المعنية

 
 القيادة واإلدارة : فرعيالمعيار ال  8.8
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم
 .عدد القرارات اإلدارية الناتجة عن تقييم األداء5 المتابعة المستمرة والمساءلة ألداء القيادات األكاديمية واإلدارية 8.8
 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

0.7.7 
ا وتحديثه ةالوظيفي فاوصمراجعة الهياكل التنظيمية واأل

باالستناد الى التغييرات والتطويرات التي حصلت منذ اعتمادها 
 أخر مرة   

ومراجعة الهياكل  إعدادلجنة 
 التنظيمية والوصف الوظيفي

   مجلس الجامعة

 10/12/7102 – 
71/12/7102 

توفر ميزانية لتحديث 
اللوحات الجدارية 
والمنشورات المتعلقة 
 بالهياكل التنظيمية

 . توفر هياكل تنظيمية حديثة معتمدة0
 . توفر وثيقة وصف وظيفي محدثة معتمدة 7

إجراء التقييم الدوري لعمل مجالس الحاكمية في الجامعة  7.7.7
 ومدى فاعلية قراراتها

مكتب االعتماد وضمان 
  الجودة

 أمناء السر لكل مجلس
 دراسيالعام المرة في نهاية 

تطبيق إجراءات تقييم 
 الحاكميةمجالس 

 . وجود تقرير سنوي حول تقييم أداء مجالس الحاكمية0
 . توفر قرارات لتنفيذ توصيات هذه التقارير السنوية7
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

تنفيذ التقييم الدوري للقيادات األكاديمية واإلدارية في الجامعة  7.7.7
 ومكوناتها 

مكتب االعتماد وضمان 
الجودة، وجميع العاملين في 

 الجامعة
تطبيق إجراءات تقييم   يدراسالعام المرة في نهاية  

 ةواالداري القيادات األكاديمية

. وجود تقرير حول نتائج التقييم ونتائج دراسته 0
 واعتماده

. توفر الخطط التحسينية ألداء القيادات األكاديمية 7
 واإلدارية

1.7.7 
تطبيق إجراءات تقييم األداء ألعضاء هيئة التدريس 

من نتائجها في تحسين األداء وتطوير والموظفين، واالستفادة 
 النتاجات

مجالس الحاكمية ودائرة 
 شؤون العاملين

 تطبيق إجراءات تقييم األداء يدراسالعام المرة في نهاية  
. توفر التقارير حول نتائج التقييم، ومحاضر 0

 مناقشتها واعتمادها في المجالس
 . وجود خطط تحسينية لتطوير األداء وزيادة فاعليته.7

عاملين لل تطبيق إجراءات المساءلة في جميع حاالت التقصير 5.7.7
 وفي كل المستويات  جميعهم 

 اللجان المختصة
 دائرة شؤون العاملين
 مجالس الحاكمية

 تطبيق إجراءات المساءلة بشكل دائم ومستمر
وجود ملف لحاالت المساءلة والتقصير والخطوات 

 المتخذة في كل حالة

 
 النزاهة المؤسسية : فرعيالمعيار ال 3.8
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 تعزيز النزاهة والشفافية والعدالة في جميع إجراءات الجامعة وأنشطتها 3.8
 . مقدار الحوافز والمكافآت للعاملين ونسبتها من الموازنة6
 . عدد المستفيدين من الحوافز والمكافآت ونسبتهم2
 . عدد الذين صدرت بحقهم عقوبات من العاملين ونسبتهم 2

 المهام:   
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والعدالة وتكافؤ الفرص في  0.7.7
 استقطاب الخبرات األكاديمية واإلدارية والتعاقد معهم

 رئيس الجامعة
 العمداء
 والمراكزمديرو الدوائر 

 مستمر
تطبيق إجراءات التعيين 
وميزانية لإلعالنات في 

 الصحف الرسمية

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

 المقابالت والقرارات المتخذة.
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

والعدالة في إجراءات النقل تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية  7.7.7
 والترقية وانهاء الخدمات ألعضاء هيئة التدريس

 مجالس االقسام
 مجالس الكليات 
 لجنة التعيين والترقية

 مستمر
تطبيق اجراءات النقل 

 والترقية
توفر ملف لكل عملية نقل أو ترقية تبين جميع خطوات 

 العملية بما فيها القرارات المتخذة

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والعدالة في منح الحوافز  1.7.7
 والمكافأت للعاملين 

 مستمر  القيادات األكاديمية واإلدارية 
توفر أسس موثقة لمنح 

الحوافز والمكافأت وميزانية 
 مخصصة لذلك

توفر احصائيات مفصلة بمقدار الحوافز والمكافآت 
منها  المستفيدينللعاملين ونسبتها من الموازنة، وتوزع 

 حسب الكلية أو الدائرة

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية والعدالة في إصدار العقوبات  5.7.7
 بحق العاملين في الجامعة، ومتابعة حاالت التظلم

اللجان المختصة بمتابعة 
حاالت التقصير واإلساءة 

 والتظلم
 دائرة شؤون العاملين

 مستمر  
توفر أسس وتعليمات موثقة  

للعقوبات، وتطبيق إجراءات 
 التظلم والشكاوي والمخالفات

توفر ملف لكل حالة تمت متابعتها، متضمنة . 0
 محاضر االجتماعات والقرارات المتخذة

. توفر دراسات سنوية تعالج هذه الحاالت، والخطوات 7
 الوقائية للتقليل منها

 
 البرامج األكاديمية: -ثالثاا 

 

 )معدالت القبول، التعليم االلكتروني(سياسات التعليم والتعلم  : فرعيالمعيار ال  0.3
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 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم
 . عدد التخصصات التطبيقية والتكنولوجية المستحدثة2 زيادة عدد التخصصات التطبيقية والتكنولوجية 1.3

 البكالوريوس المعتمدة. عدد برامج الدراسات العليا ونسبتها الى برامج 01
 . نسبة طلبة الماجستير في مسار الرسالة إلى مجموع طلبة الماجستير00
 . عدد الطلبة لكل عضو هيئة تدريس08
 . معدل العبء التدريسي لعضو الهيئة التدريسية03
 ، ونسبتهم%65. عدد الطلبة المسجلين الذين معدالتهم  في الثانوية أكثر من 04
 القبول للطلبة المسجلين في الجامعة. متوسط معدالت 05
 .عدد المواد الدراسية التي يستخدم فيها التعليم االلكتروني والمدمج ونسبتها06
 . عدد المواد الدراسية التي تستخدم فيها تقنيات التعليم الحديثة ونسبتها02

 زيادة عدد برامج الدراسات العليا وتحسين نوعيتها 2.3

للتخصصات غير المطلوبة في سوق العملالتقييم المستمر  3.3  

 رفع متوسط معدالت القبول في الجامعة 4.3

 تقليل العبء التدريسي اإلضافي ألعضاء هيئة التدريس  5.3

 زيادة عدد المواد الدراسية التي يستخدم فيها التعليم االلكتروني والمدمج 6.3

 تقنيات التعليم الحديثة زيادة عدد المواد الدراسية التي تستخدم فيها 2.3

 
 المهام:   

 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

0.0.7 

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

تطوير البرامج واستحداث برامج جديدة، واغالق البرامج المشبعة 
 والراكدة. 

 مجالس األقسام 
 اتلس الكليامج

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

7/0/7102-0/7/7102 
 

تشكيل فرق عمل لتنفيذ 
 الدراسات المطلوبة

 . تحديد احتياجات سوق العمل للتخصصات 0
. تحديث سياسات استحداث التخصصات والبرامج 7

يقافها   وتطويرها وا 
و اغالق استحداث أ. اتخاذ القرارات بشأن 7
 تخصصاتال
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

7.0.7 

التقييم الدوري لبرامج الدراسات العليا في الجامعة ومساراتها، 
عاموديا باتجاه برامج  التوسع في استحداثهاوالعمل على 

بما يلبي حاجات سوق العمل ومتطلبات التنمية  الدكتواره
 المستدامة

 قساملس األامج
 مجالس الكليات

مجلس الدراسات العليا في 
عمادة البحث العلمي 

 العلياوالدراسات 
 مجلس العمداء

7/0/7102-0/7/7102 
 

تشكيل فرق عمل لتقييم 
البرامج في األقسام التي 

 تطرحها

. توفر التقارير الدورية والدراسات حول عمليات 0
 التقييم للبرامج ومحاضر مناقشتها

 . استحداث برامج دراسات عليا7

تطوير سياسات القبول والمعادلة واالنتقال والتجسير بما يضمن  7.0.7
  رفع معدالت القبول وتحسين مدخالت العملية التعليمية 

 قساملس األامج
 مجالس الكليات
  مجلس العمداء

 دائرة القبول والتسجيل
 في تطبيق اجراءات الجودة يدراسالعام الة بدايمرة في  

 مراجعة التشريعات

 كاملة وبيانات احصائية . توفر ملفات0
. توفر دراسات فصلية لتقييم سياسات القبول واالنتقال 7

 والتجسير ونتائجها ومحاضر مناقشتها

1.0.7 
تطوير مصفوفات ربط المخرجات التعلمية للبرامج األكاديمية 
بالمواد الدراسية ووسائل التعليم والتعلم وأدوات القياس والتقويم 

 والتطبيق الخالق لها

 أعضاء هيئة التدريس
 مجالس األقسام 
 مجالس الكليات

 خالل الفصل الدراسي
تفعيل دور لجان التنسيق 
للمواد الدراسية وتطبيق 

 االجراءات

. توفر مصفوفات مخرجات التعلم للبرنامج والمادة 0
 الدراسية

. تضمين الخطط الدراسية المعتمدة ألهداف البرنامج 7
 على الطلبةومخرجاته التعلمية وتعميمها 

. توفر تقارير دورية ودراسات لتطوير مخرجات التعلم 7
 وآليات تحقيقها في التعليم والتعلم والتقويم

التحديث الدوري لمصادر المعلومات والكتب المرجعية للمواد  5.0.7
 الدراسية وقواعد البيانات االلكترونية في المكتبة

 أعضاء هيئة التدريس
 مجالس األقسام

 ومدير المكتبة 
 دراسيالعام ال خالل

تطبيق اجراءات تحديث 
الخطط الدراسية ومصادر 

 التعلم فيهاالتعليم و 

م التعلي. توفر بيانات سنوية حول تحديث مصادر 0
 .%01التعلم بما ال يقل عن و 
. توفر مخاطبات بين االقسام والمكتبة بخصوص 7

 التعلمالتعليم و  تحديث مصادر
أعضاء حول استخدام الطلبة و  . توفر إحصائيات7

 لمصادر التعلم وقواعد البيانات المتوفرة هيئة التدريس
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

2.0.7 
التحسين المستمر ألساليب التعليم والتعلم من خالل زيادة 
استخدام التكنولوجيا الحديثة في العملية التدريسية، وتنوع 

 أساليب وأدوات التدريس المتبعة

 أعضاء هيئة التدريس
 األقسامرؤساء 

 عمداء الكليات
 خالل الفصل الدراسي

توفر قاعات محاضرات 
ومختبرات مجهزة بتكنولوجيا 

 التعليم الحديثة

. توفر تقارير حول تطبيق مصفوفة ربط مخرجات 0
 ليب وأدوات التدريس ومحاضر مناقشتهااالتعلم بأس

. زيادة نسبة القاعات المجهزة بتكنولوجيا التعليم 7
 مجموع القاعات التدريسية الحديثة نسبة إلى

2.0.7 
وير وتط والمدمج توسعة نطاق تطبيقات التعليم االلكتروني

زيادة و  آليات استخدامه من قبل أعضاء هيئة التدريس والطلبة
 عدد المواد المنفذة الكترونيا

 أعضاء هيئة التدريس
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 خالل الفصل الدراسي
التعليم تطبيق اجراءات 
 االلكتروني

. توفر تقارير واحصائيات حول زيادة استخدام التعليم 0
 االلكتروني على مستوى البرنامج

أثر استخدام التعليم االلكتروني  . توفر دراسات حول7
 وتطوير آلياته

اجراء المسوحات الميدانية الستطالع رأي الطلبة والخريجين  2.0.7
 البرامج األكاديمية والخطط الدراسيةوأرباب العمل حول فاعلية 

عمادة شؤون الطلبة لجنة 
 الخطة الدراسية 
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 العام الدراسيفي نهاية 
تطبيق االجراءات المساندة 

 الستطالعات الرأي

. توفر دراسات حول فاعلية البرامج والخطط الدراسية 0
 ومحاضر مناقشتها في المجالس المعنية

 . توفر خطط تحسينية لتطوير البرامج والخطط 7

2.0.7 
توجيه طلبة الدراسات العليا نحو مسار الرسالة، واختيار 
الموضوعات األكثر ارتباطا بحاجات المجتمع والتنمية 

 المستدامة فيه 

 أعضاء هيئة التدريس
في الدراسات العليا  لجان

 القسم والكلية رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا

 على مدار الخطة
االستناد إلى وثيقة 

األولويات الوطنية للبحث 
 العلمي

. توفر احصائيات حول نسبة الطلبة في مسار 0
 الرسائل إلى مجموع طلبة الدراسات العليا

. توفر براهين وأدلة حول مدى استفادة المجتمع من 7
 نتائج رسائل الماجستير المنجزة 

 
 الخطط الدراسية : فرعيالمعيار ال 8.3
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 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 التحسين المستمر للخطط الدراسية باالستناد الى التغذية الراجعة والمقارنات المرجعية 2.3
 . معدل نسب التحسينات على الخطط الدراسية02
 . عدد الدراسات والمسوحات المرتبطة بحاجات سوق العمل02
 . عدد المقارنات المرجعية للخطط مع جامعات مناظرة81
 . عدد المواد الدراسية التي تسهم  في تعزيز مهارات االتصال وأخالقيات المهنة80
 هارات اإلبداع والريادة. عدد المواد الدراسية التي تنمي م88
 . عدد المواد الدراسية التي تستخدم المختبرات والمشاغل ونسبتها83

2.3 
  

 تحسين آليات متابعة العملية التدريسية والقياس والتقويم
  

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

0.7.7 

ضوء النتائج التراكمية المتحان  تحديث الخطط الدراسية على
الكفاءة الجامعية والمعايير المحدثة لالعتماد الخاص للبرامج ، 
والتغذية الراجعة من استطالعات رأي الطلبة والخريجين وأرباب 

 العمل

لجان الخطط الدراسية في 
 األقسام 

 مجالس األقسلم
 مجالس الكليات

10/12/7102-
05/01/7102 

 تطبيق إجراءات تحديث
 الخطط الدراسية وتطويرها

، 7102/7102. توفر خطط دراسية جديدة للعام 0
ومحاضر مناقشتها واعتمادها في اللجان ومجالس 

 الحاكمية.
. توفر تقارير دورية حول نتائج امتحان الكفاءة 7

 ومحاضر مناقشتها وآليات تعميمها

الدراسية إعداد المقارنات المرجعية والمراجعة الدورية للخطط  7.7.7
 ومدى تكاملها وانسجامها مع رؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها

لجان الخطط الدراسية في 
 األقسام

 مجالس األقسام
 مجالس الكليات

 العام الدراسيفي نهاية 

تطبيق إجراءات تحديث 
الخطط الدراسية وتطويرها 
وتنفيذ استطالعات ودراسات 

 ميدانية 

وللخطط مع جامعات  . توفر مقارنات مرجعية للبرامج0
 مناظرة

. توفر دراسات حول الموضوعات الدراسية التي تعزز 7
 االنتماء الوطني وأخالقيات المهنة

. توفر دراسات حول الموضوعات الدراسية التي تنمي 7
 مهارات اإلبداع والريادة لدى الطلبة

تطوير الخطط االرشادية، وآليات برامج االرشاد والتوجيه  7.7.7
 األكاديمي وأثرها على التحصيل العلمي للطلبة 

 أعضاء هيئة التدريس
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 بداية كل فصل دراسي
جراءات   تطبيق سياسات وا 

 اإلرشاد األكاديمي

 . توفر برامج إرشاد أكاديمي لكل خطة 0
 لإلرشاد والتوجيه األكاديمي. توفر خطط 7
 . وجود تقارير دورية حول نتائج اإلرشاد7
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

تحديد الحاجة الى الموارد البشرية الالزمة لتنفيذ الخطط  1.7.7
 المعرفية  المجاالتالدراسية حسب 

 لجنة الخطة الدراسية 
 مجالس األقسام
 مجالس الكليات

 العام الدراسيفي بداية 
تطبيق إجراءات تطوير  

 اهالخطط الدراسية وتحديث

. توفر تقرير بمؤهالت الموارد البشرية الالزمة لتغطية 0
 المعيار الفرعيات المعرفية في الخطط 

 . توفر محاضر المجالس التي ناقشتها7

جراءات ضمان جودة مدخالت البرامج  5.7.7 تطبيق سياسات وا 
 األكاديمية وعملياتها ومخرجاتها وتطويرها

 منسق المادة
 مدرس المادة
 مجالس األقسام

 خالل الفصل الدراسي
تطبيق إجراءات متابعة 

 العملية التدريسية

 . وجود ملف لكل مادة دراسية محدث 0
. تقارير تقييم الطلبة للمادة الدراسية ومحاضر 7

 مناقشتها
. وجود خطط تحسينية للمدخالت والعمليات 7

 والمخرجات لكل برنامج 

2.7.7 
الخطط  برامج التبادل الطالبي في تطويراالستفادة من 

فساح الم للطلبة باالستفادة من خطط دراسية جال الدراسية، وا 
 مناظرة

 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 خالل العام الدراسي
االستفادة من االتفاقيات 
الموقعة مع الجامعات 

 األخرى 

. توفر احصائيات بأعداد الطلبة المستفيدين من 0
 التبادل الطالبيعمليات 

. توفر تقارير حول المقارنات المرجعية بين الخطط 7
 في الجامعة والجامعات األخرى 

2.7.7 
تطوير اإلجراءات المتعلقة بقبول طلبة الدراسات العليا، وعقد 

االمتحانات وتوزيع العالمات واعداد الرسائل واإلمتحان الشامل 
 ومنح الدرجات العلمية

 مجالس األقسام
 الكليات مجالس

 في مجلس الدراسات العليا
عمادة البحث العلمي 

 والدراسات العليا

 خالل العام الدراسي
المراجعة الدورية إلجراءات 

 مجلس الدراسات العليا

جراءات معتمدة ومعممة 0 . توفر سياسات وتعليمات وا 
 ومطبقة

 . توفر أدلة معلنة بوسائل مختلفة للطلبة7
التي تتم فيها المراجعة . توفر محاضر االجتماعات 7

 الدورية لإلجراءات

توفير العدد الكافي من أعضاء الهيئة التدريسية المؤهلين  2.7.7
 للتدريس في برامج الدراسات العليا، وتطويرهم المستمر

 مجالس األقسام
 مجالس الكليات

 مجلس الدراسات العليا
 مجلس العمداء

 خالل العام الدراسي
 تطبيق أسس اعتماد أعضاء
الهيئة التدريسية في برامج 

 الدراسات العليا

 . توفر ملف محدث لكل عضو هيئة تدريس0
. توفر احصائيات وبيانات تبين مساهمتهم في النشر 7

 والبحث العلمي

زيادة الجرايات والحوافز والمساعدات المقدمة لطلبة الدراسات  2.7.7
 العليا

 مجلس الدراسات العليا
 مجلس العمداء

 دراسي في كل فصل
تطبيق أسس وتعليمات 
الحوافز لطلبة الدراسات 

 العليا

. وجود إحصائيات بعدد الطلبة المستفيدين من 0
 الجرايات والمساعدات والحوافز

. توفر دراسات وتقارير بأثر هذه الحوافز على أداء 7
 الطلبة
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 الكفاءة الجامعية()جودة الخريجين، امتحان تقويم المخرجات التعلمية  : فرعيالمعيار ال 3.3
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

التحسين المستمر لنوعية الخريج باالستناد إلى التغذية الراجعة من الخريجين وأرباب  01.3
 العمل

 . مدى رضا الخريجين عن المخرجات التعلمية حسب استطالعات الرأي84
 لمتطلبات سوق العمل حسب استطالعات الرأي. مدى مالءمة المخرجات التعلمية 85
 فرص عمل ونسبتهم ا. عدد الخريجين الذين حققو 86
 . مدى تحقيق الخطط الدراسية للمخرجات التعلمية المتوقعة حسب استطالعات الرأي82
 . عدد الكفايات المتقنة  ونسبتها الى مجموع الكفايات في امتحان الكفاءة الجامعية82
 الجامعة بين الجامعات األردنية في امتحان الكفاءة الجامعية. ترتيب 82

 توظيف نتائج امتحان الكفاءة الجامعية في تحسين نوعية الخريج 00.3

 المهام: 
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

تائج نتقويم المخرجات التعليمية وتطويرها من خالل تحليل  0.7.7
 الطلبة ومستوى أدائهم لكل مادة دراسية

 منسق المادة 
 مدرس المادة
 رؤساء األقسام

 

 نهاية كل فصل دراسي
تطبيق إجراءات متابعة 

 العملية التدريسية

. توفر تقرير نهائي لكل مادة دراسية متضمنة تقييم 0
 أداء الطلبة  

. توفر الخطط التحسينية لمخرجات التعلم لكل مادة 7
 دراسية

إجراء استطالعات رأي الطلبة لكل مادة دراسية حول مدى  7.7.7
 تحقق مخرجات التعلم بشكل دوري 

 أعضاء هيئة التدريس
 رؤساء األقسام

 نهاية كل فصل دراسي
تطبيق إجراءات متابعة 

 العملية التدريسية

. توفر تقرير نهائي لكل مادة دراسية متضمنة تقييم 0
 الطلبة لمخرجات التعلم

. توفر الخطط التحسينية لمخرجات التعلم لكل مادة 7
 دراسية

إعداد الدراسات المتعلقة بمدى توافق مخرجات البرامج مع  7.7.7
 احتياجات ومتطلبات سوق العمل

 رؤساء األقسام 
 عمداء الكليات

 العام الدراسينهاية  
تطبيق إجراءات متابعة 

 الخريجين

الخريجين في . توفر نتائج استطالعات رأي 0
 المخرجات التعلمية

. توفر نتائج استطالعات أرباب العمل في المخرجات 7
 التعلمية
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

المتابعة الحثيثة للخريجين والتواصل معهم ومراجعة قواعد  1.7.7
 هاالبيانات الخاصة بهم وتحديث

 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 عميد شؤون الطلبة
 نهاية كل فصل دراسي 

متابعة تطبيق إجراءات 
 الخريجين

 . توافر قاعدة بيانات للخريجين في كل برنامج0
. وجود دراسات وبيانات حول تطورهم في سوق 7

 العمل، وفي متابعة دراستهم العليا

5.7.7 
االستفادة من نتائج امتحان الكفاءة الجامعية في تطوير 

المخرجات التعلمية للبرامج ومحتوى المواد الدراسية 
 وموضوعاتها  

 رؤساء األقسام
 مجالس األقسام
 عمداء الكليات

 نهاية كل فصل دراسي 
تكليف لجنة لدراسة نتائج 

 االمتحان 

. توفر دراسة تحليلية لنتائج االمتحان ومحاضر 0
 مناقشتها

. توفر خطط تحسينية لمحتوى المواد الدراسية 7
 والمخرجات التعلمية

ا المدربة للطلبة وتفعيلهتوسعة نطاق االتفاقيات مع الجهات   2.7.7
 ومتابعة نتائجها

 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 خالل العام الدراسي
تطبيق إجراءات التدريب 

 الميداني

 . وجود قاعدة بيانات للجهات المدربة للطلبة0
. توفر تقارير دورية حول نتائج التدريب الميداني لكل 7

 فصل دراسي ومحاضر مناقشتها

 
 العلمي واإليفاد واإلبداعاتالبحث  -رابعاا 

 
 )االنفاق والتمويل والنشر في الفئة األولى (البحث العلمي  : فرعيالمعيار ال 0.4
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 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 ربط المشاريع البحثية باالولويات الوطنية وحاجات المجتمع المحلي والجامعة 1.4
 التدريس المشاركين في مشاريع بحثية ونسبتهمعدد أعضاء هيئة . 31
 مقدار اإلنفاق على البحث العلمي ونسبته من موازنة الجامعة. 30
 . مقدار التمويل الخارجي للبحث العلمي والتطوير ونسبته إلى مجمل االنفاق38
 . عدد البحوث المنشورة لكل عضو هيئة تدريس33
 علمية مصنفة في قواعد بيانات عالمية. عدد البحوث المنشورة في مؤتمرات 34
. عدد أبحاث أعضاء هيئة التدريس في مجالت الفئة األولى ونسبتها إلى مجموع النشر في 35

 المجالت المحكمة
. عدد أبحاث أعضاء هيئة التدريس في مجالت الفئة الثانية ونسبتها إلى مجموع النشر في 36

 المجالت المحكمة 
 المسجلة محلياا وعالمياا  . عدد براءات االختراع32

 زيادة عدد المشاريع البحثية والتطويرية الممولة من داخل األردن وخارجه 2.4

 زيادة عدد البحوث المنشورة في المجالت والمؤتمرات المتخصصة والمصنفة عالمياا  3.4

 دعم االبحاث والمشاريع العلمية الهادفة لتحقيق براءات إختراع 4.4

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

المراجعة الدورية للسياسات واألنظمة والتعليمات واإلجراءات  0.0.1
 المتعلقة  بدعم ونشر البحث العلمي

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا

 في مطلع كل عام دراسي 
توفر التقارير السنوية 

 اوتوصياتهللبحث العلمي 

. محاضر االجتماعات التي تم فيها مناقشة هذا 0
 الملف

 . توفر سياسات وتعليمات واجراءات محدثة ومعتمدة7

تنفيذ دراسة ميدانية حول االهتمامات البحثية ألعضاء هيئة  7.0.1
 التدريس وربطها بأولويات البحث العلمي الوطنية

لجنة البحث العلمي في 
  الكلية 

 الدراسيالعام بداية 
توفر الوثيقة الوطنية 
 ألولويات البحث العلمي

. توفر دراسة ميدانية الهتمامات أعضاء هيئة 0
 التدريس، ومحاضر اعتمادها

. توفر خطة سنوية للبحث العلمي في الجامعة وعلى 7
 وتقييم نتائجها ، مستوى الكلية، ومتابعتها
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

7.0.1 

تشكيل مجموعات بحثية من أعضاء هيئة التدريس ذات 
اهتمامات بحثية مشتركة تلبي االحتياجات التنموية 

والتطويرية للقطاعات االنتاجية والخدمية والمجتمع، ومتابعة 
 انجازها  

عمادة البحث العلمي 
  والدراسات العليا

 في كل فصل دراسي 
توفير موازنات خاصة  

 بمشاريع البحث العلمي

. توفر مشاريع بحث علمي تلبي احتياجات المجتمع 0
 ومحاضر متابعة نتائجها بشكل دوري 

. توفر ميزانية ومتابعة آليات إنفاقها على هذه 7
 المشاريع 

انشاء قاعدة بيانات الكترونية لتوثيق نشاطات أعضاء هيئة  1.0.1
 التدريس البحثية في جميع أبواب البحث العلمي

 عمادة البحث العلمي
 والدراسات العليا

 مركز الحاسوب  

 10/01/7102-
05/07/7102 

تطبيق اجراءات مجلس  
البحث العلمي وتوفر موازنة 

 لبناء قاعدة البيانات

. توفر قاعدة البيانات لتوثيق نشاطات أعضاء هيئة 0
 التدريس البحثية

. توفر إحصائيات وتقارير الكترونية باالستناد إلى 7
 الرقميةقاعدة البيانات 

متابعة وتشجيع تنفيذ المشاريع واجراء البحوث العلمية  5.0.1
 المشتركة مع أعضاء هيئة التدريس داخل الجامعة وخارجها

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا
  مجالس األقسام

 مستمر
تطبيق اجراءات مجلس 

 البحث العلمي

 . عدد البحوث العلمية المشتركة المنشورة0
 . عدد مشاريع البحث العلمي المشتركة 7
. مقدار الحوافز والمكافآت للمشاركين في المشاريع 7

 البحثية والتطويرية

تفعيل مشاركة الطلبة وطلبة الدراسات العليا في المشاريع  2.0.1
 واألبحاث العلمية ألعضاء هيئة التدريس

 أعضاء هيئة التدريس
 الطلبة

 مستمر
تطبيق اجراءات مجلس 
البحث العلمي ومجلس 

 الدراسات العليا

 . عدد الطلبة المشاركين في مشاريع بحث علمي0
. عدد األبحاث العلمية المستلة من رسائل الماجستير 7

 والمنشورة مع الطلبة
 . مقدار الحوافز والمكافآت للطلبة المشاركين7

2.0.1 
توقيع االتفاقيات مع المؤسسات التعليمية ومراكز البحوث 

والجهات الداعمة للبحث العلمي، وتفعيلها لغايات الحصول 
 على دعم خارجي

 مستمر أعضاء هيئة التدريس
توفر مشاريع بحثية نوعية 
تخدم المجتمع والتنمية 

 المستدامة

 . عدد األبحاث والمشاريع العلمية الممولة خارجيا0
. قيمة التمويل الداخلي للبحوث والمشاريع البحثية 7

 والتطويرية
 . قيمة التمويل الخارجي للمشاريع البحثية والتطويرية7
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

االهتمام بنوعية االبحاث والنشر في المجالت العلمية  2.0.1
 المحكمة والمؤتمرات المصنفة من الفئة األولى

  مستمر أعضاء هيئة التدريس

. عدد األبحاث المنشورة في مجالت ومؤتمرات 0
 مصنفة في الفئة األولى

المنشورة في مجالت ومؤتمرات  . عدد األبحاث7
 مصنفة في الفئة الثانية

. مقدار الحوافز والمكافآت مقابل النشر في هذه 7
 الفئات

توجهات نحو األبحاث العلمية الهادفة إلى النهج و التعزيز  2.0.1
 الحصول على براءات االختراع المحلية والعالمية

 المسجلة محليًا وعالمياً عدد براءات االختراع   مستمر أعضاء هيئة التدريس

إعداد خطة لعقد المؤتمرات الدولية والندوات والورش العلمية،  01.0.1
 ومتابعة تنفيذها

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا
 مجالس الكليات

 في بداية العام الدراسي

تطبيق إجراءات عقد 
المؤتمرات واللقاءات 
العلمية، وتوفر الموازنة 

 النشاطاتالالزمة لهذه 

. عدد المؤتمرات الدولية المصنفة التي تعقدها 0
 الجامعة سنوياً 

. عدد الندوات والورش العلمية التي تعقدها الجامعة 7
 سنوياً 

. عدد االبحاث التي شارك بها أعضاء هيئة التدريس 7
 في الجامعة بهذه المؤتمرات

 . عدد المستفيدين من الندوات والورش العلمية1
 
 

 اإلبتعاث واإليفاد إلى دورات تدريبية : فرعيالمعيار ال 8.4
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم
 . عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من الدورات التدريبية ونسبتهم32 البحث العلمي مجالزيادة االنفاق على الدورات التدريبية والتطويرية في  5.4

 هيئة التدريس المبتعثين ونسبتهم الى المجموع. عدد أعضاء 32
 . مقدار االنفاق على االبتعاث ونسبته من موازنة الجامعة41
 
 
 
 
 

المعرفية حسب أولويات وحاجات  والمجاالتدعم االبتعاث واإليفاد في التخصصات  6.4
 الجامعة
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 المهام:  
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

إعداد خطة لإلبتعاث للحصول على درجات الدراسات  0.7.1
 المعرفية، ومتابعة تنفيذها المجاالتالعليا، حسب 

 لجنة التعيين والترقية
 مجالس الكليات
 مجالس األقسام

10/12/7102-
70/12/7102 

 تخصيص موازنة لالبتعاث

الحاجات . وجود خطة ابتعاث معتمدة باالستناد الى 0
 الفعلية

. عدد المبتعثين وتقارير حول متابعتهم وهم على 7
 مقاعد الدراسة 

 العام الدراسيفي بداية  مجلس العمداء المراجعة الدورية لسياسات االبتعاث وأنظمته وتعليماته 7.7.1
تشكيل لجنة لمراجعة 
 السياسات والتعليمات

 توفر سياسات وتعليمات محدثة ومحاضر اعتمادها

تنفيذ دراسة حول االحتياجات التدريبية ألعضاء هيئة  7.7.1
 التدريس ومساعدي البحث والتدريس )مشرفي المختبرات(

 رؤساء األقسام
10/07/7102-

70/2/7102 

تشكيل لجنة لدراسة تقارير 
رؤساء األقسام بخصوص 
أولويات االحتياجات 

 التدريبية

 هيئة. قائمة بالدورات التدريبية الالزمة ألعضاء 0
 التدريس

 . قائمة بالدورات التدريبية لمشرفي المختبرات7

إعداد خطة اليفاد أعضاء الهيئة التدريسية ومساعدي البحث  1.7.1
 والتدريس )مشرفي المختبرات( الى دورات تدريبية وتطويرية 

 مجالس األقسام 
10/12/7102-
70/12/7102  

 تخصيص موازنة لإليفاد
عدد المستفيدين من الدورات التدريبية والتطويرية في 

 التدريس والبحث العلمي  مجال
 

 اإلبداعات  : فرعيالمعيار ال 3.4
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 ونسبة الطلبة المشاركين فيها. عدد االبداعات الطالبية 40 دعم االبداع واالبتكار وتشجيعة في الوسطين األكاديمي والطالبي 2.4
 . عدد ابداعات أعضاء هيئة التدريس ونسبة المشاركين فيها48

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

جراءات تسجيل براءات االختراع وحماية  0.7.1 مراجعة تعليمات وا 
 الملكية الفكرية وتحديثها

 مجلس العمداء
10/12/7102-
70/01/7102 

تشكيل لجنة لمراجعة 
 التعليمات واالجراءات

توفر تعليمات تسجيل براءات االختراع وحماية الملكية 
 الفكرية محدثة ومعتمدة ومحاضر مناقشتها
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مراجعة تعليمات واجراءات دعم االبداعات الفنية واألدبية  7.7.1
 وآليات توثيقها

 مجلس العمداء
10/01/7102-
70/00/7102 

تشكيل لجنة لمراجعة 
 التعليمات واالجراءات

توفر تعليمات واجراءات دعم االبداعات ومحاضر 
 مناقشتها واعتمادها

مراجعة سياسات واجراءات استحداث وتطوير المشاريع  7.7.1
 الريادية وحاضنات االعمال

 مجلس العمداء
10/00/7102-
70/07/7102 

تشكيل لجنة لمراجعة 
 واالجراءاتالسياسات 

توفر السياسات واالجراءات المتعلقة باستحداث وتطوير 
 المشاريع الريادية وحاضنات األعمال

متابعة االبداعات الطالبية وابداعات أعضاء هيئة التدريس  1.7.1
 بكل انواعها وأشكالها

 عمادة شؤون الطلبة
  مجالس األقسام 

  مستمرة
توفر موازنة لدعم االبداعات 

 وتحفيزها

 عدد االبداعات الطالبية . 0
 . عدد ابداعات أعضاء هيئة التدريس7
 . مقدار االنفاق على االبداعات7

عمادة البحث العلمي مكتب  متابعة المشاريع الريادية وحاضنات األعمال وتطويرها 5.7.1
  نقل التكنولوجيا 

  مستمرة
توفر موازنة للمشاريع  

الريادية ومكتب يشرف 
 عليها ويديرها

 . عدد المشاريع الريادية المنفذة0
 . عدد المشاركين في المشاريع  الريادية7
 . مقدار االنفاق على المشاريع الريادية 7

 
 المصادر المالية والمادية والبشرية -خامساا 

 

 المصادر المالية : فرعيالمعيار ال 0.5
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 زيادة الموارد المالية للجامعة وترشيد النفقات  1.5
 . مقدار الزيادة السنوية في االيرادات ونسبتها43
 . نسبة االنفاق الفعلي لما خطط له44

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

جراءات التخطيط المالي وا عداد   0.0.5 مراجعة سياسات وا 
 زنات االمو 

 مجلس الجامعة
 الدائرة المالية

10 /12/7102-
70/01/7102 

 تشكيل لجنة للمراجعة
 . وجود سياسات واجراءات للتخطيط المالي0
 لموازنات   ل. وجود سياسات واجراءات 7

جراءات التخصيص المالي وااليرادات   7.0.5 مراجعة سياسات وا 
 والمصروفات

 مجلس الجامعة 
  الدائرة المالية

10 /12/7102-
70/01/7102  

 تشكيل لجنة للمراجعة 
جراءات للتخصيص المالي0  . وجود سياسات وا 
جراءات لإليرادات والمصروفات 7  . وجود سياسات وا 
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

 إعداد الميزانية والموازنة وقياس مدى فاعلية التخطيط المالي  7.0.5
 الدائرة المالية 

جميع الكليات والدوائر 
 والمراكز والمكاتب 

 في بداية العام الدراسي
تطبيق السياسات  

واالجراءات وتدقيق نتائجها 
 في جميع مكونات الجامعة

 . توفر الميزانية والموازنة السنوية ومحاضر مناقشتها0
 واعتمادها

. توفر النماذج المالية )في التخطيط المالي وحساب 7
 الموازنة(

 . توفر تقارير التدقيق المالي الخارجي7

1.0.5 
تنفيذ الدراسات التي تربط التخطيط المالي برؤية الجامعة 

ورسالتها وغاياتها وتربط التخطيط  المالي باستراتيجية إدارة 
 المخاطر

 بداية العام الدراسيفي  رئاسة الجامعة 
تشكيل فريق عمل العداد 

 الدراسات الالزمة

 . وجود استراتيجية إلدارة المخاطر المالية0
. وجود دراسات معتمدة، ومحاضر مناقشتها 7

 واعتمادها 
 . توفر الخطط التحسينية للوضع المالي 7

 
 معيار فرعي المصادر المادية 8.5
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 . مقدار االستفادة من الطاقة المتجددة ونسبتها من حجم استهالك الطاقة45 (Green Metrics)تحسين ترتيب الجامعة في التصنيف البيئي العالمي  2.5
 . مقدار المساحات الخضراء في الجامعة ونسبتها من المساحة الكلية46
 وبناء المرافق الجديدة باالمتار المربعة ونسبتها الى مساحات البناء القائمة. مقدار الزيادة في التوسعة 42
االنفاق على تجهيز المختبرات والمشاغل والتطبيقات العملية ، وتكنولوجيا التعليم والتعلم الحديثة،  . مقدار42

 ونسبته من الموازنة
 وريات وقواعد البيانات ونسبته من الموازنة. مقدار االنفاق على المكتبة ومصادر المعلومات والمراجع والد42
االنفاق على تجهيز شبكات المعلومات واالنترنت والبرمجيات وتوفير المعلومات الرقمية وحمايتها،  . مقدار51

 ونسبته من الموازنة
 . نسبة مساهمة الطاقة الشمسية في االستهالك الكلي للطاقة الكهربائية50
 ة ونسبته من الموازنة. مقدار االنفاق على الصيان58

 زيادة مستوى أداء األجهزة والتجهيزات، ومعايرتها دورياا  3.5

تحديث مصادر المعلومات وقواعد البيانات االلكترونية البحثية في المكتبة وتقييمها  4.5
 دورياا 

عادة التأهيل لمباني الجامعة ومرافقها وبنيتها  5.5 تحسين مستوى الصيانة الدورية وا 
 التحتية
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 المهام:  
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

 تطوير منظومة الطاقة المتجددة وزيادة طاقتها االنتاجية 0.7.5
دائرة الهندسة والصيانة 

 والخدمات
 كلية الهندسة والتكنولوجيا

 مستمر
تخصيص موازنة لصيانة 

 المنظومة وتطويرها
 . وجود منظومة للطاقة المتجددة فعالة 0
 . وجود تقارير دورية حول مستوى االنتاجية 7

توسعة المساحات الخضراء المخصصة الستراحات الطلبة،  7.7.5
 وتزويدها بالمظالت والمقاعد المناسبة

 عمادة شؤون الطلبة
دائرة الهندسة والصيانة 

 والخدمات
 مستمر

تخصيص موازنة لتنفيذ 
 التوسعة

. توفر تقارير سنوية تبين التطور في أماكن 0
 استراحات الطلبة

 الرئاسة مراجعة تعليمات السالمة العامة، واجراءاتها 7.7.5
 مجلس الجامعة

10 /12/7102-
70/01/7102 

تشكيل لجنة لمراجعة 
 التعليمات واالجراءات

. توفر تعليمات واجراءات للسالمة العامة معتمدة، 0
 ومحاضر مناقشتها

 . توفر دليل للسالمة العامة، معتمد ومعمم7

تطوير المرافق الخاصة بذوي اإلعاقة، وعمل دليل إرشادي  1.7.5
 لهم

 الرئاسة
دائرة الهندسة والصيانة 

 والخدمات
 عمادة شؤون الطلبة

 مستمر
تشكيل لجنة لمتابعة 
 احتياجات  ذوي االعاقة

 . توفر دليل إرشادي لذوي اإلعاقة0
 . وجود تقارير تبين التطوير الحاصل 7

التقييم الدوري للمختبرات والمشاغل، وتطويرها وتحديثها  5.7.5
 ومعايرة تجهيزاتها باستمرار

 مستمر عمداء الكليات
تطبيق اجراءات متابعة 
 المختبرات والمشاغل

. وجود تقارير فصلية حول تقييم المختبرات والمشاغل 0
 ونتائج معايرة تجهيزاتها

 . وجود خطط تحسينية لتطوير المختبرات7

تحديث األدلة للتطبيقات العملية والتجارب في كل مختبر  2.7.5
 ومشغل

 رئيس القسم
 أعضاء هيئة التدريس

05/01/7102- 
05/10/7102 

تشكيل لجان على مستوى 
 األقسام

. توفر أدلة للتطبيقات العملية والتجارب لكل مادة 0
 مشغلدراسية لها مختبر أو 

. تعميم هذه األدلة على الطلبة وأعضاء هيئة 7
 التدريس حسب االختصاص

التحديث المستمر لمصادر المعلومات وقواعد البيانات  2.7.5
 االلكترونية والورقية البحثية والتدريسية في المكتبة

لجنة الخطة الدراسية ومصادر 
  التعلم في القسم

 والمكتبة
  سنويا

تطبيق اجراءات الخطة 
 الدراسية ومصادر التعلم

 . توفر قائمة بالمصادر التعلمية الجديدة لكل خطة0
. توفر تقارير من المكتبة تشير إلى تأمين هذه 7

  هاالمصادر، واحصائيات حول تحديث
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

2.7.5 
تطوير أنظمة المعلومات الرقمية لتشمل جميع مكونات 
الجامعة، واتخاذ االجراءات الالزمة لحمايتها وصيانتها 

 وتحديثها باستمرار

 مركز الحاسوب
كلية العلوم وتكنولوجيا 

 المعلومات
 مستمر

 تخصيص موازنة
تشكيل فرق عمل من 
 المبرمجين والمشغلين

. وجود منظومة رقمية متكاملة تغطي جميع 0
 احتياجات الجامعة ونشاطاتها

 . وجود موقع الكتروني شامل ومحدث 7

التحسين المستمر إلدارة جودة المرافق والخدمات ومراقبتها   2.7.5
جراء الصيانة الالزمة لها، وتحديثها   وا 

 مركز الحاسوب 
دائرة الهندسة والصيانة 

 والخدمات
 مشرفو المباني

  سنويا
تطبيق إجراءات إدارة 
 المرافق وصيانتها 

. توفر تقارير دورية حول حالة المرافق والصيانة التي 0
 عليها اجريت

. توفر تقارير سنوية حول التطوير والتحسين للمرافق 7
 والخدمات   

إجراء دراسات استطالعات رأي الطلبة والعاملين حول جودة  01.7.5
 المرافق والخدمات والبنى التحتية 

 عمادة شؤون الطلبة 
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة
 دراسيالام العفي نهاية 

 تطبيق االجراءات المساندة
 الستطالعات الرأي

المرافق  ل. توفر دراسات شاملة ومتكاملة حو 0
 والخدمات والبنى التحتية

. توفر خطط تحسينية للمرافق والخدمات وتقارير 7
 حول إنجازها

يادة عدد ز التوجه نحو التعليم المدمج والتعليم االلكتروني و  00.7.5
 المواد المنفذة الكترونيا 

مركز التعلم االلكتروني 
 م المفتوحةيومصادر التعل

 الكليات
 في كل فصل دراسي

مركز  توفير احتياجات
التعلم االلكتروني ومصادر 

 التعليم المفتوحة

 . توفر تقارير بأعداد المواد المنفذة الكترونيا0
 . توفر تقارير حول البرامج المطبقة للتعليم المدمج7
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 (، التفرغ العلمي)استقطاب الكفاءات من جامعات مرموقةالمصادر البشرية  :فرعيالمعيار ال 3.5
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 . عدد الموظفين في الجامعة لكل عضو هيئة تدريس53 زيادة عدد العاملين المستفيدين من الدورات التدريبية استناداا إلى تخطيط مسبق 6.5
 . عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من دورات تدريبية ونسبتهم 54
 على ترقيات أكاديمية ونسبتهما . عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلو 55
 قلين من فئة إلى أخرى ونسبتهمت. عدد أعضاء هيئة التدريس المن56
 . عدد الموظفين المستفيدين من الدورات التدريبية ونسبتهم52
 غير األردنيين ونسبتهممن عضاء هيئة التدريس . عدد أ52
 مرموقة ونسبتهم. عدد اعضاء هيئة التدريس األردنيين من جامعات 52
 . عدد أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين من جامعات مرموقة ونسبتهم61
 . عدد أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على تفرغ علمي ونسبتهم60
 الحاصلين على تفرغ علمي في جامعات مرموقة. عدد أعضاء هيئة التدريس 68

7.5 
تطوير آليات تقييم العاملين وتوظيف نتائجه في إعادة هيكلة الجهازين األكاديمي 

 واإلداري 

 استقطاب المزيد من أعضاء هيئة التدريس ذوي السمعة والكفاءة العالية 8.5

 في جامعات مرموقة علميالحاصلين على تفرغ زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس  2.5

 المهام:  
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

مراجعة سياسات االستقطاب والتوظيف والتثبيت والنقل  0.7.5
 والترقية وانهاء الخدمات وتعليماتها واجراءاتها

 الرئيس
 مجلس العمداء

10/11/7102- 
10/15/7102 

 للمراجعةتشكيل لجان 
جراءات محدثة لالستقطاب  توفر سياسات وتعليمات وا 

 والتوظيف والتثبيت والنقل والترقية

جراءاتها 7.7.5  مجلس العمداء مراجعة سياسات التفرغ العلمي والبحثي وا 
10/11/7102- 
10/15/7102 

جراءات للتفرغ العلمي والبحثي تشكيل لجان للمراجعة  توفر سياسات وا 

جراءات التفرغ العلمي في جامعات مرموقة  7.7.5 تنفيذ سياسات وا 
 ألعضاء هيئة التدريس 

 مجلس العمداء
  مجالس الكليات   

  خالل العام الدراسي
تطبيق اجراءات التفرغ 

 العلمي

عدد أعضاء الهيئة التدريسية الحاصلين على التفرغ . 0
 العلمي 

 . توفر خطة تفرغ علمي سنوية7
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

استقطاب أعضاء هيئة تدريسية من ذوي السمعة والكفاءة   1.7.5
 العالية 

 مجالس األقسام  
 مجالس الكليات
  مجلس العمداء

  خالل العام الدراسي
تطبيق إجراءات االستقطاب 

 والتعيين
الجامعات  يخريجمن عدد أعضاء هيئة التدريس 

 المرموقة 

  بداية العام الدراسي دائرة شؤون العاملين نفيذهاومتابعة تإعداد خطط تدريبية سنوية للكوادر البشرية،  5.7.5
تطبيق إجراءات تدريب  

 وتأهيل الموظفين  

 . وجود خطة سنوية لتدريب الموظفين معتمدة ومعممة0
تقارير سنوية تبين عدد المستفيدين من هذه  . توفر7

 الدورات

سبة نالتوسع في تنفيذ برامج التطوير األكاديمي وزيادة  2.7.5
 المستفيدين منها

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 خالل العام الدراسي
 التطويرتطبيق إجراءات  

 األكاديمي

ج المستفيدين من برامعدد أعضاء الهيئة التدريسية . 0
  التطوير األكاديمي

 

تحسين آليات منح الحوافز والمكافآت واالمتيازات   2.7.5
 واإلجازات المقدمة ، ومتابعة تطبيقها

 الرئيس
 دائرة شؤون العاملين

 العمداء
 مديرو الدوائر والمراكز

 خالل العام الدراسي
تخصيص موازنة للحوافز  

 واالمتيازات 

. توفر إحصائيات بعدد المستفيدين ونوعية الخدمة 0
 المقدمة لهم

توفر احصائيات بعدد المستفيدين من إمتيازات  .7
 األمومة

إعداد دراسات استطالعات الرأي حول الحوافز والمكافآت  2.7.5
 واالمتيازات المقدمة للعاملين في الجامعة

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 دائرة شؤون العاملين

 خالل العام الدراسي
تطبيق االجراءات المساندة 

 الستطالعات الرأي

. توفر دراسات معتمدة بخصوص الحوافز 0
 واالمتيازات، ومحاضر مناقشتها واعتمادها

 . توفر خطط تحسينية، وتقارير حول تطبيقها7
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 الخدمات الطالبية -سادساا 
 التوجيه واإلرشاد الطالبي : فرعيالمعيار ال 0.6
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

زيادة أعداد الطلبة المستفيدين من اإلرشاد المهني واالجتماعي والنفسي وتحسين  1.6
 آلياته

 . عدد الساعات المعتمدة التي تعزز االنتماء الوطني للطلبة63
 . عدد الساعات المعتمدة المتعلقة بتوعية الطلبة من اآلفات اإلجتماعية64
 اتية والريادة. عدد الساعات المعتمدة التي تعزز المهارات الحي65
 في دورات تدريبية ونسبتهم ا. عدد الطلبة الذين شاركو 66
 . عدد الطلبة الذين تم تقديم  خدمات في معيار فرعي اإلرشاد النفسي واالجتماعي لهم ونسبتهم62
 . عدد االتفاقيات مع جهات داخلية وخارجية لتدريب الطلبة62
 . عدد الطلبة المتعثرين أكاديمياا ونسبتهم62
 . عدد الطلبة المعاقبين تأديبياا ونسبتهم21
  . عدد الطلبة المفصولين أكاديمياا ونسبتهم20

 زيادة عدد الطلبة المستفيدين من الدورات التدريبية 2.6

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

جراءاتها، وتطبيقها مراجعة سياسات التوعية الطالبية   0.0.2 وا 
 على الخطط الدراسية وبرامج التوعية الطالبية

لجنة الخطة الدراسية في 
 الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
 مجالس األقسام
 مجالس الكليات

 دراسيالعام النهاية في  
االستناد إلى نتائج امتحان 

 الكفاءة الجامعية

. وجود سياسة واضحة وموثقة للتوعية الطالبية، 0
 مدة ومحاضر مناقشتها واعتمادهامعت
. تقرير سنوي حول فاعلية موضوعات المتطلبات 7

 الدراسية الجامعية والنشاطات المنهجية والالمنهجية
. خطط تحسينية للموضوعات الدراسية والنشاطات 7

 الطالبية
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

7.0.2 
انجاز تقرير حول أثر تطبيق إجراءات اإلرشاد األكاديمي 

األكاديمي، ووضع الخطط التحسينية للطلبة في تحصيلهم 
 آلليات اإلرشاد األكاديمي

لجنة االرشاد األكاديمي  
 والمعادالت في كل قسم

 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 في كل فصل دراسي
تقارير حول المتعثرين 
أكاديميا والمفصولين من 
 التخصص والمنسحبين

. توفر إحصائيات حول المتعثرين والمفصولين 0
 أكاديميًا والمنسحبين

. تقارير فصلية حول أثر اإلرشاد األكاديمي على 7
 الطلبة

تنفيذ دراسة استطالعات رأي الطلبة حول اإلرشاد  7.0.2
 األكاديمي وأثره على تصويب أوضاعهم األكاديمية   

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

  دائرة القبول والتسجيل
 في نهاية كل فصل دراسي

االجراءات المساندة تطبيق  
 الستطالعات الرأي

 . توفر الدراسة ومحاضر مناقشتها واعتمادها0
 . وجود خطط تحسينية آلليات اإلرشاد األكاديمي 7

مراجعة السياسات المتعلقة بحقوق الطلبة ومسؤولياتهم،  1.0.2
 واإلجراءات الكفيلة بممارسة دورهم المجتمعي بشكل فعال

 دراسيالعام ال خالل  عمادة شؤون الطلبة
تشكيل لجنة مختصة يشارك 

 بها الطلبة

. توفر تقرير للجنة مرفق مع توصيات، ومحاضر 0
 مناقشتها واعتمادها

 . توفر خطط تحسينية، وتقارير متابعة تنفيذها7

إعداد خطة لإلرشاد والتوجيه والتدريب المهني، ومتابعة  5.0.2
 تنفيذها

 عمادة شؤون الطلبة
 الوظيفياالرشاد  مكتب

 ومتابعة الخريجين
 دراسيالعام ال في بداية 

بالتعاون مع صندوق الملك 
عبدهللا الثاني للتأهيل 

 الوظيفي

. تقارير حول الورشات والدورات التدريبية لغايات 0
 التأهيل المهني

 . إحصائيات بعدد المستفيدين من هذه الدورات7

ل الطلبة حول التدريب والتأهيتنفيذ دراسة استطالعات رأي  2.0.2
 المهني، وأثره على الطلبة

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 عمادة شؤون الطلبة
 دراسيالعام النهاية في  

تطبيق االجراءات المساندة  
 الستطالعات الرأي

 . توفر الدراسة ومحاضر مناقشتها واعتمادها0
   . وجود خطط تحسينية آلليات اإلرشاد المهني7

 إعداد خطة لإلرشاد النفسي واالجتماعي، ومتابعة تنفيذها 2.0.2
شعبة االرشاد النفسي 

 واالجتماعي
 عمادة شؤون الطلبة

 دراسيالعام ال في بداية 
تطبيق اجراءات االرشاد 

 النفسي واالجتماعي

. توفر خطة لالرشاد النفسي واالجتماعي، ومحاضر 0
قرارها  مناقشتها وا 

. وجود إحصائيات حول الطلبة الذين استفادوا من 7
 الخطة 
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 الخدمات المساندة : فرعيالمعيار ال  8.6
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 زيادة عدد الطلبة المشاركين في النشاطات المنهجية والالمنهجية 3.6

 الجامعية ونسبتهم .  عدد الطلبة الذين يشاركون في النشاطات28
 . عدد الطلبة الذين يستخدمون نظام التسجيل االلكتروني ونسبتهم 23
 . عدد الطلبة الذين يستخدمون نظام الدفع االلكتروني ونسبتهم24
 . مقدار المنح المالية المقدمة للطلبة المتفوقين ونسبتها من الحوافز25
 المحتاجين ونسبتها من الموازنة. مقدار المنح المالية المقدمة للطلبة 26
 . عدد الطلبة الذين استفادوا من المنح المالية ونسبتهم22
 . مدى رضا الطلبة عن العملية التدريسية حسب استطالعات الرأي22
 . مدى رضا الطلبة عن البيئة والسالمة العامة حسب استطالعات الرأي22
 ستطالعات الرأي. مدى رضا الطلبة عن خدمات دائرة الحركة حسب ا21
 . مدى رضا الطلبة عن المرافق واالستراحات وخدمات الطعام20
 . مدى رضا الطلبة عن الخدمات المكتبية حسب استطالعات الرأي28
 . مدى رضا الطلبة عن أداء عمادة شؤون الطلبة حسب استطالعات الرأي23
 .عدد الطلبة الوافدين ونسبتهم24
 في النشاطات الجامعية ونسبتهم  المشاركين.عدد الطلبة الوافدين 25
 . عدد الطلبة الوافدين المتعثرين أكاديمياا ونسبتهم إلى مجموعهم الكلي26

 توجيه المنح والتسهيالت الطالبية حسب استحقاقاتها 4.6

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

 المستمر
 

 زيادة عدد الطلبة الوافدين المشاركين في الحياة الجامعية، ودعم أنشطتهم 6.6
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 لمهام:ا
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

إجراء االنتخابات الطالبية حسب التعليمات واإلجراءات   0.7.2
 القانونية، وتشجيع المشاركة فيها

 الطلبة عمادة شؤون 
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

خالل الفصل الثاني من 
 دراسيالعام ال

تطبيق إجراءات االنتخابات 
 الطالبية

. تقرير حول االنتخابات الطالبية السنوية مزودة 0
 بإحصائيات حول المشاركة فيها

 . وجود مجلس طالبي جديد لكل عام دراسي7

المالية المقدمة للطلبة  مراجعة تعليمات المنح والتسهيالت 7.7.2
جراءاتها  وا 

 مجلس العمداء
17/10/7102- 
17/17/7102 

توفر تقارير حول المنح 
والتسهيالت المقدمة في 
 السنوات الماضية وأثرها

 . توفر تعليمات المنح والتسهيالت ومحاضر اعتمادها0
حصائيات حول االستفادة من هذه 7 . توفر تقارير وا 

 التعليمات واإلجراءات

تقديم الخدمات المساندة للطلبة واالهتمام بجودتها، والعمل  7.7.2
 على تطويرها بشكل مستمر

 عمادة شؤون الطلبة
 المكتبة

 المركز الصحي
دائرة الهندسة والصيانة 

 والخدمات
 دائرة الحركة

 الجامعي دائرة األمن

 خالل العام الدراسي

االستفادة من التقارير 
المتعلقة بالخدمات الصحية 
وخدمات المكتبة وخدمات 

لنقل والخدمات الرياضية ا
 والفنية

. توفر خطط تحسينية لكل خدمة طالبية حسب الجهة 0
 المسؤولة، ومحاضر اعتمادها

. توفر تقارير دورية للخدمات المقدمة للطلبة حسب كل 7
 جهة
 . توفر خطط تحسينية للخدمات وتقارير تطبيقها7

الالمنهجية، ومتابعة تنفيذها  إعداد خطط سنوية للنشاطات 1.7.2
شراك أكبر عدد من الطلبة فيها  وا 

 عمادة شؤون الطلبة
 مجالس األقسام
 مجالس الكليات

 خالل العام الدراسي
تطبيق إجراءات النشاطات 

 الالمنهجية
 تخصيص موازنة للنشاطات

. وجود خطط سنوية للنشاطات الالمنهجية، ومحاضر 0
 اعتمادها

 نهائية لكل نشاط تم انجازه. توفر تقارير 7
 . توفر احصائيات بعدد االنشطة وعدد المشاركين7

استحداث أندية طالبية متنوعة، وتحديد أهدافها وتفعيلها وحث  5.7.2
 الطلبة لالنضمام إليها

 عمادة شؤون الطلبة
 الكليات

10/00/7102- 
01/07/7102 

االستفادة من خبرات 
الجامعات األردنية في هذا 

 المجال

 . وجود أندية طالبية محددة األهداف، ومعتمدة0
. توفر إحصائيات حول مشاركة الطلبة في األندية 7

 المستحدثة

إشراك الطلبة الوافدين في الحياة الجامعية بشكل أكثر فاعلية،   2.7.2
 وتقديم الدعم والتسهيالت لهم

 عمادة شؤون الطلبة
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 مستمر
االستفادة من الخبرات 
 المتراكمة في الجامعة

 . تقارير دورية حول الخدمات المقدمة للوافدين 0
. إحصائيات حول مشاركة الطلبة الوافدين في الحياة 7

 الجامعية
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

 حلهامتابعة شكاوى وتظلمات الطلبة، والعمل على  2.7.2
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة
 عمادة شؤون الطلبة

 مستمر
إجراءات الشكاوى تطبيق 

 والتظلمات

 . وجود سجل بالشكاوى والتظلمات ونتائج متابعتها0
. وجود خطط تحسينية للتقليل من الشكاوى والتظلمات 7

 الطالبية

إعداد دراسات لغايات قياس مدى رضا الطلبة عن الخدمات   2.7.2
 المساندة  

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 عمادة شؤون الطلبة
 يدراسالعام النهاية في  

تطبيق اإلجراءات المساندة 
 الستطالعات الرأي

. توفر دراسات حول استطالع رأي الطلبة في الخدمات 0
 ومحاضر اعتمادها

 . وجود خطط تحسينية للخدمات ومتابعة تنفيذها 7
 

 التواصل مع الخريجين : فرعيالمعيار ال 3.6
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 زيادة التواصل كماا ونوعاا مع الخريجين وأرباب العمل 7.6

 . عدد الخريجين المشاركين في  لقاءات الخريجين التي تنفذها الجامعة22
 . عدد الخريجين الذين يشاركون في االنشطة والفعاليات الجامعية22
 الخريجين. عدد الخريجين الذين تم تحديث بياناتهم ونسبتهم إلى مجموع 22
 . عدد الجهات الموظفة للخريجين التي تتواصل مع الجامعة21

 المهام:  
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

 تحديث قاعدة بيانات الخريجين، وأرباب العمل بشكل مستمر  0.7.2
 عمادة شؤون الطلبة

لجنة متابعة الخريجين في 
  كل كللية

 نهاية كل فصل دراسي
االستناد إلى بيانات دائرة 

 القبول والتسجيل
 . قائمة بالخريجين المحدثة بياناتهم0
 . قائمة بأرباب العمل المحدثة بياناتهم  7

التواصل مع الخريجين، وحثهم على المشاركة في أنشطة   7.7.2
 الجامعة، وتزويدهم بالنشرات الدورية

 عمادة شؤون الطلبة
متابعة الخريجين في لجنة 

 كل كللية
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

  مستمر
باالستناد الى قاعدة بيانات  

 الخريجين المحدثة
 . عدد الخريجين المستجيبين للتواصل0
 . عدد الخريجين المشاركين في أنشطة الجامعة  7
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

 عقد لقاء الخريج السنوي، ودعوة أرباب العمل إلى اللقاء 7.7.2

 شؤون الطلبةعمادة 
لجنة متابعة الخريجين في 

 كل كللية
 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

ن مفي الفصل الثاني  
 العام الدراسي

تطبيق إجراءات متابعة  
 الخريجين

 .عدد الخريجين المشاركين في اللقاء0
 . عدد أرباب العمل المشاركين في اللقاء7

 قياس مدى رضا الخريجين وارباب العمل   1.7.2

لجنة متابعة الخريجين في 
  كل كلية

 رؤساء األقسام
 عمداء الكليات

 خالل العام الدراسي
تطبيق إجراءات التواصل مع 

 الخريجين
 .نتائج دراسة قياس مدى رضا الخريجين وأرباب العمل 0
 . الخطط التحسينية، ومتابعة تنفيذها 7

 
 خدمة المجتمع والعالقات الخارجية -سابعاا 

 

 خدمة المجتمع  : فرعيالمعيار ال 0.2
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 تعزيز العالقات اإليجابية مع المجتمع المحلي ومؤسساته المدنية 1.7

 . مقدار االنفاق على خدمة المجتمع ونسبته من الموازنة 20
 التي تنفذها الجامعة. عدد أبناء المجتمع المحلي المستفيدين من الدورات التدريبية 28
 . عدد المستفيدين من الخدمات الطبية المجانية التي تقدمها الجامعة ألبناء المجتمع المحلي23
 . عدد الجهات المستفيدة من االستشارات التي تنفذها الجامعة24
 . عدد النشاطات والفعاليات المجتمعية التي تنظمها الجامعة أو تشارك بها25
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 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

مراجعة السياسات والخطط واالجراءات المتعلقة بالمجتمع  0.0.2
 المحلي

 مجلس العمداء
 دائرة العالقات العامة

10/01/7102-
10/00/7102 

 تشكيل لجنة
توفر التقارير الخاصة 

بالتفاعل مع المجتمع ألخر 
 خمس سنوات

وجود سياساة موثقة ومعلنة في العالقة مع المجتمع . 0
 المحلي

 . وجود خطط سنوية للتفاعل مع المجتمع المحلي وخدمته7

7.0.2 
تحديد احتياجات المجتمع المحلي ومؤسساته الوطنية 

لالستشارات والدراسات المتعلقة بالتنمية المستدامة، والمساهمة 
 في إنجازها

مركز االستشارات وخدمة 
 المجتمع

 مستمر
تخصيص موازنة 

 لالستشارات والدراسات

. توفر قاعدة بيانات بالخبرات المتوفرة في الجامعة 0
 والقطاعات التي يفيدونها

 تم تقديمها. توفر دراسات واستشارات 7

تحديد احتياجات أبناء المجتمع المحلي للدورات التدريبية   7.0.2
 والتأهيلية، والمساهمة في إنجازها 

مركز االستشارات وخدمة 
 المجتمع

 مستمر
تطبيق إجراءات التدريب في 
مركز االستشارات وخدمة 

 المجتمع

 . وجود خطة تدريبية سنوية معلنة للجميع0
 . قائمة بالدورات التدريبية التي تنفذ سنوياً 7
 كين فيها من أبناء المجتمعر . عدد المشا7

1.0.2 
 المحلي بنتائج البحوثإعداد خطة وتنفيذها لتعريف المجتمع 

والمشاريع البحثية والتطويرية والمشاريع الريادية، ورسائل 
 الدراسات العليا، وآليات االستفادة منها

مكتب نقل التكنولوجيا 
 عمادة البحث العلمي 

 مستمر
تخصيص موازنة إلعداد 

 المطبوعات
. توفر قاعدة بيانات بنتائج المشاريع البحثية والتطويرية، 0

 بالقطاعات التي تستفيد من نتائجها وربطها

5.0.2 
تعريف أبناء المجتمع المحلي باالمكانيات المتوفرة في مكتبة 

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

 المكتبة
 دائرة العالقات العامة

 مستمر
االستفادة من المواقع 

ل التواصااللكترونية ومواقع 
 االجتماعي

 . وجود نشرات تعريفية بالمكتبة والخدمات التي تقدمها0
 . توفر احصائيات حول المستفيدين من خدمة المكتبة7

2.0.2 
إعداد خطة بالندوات والمحاضرات وورش العمل التوعوية 

والتطويرية، التي تنفذها جهات وشخصيات من المجتمع ويستفيد 
 منها الطلبة وأبناء المجتمع المحلي 

 عمادة شؤون الطلبة
 دائرة العالقات العامة 
لجان النشاطات في 

 الكليات

 تشكيل لجنة إلعداد الخطة خالل العام الدراسي
 د خطة سنوية للمحاضرات والندوات . وجو 0
. توفر تقارير سنوية حول ما أنجز وعدد المشاركين في 7

 كل نشاط 
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

2.0.2 
اعداد خطة لمساهمة الجامعة في إحياء االحتفاالت والمناسبات 
الدينية والوطنية والداخلية، داخل وخارج الجامعة، والعمل على 

 متابعتها

 عمادة شؤون الطلبة 
 العالقات العامةدائرة 

 خالل العام الدراسي
تشكيل لجنة العداد الخطة 

 ومتابعتها
 تخصيص موازنة

 . وجود خطة معتمدة ومعلنة لالحتفاالت والمناسبات0
 . توفر تقارير نهائية لكل نشاط7

إعداد خطة سنوية لتقديم الخدمات الطبية المجانية وعقد األيام  2.0.2
 المحلي، والعمل على تنفيذها ومتابعتهاالطبية في خدمة المجتمع 

 كلية الصيدلة
 كلية التمريض

 الصحيالمركز 
 مستمر

تخصيص موازنة للخدمات 
 الطبية

 . وجود خطة لتقديم الخدمات الطبية 0 
. توفر تقارير وسجالت لعدد المستفيدين من الخدمات 7

 الطبية

 المجتمع المحليتقديم الدعم المالي والمادي لتلبية احتياجات  2.0.2
 التنموية

 الرئيس
 الدائرة المالية

 مستمر
مالية تخصيص موازنة 
 للدعم 

وجود تقارير سنوية تبين مقدار االنفاق في خدمة المجتمع 
 هوعدد المستفيدين من

إنجاز الدراسات الميدانية واستطالعات الرأي حول أثر الخدمات  01.0.2
 المقدمة للمجتمع ومدى فاعليتها

 الجودةو االعتمادمكتب 
 دائرة العالقات العامة

 العام الدراسيفي نهاية 
تشكيل لجان عمل لتنفيذ 

 الدراسات
 . توفر الدراسات، ومحاضر اعتمادها0
 . وجود خطط تحسينية للخدمات المجتمعية7

إضافة خدمة المجتمع كمتطلب جامعي للطلبة في برامج  00.0.2
 البكالوريوس

 العام الدراسيخالل  عمادة شؤون الطلبة
اعداد االجراءات الالزمة 

 للتطبيق
 . عدد االنشطة المنفذة0
 . عدد الطالب المشاركين7

 
 العالقات الخارجية   : فرعيالمعيار ال  8.2
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 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 . عدد االتفاقيات مع جهات وطنية )محلية(26 تطبيقهازيادة عدد االتفاقيات الموقعة مع جهات خارجية، وتوسعة نطاق  2.7
 . عدد االتفاقيات المفعلة مع الجهات الوطنية )أثمرت نتائج ملموسة(22
 . عدد االتفاقيات مع جهات عربية وعالمية22
 . عدد االتفاقيات المفعلة مع جهات عربية وعالمية 22

 . عدد الطلبة الزائرين)تعليم وتدريب( 011
 .عدد طلبة الجامعة الذين استفادوا من اتفاقيات التبادل ونسبتهم 010
 .عدد البرامج التدريسية المشتركة أو المستضافة018
 . عدد المؤسسات اإلعالمية التي تغطي نشاطات الجامعة013
 . عدد الجهات والشخصيات التي تزور الجامعة014

  زيادة نسبة الطلبة الزائرين من خالل تفعيل االتفاقيات الموقعة  3.7

 استحداث برامج مشتركة  على مستوى الدراسات العليا مع جامعات مرموقة 4.7

عالمياا ومجتمعياا  5.2  اإلرتقاء بسمعة الجامعة رسمياا وا 

 مهام:ال
 المتوقعةالمخرجات  االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

جراءات وآليات التعاون على المستوى المحلي  0.7.2 مراجعة سياسات وا 
 واإلقليمي والدولي

 مجلس العمداء
 مكتب العالقات الخارجية

71/12/7102- 
71/01/7102 

االستفادة من الخبرات 
 التراكمية للجامعة، وحاجاتها

جراءات معتمدة ومعلنة، ومحاضر مناقشتها  وجود سياسات وا 
 واعتمادها

زيادة عدد االتفاقيات الخارجية مع المؤسسات التعليمية ومراكز  7.7.2
 البحوث والجهات ذات العالقة، وتفعيلها

 مكتب العالقات الخارجية
 الكليات

 مستمر
تطبيق إجراءات التعاون 

 الخارجي

 . توفر سجل تراكمي باالتفاقيات الخارجية 0
يات تفعيل هذه االتفاق. وجود تقارير دورية تبين مستوى 7

 وحجم الفائدة منها

زيادة مقدار الدعم والتمويل الخارجي محليا ودوليا للمشاريع  7.7.2
 البحثية والتطويرية

 مكتب العالقات الخارجية
 عمادة البحث العلمي 

 العام الدراسي خالل
تخصيص موازنة للمشاريع 

 البحثية والتطويرية 
تقارير مالية تبين مقدار التمويل الخارجي، ومعيار فرعيات 

 إنفاقه على أبواب البحث العلمي 
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 المتوقعةالمخرجات  االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

اعداد خطة لتشجيع وزيادة حجم التبادل الطالبي ضمن االتفاقيات  1.7.2
 المبرمة لتفعيل التعليم والتدريب، ومتابعة تنفيذها.

 مكتب العالقات الخارجية
ممثل الجامعة في 

 للتدريبالمجلس العربي 
 الطالبي
 الكليات

 العام الدراسي خالل
تطبيق إجراءات التبادل  

 الطالبي

. وجود خطط للتبادل الطالبي في معيار فرعي الدراسة 0
 والتدريب

. توفر إحصائيات تبين حجم التبادل الطالبي في معيار 7
 فرعيي الدراسة والتدريب

 مشتركة محلياً تنفيذ مشاريع ودراسات ومؤتمرات وورش عمل  5.7.2
 ودولياً 

 مكتب العالقات الخارجية
 الكليات

 العام الدراسي خالل
تخصيص موازنات  

 للنشاطات المشتركة
توفر تقارير سنوية حول النشاطات المشتركة محليا ودوليا، 

 وحجم المشاركة فيها

المشاركة الفعالة في أيام التوظيف للخريجين والمعارض الهادفة  2.7.2
 الطلبة للدراسة في الجامعةالستقطاب 

 عمادة شؤون الطلبة
 دائرة القبول والتسجيل
 دائرة العالقات العامة

 تشكيل فريق عمل مشترك  مستمر

. توفر تقارير دورية حول المشاركة في األيام الوظيفية 0
 والمعارض

. توفر إحصائيات تبين حجم االستفادة من هذه النشاطات 7
 وعدد المستفيدين منها

إنجاز الدراسات المتعلقة بتقييم التعاون الخارجي، ووضع الخطط   2.7.2
 التحسينية لتطويره 

 مكتب العالقات الخارجية
 الكليات

 تشكيل لجنة إلنجاز الدراسة العام الدراسيفي نهاية 
 وجود دراسات لتقييم التعاون الخارجي وأثره على الجامعة .0
 . وجود خطط تحسينية لتطويره 7

 
 
 

 ضمان الجودة: -ثامناا 
 

 االلتزام المؤسسي بتحسين الجودة  : فرعيالمعيار ال 0.2
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

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

 تطبيقه
 التي تم تعديلها أو تحديثها ونسبتها. عدد عناصر نظام إدارة الجودة 015
 . عدد عناصر نظام إدارة الجودة التي تم استحداثها ونسبتها016
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 المهام:  

 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

تكثيف اجتماعات لجان الجودة في الجامعة ومكوناتها، ومتابعة  0.0.2
 تنفيذ قرارات اللجنة العليا لضمان الجودة 

 الرئيس 
 اللجنة العليا لضمان الجودة 
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة 

 مستمر  
تطبيق آليات عمل لجان 
 الجودة في الجامعة 

الجودة . توفر محاضر اجتماعات اللجنة العليا لضمان 0
 وسجالت قراراتها

 . محاضر اجتماعات لجان الجودة في الجامعة ومكوناتها7

7.0.2 
إنجاز دراسة حول االحتياجات المالية والمادية والبشرية للتطبيق 
الفعال لنظام إدارة الجودة في الجامعة وتطويره، وتحقيق نتائج 

 الدراسة وتوصياتها

 الرئيس
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة

05/12/7102- 
05/01/7102 

تشكيل لجنة لدراسة 
 االحتياجات

 . توفر دراسة لالحتياجات، ومحاضر مناقشتها واعتمادها0
. وجود توصيات وخطط تحسينية للموارد المالية والبشرية 7

 لمكتب االعتماد وضمان الجودة

7.0.2 
إعداد خطة لنشر ثقافة الجودة، تتضمن آليات إعالم الجميع 

واألخبار واألنشطة واالنجازات في معيار فرعي  بالمستجدات
 الجودة

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 مستمر

االستفادة من الموقع 
االلكتروني والبريد 

االلكتروني ومجلة أنباء 
 الزيتونة والمنشورات

. توفر تقارير دورية حول اللقاءات والندوات المتعلقة بنشر 0
 ثقافة الجودة

حول ورش العمل والدورات التدريبية  . توفر تقارير دورية7
 للعاملين في معيار فرعي ضمان الجودة

. وجود دليل إلدارة نظام الجودة وتوفر سجالت حول 7
 النشر واإلعالم في معيار فرعي ضمان الجودة

متابعة عمل نظام إدارة الجودة بما يضمن إشراك جميع العاملين  1.0.2
 والطلبة في تطبيقه وتطويره

 الرئيس
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة
مسؤولي الجودة في الكليات 

 والدوائر

 مستمر

التطبيق الخالق  الجراءات 
نظام إدارة الجودة  ونماذجه 
في الجامعة وعلى كافة 

 المستويات

 . توثيق عمليات التدقيق الداخلي لكافة المستويات0
 . توفر سجالت بحاالت عدم المطابقة7
اء حاالت عدم المطابقة . توفر خطط تحسينية إلنه7

 وتطوير النظام

التحسين المستمر إلجراءات ونماذج نظام إدارة الجودة باالستناد  5.0.2
 إلى عمليات التدقيق والتغذية الراجعة من المعنيين بتطبيق النظام

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

مسؤولي ضمان الجودة في 
 الكليات والدوائر

 مستمر
 االستفادة من عمليات
 التدقيق والتغذية الراجعة

. توفر سجالت بالتعديالت والتحسينات التي تتم على 0
 إجراءات الجودة ونماذجها

. توفر البراهين على آلية تعميم التعديالت على المعنيين 7
 وفاعلية تطبيقها 
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 نطاق عمل الجودة  :فرعيالمعيار ال 8.2
 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

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

 الداخلي والتقويم المستمر
 . مستوى االلتزام بتطبيق نظام إدارة الجودة )%(012
 . عدد مرات التقييم الداخلي لنظام إدارة الجودة012

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

تنفيذ دراسة التقييم الذاتي للجامعة، لغايات التقدم لشهادة ضمان  0.7.2
 الجودة على مستوى المؤسسة

 الرئيس
 اللجنة العليا لضمان الجودة
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة

05/12/7102- 
05/12/7102 

تشكيل فرق عمل لتنفيذ 
 الدراسة

 لدراسة التقييم الذاتي. التقرير النهائي 0
 . الخطة التحسينية لنظام إدارة الجودة7
 . طلب التقدم للحصول على شهادة الجودة7

إنجاز الخطة التحسينية لكلية التمريض للحفاظ على شهادة  7.7.2
 ضمان الجودة فيها

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 كلية التمريض

71/12/7102- 
10/12/7102 

الجودة تطبيق نظام إدارة 
 وبنود الخطة التحسينية

 . تقرير نهائي حول إنجاز الخطة التحسينية للكلية0
. قرار لجنة الخبراء من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 7

 العالي وضمان جودتها

إنجاز الخطة التحسينية لكلية الصيدلة للحفاظ على شهادة  7.7.2
 ضمان الجودة فيها

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 الصيدلة كلية

71/12/7102- 
10/12/7102 

تطبيق نظام إدارة الجودة 
 وبنود الخطة التحسينية

 . تقرير نهائي حول إنجاز الخطة التحسينية للكلية0
. قرار لجنة الخبراء من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 7

 العالي وضمان جودتها

1.7.2 
 اتالمعلومتكنولوجيا لكلية العلوم و إنجاز الخطة التحسينية 

 للحفاظ على شهادة ضمان الجودة فيها
 

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

كلية العلوم وتكنولوجيا 
 المعلومات

71/12/7102- 
71/00/7102 

تطبيق نظام إدارة الجودة 
 وبنود الخطة التحسينية

 . تقرير نهائي حول إنجاز الخطة التحسينية للكلية0
اعتماد مؤسسات التعليم . قرار لجنة الخبراء من هيئة 7

  العالي وضمان جودتها

للحفاظ على شهادة ضمان لكلية اآلداب إنجاز الخطة التحسينية  5.7.2
 الجودة فيها

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 كلية اآلداب
10/01/7102- 
10/07/7102 

تطبيق نظام إدارة الجودة 
 وبنود الخطة التحسينية

 الخطة التحسينية للكلية. تقرير نهائي حول إنجاز 0
. قرار لجنة الخبراء من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 7

 العالي وضمان جودتها
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

للحفاظ على شهادة لكلية األعمال إنجاز الخطة التحسينية  2.7.2
 ضمان الجودة فيها

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 كلية األعمال
17/10/7102- 
17/17/7102 

الجودة تطبيق نظام إدارة 
 وبنود الخطة التحسينية

 . تقرير نهائي حول إنجاز الخطة التحسينية للكلية0
. قرار لجنة الخبراء من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 7

 العالي وضمان جودتها

إنجاز دراسة التقييم الذاتي وتطبيق دليل القياس لعائلة العلوم  2.7.2
 الجودة فيهاالهندسية لغايات الحصول على شهادة ضمان 

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 كلية الهندسة والتكنولوجيا

0/01/7102- 
72/7/7102 

تشكيل فرق عمل الدراسة 
 وتطبيق دليل القياس

 . توفر تقرير نهائي لدراسة التقييم الذاتي0
 . توفر تقرير حول نتائج تطبيق دليل القياس7
 لكليةفي ا. تقرير لجنة الخبراء حول تحقق معايير الجودة 7

2.7.2 
لحقوق لكلية اإنجاز دراسة التقييم الذاتي وتطبيق دليل القياس 
 لغايات الحصول على شهادة ضمان الجودة فيها

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 كلية الحقوق 

0/01/7102- 
72/7/7102 

تشكيل فرق عمل الدراسة 
 وتطبيق دليل القياس

 الذاتي. توفر تقرير نهائي لدراسة التقييم 0
 . توفر تقرير حول نتائج تطبيق دليل القياس7
 . تقرير لجنة الخبراء حول تحقق معايير الجودة في الكلية7

2.7.2 
وضع خطة لتطبيق نظام إدارة الجودة في كلية العمارة 

 والتصميم، ومتابعة تنفيذها 
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة
 كلية العمارة والتصميم

10/12/7102 – 
70/12/7102 

تطبيق إجراءات نظام إدارة 
 الجودة

 . وجود خطة لتطبيق النظام في الكلية0
 . توفر تقارير دورية حول مستوى اآلداء فيها7

01.7.2 
إجراء عمليات التحسين والتدقيق الداخلي على جميع مكونات 
الجامعة األكاديمية واإلدارية لغايات الحفاظ على االنجازات 

 المخرجاتوتطوير األداء وتحسين 

 الرئيس
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة
 مستمر

وضع خطة تدقيق سنوية 
 ومتابعة تنفيذها

. وجود تقارير دورية حول نتائج التدقيق لكل مكون من 0
 مكونات الجامعة

. توفر خطط تحسينية لكل مكون من مكونات الجامعة 7
 ومتابعة تنفيذها

 
 المؤشرات والمعايير والمقارنات المرجعية : فرعيالمعيار ال 3.2

 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم 

توجيه نتائج الدراسات والمقارنات المرجعية على مستوى المؤسسة والبرامج األكاديمية  3.8
 فيها لتحسين األداء المؤسسي

 التقييم. عدد المؤشرات والمعايير المرجعية المستخدمة في 012
 . عدد الدراسات المنجزة التي استندت إلى مؤشرات ومعايير مرجعية001
 . عدد مؤشرات األداء في الجامعة التي تم قياسها000



8102/8102الخطة السنوية لجامعة الزيتونة األردنية   

46 

 المهام:
 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

والثانوية( متابعة وقياس مدى تحقق مؤشرات األداء )االساسية  0.7.2
 وتكامليتها وتطورها، ووضع الخطط التحسينية لرفع مستوى األداء

 الرئيس
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة

العام في نهاية 
 الدراسي

االستناد الى التقارير الدورية 
 من جميع مكونات الجامعة

 سجل بمؤشرات األداء ونتائجها التراكمية آلخر ثالث سنوات

قليميا ودوليا على مستوى  إجراء المقارنات 7.7.2 المرجعية محليا وا 
 المؤسسة والبرامج المعتمدة فيها باالستناد إلى معايير قياسية

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

 الكليات واالقسام
 خالل العام الدراسي

االستناد إلى معايير مقارنة 
 قياسية عالمية

. توفر تقارير حول المقارنات المرجعية، ومحاضر 0
قرارها  مناقشتها وا 

 . وجود خطط تحسينية على ضوء المقارنات المرجعية7

التحقق من مخرجات التعلم ومدى مالئمتها الحتياجات ومتطلبات  7.7.2
 سوق العمل باالستناد إلى التغذية الرجعة 

 الكليات واألقسام األكاديمية
العام في نهاية 
 الدراسي

تطبيق اإلجراءات المساندة 
 الرأيالستطالعات 

. توفر مصفوفات ارتباط بين مخرجات التعلم ومتطلبات 0
 سوق العمل

 . توفر خطط تحسينية لتطوير المخرجات التعلمية7
 
 

 )االعتمادات الدولية وشهادات ضمان الجودة، والتصنيفات العالمية(التحقق المستقل من التقويم   :فرعيالمعيار ال 4.2
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 (PI’s )  مؤشرات األداء  األهداف االستراتيجية الرقم

 االستفادة من الخبرات الخارجية في التقويم المستقل لمستوى األداء في الجامعة  4.8
 .  عدد المرات التي أنجز فيها تقييم خارجي لنظام إدارة الجودة008
 . عدد  شهادات ضمان الجودة العالمية للجامعة003
 . عدد شهادات ضمان الجودة المحلية للجامعة004
 . عدد االعتمادات الدولية العالمية للبرامج األكاديمية005
 . عدد شهادات ضمان الجودة المحلية للبرامج006
 . ترتيب الجامعة في التصنيف االردني للجامعات002
 (QS). ترتيب الجامعة في التصنيف العالمي 002
 (Green metrics). ترتيب الجامعة في تصنيف 002
 (Web metrics)تصنيف  . ترتيب الجامعة في081

 

 الحصول على االعتمادات الدولية وشهادات ضمان الجودة محليا وعالمياا  5.8

 التحسين المستمر لترتيب الجامعة في التصنيفات المحلية والدولية 6.8

  
 المهام: 

 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

الخارجي المستقل من مستوى األداء ومدى تحقق معايير التحقق  0.1.2
 ضمان الجودة على مستوى الجامعة والبرامج فيها

 الرئيس
مكتب االعتماد وضمان 

 الجودة

بعد كل دراسة تقييم 
 ذاتي يتم إنجازها

توظيف خبراء خارجيين 
مستقليين ذوي خبرة في 
 معايير ضمان الجودة

 ومحاضر مناقشته واعتماده. التقرير المقارن للخبراء، 0
 . الخطط التحسينية باالستناد إلى تقرير الخبراء7

وضع الخطط التحسينية باالستفادة من تقارير لجان الخبراء  7.1.2
 الخارجيين عند التقدم للحصول على شهادات الجودة، وتنفيذها

مكتب االعتماد وضمان 
الجودة ومكونات الجامعة 
 كل حسب اختصاصه

زيارة خارجية بعد كل 
 من قبل لجان الخبراء

 نتائج تقرير لجنة الخبراء
 . التقرير النهائي للخبراء، ومحاضر مناقشته واعتماده

 . الخطط التحسينية باالستناد إلى تقرير الخبراء7
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

اإلرتقاء بترتيب الجامعة من خالل وضع الخطط التحسينية  7.1.2
 ، وتنفيذها(QS)باالستفادة من نتائج التصنيف العالمي للجامعات 

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا
 الكليات واألقسام

بعد كل إعالن عن 
 نتائج التصنيف العالمي

التقرير المتعلق بترتيب 
الجامعة حسب مؤشرات 

األداء الخاضعة 
 للتصنيف

 . تقرير التصنيف، ومحاضر مناقشته واعتماده0
 . خطة تحسينية مرتبطة بمؤشرات األداء في التصنيف7

اإلرتقاء بترتيب الجامعة من خالل وضع الخطط التحسينية  1.1.2
 باالستفادة من نتائج التصنيف األردني للجامعات ، وتنفيذها

االعتماد وضمان مكتب 
 الجودة

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا

 عمادة شؤون الطلبة
 الكليات واألقسام

 دائرة القبول والتسجيل

بعد كل إعالن عن 
 نتائج التصنيف األردني

التقرير المتعلق بترتيب 
الجامعة حسب مؤشرات 

األداء الخاضعة 
 للتصنيف

 اده. تقرير التصنيف، ومحاضر مناقشته واعتم0
 . خطة تحسينية مرتبطة بمؤشرات األداء في التصنيف7

5.1.2 
اإلرتقاء بترتيب الجامعة من خالل وضع الخطط التحسينية 

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

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

دائرة الهندسة والصيانة 
 والخدمات

 واألقسامالكليات 

بعد كل إعالن عن 
 نتائج التصنيف العالمي

التقرير المتعلق بترتيب 
الجامعة حسب مؤشرات 

األداء الخاضعة 
 للتصنيف

 . تقرير التصنيف، ومحاضر مناقشته واعتماده0
 . خطة تحسينية مرتبطة بمؤشرات األداء في التصنيف7

2.1.2 
اإلرتقاء بترتيب الجامعة من خالل وضع الخطط التحسينية 

باالستفادة من نتائج التصنيف العالمي للجامعات 
(WebMetrics)وتنفيذها ، 

ضمان و  االعتماد مكتب
 الجودة

عمادة البحث العلمي 
 والدراسات العليا
 الكليات واألقسام
 مركز الحاسوب

بعد كل إعالن عن 
 نتائج التصنيف العالمي

التقرير المتعلق بترتيب 
الجامعة حسب مؤشرات 

األداء الخاضعة 
 للتصنيف

 . تقرير التصنيف، ومحاضر مناقشته واعتماده0
 . خطة تحسينية مرتبطة بمؤشرات األداء في التصنيف7
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 المخرجات المتوقعة االحتياجات المدة الزمنية المسؤولية المهمة الرقم

2.1.2 
التحقيق الكامل لمعايير االعتماد العام ومعايير االعتماد الخاص 

والقرارات الصادرة عن هيئة اعتماد للبرامج األكاديمية، واألسس 
 مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها

 مستمر جميع مكونات الجامعة
باالستناد إلى تقارير 
 لجان االعتماد المختصة

. الموافقة على طلبات الجامعة المتعلقة باالستحداث أو 0
 اإليقاف للبرامج أو رفع الطاقة االستيعابية

  

 8102/8102السنوية العامة للجامعة في العام اإلجرائية للخطة الخطوات 

 مالحظات عند إعداد الخطة   متابعة التنفيذ تاريخ نهاية التنفيذ تاريخ بداية التنفيذ المسؤولية البند الرقم

 13/01/8102 10/12/8102 العمداء،  رئيس الجامعة،  تشكيل مجالس الحاكمية، واللجان في الجامعة، والكليات واألقسام األكاديمية  .0

وجود قرارات تشكيل 
المجالس واللجان، 

ومحاضر االجتماعات  
 بالخصوص

 

8.  
اللقاءات مع اعضاء الهيئة التدريسية في بداية العام الدراسي الجديد 

(8102/8102) 

عمداء  رئيس الجامعة، 
 الكليات

 أعضاء الهيئة التدريسية

05/01/8102 30/01/8102 
تقارير حول عقد توفر 

اللقاءات، واعتمادها من 
 قبل رئاسة الجامعة

يعقد الرئيس مجموعة لقاءات مع أعضاء الهيئة 
التدريسية، لكل كلية على حدة، حسب جدول 
زمني محدد، وجدول أعمال محدد ومعمم مسبقاا 

 على أعضاء الهيئة التدريسية.

3.  
اللقاء العام مع الطاقم االداري في بداية العام الدراسي الجديد 

(8102/8102) 
مديرو   رئيس الجامعة، 
 هموممثلي الدوائر والمراكز 

10/00/8102 01/00/8102 
توفر التقرير حول عقد 

اللقاء، واعتماده من قبل 
 رئاسة الجامعة

يعقد الرئيس لقاءا عاماا مع االداريين، يوضح فيه 
الخطة السنوية لهم، واالستماع الى أرائهم معالم 

 ومقترحاتهم بالخصوص.
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 لقاء الرئيس مع الطلبة المستجدين في الجامعة  .4
رئيس الجامعة، نائب 
 الرئيس،عمداء الكليات

10/00/8102 01/00/8102 
توفر التقرير حول عقد 

اللقاء، واعتماده من قبل 
 رئاسة الجامعة

 

5.  

تحديد جدول مواعيد انعقاد مجالس الحاكمية في الجامعة )مجلس العمداء، 
مجلس الجامعة، مجالس الكليات، مجالس األقسام( خالل العام 

(8102/8102) 

 رئيس الجامعة

 عمداء الكليات

 رؤساء األقسام

10/12/8102 30/12/8102 

توفر محاضر اجتماعات 
المجالس بالمواعيد المقررة 

نماذج مسبقاا، حسب 
ضمان الجودة، من حيث 
توفر الدعوة والمحضر 

 وسجل المتابعة.

االعالن عن جدول المواعيد، ضمن التقويم 
السنوي للجامعة، والتقيد بالمواعيد المخطط لها. 
وهذا ال يمنع من عقد أي اجتماع استثنائي إذا 
دعت الحاجة الى ذلك في موعد بين االجتماعين 

ذر عقد اجتماع ما، المقررين، ، كما أنه إذا تع
يجب تعويضه في موعد يسبق موعد االجتماع 

 الذي يليه.

6.  
تنظيم زيارات وجوالت تفقدية لمرافق الجامعة، تكون غير محددة الموعد أو 

 الجهة المقصودة، وبشكل دوري، خالل العام
 30/12/8102 10/12/8102 رئيس الجامعة

توفر سجل بالزيارات 
والجوالت الميدانية التي 

 الدراسينفذت خالل العام 

الهدف من هذه الزيارات االطالع ميدانيا على 
مجريات األمور في الجامعة وتعزيز الظواهر 
االيجابية ووضع حلول للظواهر السلبية في 

 األداء لمكونات الجامعة.

2.  

استعراض سجل متابعة القرارات  اإلدارية، وسجل متابعة قرارات مجالس 
، وتقييم مستوى اآلداء فيها، 8102/8102الحاكمية، المتخذة في العام 

وترحيل متابعة القرارات التي لم تنجز أو لم يتم استكمال انجازها في العام 
 .8102/8102، الى سجالت العام 8102/8102

 رئيس الجامعة
 العمداء

 رؤساء األقسام
 مديرو الدوائر اإلدارية

10/12/8102 30/12/8102 
توفر السجالت ومحضر 

 االجتماع الذي نوقشت فيه

كل حسب موقعه، يقوم باالشراف على إغالق 
سجالت العام الماضي، وترحيل ما لم يتم تنفيذه 
الى سجالت العام الحالي، على أن يكون هذا 

اجتماع للحاكمية في  البند على جدول أعمال أول
 العام القادم. 
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2.  

، وموازنة الجامعة للعام 8102/8102اعتماد ميزانية الجامعة للعام 
، بعد مناقشتهما في مجلس العمداء ومجلس الجامعة، 8102/8102

 ورفعهما الى مجلس األمناء للمصادقة عليهما

 رئيس الجامعة

 مدير الدائرة المالية
10/10/8102 30/10/8102 

الميزانية والموازنة  توفر
ومحاضر االجتماعات التي 
 اعتمدتهما وصادقت عليهما

تعتمد موازنة الجامعة على تقارير موازنات 
مكونات الجامعة، التي يجب أن تكون قد أعدت 

، وسلمت الى 8105مسبقاا في نهاية العام 
 .8106الدائرة المالية قبل بداية العام 

2.  
للكليات، ورفعها الى مجلس  (8102/8102)ية دراسة التقارير السنو
 العمداء العتمادها. 

 ئيس الجامعة،ر 

مكتب االغتماد وضمان 
 الجودة

10/10/8102 30/10/8102 
توفر التقارير السنوية 

للكليات، ومحضر االجتماع 
 الذي نوقشت فيه

على الكليات أن تكون قد سلمت تقاريرها قبل هذا 
واعتمادها في مجالس التاريخ، بعد مناقشتها 

 الكليات.

01.  
باالستناد ، 8102/8102إعداد دراسة تقييمية لالنجازات األكاديمية للعام 

 الى نتائج دراسة التقارير السنوية من الكليات

 رئيس الجامعة،

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

10/10/8102 30/10/8102 

توفر الدراسة التقييمية 
لالنجازات األكاديمية، 

االجتماع الذي ومحضر 
 نوقشت فيه

يجب ربط النتائج المتعلقة بالبحث العلمي في 
تقارير الكليات مع تقرير عمادة البحث العلمي، 
وربط االنجازات في النشاطات الالمنهجية مع 
تقرير عمادة شؤون الطلبة، وتقرير دائرة 

 العالقات العامة.

00.  
دراسة التقرير  السنوي لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا للعام 

 ورفعه الى مجلس العمداء العتماده. ،8102/8102

 رئيس الجامعة

عميد البحث العلمي 
 والدراسات العليا

10/18/8102 30/13/8102 
توفر التقرير ومحضر 

 االجتماع الذي نوقش فيه

حث البيجب أن يشمل التقرير على ملفين: ملف 
العلمي واألنشطة العلمية، وملف الدراسات العليا 

 في الجامعة

08.  
، باالستناد الى 8102/8102إعداد دراسة تقييمية لالنجازات العلمية للعام 

 نتائج دراسة التقرير السنوي لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 رئيس الجامعة

عميد البحث العلمي 
 والدراسات العليا

10/18/8102 30/13/8102 
توفر الدراسة، ومحضر 

 االجتماع الذي نوقشت فيه

يجب االستفادة من خالصة الدراسة عند اعداد 
الحطة السنوية لعمادة البحث العلمي، والخطط 

 السنوية للكليات.
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03.  

إعداد دراسة تقييمية لالنجازات في مجال الدراسات العليا للعام 
باالستناد الى نتائج دراسة التقرير السنوي لعمادة البحث  ،8102/8102

 العلمي والدراسات العليا 

 رئيس الجامعة

عميد البحث العلمي 
 والدراسات العليا

10/18/8102 30/13/8102 
توفر الدراسة، ومحضر 

 االجتماع الذي نوقشت فيه

يجب االستفادة من خالصة الدراسة عند اعداد 
البحث العلمي، والخطط الخطة السنوية لعمادة 

 السنوية للكليات.

04.  
وعرضه ، 8106/8102دراسة التقرير السنوي لعمادة شؤون الطلبة للعام 

 مجلس العمداء العتماده. على
عميد شؤون رئيس الجامعة و 
 الطلبة

10/18/8102 30/13/8102 
توفر التقرير، ومحضر 

 االجتماع الذي نوقش فيه. 

التقرير مع تقرير يجب أن يترافق نقاش هذا 
مجلس الطلبة، وفي الجلسة نفسها المخصصة 

 لهذا الملف.

05.  
، من قبل عمادة 8102/8102دراسة التقرير السنوي لمجلس الطلبة للعام 

 شؤون الطلبة، ورفعه الى رئاسة الجامعة العتماده.

 رئيس الجامعة،

وعميد شؤون الطلبة ،   
 ورئيس مجلس الطلبة

10/18/8102 30/13/8102 
توفر التقرير ومحضر 

 االجتماع الذي نوقش فيه

يجب اشراك الطلبة بفاعلية أثناء التعامل مع 
التقارير المقدمة من قبلهم ومقابلتها مع التقارير 

 المعنية بالملف الطالبي من الجهات األخرى.

06.  

اعداد دراسة تقييمية لالنجازات  في ملف الخدمات الطالبية والنشاطات 
الالمنهجية باالستناد الى تقرير عمادة شؤون الطلبة، وتقرير مجلس الطلبة، 

 مجلس العمداء العتمادها. وعرضها على

ومكتب   رئيس الجامعة، 
 االعتماد وضمان الجودة

10/18/8102 30/13/8102 
توفر الدراسة ومحضر 

 االجتماع الذي نوقشت فيه.

يجب االستفادة من خالصة الدراسة عند اعداد 
الخطة السنوية لعمادة شؤون الطلبة، والخطة 

 السنوية لمجلس الطلبة.

02.  
، ويرفق معه الدراسة التقييمية 8102/8102دراسة تقرير المكتبة للعام 

 مكتب االعتماد وضمان الجودة. لتقرير المكتبة السنوي، التي يعدها 
ومدير   رئيس الجامعة، 
  المكتبة، 

10/18/8102 30/13/8102 
توفر التقرير وتوفر 

الدراسة، ومحضر االجتماع 
 الذي نوقشت فيه

التركيز على مستوى تطور مصادر التعلم 
وتحديثها، وتطور الدوريات االلكترونية، وزيادة 

 عدد المستفيدين من المكتبة.

02.  

، ويرفق معه 8102/8102دراسة تقرير دائرة القبول والتسجيل للعام 
اد وضمان االعتمالدراسة التقييمية لتقرير الدائرة السنوي، التي يعدها مكتب 

 الجودة.

رئيس الجامعة ومدير دائرة 
 القبول والتسجيل،

10/18/8102 30/13/8102 
توفر التقرير وتوفر 

الدراسة، ومحضر االجتماع 
 نوقشت فيهالذي 

التركيز على تطور الملف الطالبي، من ناحية 
الجنسيات األخرى، ونسبة الذكور واالناث، 
ومعدالت القبول والمعدالت التراكمية، وكل ما 

 يتعلق بالملف األكاديمي للطلبة.
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02.  

، ويرفق معه 8102/8102دراسة تقرير دائرة شؤون الموظفين للعام 
ن الدائرة السنوي، التي يعدها رئيس الجامعة، بالتعاوالدراسة التقييمية لتقرير 

 مع مكتب االعتماد وضمان الجودة.

رئيس الجامعة ومدير دائرة 
 شؤون الموظفين

10/18/8102 30/13/8102 
توفر التقرير وتوفر 

الدراسة، ومحضر االجتماع 
 الذي نوقشت فيه

التركيز على مدى تحقيق االحتياجات الفعلية 
الموارد البشرية المتوفرة، ومدى  للجامعة، من قبل

مطابقة ذلك مع معايير االعتماد ومعايير الجودة 
 المنشودة في الجامعة.

81.  
ويرفق معه الدراسة  ،8102/8102دراسة تقرير دائرة العالقات العامة للعام 

 التقييمية لتقرير الدائرة السنوي، التي يعدها مكتب االعتماد وضمان الجودة.

 رئيس الجامعة،

 العالقات العامة مدير

 ضمان الجودة مكتب

10/18/8102 30/13/8102 
توفر التقرير وتوفر 

الدراسة، ومحضر االجتماع 
 الذي نوقشت فيه

التركيز على االنجازات االعالمية، وسياسة 
تسويق الجامعة والتعريف بها وببرامجها 
االكاديمية، محليا واقليميا، وتطويرالعالقات 

الجهات المحلية واالقليمية واالتفاقيات مع 
 والعالمية.

80.  
ويرفق معه الدراسة  ،8102/8102دراسة تقرير مركز الحاسوب للعام 

 ة.مكتب االعتماد وضمان الجود لتقرير مركز الحاسوب، التي يعدهاالتقييمية 

ومدير مركز  رئيس الجامعة،
سوب ومكتب االعتماد الحا

 وضمان الجودة
10/18/8102 30/13/8102 

التقرير وتوفر  توفر
الدراسة، ومحضر االجتماع 

 الذي نوقشت فيه

التركيز على التطور التقني، والحوسبة واالنظمة 
الحاسوبية والتعليم االلكتروني والخدمات الطالبية 
والخدمات المقدمة للعاملين في الجامعة والتطور 

 الحاصل على الموقع االلكتروني للجامعة.

88.  

دراسة تقرير مركز االستشارات والتدريب وخدمة المجتمع للعام 
ويرفق معه الدراسة التقييمية لتقرير المركز السنوي، التي  ،8106/8102

 مان الجودة.يعدها  مع مكتب االعتماد وض

ر ومدي  رئيس الجامعة، 
مركز االستشارات وخدمة 

 المجتمع
10/18/8102 30/13/8102 

توفر التقرير وتوفر 
الدراسة، ومحضر االجتماع 

 الذي نوقشت فيه

التركيز على النشاطات االستشارية والتدريبية في 
خدمة الطلبة والعاملين في الجامعة والمجتمع 
المحلي واالقليمي، وعدد المستفيدين من هذه 

 الخدمات والمجاالت التي تم تغطيتها.

83.  

معه الدراسة  ويرفق ،8102/8102دراسة تقرير الدائرة الهندسية للعام 
ماد وضمان مكتب االعت ئرة الهندسية السنوي، التي يعدهاالتقييمية لتقرير الدا

 الجودة..

رئيس الجامعة ومدير الدائرة 
الهندسية، ومدير مكتب 
 االعتماد وضمان الجودة،

10/18/8102 30/13/8102 
توفر التقرير وتوفر 

الدراسة، ومحضر االجتماع 
 الذي نوقشت فيه
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84.  
ويرفق معه الدراسة التقييمية  ،8102/8102دراسة تقرير دائرة اللوازم للعام 

 .مكتب االعتماد وضمان الجودةلتقرير دائرة اللوازم السنوي، التي يعدها 

ومدير دائرة  رئيس الجامعة،
اللوازم، ومدير مكتب االعتماد 

 وضمان الجودة
10/18/8102 30/13/8102 

توفر التقرير وتوفر 
ومحضر االجتماع  الدراسة،

 الذي نوقشت فيه
 

85.  
ويرفق معه الدراسة التقييمية ، 8102/8102دراسة تقرير دائرة الحركة للعام 

 .تعدها عمادة شؤون الطلبةلتقرير دائرة الحركة السنوي، التي 

ومدير دائرة   رئيس الجامعة، 
الحركة وعميد شؤون الطلبة 

 ورئيس مجلس الطلبة
10/18/8102 30/13/8102 

توفر التقرير وتوفر 
الدراسة، ومحضر االجتماع 

 الذي نوقشت فيه
 

86.  

ويرفق معه الدراسة التقييمية ، 8102/8102دراسة تقرير دائرة األمن للعام 
لتقرير الدائرة ااألمنية السنوي، التي يعدها رئيس الجامعة، بالتعاون مع 

 الجهات المعنية.

رئيس الجامعة ومدير دائرة 
  األمن وعميد شؤون الطلبة 

10/18/8102 30/13/8102 
توفر التقرير وتوفر 

الدراسة، ومحضر االجتماع 
 الذي نوقشت فيه

 

82. 0 
وعرضه  ،8102/8102دراسة تقرير مكتب االعتماد وضمان الجودة للعام 

 .مجلس العمداء ومجلس الجامعة لمناقشته على
مكتب  ديررئيس الجامعة وم

 االعتماد وضمان الجودة
10/18/8102 30/13/8102 

توفر التقرير، ومحاضر 
االجتماعات التي نوقش 

 فيها

التركيز على مدى تحقيق معايير االعتماد 
وضمان الجودة في الجامعة ومكوناتها، ومدى 
تنفيذ وفاعليتها االجراءات المستخدمة في 

 الجامعة.

82.  

واالعتماد الخاص للتخصصات  للجامعة،العام متابعة ملفات االعتماد 
والبرامج األكاديمية في الجامعة، من خالل تحديد لقاءات دورية مع مكتب 

 االعتماد وضمان الجودة في الجامعة.

 رئيس الجامعة

مدير مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

10/12/8102 30/12/8102 

وجود سجل للمتابعة 
واللقاءات الدورية التي 

م السجل، وتقيييناقش فيها 
نتائج المتابعة ومستوى 

 األداء

على مدير مكتب االعتماد وضمان الجودة 
المحافظة على تحديث سجل متابعة ملفات 
االعتماد، ووضع الرئاسة في صورة المستجدات 
أوالا بأول، وااللتزام بتوجيهاتها وتعليماتها 

 بالخصوص.
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82.  

االلتزام بمعايير الجودة  متابعة ملفات ضمان الجودة في الجامعة،  ومستوى 
في أداء مكونات الجامعة، من خالل تحديد لقاءات دورية مع مكتب االعتماد 

 وضمان الجودة في الجامعة، لهذا الغرض.

 رئيس الجامعة

مدير مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

10/12/8102 30/12/8102 

وجود سجل للمتابعة 
واللقاءات الدورية التي 
ييم وتقيناقش فيها السجل، 

نتائج المتابعة ومستوى 
 األداء

على مدير مكتب االعتماد وضمان الجودة 
المحافظة على تحديث سجل متابعة ملفات 
الجودة، ووضع الرئاسة في صورة المستجدات 
أوالا بأول، وااللتزام بتوجيهاتها وتعليماتها 

 بالخصوص.

 متابعة ملف الموقع االلكتروني للجامعة  .31

عمداء   رئيس الجامعة، 
الكليات، مديرو الدوائر 

مدير مركز   االدارية والمراكز 
 الحاسوب

10/12/8102 30/12/8102 

وجود تقارير دورية للجنة 
االشراف على الموقع 
االلكتروني، ومحاضر 

اجتماعات مجلس العمداء 
التي نوقشت فيها التقارير 

 وتم اعتمادها

على الرئيس تشكيل لجنة لمتابعة الموقع 
وني واالشراف عليه، مع بداية العام، االلكتر 

ومتابعة عمليات التحديث والتطوير المستمرة 
على الموقع، وعلى اللجنة تقديم تقرير شهري 

 حول نشاطاتها، الى الرئيس.

30.  

متابعة سجل التكليف والمهام التي حددها مكتب الرئاسة، للعاملين في 
وتقييم مستوى اآلداء  الهيئة التدريسية أو اإلداريين، الجامعة من أعضاء

 فيها

 رئيس الجامعة

 مدير مكتب الرئاسة

 سكرتاريا الرئاسة

10/12/8102 30/12/8102 

توفر سجل بالمهام وكتب 
التكليف، ومالحظات 

الرئيس لتقييم أألداء على 
 كل منها

يكلف الرئيس العديد من العاملين للتعامل مع 
الكتب الواردة داخلياا أو خارجياا، من خالل 
التهميش على الكتاب نفسه الوارد، لذا يجب 
إعداد سجل لهذه المهام ومتابعة مستوى 

  تنفيذها. 

 نظام التسجيل عن بعد، ونتائج استخدامه . تطبيقمتابعة عملية   .38

عمداء  ،الجامعة رئيس
الكليات، مدير دائرة القبول 
والتسجيل، مدير مركز 

 الحاسوب

10/12/8102 30/12/8102 
وجود تقارير المتابعة 

واعتمادها ، بعد مناقشتها 
 في مجلس العمداء

هذا النظام يشكل مطلباا أساسياا للموافقة على رفع 
الطاقة االستيعابية، وبنداا رئيساا في محاور 

 ليم العالي.ضمان الجودة في مؤسسات التع
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33.  

من العام الدراسي  ول الدراسيةللفص ةول الدراسيااعتماد الجد
جرائها في جلسة 8102/8102 ، بعد مناقشته التعديالت الالزمة عليه وا 

 مجلس العمداء.

 مدير دائرة القبول والتسجيل 
 وعمداء الكليات

10/12/8102 30/12/8102 
توفر الجدول الدراسي، 
ومحضر االجتماع الذي 

 نوقش فيه، واعتمد

يجب أن يسبق ذلك تواصل بين عمداء الكليات 
ودائرة القبول والتسجيل العداد مسودة الجدول 

 الدراسي بصيغته النهائية.

34.  
، بعد 8102/8102لعام الدراسي لول االمتحانات النهائية ااعتماد جد

جرائها .  مناقشته التعديالت الالزمة عليه وا 
 والتسجيلمدير دائرة القبول  

 وعمداء الكليات
10/12/8102 30/12/8102 

توفر مسودة جدول 
االمتحانات، ومحضر 

 االجتماع الذي نوقشت فيه.

يجب االعالن عن جدول االمتحانات النهائية 
للطلبة وأعضاء الهيئة التدريسية، قبل موعد 
بدئها بعشرة أيام على األقل، وبأكثر من وسيلة 

عالنية والكترونية.  ورقية وا 

35.  
ت كجزء من إجراءامتابعة العمل على تنفيذ دراسة التقييم الذاتي للجامعة، 

 ضمان الجودة اتالحصول على شهاد

عمداء   رئيس الجامعة، 
مكتب االعتماد  الكليات، 

  وضمان الجودة، 
10/12/8102 30/12/8102 

توفر التقارير الدورية حول 
سير العمل، ووجود التقرير 

التقييم النهائي لدراسة 
الذاتي في نهاية المدة 

 المحددة لذلك.

على الرئيس تشكيل لجنة متابعة وتنسيق تكون 
مهمتها اإلشراف والمتابعة والمساعدة في إعداد 
تقرير دراسة التقييم الذاتي، وتكزن مسؤولى أمام 
اللجنة العليا لضمان الجودة، وتقدم تقاريرها 

ت اإلجراءاالدورية للجنة العليا، واتخاذ الخطوات و 
التي تراها مناسبة النجاح مهمة فريق العمل 

 المكلف بإنجاز الدراسة.

36.  
إعداد الخطة السنوية للجامعة، واعتمادها من قبل مجلس العمداء ومجلس 

 الجامعة، ورفعها الى مجلس األمناء للمصادقة عليها

 رئيس الجامعة

مكتب االعتماد وضمان 
 الجودة

10/12/8102 30/12/8102 
الخطة السنوية توفر 

ومحاضر االجتماعات التي 
 اعتمدتها وصادقت عليها

يتم اعداد الخطة السنوية للجامعة استناداا الى 
الخطة االستراتيجية والتقارير السنوية لمكونات 
الجامعة، ويبدأ العمل بها، مع بداية العام 

، واعتمادها الحقاا يضيف اليها عناصر 8104
ناصر متوفرة في جديدة، أو يعطي األولوية لع

 الخطة، أو يجري تعديالت عليها.
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32.  
ة ، واحصائيات دائر ات النهائية لنتائج تقييم الطلبةاعتماد كشوف العالم

 القبول والتسجيل حول النتائج. وتعميمها.

رئيس الجامعة، عمداء 
  الكليات، رؤساء األقسام، 
 مدير القبول والتسجيل

10/12/8102 30/12/8102 

العالمات، توفر كشوف 
وتقرير دائرة القبول 

والتسجيل اإلحصائي، 
ومحضر االجتماع الذي 

 نوقشت فيه

تقرير دائرة القبول والتسجيل اإلحصائي، يجب أن 
يتطرق آلليات ومواعيد ادخال العالمات، عدد 
العالمات التي طلب تعديلها من قبل أعضاء 
الهيئة التدريسية، عدد غير المكتمل، عدد 

د الراسبين، عدد المتميزين، عد
 المحرومين....الخ.

 8102/8102 للعام الخريجين  قوائماعتماد   .32
رئيس الجامعة، عمداء 
الكليات، مدير القبول 

  والتسجيل
10/12/8102 30/12/8102 

توفر قوائم الخريجين، 
ومحضر االجتماع الذي 

اعتمدت فيه، وقرار 
 التخريج.

جراءاتها على المعنيين إعتماد نماذج الجودة  وا 
 في اعتماد قوائم الخريجين النهائية.

 

 8102/8102للعام د حفل تخريج خريجي الجامعة يعاتحديد مو   .32
 رئيس الجامعة

 مجلس العمداء
10/12/8102 30/12/8102 

توفر محضر اجتماع 
اعتماد موعد الحفل، 
 وتقرير حول تنفيذه

يجب تشكيل لجنة تضم نائب الرئيس، عميد 
مدير دائرة القبول والتسجيل، شؤون الطلبة، 

مدير دائرة العالقات العامة، مدير دائرة الحركة، 
مدير دائرة األمن، مدير الدائرة الهندسية، مدير 

 اللوازم، النجاح الحفل.

41.  
االيعاز للمعنيين بمتابعة الخريجين الجدد، وتأمين آليات التواصل معهم 

 الحقاا، حسب اجراءات الجودة.

شعبة متابعة   الرئيس،
الخريجين، عمداء الكليات، 

 رؤساء األقسام
10/12/8102 30/12/8102 

توفر تعميم بالخصوص، 
توفرسجالت تتضمن 

معلومات حول الخريجين، 
استبيانات خاصة 
 بالخريجين الجدد
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40.  

، والمتضمن االلتزام  ةل الدراسيوالتعميم الرئاسي بخصوص بداية الفص
بمتابعة العملية التدريسية حسب إجراءات الجودة، والتقيد بمستوى اآلداء 

مستوى الجامعة والكلية والقسم  ىميز، ومتابعة عمل اللجان علالمت
 األكاديمي.

مكتب الرئاسة، مكتب 
  االعتماد وضمان الجودة، 

10/12/8102 30/12/8102 

وجود التعميم، االعالن عنه 
موقع الجامعة،  على

ومناقشته في مجالس 
 الحاكمية

يجب أن يتحول هذا التعميم الى تقليد فصلي، 
بحيث يقوم به الرئيس مع بداية كل فصل دراسي، 
بحيث يذكر بالمطلوب التقيد به، والتركيز على 
نقاط القوة المتحققة، واستغالل فرص التحسين 

 المذكورة.

48.  

، ورفعه الى مجلس 8102/8102إعداد التقرير السنوي للجامعة للعام 
العمداء ومجلس الجامعة لمناقشته، ومن ثم رفعه الى مجلس األمناء 

 العتماده

رئيس الجامعة ومدير مكتب 
  االعتماد وضمان الجودة، 

10/12/8102 30/12/8102 
توفر التقرير، ومحاضر 
االجتماعات التي نوقش 

 فيها

التقرير الى التقارير السنوية من مكونات يستند 
الجامعة جميعها، والى سجالت متابعة القرارات 

 والمهام السنوية.

43.  
، بعد مناقشتها واجراء 8102/8102اعتماد الخطط السنوية للكليات للعام 

 التعديالت واالضافات المالئمة إن وجدت.
رئيس الجامعة وعمداء 

 الكليات
10/12/8102 30/12/8102 

توفر الخطط السنوية 
ومحاضر االجتماعات التي 

 نوقشت فيها

يجب على الكليات اعداد الخطط وبدء العمل بها 
، واعتمادها الحقاا 8102/8102منذ بداية العام 

يعني رفدها بالتعديالت واالضافات وتحديد 
األولويات على ضوء التقارير السنوية للعام 

 السابق.

44.  

اعتماد الخطة السنوية لعمادة البحث العلمي والدراسات العليا للعام 
، بعد مناقشتها واجراء التعديالت واالضافات المالئمة إن 8102/8102
 وجدت.

رئيس الجامعة وعميد البحث 
  العلمي والدراسات العليا 

10/12/8102 30/12/8102 
توفر الخطة السنوية 

ومحضر االجتماع الذي 
 نوقشت فيه

يجب على عمادة البحث العلمي والدراسات العليا 
اعداد الخطة وبدء العمل بها منذ بداية العام 

، واعتمادها الحقاا يعني رفدها 8102/8102
بالتعديالت واالضافات وتحديد األولويات على 

 ضوء التقارير السنوية للعام السابق.
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45.  
، بعد 8102/8102اعتماد الخطة السنوية لعمادة شؤون الطلبة للعام 

 مناقشتها واجراء التعديالت واالضافات المالئمة إن وجدت.
رئيس الجامعة وعميد شؤون 

  الطلبة 
10/12/8102 30/12/8102 

توفر الخطة السنوية 
ومحضر االجتماع الذي 

 نوقشت فيه

يجب على عمادة شؤون الطلبة اعداد الخطة 
، 8102/8102وبدء العمل بها منذ بداية العام 

واعتمادها الحقاا يعني رفدها بالتعديالت 
واالضافات وتحديد األولويات على ضوء التقارير 

 السنوية للعام السابق.

46.  

اعتماد الخطة السنوية لمكتب االعتماد وضمان الجودة للعام 
، بعد مناقشتها واجراء التعديالت واالضافات المالئمة إن 8102/8102
 وجدت.

رئيس الجامعة ومدير مكتب 
  االعتماد وضمان الجودة

10/12/8102 30/12/8102 
توفر الخطة السنوية 

ومحضر االجتماع الذي 
 نوقشت فيه

يجب على مكتب االعتماد وضمان الجودة اعداد 
الخطة وبدء العمل بها منذ بداية العام 

، واعتمادها الحقاا يعني رفدها 8102/8102
بالتعديالت واالضافات وتحديد األولويات على 

 التقارير السنوية للعام السابق. ضوء

42.  

اعتماد الخطط السنوية للدوائر اإلدارية والمراكز المساندة للعام 
، بعد مناقشتها واجراء التعديالت واالضافات المالئمة عليها 8102/8102

 إن وجدت.

رئيس الجامعة ومديرو 
  الدوائر االدارية والمراكز 

10/12/8102 30/12/8102 
السنوية توفر الخطط 

ومحاضر االجتماعات التي 
 نوقشت فيها

يجب على الدوائر االدارية والمراكز المساندة 
اعداد الخطط ، وبدء العمل بها منذ بداية العام 

، واعتمادها الحقاا يعني رفدها 8102/8102
بالتعديالت واالضافات وتحديد األولويات على 

 ضوء التقارير السنوية للعام السابق.

42.  
ملف استحداث تخصصات وبرامج أكاديمية جديدة في الجامعة، دراسة 

 واستخالص تقرير بذلك، والعمل على تنفيذه.
رئيس الجامعة وعمداء 
  الكليات ورؤساء األقسام 

10/12/8102 30/12/8102 

توفر تقرير حول الحاجة 
الى استحداث تخصصات 

وبرامج أكاديمية جديدة في 
 الجامعة

والكليات إعداد دراسة حول يجب على األقسام 
استحداث برامج اكاديمية، والعمل على إعداد 
الوثائق الالزمة للتقدم لهيئة االعتماد قبل تاريخ 

31/14/8102. 
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42.  

اعتماد التقرير النهائي لدراسة التقييم الذاتي للجامعة، ورفعه الى هيئة 
والسجالت اعتماد مؤسسات التعليم العالي، مرفقاا مع الوثائق واألدلة 

 المطلوبة

  

 رئيس الجامعة،

 مدير مكتب الجودة

10/12/8102 30/12/8102 
توفر التقرير، ومرفقاته، 

ومحاضر االجتماعات التي 
 نوقش واعتمد فيها.

على الرئيس تعميم التقرير من خالل الموقع 
االلكتروني للجامعة، واصدار التعليمات الالزمة 

 عليهاللمعنيين لتصويب األخطاء التي نص 
التقرير، واالستفادة من فرص التحسين المعتمدة 
 في التقرير في مدة أقصاها اسبوع من اعتماده.

51.  
تعميم نموذج استطالع آراء أعضاء الهيئة التدريسية حول الرغبة في تجديد 

 عقود العمل للفترة الالحقة، واستقبال االجابات منهم
رئيس الجامعة ومدير دائرة 

 القبول والتسجيل
10/12/8102 30/12/8102 

وجود سجل بأعضاء الهيئة 
التدريسية، يوضح فيه أمام 

كل عضو هيئة تدريسية 
موقفه من تجديد عقد 

 العمل.

وجود تقرير حول الموارد البشرية، وتقارير حول 
تقييم أعضاء الهيئة التدريسية، وسجل لرغبة 
أعضاء الهيئة التدريسية في تجديد العقود، يوفر 

عدة بيانات متكاملة لتامين االحتياجات للرئاسة قا
الفعلية من أعضاء الهيئة التدريسية للعام 

 الدراسي المقبل.

50.  
اعتماد تقرير الموارد البشرية )أعضاء الهيئة التدريسية( في الجامعة، بعد 

 مناقشته في جلسة مجلس العمداء

 عة،رئيس الجام

مكتب االعتماد وضمان 
  الجودة، 

10/12/8102 30/12/8102 
وجود قرار باعتماد التقرير 
الخاص بالموارد البشرية 
 )أعضاء الهيئة التدريسية(

ينطلق التقرير من مبدأ المقارنة بين الموارد 
البشرية المتوفرة حاليا في الجامعة وبين الحاجة 
الفعلية للموارد البشرية، التي تنطبق عليها 

 معايير االعتماد ومعايير ضمان الجودة.

58.  
تقارير عمداء الكليات حول التقييم السنوي ألعضاء الهيئة التدريسية اعتماد 

 في كل كلية، بعد مناقشته في جلسة مجلس العمداء

 رئيس الجامعة

 عمداء الكليات
10/12/8102 30/12/8102 

وجود قرارات باعتماد تقارير 
الكليات بخصوص تقييم 
أعضاء الهيئة التدريسية 

 فيها.

إلى نتائج اجراءات يجب أن تستند التقارير 
الجودة بخصوص تعيين وتقييم وتطوير أعضاء 
الهيئة التدريسية. التي يجب أن تطبق في 

 األقسام األكاديمية قبل إعداد التقارير.
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53.  
اتخاذ القرار بتجديد العقود أو عدم تجديد العقود، والحاجة أو عدم الحاجة 

 الجامعة.الى تعيينات جديدة ألعضاء الهيئة التدريسية في 
مكتب   رئيس الجامعة، 

  االعتماد وضمان الجودة، 
10/12/8102 30/12/8102 

سجل أعضاء الهيئة 
التدريسية للعام الدراسي 

8106/8102 . 

يرفق مع السجل، تقرير يوضح عدد الذين تم 
تجديد عقودهم، وعدد الذين تركوا الجامعة 
بإرادتهم، وعدد الذين لم تجدد عقودهم، وعدد 

الهيئة التدريسية الجدد، أو الذين يجب أعضاء 
 تعيينهم.

54.  
االعداد المتحان الكفاءة الجامعية )تقييم البرامج األكاديمية(، الذي تنفذه 

 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي، وانجاح تنفيذه

رئيس الجامعة، مدير مركز 
الحاسوب، العمداء، رؤساء 
األقسام، أعضاء الهيئة 

االعتماد التدريسية، مكتب 
 وضمان الجودة

10/12/8102 30/12/8102 

توفر محاضر االجتماعات 
التي أعدت لالمتحان، توفر 
سجالت مشاركة الطلبة في 
االمتحان، توفر تقرير حول 

 نتائج االمتحان

 

55.  
دراسة ملفات رفع الطاقة االستيعابية العامة والخاصة للتخصصات والبرامج 

 على الحقائق المتوفرة في الجامعةاالكاديمية في الجامعة، بناءا 
ومكتب   رئيس الجامعة 

 االعتماد وضمان الجودة
10/12/8102 30/12/8102 

توفر تقرير من قبل مكتب 
االعتماد وضمان الجودة 
حول الحاجة الى رفع 

الطاقات االستيعابية لبعض 
التخصصات أو الطاقة 

 االستيعابية العامة

مجلس في حال تم اعتماد التقرير من قبل 
العمداء،على عمداء الكليات االستجابة لنتائج 
التقرير واالعداد لرفع الطاقة االستيعابية 
للتخصصات المقترحة في التقرير وتقديم الطلبات 

. وكذلك 31/16/8102الى هيئة االعتماد قبل 
 األمر بالنسبة لرفع الطاقة االستيعابية العامة.
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56.  
لنتائج تقييم الطلبة ، واحصائيات دائرة اعتماد كشوف العالمات النهائية 

 القبول والتسجيل حول النتائج. وتعميمها.

رئيس الجامعة، عمداء 
  الكليات، رؤساء األقسام، 
 مدير القبول والتسجيل

10/12/8102 30/12/8102 

توفر كشوف العالمات، 
وتقرير دائرة القبول 

والتسجيل اإلحصائي، 
ومحضر االجتماع الذي 

 نوقشت فيه

تقرير دائرة القبول والتسجيل اإلحصائي، يجب أن 
يتطرق آلليات ومواعيد ادخال العالمات، عدد 
العالمات التي طلب تعديلها من قبل أعضاء 
الهيئة التدريسية، عدد غير المكتمل، عدد 
المتميزين، عدد الراسبين، عدد 

 المحرومين....الخ.

52.  
، وانجازه، 8102/8102متابعة اعداد الكتاب السنوي للجامعة للعام 

 وتعميمه
رئيس الجامعة، اللجنة 
  المكلفة بإعداد الكتاب، 

10/12/8102 30/12/8102 

إصدار الكتاب السنوي، 
توفر محاضر اجتماعات 

اللجنة المكلفة بذلك، 
  محضر اعتماده 

يجب أن يراعى في الكتاب السنوي، التحديث 
المستمر، توثيق موافقة مكونات الجامعة على ما 
ورد فيه، كل حسب اختصاصه، مراعاة معايير 

 ضمان الجودة في مضمونه.

 ، واعتماده8102/8181متابعة إعداد التقويم السنوي للعام الدراسي   .52
الرئيس، دائرة القبول 

  والتسجيل
10/12/8102 30/12/8102 

توفر جدول التقويم 
السنوي، ومحضر االجتماع 

 الذي نوقش فيه
 

 8102/8181متابعة اصدار دليل الطالب للعام الدراسي   .52
الرئيس، عمادة شؤون 
الطلبة، مكتب االعتماد 

  وضمان الجودة، 
10/12/8102 30/12/8102 

اصدار دليل الطالب، 
ومحضر االجتماع الذي 

 اعتمد فيه

يجب تشكيل لجنة تضم مدير مكتب االعتماد 
 وضمان الجودة، مدير دائرة القبول والتسجيل،
ممثل عن عمادة شؤون الطلبة، ممثل عن الدائرة 

 المالية، وغيرهم.
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