
رقم 
عنوان اإلجراءاترقم اإلجراءاتمتسلسل

1(1-1) QPXX/0100إجراءات إعداد ومراجعة الرؤیة والرسالة والغایات واألھداف
2(1-1) QP16/0200إجراءات إعداد ومراجعة الرؤیة والرسالة والغایات واألھداف في الجامعة
3(1-2) QP16/5000  إجراءات التخطیط االستراتیجي في الجامعة
4(1-2) QP16/0300إجراءات إدارة المخاطر
5(1-2) QP16/0500إجراءات عمل لجنة السالمة العامة والبیئیة
6 (2-1) QPG11/0600إجراءات إعداد وتحدیث التشریعات والسیاسات
7(2-2) QPG11/0800 إجراءات اختیار القیادات االكادیمیة واالداریة
8(2-2) QP16/5500إجراءات تقییم القیادات األكادیمیة من قبل المرؤوسین
9(2-2) QP16/5600إجراءات تقییم القیادات اإلداریة من قبل المرؤوسین

10(2-2) QPXX/0900إجراءات تشكیل مجالس الحاكمیة في الكلیات واألقسام
11(2-2) QP0X/0200 إجراءات تشكیل اللجان في الكلیات
12(2-2) QPXX/0300 إجراءات المراجعة الدوریة للحاكمیة
13(2-2) QP16/0400 إجراءات تقییم مجالس الحاكمیة
14(2-2) SP16/1400 اإلجراءات المساندة لعمل السكرتاریا
15(2-2) QPG11/0500إجراءات المتابعة في مكتب الرئیس
16(2-3) SP16/0500اإلجراءات المساندة لمتابعة الشكاوى والمخالفات والتظلمات والمقترحات
17(3-1) QP16/5700 إجراءات استحداث وتطویر البرامج األكادیمیة وإیقافھا
18(3-1) QP16/4800  إجراءات االعتماد ومتابعة االعتماد
19(3-1) QP16/7300إجراءات متابعة ملف االعتماد العام للجامعة
20(3-1) QP40/0100 إجراءات االلتحاق بالجامعة
21(3-1) QP40/0200إجراءات التسجیل والسحب واالضافة
22(3-1) QP40/0300  إجراءات تحویل التخصص
23(3-1) QP40/0400  إجراءات االنسحاب والتأجیل
24(3-1) QP40/0500 إجراءات دراسة فصل حر خارج الجامعة
25(3-1) QP40/0600 إجراءات اإلنذار األكادیمي والفصل من التخصص
26(3-1) QP40/0700 إجراءات مراجعة عالمة
27(3-1) QP40/0800 إجراءات منح الدرجات العلمیة
28(3-1) QPXX/0800 إجراءات معادلة المواد الدراسیة ومكافأتھا للطلبة
29(3-1) QPG11/0200اجراءات لجنة البت في قضایا الطلبة
30(3-2) QPXX/0400 إجراءات إعداد الخطة الدراسیة وتحدیثھا
31(3-2) QPXX/0500 إجراءات ارشاد الطلبة
32(3-2) QP09/0500 E Student Academic Advising Procedures / Faculty of 

Engineering and Technology
33(3-2) QPXX/2500 إجراءات إعداد الجدول الدراسي
34(3-2) QPXX/2600 إجراءات متابعة العملیة التدریسیة واالمتحانات
35(3-2) SP0X/3800 اإلجراءات المساندة لمتابعة المختبرات
36(3-2) SP02/3800 اإلجراءات المساندة لمتابعة المختبرات/ كلیة الصیدلة
37(3-2) QP09/1100 E ABET Procedures
38(3-2) QP10/1100 E NAAB Procedures
39(3-2) QPXX/2800 إجراءات تنفیذ األنشطة المنھجیة
40(3-2) QPXX/2900 إجراءات متابعة مادة مشروع تخرج
41(3-2) QPXX/0600 إجراءات التدریب المیداني
42(3-2) QP04/0600 إجراءات التدریب المیداني/ قسم معلم صف



43(3-2) QP04/0600 إجراءات التدریب المیداني لطلبة الھندسة
44(3-2) QP03/0600 إجراءات التدریب المیداني/ كلیة التمریض
45(3-2) QP03/3100 إجراءات التدریب داخل المختبرات/ كلیة التمریض
46(3-2) QP22/0100إجراءات القبول والدراسة في برنامج الماجستیر
47(3-2) QP22/0200إجراءات مشروع الرسالة واإلشراف علیھا
48(3-2) QP22/0300إجراءات مناقشة رسالة الماجستیر
49(3-2) QP22/0400إجراءات االمتحان الشامل لطلبة الماجستیر
50(3-2) QP22/0500إجراءات التخرج من برنامج الماجستیر
51(3-2) QP0X/5800 إجراءات ضمان جودة مدخالت البرامج االكادیمیة وعملیاتھا ومخرجاتھا
52(3-3) QPG1101/0100  إجراءات المجلس العربي لتدریب طالب الجامعات العربیة
53(4-1) QP21/1700 إجراءات دعم المشاركة في المؤتمرات والندوات العلمیة
54(4-1) QP21/1800 إجراءات دعم نشر البحوث والكتب العلمیة
55(4-1) QP21/2200 إجراءات دعم مشاریع البحث العلمي
56(4-1) QPXX/1800   إجراءات تنفیذ األنشطة العلمیة
57(4-1) QP21/2000إجراءات تحكیم الكتب العلمیة لغایات الترقیة والتدریس
58(4-1) QP21/0200إجراءات التفرغ العلمي
59(4-1) QP21/0400إجراءات تحكیم أبحاث المجالت العلمیة
60(4-1) QP21/0500 إجراءات دعم عقد المؤتمرات العلمیة
61(4-2) QP21/2100 إجراءات ایفاد أعضاء الھیئة التدریسیة للدورات التدریبیة
62(4-2) QP0X/6800 إجراءات ضمان كفاءة ونوعیة االیفاد في الكلیات
63(4-2) QP0X/6500إجراءات تخطیط ومتابعة االبتعاث في الكلیات
64(4-3) QP21/7500إجراءات تسجیل براءات اإلختراع وحمایة الملكیة الفكریة
65(4-3) QP21/7600إجراءات دعم االبداعات االدبیة والفنیة وتوثیقھا ونشرھا
66(4-3) QP21/7700 إجراءات استحداث وتطویر المشاریع الریادیة وحاضنات االعمال
67(5-1) QP41/0100 إجراءات متابعة المطالبات المالیة
68(5-1) QP41/0200  إجراءات اعداد میزانیة وموازنة الجامعة
69(5-1) QP41/0300  إجراءات محاسبة الطلبة
70(5-1) QP41/0400 إجراءات المحاسبة العامة
71(5-1) QP41/0500 إجراءات محاسبة الرواتب
72(5-1) QP41/0600 إجراءات متابعة امانة الصندوق
73(5-1) QP41/0700  إجراءات رقابة الحافالت
74(5-1) QP41/0800 إجراءات محاسبة الدورات التدریبیة
75(5-1) QPG11/0700 إجراءات منح المكافئات المالیة
76  (5-2) QP09/1200إجراءات معایرة وصیانة أجھزة وأدوات القیاس
77(5-2) QP30/0100 إجراءات الدوریات
78(5-2) QP30/0200 إجراءات التزوید
79(5-2) QP30/0300 إجراءات اإلھداء والتبادل

80
(5-2) QP30/0400

إجراءات تسلیم مشاریع التخرج ورسائل الماجستیر وكتب المؤتمرات الى المكتبة
81(5-2) QP30/0500 إجراءات البحث واالعارة والحجز
82(5-2) QP30/0700 إجراءات قواعد البیانات
83(5-2) QP30/0800 إجراءات المعالجة الفنیة
84(5-2) QP30/0900 إجراءات اتالف المواد المكتبیة
85(5-2) QP31/0100إجراءات تركیب وصیانة اجھزة الحاسوب وملحقاتھا والبرمجیات
86(5-2) QP31/0200 إجراءات متابعة غرفة الخوادم
87(5-2) QP31/0300  إجراءات متابعة التعلیم االلكتروني واالمتحانات االلكترونیة
88(5-2) QP31/0400إجراءات متابعة النطاق والبرید االلكتروني



89(5-2) QP31/0500 إجراءات تنفیذ المشاریع في مركز الحاسوب
90(5-2) QP31/0600    إجراءات متابعة الشبكات
91(5-2) QP34/0100إجراءات متابعة التعلم اإللكتروني
92 (5-2) QP34/0200إجراءات متابعة االمتحانات اإللكترونیة
93(5-2) QP46/0100إجراءات متابعة أمن الحرم الجامعي
94(5-2) QP47/0100 إجراءات صرف الوقود من محطة الجامعة
95(5-2) QP47/0200 إجراءات متابعة السالمة العامة
96(5-2) QP47/0300 إجراءات تحدیث وصیانة المباني والتجھیزات
97(5-2) QP47/0400  إجراءات متابعة الزراعة
98(5-2) QP47/1000إجراءات متابعة المیاه والبیئة
99(5-2) QP47/0500  إجراءات متابعة مقسم الجامعة

100(5-2) QP47/0600إجراءات صیانة الحافالت في ورشة الصیانة
101(5-2) QP47/0700إجراءات متابعة النظافة
102(5-2) QP47/0800إجراءات متابعة غرفة مراقبة الكامیرات
103(5-2) QP47/0900 إجراءات الفحص الدوري للمولدات االحتیاطیة
104(5-2) SP16/7700اإلجراءات المساندة الستخدام الخزائن الحدیدیة في الحرم الجامعي
105(5-2) QP44/0100 إجراءات شراء اللوازم والمواد
106(5-2) QP44/0200 إجراءات جرد اللوازم والمواد
107(5-2) QP44/0300إجراءات صرف ونقل اللوازم والمواد
108(5-2) QP44/0500إجراءات بیع أو اتالف اللوازم والمواد
109(5-2) QP44/0600إجراءات متابعة صیانة االجھزة والمعدات واألثاث
110(5-2) QP44/0700إجراءات متابعة الزي الرسمي
111(5-2) SP16/7800 اإلجراءات المساندة إلعداد المطبوعات والمنشورات
112(5-3) QP42/0100 إجراءات متابعة شؤون أعضاء الھیئة التدریسیة
113(5-3) QPXX/1500إجراءات تعیین وتطویر وتقییم أعضاء الھیئة التدریسیة
114(5-3) QPG11/0100  إجراءات لجنة التعیین والترقیة
115(5-3) QP16/7000 إجراءات التخطیط للتطویر األكادیمي ألعضاء الھیئة التدریسیة
116(5-3) QP16/7400إجراءات متابعة التطویر االكادیمي ألعضاء الھیئة التدریسیة
117(5-3) QP42/0400 إجراءات تعیین الموظفین االداریین والمستخدمین
118(5-3) QP42/0500 إجراءات تطویر الموظفین االداریین والمستخدمین
119(5-3) QP42/0600 إجراءات تقییم اداء الموظفین االداریین والمستخدمین
120(5-3) QP42/0200إجراءات متابعة شؤون الموظفین االداریین والمستخدمین
121(5-3) QP42/0700 إجراءات شعبة التأمین الصحي

122
(5-3) QP34/0300

إجراءات متابعة العاملین في مركز التعلم اإللكتروني ومصادر التعلیم المفتوحة
123(5-3) QP43/1000إجراءات منح تصاریح دخول المركبات إلى الحرم الجامعي
124(5-3)QP33/0400 إجراءات متابعة دوام العاملین في المركز الصحي
125(5-3) QPG11/1000إجراءات متابعة عمل الحضانة
126(5-3) QP30/1000إجراءات متابعة الدوام المسائي في المكتبة
127(5-3) QP46/0300إجراءات متابعة دوام موظفي األمن الجامعي
128(6-1) QP20/1400إجراءات االرشاد النفسي واالجتماعي للطلبة
129(6-1) QP20/1500 إجراءات االرشاد المھني للطلبة
130(6-1) QP32/0100 إجراءات عقد الدورات التدریبیة
131(6-1) QP32/0200 إجراءات متابعة دورة تدریبیة
132(6-2) QP16/3400إجراءات تحدیث الموقع االلكتروني
133(6-2) SP16/2700اإلجراءات المساندة الستطالعات رضا المستفیدین
134(6-2) QPXX/2000إجراءات تنفیذ األنشطة الالمنھجیة



135(6-2)QP32/0500  إجراءات تنفیذ االنشطة الالمنھجیة الفردیة والجماعیة
136(6-2) QP41/0900إجراءات منح تصاریح دخول مركبات الطلبة إلى الحرم الجامعي
137(6-2) QP20/0100إجراءات تشكیل الفرق الریاضیة
138(6-2) QP20/0200إجراءات تشكیل الفرقة الموسیقیة
139(6-2) QP20/0400إجراءات انتخاب وتشكیل مجلس الطلبة
140(6-2) QP20/0700إجراءات االعداد لحفل التخریج وتنفیذه
141(6-2) QP20/0800إجراءات االعداد لألنشطة وتنفیذھا
142(6-2) QP20/0900إجراءات متابعة المفقودات الخاصة بالطلبة
143(6-2) QP20/1000إجراءات متابعة اقامات الطلبة الوافدین
144(6-2) QP20/1700إجراءات متابعة الطلبة الوافدین
145(6-2) QP20/1200إجراءات االعداد للیوم الوظیفي وتنفیذه
146(6-2) QP20/1300 إجراءات اصدار البطاقة الجامعیة للطلبة
147(6-2) QP20/1900إجراءات متابعة الطلبة ذوي االعاقة
148(6-2) QP20/2000إجراءات متابعة الطلبة الالجئین
149(6-2) QP20/2100إجراءات متابعة عمل األندیة الطالبیة
150(6-2) QP45/0100 إجراءات حركة الحافالت / دائرة الحركة
151(6-2) QP45/0200 إجراءات تسلیم واستالم حافلة / دائرة الحركة
152(6-2) QP45/0300إجراءات متابعة صیانة الحافالت / دائرة الحركة
153(6-2) QP45/0400إجراءات متابعة الحوادث والمخالفات للحافالت / دائرة الحركة
154(6-2) QP33/0100 إجراءات المعالجة / المركز الصحي
155(6-2) SP43/0100إجراءات التحضیر لالنشطة الجامعیة
156(6-3) QPXX/0700 إجراءات متابعة الخریجین داخل الكلیات
157(6-3) QP20/1100إجراءات متابعة الخریجین في عمادة شؤون الطلبة
158(7-1) QP32/0300إجراءات إعداد وتحدیث قاعدة بیانات االستشارات
159 (7-1) QP32/0400 إجراءات متابعة االستشارات
160(7-1) QP20/1800إجراءات متابعة متطلب العمل التطوعي في خدمة المجتمع
161(7-2) QP20/2200إجراءات متابعة الشراكات
162(7-2) QPG1103/0900 إجراءات عقد ومتابعة االتفاقیات
163(7-2) QP43/0200 اجراءات متابعة تأشیرات وتسھیالت المؤتمرات لغیر االردنیین
164(7-2) QP43/0700 إجراءات متابعة زیارات تبادل الخبرات العلمیة
165(7-2) QP43/0800 إجراءات استقبال الوفود وزوار الجامعة
166(7-2) QP43/0900إجراءات تحریر نشرة الجامعة االخباریة الدوریة
167(7-2) QP43/1100  اجراءات المتابعة االعالمیة
168(7-2) QP10/1300(زیتونة المعرفة) اجراءات متابعة عمل قناة الیوتیوب
169(8-1) QP16/0100إجراءات آلیات تطبیق نظام الجودة
170(8-2) SP16/2400 إجراءات إتالف الوثائق القدیمة
171(8-2) QPXX/1000إجراءات ضبط الوثائق والسجالت- لجنة ضمان الجودة/كلیة
172 (8-2) QP16/1200إجراءات التدقیق الداخلي
173(8-2) SP16/3000اإلجراءات المساندة آللیات عمل اللجان في الجامعة ومكوناتھا
174(8-3) QP16/1300  إجراءات التقدم لنیل شھادة ضمان الجودة (ش.ض.ج) واستمراریتھا
175(8-3) QP16/5200  إجراءات المقارنة المرجعیة للجامعة
176(8-3) QP0X/5100إجراءات المقارنات المرجعیة للبرامج األكادیمیة
177(8-4) QP16/6000 إجراءات متابعة امتحان الكفاءة الجامعیة


