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 التاريخ:

 الرقــم :

 

 جامعة الزيتونة األردنية

 كلية التمريض

 

 قسم التمريض

 

 2021 – 2022التقرير السنوي للقسم للعام الدراسي 

 

 إجراءات اعتماد التقرير السنوي

الر

 قم

 التوقيع التاريخ المسؤولية اإلجراء

  29/8/2021 رئيس القسم إعداد التقرير السنوي للقسم 7

  5/9/2021 مجلس القسم مناقشة التقرير السنوي للقسم في مجلس القسم 8

  5/9/2021 رئيس القسم اعتماد التقرير السنوي  للقسم 9

  5/9/2021 عميد الكلية استالم التقرير السنوي للقسم 10

  5/9/2021 مجلس الكلية السنوي للقسم في مجلس الكليةمناقشة التقرير  11

االعتماد النهائي للتقرير السنوي للقسم من قبل  12

 العمادة

  6/9/2021 عميد الكلية
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 تعليمات وإرشادات بخصوص إعداد التقارير السنوية

 للعام الحالي.  31/8/2021العام السابق حتى  01/09/2020إعداد التقارير السنوية حسب السنة الدراسية، حيث تبدأ من 

تنقل محتويات جدول الخطة السنوية التي أعدها القسم في بداية العام إلى هذا النموذج كما هي، باستثناء تاريخ التنفيذ 

 المتوقع، فسيتبدل بتاريخ التنفيذ الفعلي.

 .لنتائج في العامود األخير من الجدولهيكلية التقارير السنوية تعتمد على تحقيق مؤشرات األداء، وتذكر ا

 إذا كانت مؤشرات األداء مرتبطة بالبرنامج األكاديمي تذكر النتائج لكل برنامج يطرحه القسم.

 .المالحق المرفقة بالنموذج تعبأ عند إعداد التقارير السنوية

 

 قائمة المحتويات

 الصفحة البند الرقم

 3 المقدمة 

 5 االستراتيجيمحور التخطيط  أوال

 6 محور الحوكمة ثانيا

 7 محور العملية التعليمية )البرامج األكاديمية( ثالثا

 11 محور البحث العلمي واإليفاد واالبداعات رابعا

 16 المصادر المالية والمادية والبشرية خامسا

 18 الخدمات الطالبية سادسا  

 21 خدمة المجتمع والعالقات الخارجية سابعا  

 23 ضمان الجودة ثامنا  

 ملحقات التقرير السنوي 

 (: قائمة األبحاث والكتب المنشورة )للعام الدراسي الحالي(1ملحق )

 (: إنجازات من خارج الخطة2ملحق )

25 
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 (: احصائيات حول القسم3ملحق )

 (: التقييم العام لجوانب القوة والضعف في أداء القسم4ملحق )

 القادم(: التوصيات للعام 5ملحق )

 

 المقدمة

 رؤيـة القسم:

 في مجال تعليم التمريض والبحث العلمي وخدمة المجتمع. ةمنافس ةنحو كلي

 رسالة القسم:

 لرفد سوق العمل بممرضين ذوي كفايات مهنية و ةساليب التعليم والتعلم الحديثأعند تطبيق  ةكاديمية وضمان الجودتوظيف المعايير األ

واالبداع وذلك من خالل التخطيط السليم والشراكة مع المؤسسات المحلية والدولية الرائدة في مجال البحث  ةوالرياد ةقادرين على القياد

 في المجتمع. ةالمستدام ةالعلمي والتنمي

 غايات الكلية:

 بشكل دوري بما يتوافق مع رؤية الكلية ورسالتها وقيمها. ةمراجعة الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجي 

 ضمان نزاهة وشفافية وفاعلية قرارات مجالس الحاكمية في الكلية. 

  استحداث برامج متخصصة في مجال التمريض والتطوير المستمر للخطط الدراسية واعتماد أساليب تعليم وتعلم حديثة بحيث

 تتواءم مع متطلبات سوق العمل.

  المجلس التمريضي االردني والتركيز على اإلبداع والريادة تشجيع البحث العلمي التطبيقي ضمن األولويات الوطنية و توصيات

 واإلبتكار.

 .توظيف المصادر المالية والمادية وتأهيل الكوادر البشرية و توجيهها نحو األنشطة في الكلية 

  لطلبة االتحسين المستمر للخدمات الطالبية ورفع مستوى التنافس الوظيفي للطلبة في سوق العمل وتفعيل آليات التواصل مع

 الخريجين.

 محليا  ةبالمشاركة مع المؤسسات ذات العالق ةتعزيز دور الكلية في المسؤولية المجتمعية في مجال الصحة لفئات المجتمع المختلف

 ودوليا مما يسهم في التنمية المستدامة.

 ة.السعي للحصول على شهادات ضمان الجودة وتحقيق مراكز متقدمة في التصنيفات المحلية والدولي 

 

 نبذة عن القسم: )يتم تحديث البيانات الخاصة بالقسم عند إعداد التقرير(
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وتغطي جميع  ةكاديميمدرسا  من جميع الرتب األ 12، وعدد أعضاء الهيئة التدريسية فيه حاليا 1993تأسس قسم التمريض في عام 

فوج،  26، وقد خرج طالب وطالبة في برنامجي البكالوريوس والماجستير 378لتخصص التمريص.، ويدرس فيه اآلن  المجاالت المعرفيه

. وتركز الكلية على تقديم أعلى مستوى من الخدمات من حملة شهادة الماجستير 74من حملة شهادة البكالوريوس، و  3172منهم  

ايات مهنية  كف يوتلتزم هيئة التدريس بإعداد ممرضين ذواألكاديمية وذلك باستقطاب الكفاءات األكاديمية ذات الخبرة والطلبة المتميزين. 

 أفضل لجميع فئات المجتمع المحلي.  ةوقادرين على القيادة والريادة واالبداع  لتقديم رعاي

رئيسيا  لضمان  أيُشرف القسم على االعداد والتطبيق االمثل للعملية التعليمية لجميع المساقات ، ويُعدَ التقويم المستمر للعملية التعليمية مبد

الوصول إلى الجودة والتمييز في أداء القسم . يضم القسم مجموعة متميزة من اعضاء الهيئة التدريسية  من مختلف الُرتَب االكاديمية 

ة إلى فواالهتمامات البحثية، الذين يقومون بتدريس المساقات النظرية واالشراف المباشر على الطلبة في اماكن التدريب العملي ، باإلضا

رسائل الماجستير لطلبة برنامج الماجستير  والمشاركة في نشاطات الخدمة المجتمعية. وقد بلغ عدد األبحاث على دورهم في اإلشراف 

بحثا مشاركا في مؤتمرات عالمية وعربية ومحلية محكمة  20وبحثا منشورا في مجالت عالمية محكمة،  295ألعضاء الهيئة التدريسية فيه 

 ه.حتى تاريخ
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 2020 /2021التقرير السنوي لقسم التمريض للعام الدراسي    

 

االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

 محور التخطيط االستراتيجي أوالا 

 مراجعة الرؤية والرسالة والغايات 

 

مراجعتها  تمت القسم

-2021في 

2022 

نسبة التزام  الكلية بمحتوى   الموارد البشرية و المادية

 الرؤية والرسالة والغايات.

  توفر المصفوفة التي تبين

اتساق رؤية ورسالة وأهداف 

 .الكلية

  وجود لوحات للرؤية

والرسالة والغايات والقيم في 

 ممرات الكلية والقاعات .

  وجود الرؤية والرسالة

والغايات والقيم على الموقع 

 اإللكتروني للكلية.

  اعداد دراسات حول مدى

وعي الطلبة وأعضاء هيئة 

تمت المراجعة حسب االجراءات ) 

 (%100نسبة االنسجام 

تم اعتماد الرؤية و الرسالة و 

مجلسي القسم ي االهداف  بقرار

 والكلية
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

التدريس للرؤية والرسالة 

 .والغايات والقيم

مراجعة ومتابعة الخطة إجراءات  

 السنوية

مرات  3عدد المراجعات في العام )  الموارد البشرية و المادية 2022-2021 القسم

 حد أدنى(

 نتائج المراجعات 

 %93حققت الخطة اهدافها بنسبة 

تشجيع النشر في المجالت ذات الفئة 

 االولى.

لى اجزئي وتدريجي االنتقال بشكل 

 .التعليم االلكتروني

 11/2021 القسم مقارنات مرجعيةإجراء  

2/2022 

المقارنة معها  سيتماألطراف التي  الموارد البشرية و المادية

)مؤسسات علمية محلية و اقليمية و 

 عالمية(

 لم تتم

إعداد خطط تحسينية بناء على  

 المراجعة والمقارنة والتقويم

مستمر خالل  القسم

2021 /2022 

الخطط التحسينية ونتائجها  وجود الموارد البشرية و المادية

)ترفق بالتقرير( بناء على االهداف و 

 المعايير

تم اقرار مجموعة من الخطط 

 نية في المعايير المختلفةيالتحس

ا   محور الحوكمة ثانيا

 إجراء المراجعات الدورية للحاكمية 

 

الفصل عدد جلسات مجلس الكلية في   الموارد البشرية و المادية مستمر الكلية و القسم

 مرات حد أدنى( 6الدراسي )

 عدد اجتماعات مجلس القسم 

 اكتمال سجل متابعة القرارات 

18 

 

30 

100% 

 تقييم أداء العاملين وإطالعهم على التقييم 

 

شباط شهر  القسم و الكلية

)أعضاء 2022

 هيئة التدريس(

 تقييم اداء اعضاء الهيئة التدريسية  الموارد البشرية و المادية

 تقييم اداء مشرفي المختبرات 

 تقييم اداء السكرتاريا و المراسلين 

 تم تقييم اداء الهيئة التدريسية

 ومشرفين المختبرات والعاملين
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

شهر 

 2022حزيران

)مشرفي 

المختبرات 

 والعاملين(

 

إجراء المسائلة، ومراجعة المهام التي  

 كلف بها العاملون في الكلية

مستمر وعند  القسم و الكلية

 الحاجة

 عدد حاالت المساءلة عند التقصير الموارد البشرية و المادية

 

4 

 متابعة حاالت التظلم 

 

مستمر وعند  القسم والكلية

 الحاجة

 عدد حاالت التظلم من قبل العاملين  الموارد البشرية و المادية

 عدد حاالت التظلم من قبل الطلبة 

0 

0 

توثيق العقوبات التأديبية والحوافز  

 التشجيعية

 

 

 

مستمر وعند  القسم و الكلية

 الحاجة

عدد حاالت إصدار العقوبات   الموارد البشرية و المادية

 التأديبية للعاملين

  عدد العاملين الحاصلين على حوافز

 تشجيعية

 توثيق ملفات التفرغ العلمي 

2 

 

 

10 

 

0 

ا   )البرامج األكاديمية( محور العملية التعليمية ثالثا

عند الحاجة بناء  القسم و الكلية بكالوريوس/ ماجستيراستحداث برنامج  

على دراسة 

حاجات سوق 

 العمل

توفر قرار استحداثه من هيئة اعتماد  الموارد البشرية و المادية

 مؤسسات التعليم العالي

 لم يتم استحداث برامج جديدة

إدارة عمليات انتقال الطلبة ومعادلة  

 المواد

 معادلة 130 عدد عمليات النقل و المعادلة الموارد البشرية و المادية مستمر القسم و الكلية
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

القسم و الكلية و  تطوير المصادر التعلمية 

لجنة الخطة 

الدراسية و 

 مصادر التعلم

بداية كل فصل 

 دراسي

عدد المواد الدراسية التي تم تحديث   الموارد البشرية و المادية

مصادر التعلم )المراجع( لها، 

من مصادر التعلم كل  %10)تحديث 

 عامين(

  عدد المواد الدراسية التي تم ربطها

 بدوريات إلكترونية كمصادر للتعلم

 (%100مادة دراسية ) 32

 

 

 (%100مادة دراسية ) 32

القسم و الكلية و  تحديث أساليب التعليم والتعلم 

لجنة الخطة 

الدراسية و 

 مصادر التعلم

بداية كل فصل 

 دراسي

نسبة مواد الكلية التي تستخدم النظام   البشرية و الماديةالموارد 

 30اإللكتروني في التعليم والتعلم )

 من المواد كحد أدنى( %

  نسبة مواد الكلية التي تستخدم

 االمتحانات المحوسبة

 عدد األنشطة المنهجية المنفذة 

  عدد الطلبة المشاركين في مسابقات

علمية أو تقنية أو ثقافية ونسبتهم 

 مجموع طلبة الكلية الى

  عدد مساهمات جهات االختصاص

ذات العالقة ببرامج الكلية في دعم 

 وتعزيز عمليات التعليم والتعلم

100 %  

 

 

100% 

 

 نشاط الكتروني للمواد المدمجة 12

 

1 (0.2%) 

 

 

)أعضاء هيئة التدريس من  2

جامعات أخرى لمراجعة الخطة، 

مركز النعلم المجلس التمريضي 

  )اإللكتروني في الجامعة

القسم و لجنة  دراسة فاعلية البرامج المطروحة 

 الخطة الدراسية

كل فصل 

 دراسي

إجراء الدراسات لقياس مخرجات  الموارد البشرية و المادية

 التعليم والتعلم

حسب استطالع الرأي  % 100

 البكالوريس والماجستير يلبرنامج

تعزيز نشر وفهم مخرجات التعلم  

للبرامج المطروحة بين أعضاء هيئة 

 التدريس والعاملين والطلبة

القسم و لجنة 

 الخطة الدراسية

كل فصل 

 دراسي

عدد المواد الدراسية التي تحتوي  الموارد البشرية و المادية

ليميه المبنية على عاالهداف الت,على

 ( Competency based )الكفايات

32 
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

باالضافة الى مصفوفة المواد الدراسية 

 نتائج تقييم الطلبة. و

 

 

تحديث الخطط الدراسية للبرامج  

 المطروحة

اجراء تعديل على وصف المساقات 

 للمواد الدراسية حسب الكفايات التعليمية

مراجعة الخطة الدراسية لبرنامج 

 الماجستير

منذ بداية العام  القسم و الكلية

الجامعي 

2021-2022 

تم تحديث الخط 

الدراسية بحيث 

تتناسب مع 

متطلبات هيئة 

االعماد 

واالطار 

الوطني 

للمؤهالت 

باالضافة 

للالعتماد 

االمريكي 

ACEN 

تم التعديل على 

بعض المواد 

الدراسية لخطة 

الماجستير 

الحديثة في بداية 

تواريخ اعتماد أقدم وأحدث خطتين   و المادية الموارد البشرية

 في الكلية

 

 

 

 

  نسبة االستفادة من االستبيانات التي

عممتها الكلية بخصوص خططها 

 الدراسية

-1994تاريخ اعتماد اقدم خطة : 

1993 

 -2018تاريخ اعتماد أحدث خطة:

2019 

تاريخ اعتماد احدث خطة بقرار رقم 

لبرنامج  0/19/2020-2021

 البكالوريوس

100% 

ولم يتم العديل على الخطة الدراسية 

 لبرنامج الماجستير
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

العام الجامعي 

2018-2019 

القسم و لجنة  تقديم اإلرشاد األكاديمي للطلبة 

االرشاد 

االكاديمي في 

الكلية و اعضاء 

 الهيئة التدريسية

نسبة الطلبة المتعثرين أكاديميا  الذين  الموارد البشرية و المادية فصلي

اإلرشاد استفادوا من عمليات 

 األكاديمي إلى مجموع الطلبة في الكلية

100% 

حسب نتائج الدراسة المتعلقة بالطلبة 

  وحسب  المتعثرين

إعداد األدلة الالزمة لطلبة البكالوريوس  

 والدراسات العليا

بداية كل عام  القسم و الكلية

 دراسي

 متوفر دليل الطالب حسب البرامج االكاديمية الموارد البشرية و المادية

 

توفير أعضاء هيئة تدريسية بمؤهالت  

 مالئمة للبرامج المطروحة

بداية كل عام  القسم و الكلية

 دراسي

نسبة عدد أعضاء الهيئة التدريسية   الموارد البشرية و المادية

المتفرغين الى عدد الطلبة الدارسين 

 في القسم

  عدد أعضاء الهيئة التدريسية غير

ل القسم خالالمتفرغين الذين احتاجهم 

 العام الدراسي

  استيفاء متطلبات االعتماد الخاص

بخصوص المجاالت المعرفية 

 للمدرسين في الكلية

اعضاء هيئة  4تم تعيين  20:1

تدريسية من درجة استاذ مساعد 

محاضر متغرغ من حملة  3و

 الماجستير

 

 لمتطلبات االعتمادمستوفون 

متابعة متطلبات برامج الدراسات العليا  

 )مهام لجنة الدراسات العليا في القسم(

القسم و الكلية و 

لجنة الدراسات 

 العليا في الكلية

عدد اجتماعات لجنة الدراسات   الموارد البشرية و المادية مستمر

 قسمالعليا في ال

  نسبة النجاح في االمتحان الشامل

 للماجستير

 

 

16 

 

للمحاولة االولى للفصل  100%

 واالول 
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

 

 

  عدد رسائل الماجستير التي تم

 مناقشتها

رسائل ماجستير خالل  5مناقشة تم 

 الجامعي العام 

القسم و لجنة  دراسة نتائج تقييم أداء الطلبة 

االمتحانات في 

 الكلية

بالطلبة  ةالدراسات الخاصتم اجراء  تقييم نتائجهاو إجراء الدراسات الموارد البشرية و المادية فصلي

في مجالس الحاكمية  ة نتائجهاومناقش

 (الكلية)القسم و

دراسة نتائج تقييم أعضاء هيئة التدريس  

 من قبل الطلبة

قط على الفصل تم اجراء التقييم ف إجراء الدراسات و تقييم نتائجها الموارد البشرية و المادية فصلي القسم و الكلية

و حساب نتائج اعضاء الهيئة األول 

قسم ال التدريسية بالمقارنة مع متوسط

 /الكلية/و الجامعة

لم تصلنا نتائج التقييم للفصل 

 األولالدراسي 

القسم و الكلية و  دراسة كفاءة المخرجات التعليمية 

لجنة متابعة 

 الخريجيين

امتحان الكفاءة 

 الجامعي

 فصلي

 مرتين في السنة

نسبة انسجام مخرجات التعلم مع   الموارد البشرية و المادية

للدراسات  حاجات السوق )نتيجة

 واالستطالعات(

  ترتيب الكلية في نتائج امتحان

 الكفاءة الجامعية

  نسبة النجاح في امتحان مزاولة

 المهنة 

100% 

 

 

 ترتيباللم يتم احتساب 

 

مع  %76الفصل الدراسي االول 

على  %67احتساب المعيدين, و

 الفصل الثاني مع احتساب المعيدين

 عقد اتفاقيات تعاون لتدريب الطلبة 

 

القسم و لجنة 

 التدريب العملي

عدد الجهات التي يرتبط معها القسم  الموارد البشرية و المادية فصلي

 باتفاقيات تعاون لتدريب الطلبة

للمقررات )جهات تدريب الطلبة 11

 (العملية
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

ا   محور البحث العلمي واإليفاد واإلبداعات رابعا

إعداد خطة بحث علمي مالئمة  

وحاجات المجتمع لألولويات البحثية 

 المحلي واإلقليمي

القسم و لجنة 

البحث العلمي 

 في الكلية

بداية العام 

 الجامعي

وجود خطة بحث علمي مبني على  الموارد البشرية و المادية

 اولويات البحث العلمي

-2021خطة للعام  ثتم استحدا

2022 

 أولويات البحث العلمي في الكلية: 

رد للفتعزيز انماط الحياة الصحية  -

 والمجتمع

تعزيز الصحة النفسية  -

 واالجتماعية لالفراد والمجتمع

تعزيز الصحة االنجابية وصحة  -

 االم والطفل

التمريض السريري التطبيقي  -

 لمختلف االعمار

التعليم ومناهج التدريس وتطبيق  -

 الممارسات التمريضية

التكنولوجيا ونظم المعلومات  -

 الصحية

المداخالت التمريضية لالمراض  -

 المزمنة واالوبئة

القسم و لجنة 

البحث العلمي 

 في الكلية

بداية العام 

الجامعي و 

بشكل مستمر 

على مدار العام 

 الجامعي

 :أولويةعدد األبحاث لكل  الموارد البشرية و المادية

تعزيز انماط الحياة الصحية للفرد  -

 والمجتمع

تعزيز الصحة النفسية واالجتماعية  -

 لالفراد والمجتمع

الصحة االنجابية وصحة االم تعزيز  -

 والطفل

التمريض السريري التطبيقي لمختلف  -

 االعمار

التعليم ومناهج التدريس وتطبيق  -

 الممارسات التمريضية

 التكنولوجيا ونظم المعلومات الصحية -

المداخالت التمريضية لالمراض  -

 المزمنة واالوبئة

 

 

6 

 

7 

 

4 

 

6 

 

2 

 

- 

5 

 دعم المشاريع البحثية : 

العمل ضمن اولويات البحث تشجيع 

 العلمي

القسم و لجنة 

البحث العلمي 

 في الكلية

مستمر على 

مدار العام 

 الجامعي

 اإلنفاق على دعم المشاريع البحثية  الموارد البشرية و المادية

 عدد مشاريع األبحاث المدعومة 

19000 

2 
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

العمل ضمن فريق بحثي في الكلية 

حسب االختصاص و اولويات البحث 

 العلمي

تشجيع االبحاث العلمية الهادفة الى 

االصالة وزيادة المعرفة و االستفادة من 

النواحي التطبيقية في عالج المرضى و 

 خدمة المجتمع

النشر في مجالت محكمة ضمن الفئة 

 الثانية االولى و

  عدد الكتب التي ساهم في إعدادها

ونشرها أو ترجمتها أعضاء الهيئة 

 التدريسية في الكلية

 البحثية المشكلة  عدد المجموعات

 في الكلية

  عدد المؤسسات والمراكز الخارجية

التي تربطها بالكلية عالقات تعاون 

 بحثي

  عدد الطلبة المشاركين في

المجموعات البحثية مع أعضاء 

الهيئة التدريسية ونسبتهم الى طلبة 

 الكلية

  عدد المشاريع البحثية لطلبة

الدراسات العليا المدعومة من 

 الجامعة

 لمشاريع االنتاجية المبنية على عدد ا

 مخرجات البحث العلمي في الكلية

 

 ال يوجد

 

 

2 

 

7 

 

 

 

(3)6.9 % 

 

 

 

0 

 

 

1 

 تنفيذ األنشطة العلمية: 

فيذ ملتقى التمريض االول للدراسات نت

العليا و الملتقى االبداعي السادس للطلبة 

 التمريض

المشاركة في الدورات و الندوات 

العضاء الهيئة التدريسية العلمية 

القسم و لجنة 

البحث العلمي 

 في الكلية

على مدار العام 

 الجامعي

عدد المؤتمرات أو الملتقيات   الموارد البشرية و المادية

 أنجزتها الكليةالعلمية التي 

  عدد الندوات أو المحاضرات أو

الورشات التي نفذها أعضاء الهيئة 

التدريسية لزمالئهم في الكلية أو 

 الجامعة

  أو  الندوات أو المحاضراتعدد

الورشات التي نفذها أعضاء الهيئة 

التدريسية للطلبة في الكلية أو 

 الجامعة

0 

 

0 

 

 

 

6 

 

 

 



 

 األردنية الزيتونة جامعة                          

 
Al-Zaytoonah University of Jordan   

  
 

 

QF16/5008-2.1 
إجراءات التخطيط االستراتيجي في الجامعة/ قسم  –نموذج التقرير السنوي للقسم األكاديمي 

 التمريض
 

QF16/5008 - Page 14 / 35 
 

االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

واالدارية )مشرفين المختبرات 

 والعاملين االداريين(

تفعيل مشاركة الطلبة )الدراسات العليا( 

 في الندوات العلمية.

 اء الهيئة التدريسية عدد أعض

المؤتمرات أو المشاركين في 

 الملتقيات التي تنفذ في الكلية

  عدد الدورات التدريبية أو التأهيلية

أو ورشات العمل خارج الجامعة 

التي نفذها أو أشرف عليها أعضاء 

 الهيئة التدريسية

  نسبة الطلبة المساهمين في نشاطات

 ،الكلية الثقافية والعلمية )ندوات

ملتقيات، مؤتمرات( إلى مجموع 

 يةطلبة الكل

0 

 

 

4 

 

 

 

 

30% 

 

 دعم النشر العلمي: 

 زيادة النشر بمجالت من الفئة االولى

زيادة مشاركة الطلبة في االبحاث 

العلمية و التقدم للجوائز و المسابقات 

 محليا و اقليميا

القسم و لجنة 

البحث العلمي 

 في الكلية

بداية العام 

 الجامعي

 اإلنفاق على دعم النشر العلمي  الموارد البشرية و المادية

  نسبة أعضاء الهيئة التدريسية الذين

نشروا أبحاثا في مجالت محكمة 

ومفهرسة الى عدد أعضاء الهيئة 

 التدريسية في الكلية

  عدد أعضاء الهيئة التدريسية في

الكلية الذين حصلوا على مكافآت 

 نشر األبحاث

  عدد األبحاث التي حصلت على

 للنشر وحوافز دعم

 لعدد الكلي لألبحاث المنشورة في ا

 مجالت علمية

  العدد الكلي لألبحاث المنشورة في

 مؤتمرات متخصصة

00000 

100% 

 

 

 

12 

 

 

17 

 

19 

 

0 
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

  عدد الطلبة الذين نشروا أبحاث

علمية في مجالت أو مؤتمرات 

 محكمة ونسبتهم الى طلبة الكلية

(3)6.9 % 

 

 متابعة االبتعاث: 

لالبتعاث بناء على وجود خطة خمسية 

 تقرير القسم للحاجة الى التخصصات

القسم و لجنة 

البحث العلمي 

 في الكلية

بداية العام 

 الجامعي

عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين   الموارد البشرية و المادية

تم إيفادهم إلكمال دراستهم في 

مجاالت تحتاجها الكلية وهم اآلن 

 على مقاعد الدراسة

  الهيئة التدريسية الذين عدد أعضاء

 تم إيفادهم هذا العام

0 

 

 

 

9 

إيفاد أعضاء الهيئة التدريسية لدورات  

 تدريبية وورش عمل خارجية

العمل على تطوير اعضاء الهيئة 

التدريسية و المشرفين من خالل 

المشاركة في الدورات و الورش العلمية 

داخل و خارج الجامعة حسب 

 االختصاص

تطوير اعضاء لجنة وجود و تنفيذ خطة 

 الهيئة التدريسية و المشرفين في الكلية

 

القسم و لجنة 

البحث العلمي 

 في الكلية

بداية العام 

 الجامعي

اإلنفاق على اإليفاد للدورات   الموارد البشرية و المادية

 ةفي الكلي التدريبية و التطويرية

  عدد الدورات التدريبية أو التأهيلية

ورشات العمل خارج الجامعة أو 

التي شارك فيها أعضاء الهيئة 

 التدريسية، وعدد المشاركين فيها

  عدد الدورات التدريبية أو التأهيلية

أو ورشات العمل داخل وخارج 

الجامعة التي شارك فيها العاملون 

من مساعدي البحث والتدريس 

ومشرفي المختبرات، وعدد 

 المشاركين فيها

????????? 

 

 عضو تدريس( 19) راتدو 10

 

 

 

 (3)دورة واحدة

 

 دعم وتوثيق اإلبداعات في الكلية: 

دعم اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة  

في المشاريع الريادية و براءات 

 االختراعات

القسم و لجنة 

البحث العلمي 

 في الكلية

بداية العام 

 الجامعي

عدد اإلختراعات أو اإلبداعات أو   الموارد البشرية و المادية

االكتشافات التي حققها أعضاء 

 الهيئة التدريسية في الكلية

- 
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

توجيه اعضاء الهيئة التدريسية 

لالستفادة من فرص دعم البحث العلمي 

 من المؤسسات الوطنية و العالمية.

الطلبة للمشاركة في دعم وتوجيه 

 حاضنات االعمال

 

  عدد اإلختراعات أو اإلبداعات أو

ي الطلبة فاالكتشافات التي حققها 

 الكلية

  عدد المشاريع الريادية التي تقدم

بها أعضاء الهيئة التدريسية 

 والطلبة في الكلية

  عدد أعضاء الهيئة التدريسية

الحاصلين على جوائز أو شهادات 

 عالمية أو عربية أو محلية

  عدد الطلبة الذين انخرطوا في

 مشاريع حاضنات االعمال

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

ا   المصادر المالية والمادية والبشرية خامسا

التخطيط المالي وتقدير احتياجات الكلية  

 خالل العام

بداية العام  القسم و الكلية

 الجامعي

مجموع االحتياجات التقديرية للكلية في  الموارد البشرية و المادية

 الموازنة

602514.883 

بداية العام  القسم و الكلية إدارة المصادر المالية 

 الجامعي

 000000000 االنفاق السنوي في الكلية خالل العام الموارد البشرية و المادية

تحسين المصادر المادية لتنفيذ البرامج  

األكاديمية )القاعات والمختبرات 

 والتجهيزات(

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

    نسبة مالئمة القاعات والمختبرات

البرامج  والتجهيزات لتنفيذ

 المطروحة

  مدى كفاءة استخدام المصادر

 المادية في الكلية

70% 

 

90% 

تطوير مصادر المعلومات المتاحة  

 للطلبة

القسم والكلية و 

اللجان 

بداية العام 

 الجامعي

نسبة الطلبة الذين يترددون بشكل   الموارد البشرية و المادية

الى منتظم على مكتبة الجامعة 

 مجموع طلبة الكلية

 %0000حركة ( بنسبة  00000)
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

االكاديمية في 

 الكلية

 *عدد قواعد البيانات المتاحة للطلبة 

  عدد الدوريات اإللكترونية المتاحة

 )في مجاالت تخصصاتهم( للطلبة

  مدى كفاءة شبكة االنترنت

 والبوابات اإللكترونية

7 

5 

 

 تقرير وحدة الحاسوب

90% 

تطوير التجهيزات الخاصة بالمشاريع  

 البحثية

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

نسبة الزيادة في التجهيزات في هذا  الموارد البشرية و المادية

 العام مقارنة بالعام السابق

10% 

تحسين جودة المرافق المتوفرة للطلبة  

 والعاملين

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

استطالعات الرأي حول الرضا عن   الموارد البشرية و المادية

المرافق العامة المتوفرة للطلبة 

 والعاملين في الكلية

  نسبة مالئمة مرافق ذوي االحتياجات

 الخاصة

  عدد حوادث السالمة العامة التي

حصلت في الكلية خالل العام 

 الدراسي

70% 

 

46% 

 

0 

القسم والكلية و  الكوادر األكاديمية والبحثيةتطوير  

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

مجموع الترقيات ألعضاء الهيئة   الموارد البشرية و المادية

 التدريسية في الكلية

  عدد الدورات التدريبية أو التأهيلية

أو ورشات العمل داخل الجامعة 

الهيئة التي شارك فيها أعضاء 

 التدريسية

  عدد أعضاء الهيئة التدريسية

 المشاركين في الدورات

- 

 

2 

 

 

 

7 
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

  عدد الباحثين المتفرغين ومساعدي

 البحث

0 

القسم والكلية و  تطوير الكوادر اإلدارية 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

مجموع الموظفين اإلداريين   الموارد البشرية و المادية

 والمستخدمين في الكلية

  عدد الموظفين اإلداريين الذين تمت

 ترقيتهم

  عدد الموظفين اإلداريين الذين

شاركوا في دورات وورش تدريبية 

 داخلية وخارجية

 

15 

 

0 

 

3 

ا :  الخدمات الطالبية  سادسا

متابعة التوجيه واإلرشاد والتوعية  

 الطالبية )غير أكاديمية(:

االكاديمي للطلبة و متابعة االرشاد 

 بشكل دوري و مستمر

حصر الطلبة المتعثرين و وضع خطة 

ارشاد اكاديمي بناء على تحليل الخطة 

 الدراسية للطلبة

توجيه الطلبة الى اتباع الخطة 

 االسترشادية للمواد الدراسية

عمل دراسات البحثية حول تقييم الطلبة 

لالرشاد االكاديمي ووضع الخطط 

 لى الننائجالتحسنية بناء ع

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

عدد األنشطة االرشادية والتوعوية   الموارد البشرية و المادية

 المنظمة لطلبة الكلية

  نسبة طلبة الكلية المشاركين في

العنف الطالبي داخل الجامعة الى 

 مجموع طلبة الكلية

  الكلية دراسة تقييم الطلبة في

 ألنشطة التوجيه واالرشاد الطالبي

2 

 

0 

 

 

متوفر ) نسبة الرضا عن االرشاد 

 (%80أكثر من االكاديمي 

 االرشاد النفسي واالجتماعي



 

 األردنية الزيتونة جامعة                          

 
Al-Zaytoonah University of Jordan   

  
 

 

QF16/5008-2.1 
إجراءات التخطيط االستراتيجي في الجامعة/ قسم  –نموذج التقرير السنوي للقسم األكاديمي 

 التمريض
 

QF16/5008 - Page 19 / 35 
 

االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

 متابعة الخدمات المساندة  لطلبة الكلية: 

االستمرار في االنشطة الطاللبية من 

خالل لجنة االنشطة الطاللبية وخدمة 

 المجتمع

االنتساب الى النوادي تشجيع الطلبة 

الطالبية في الجامعة و المشاركة الفاعلة 

 في انشطتها االمنهجية

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

عدد الطلبة المنتسبين الى النوادي   الموارد البشرية و المادية

الثقافية والرياضية في الجامعة 

 الكليةونسبتهم الى طلبة 

  عدد طلبة الكلية الحاصلين على

 دعم مالي

25)7.4%) 

 

 0000طالب )قيمة الدعم  0000

 دينار اردني(

 إعداد وتنفيذ األنشطة الالمنهجية: 

اعداد خطة لالنشطة االمنهجية بداية 

العام الجامعي و العمل على تنفيذ 

 انشطتها.

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

العام بداية 

 الجامعي

عدد األنشطة الالمنهجية و عدد الطلبة  الموارد البشرية و المادية

 الذين شاركوا فيها.

 (طالب 125) 5

 

بداية العام  الكلية تمثيل الخريجين في مجلس الكلية 

 الجامعي

نسبة حضور ممثلي الخريجين  الموارد البشرية و المادية

 الجتماعات مجلس الكلية

0 (0%) 

الخريجين بفاعلية والتواصل  متابعة 

 معهم:

االستمرار في مهام لحنة متابعة 

 الخريجيين في الكلية

 زيادة التواصل مع الخريجيين

عقد لقاء مع الخريجيين و الطلبة 

 المتوقع تخرجهم

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

الخريجين الذين تتواصل نسبة   الموارد البشرية و المادية

معهم الكلية الى مجموع خريجي 

 الكلية

  عدد خريجي الكلية المشاركين في

 أنشطة الكلية السنوية

50% 

 

 طالب 10
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

 إقامة أيام توظيفية: 

التنسيق مع مكتب متابعة الخريجيين في 

عمادة شوؤن الطلبة من اجل عقد ايام 

 للتوظيف

العمل على تسويق الخريجيين مع 

 العمل في المؤسسات الصحيةارباب 

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

 عدد الشركات المشاركة  الموارد البشرية و المادية

 عدد الطلبة/ الخريجين المشاركين 

 عدد الطلبة/ الخريجين المستفيدين 

5 

100 

40 

إجراء استطالعات الرأي الموجهة  

 العمل:للخريجين وأصحاب 

تنفيذ استطالعات الراي للخريجين و 

ارباب العمل بشكل فصلي و دراسة 

 الننالئج و العمل على تنفيذ التوصيات

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

اجراء الدراسات و تقييم نتائجها  الموارد البشرية و المادية

 ووضع الخطط التحسينية

4 

 (% 100)نسبة الرضا متوفر 

ا   خدمة المجتمع والعالقات الخارجية سابعا

توجيه البحث العلمي في الكلية لخدمة  

 المجتمع المحلي واإلقليمي:

توجيه اعضاء الهيئة التدريسية الجراء 

االبحاث العلمية حسب اولويات البحث 

 العلمي و الهادفة الى خدمة المجتمع

ية التثقيفتقديم االستشارات و الورش 

الطبية للمجتمع المحلي داخل و خارج 

 الجامعة.

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

نسبة األبحاث المتعلقة بقضايا   الموارد البشرية و المادية

ومشكالت المجتمع المحلي الى 

 مجموع األبحاث المنشورة

  نسبة األبحاث  المتعلقة بقضايا

المنطقة )إقليميا( الى مجموع 

 األبحاث المنشورة

  عدد الدراسات أو االستشارات التي

قدمها أعضاء الهيئة التدريسية 

للجهات في المجتمع المحلي أو 

اإلقليمي أو الدولي وساهمت في 

100 % 

 

 

1 (5.5%) 

 

 

 

0 
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

حل مشكلة أو تطوير أو تحسين 

 للجهة المستفيدة

 ية:مجلس الكلتمثيل المجتمع المحلي في  

وجود اعضاء من المجتمع المحلي في 

 مجلس الكلية.

بداية العام  القسم والكلية

 الجامعي

نسبة حضور ممثلي المجتمع  الموارد البشرية و المادية

 الجتماعات مجلس الكلية

40 % 

 

تنفيذ أنشطة ومشاريع خاصة بخدمة  

المجتمع والحفاظ على التراث والموارد 

 الطبيعية:

االنشطة الطبية الداعمة للمجتمع تنفيذ 

 المحلي في المجال الطبي.

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

ها الكلية تعدد األنشطة التي نظم  الموارد البشرية و المادية

وحققت فائدة مباشرة لجهات 

 المجتمع المحلي

  عدد المبادرات التشاركية

التنموية التي نفذتها والمشاريع 

 الكلية لخدمة المجتمع المحلي

10 

 

3 

زيادة مشاركة المدرسين والطلبة في  

 خدمة المجتمع:

تشجيع اعضاء الهيئة التدريسية و 

الطلبة للمشاركة في انشطة الكلية )مثل 

 االيام الطبية ويوم التغيير وغيرها(

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

العام  بداية

 الجامعي

نسبة المشاركين من أعضاء الهيئة   الموارد البشرية و المادية

التدريسية في األنشطة الداخلية 

والخارجية التي نفذت الى عدد 

 .أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية

  نسبة المشاركين من طلبة الكلية في

األنشطة الداخلية والخارجية التي 

 نفذت

  الحوافز عدد شهادات التقدير أو

التي قدمتها الكلية للمساهمين منها 

 في التفاعل مع المجتمع

70 % 

 

 

80% 

 

0 
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

تحسين التواصل مع المؤسسات  

 الخارجية :

تشجيع مشاركة اعضاء الهيئة التدريسية 

للمشاركة في االنشطة الخارجية ذات 

 العالقة

مشاركة الطلبة و طلبة الدراسات العليا 

 في االنشطة الخارجية

االستمرار في برنامج التبادل الطالبي 

 مع جامعة نبراسكا االمريكية

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

العدد االجمالي للجهات المحلية   الموارد البشرية و المادية

)قطاع عام وخاص( التي يتواصل 

 معها كادر الكلية

  الكلية عدد الجهات التي قام ممثلوا

بتنظيم زيارات ميدانية لها خالل 

 العام الدراسي

  عدد األنشطة الخارجية التي شارك

أو ساهم أو حضر فيها ممثلون عن 

 الكلية

13 

 

 

11 

 

 

6 

ا   ضمان الجودة ثامنا

 الدعم اإلداري لجهود ضمان الجودة: 

التنسيب بنائب العميد لضمان الجودة و 

 تحيديد المهام بناء على التعليمات

تشكيل لجنة ضمان الجودة في القسم و 

 الكلية

المشاركة في اللجنة العليا لضمان 

 الجودة في الجامعة

توفير الدعم  للجان االكاديمية في الكلية 

 لتنفيذ انشطتها

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

عدد اجتماعات الحاكمية التي   لموارد البشرية و الماديةا

ناقشت المواضيع المتعلقة بضمان 

 الجودة

  عدد اجتماعات لجنة ضمان الجودة

 في العام الدراسي

  عدد العاملين في ضمان الجودة

بشكل مباشر ونسبتهم لعدد العاملين 

 في الكلية

  تنفيذ الخطة التحسينية المبنية على

اعتماد مؤسسات التعليم تقرير هيئة 

 العالي

 

 مجلسي قسم وكلية 46

 

 

10 

 

100% 

 

 

95% 
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

الحصول على شهادة ضمان الجودة  

 المستوى الذهبي

القسم والكلية و  تأمين الموارد الالزمة لتحسين الجودة 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

مقدار النفقات التي احتاجتها الكلية  الموارد البشرية و المادية

 خالل العام للتحسين

1700 

القسم والكلية و  نشر ثقافة الجودة بين الطلبة والعاملين 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

نتائج قياس وعي العاملين والطلبة  الموارد البشرية و المادية

 بثقافة الجودة

من الطلبة كانوا  %85أكثر من 

 بثقافة الجودة واعيين

من أعضاء هيئة  %95أكثر من 

 ةبثقافة الجودالتدريس كانوا واعيين 

من اإلداريين كانوا  %80أكثر من 

 بثقافة الجودة واعيين

القسم والكلية و  المساهمة في تحسين نظام إدارة الجودة 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

متوفر الخطط التحسنية حسب  المقدمة لتحسين النظامعدد االقتراحات  الموارد البشرية و المادية

 المعايير

 

القسم والكلية و  االلتزام بتطبيق الخطط التحسينية 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

إرفاق قياس مؤشرات أداء الخطط  الموارد البشرية و المادية

 التحسينية

 متوفر
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االحتياجات لتنفيذ  تاريخ التنفيذ المسؤولية البند ر. ت

 الخطة

 النتائج حسب مؤشرات األداء مؤشرات األداء

الجودة في متابعة تطبيق نظام ضمان  

 الكلية

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

المراجعة الدورية لتطبيق نظام الجودة  الموارد البشرية و المادية

من خالل الكلية و القسم واللجان 

 االكاديمية و اعضاء الهئية التدريسية.

 مستمر خالل العام الجامعي 

 نواتج التعلم :التحقق من مخرجات  

اجراء المقارنات المختلفة مع متطلبات 

المؤهالت الوطنية والمؤسسات 

 المشابهة

القسم والكلية و 

اللجان 

االكاديمية في 

 الكلية

بداية العام 

 الجامعي

اجراء المقارنات المختلفة مع متطلبات  الموارد البشرية و المادية

المؤهالت الوطنية والمؤسسات 

 المشابهة
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& Al-Hamdan, Z 

13.  Mindfulness and psychological distress among hemodialysis patients -Suhair Hussni Al

Ahmad  ,Ghabeesh

Fadi  ,Rayan

Yazun Jarrar , Hattab 

14.   workersof Jordanian healthcare  Psychological problems in a sample 

 involved in caring for patients with COVID-19: A cross-sectional study 

Fadwa Naji Alhalaiqa, 

Anas H Khalifeh, Omar 

Al Omari, Dalal Bashier 

Yehia, Malek 

https://doi.org/10.1080/13548506.2022.2079691
https://doi.org/10.1016/j.ienj.2022.101158
https://doi.org/10.1111/ppc.12826
https://doi.org/10.1016/j.auec.2021.01.004
https://doi.org/10.1177%2F08919887211060015
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Al-Ghabeesh+SH&cauthor_id=34320891
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Al-Ghabeesh+SH&cauthor_id=34320891
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rayan+A&cauthor_id=34320891
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Rayan+A&cauthor_id=34320891
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hattab+F&cauthor_id=34320891
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Hattab+F&cauthor_id=34320891
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/?term=Jarrar+Y&cauthor_id=34320891


 

 األردنية الزيتونة جامعة                          

 
Al-Zaytoonah University of Jordan   

  
 

 

QF16/5008-2.1 
إجراءات التخطيط االستراتيجي في الجامعة/ قسم  –نموذج التقرير السنوي للقسم األكاديمي 

 التمريض
 

QF16/5008 - Page 27 / 35 
 

Mohammad Hassan 

Khalil  

15.  Professional values development among Jordanian baccalaureate nursing 

students 

 

Lourance  , Maha Subih

Al Domam Al  ,Hadid

Haya  ,Omari

Loai Abu  ,Albana

Shahrour 

16.  Reasons for delay in seeking healthcare among women with acute 

coronary syndrome from rural and urban areas in Jordan 

Al Marwa 

Lourance A  , Barmawi

Muna Al  ,Al Hadid
 Kharabshah 
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 %0 نسبة التعديل*على المواد التي يدرسها القسم كمتطلبات جامعة إجبارية 2

 2 عدد المواد الدراسية التي يدرسها القسم )متطلبات جامعة اختيارية( 3

 %0 نسبة التعديل* على المواد التي يدرسها القسم كمتطلبات جامعة إختيارية 4

 (%62.5) 25 )متطلبات كلية اجبارية(عدد المواد الدراسية التي يدرسها القسم  5

 %0 نسبة التعديل* على المواد التي يدرسها القسم كمتطلبات كلية إجبارية 6

 (%12.5) 4  عدد المواد الدراسية التي يدرسها القسم )متطلبات كلية اختيارية( 7

 %0 نسبة التعديل* على المواد التي يدرسها القسم كمتطلبات كلية إختيارية 8

عدد المواد الدراسية التي تمت إضافتها للخطة الدراسية )متطلبات تخصص( ونسبتها لمجموع  9

 ساعات التخصص

0% 

 50:50 نسبة عدد الساعات العملية الى عدد الساعات النظرية للتخصص في الخطة الدراسية 10

 %0 التخصصنسبة الساعات التي طرأ عليها تغيير أو تحديث الى العدد اإلجمالي لساعات  11

 7 عدد الطلبة المنتقلين إلى القسم من جامعات أخرى 12

 3 عدد الطلبة المنتقلين إلى القسم من جامعة الزيتونة 13

عدد المواد الدراسية التي تم تحديث الكتاب المعتمد في تدريسها ونسبتها لمجموع ساعات  14

 التخصص

15 (34%) 

 1 التبادل الطالبيأعداد الطلبة المستفيدين من برامج  15

 12 عدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين في القسم  خالل العام الدراسي 16

 0 عدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين برتبة مدرس 17

 6 عدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين برتبة أستاذ مساعد 18

 3 أستاذ مشاركعدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين برتبة  19

 2 عدد أعضاء الهيئة التدريسية المتفرغين برتبة أستاذ 20
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 %100 نسبة عدد أعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في لجان القسم الى العدد االجمالي في القسم 21

 %100 نسبة عدد أعضاء الهيئة التدريسية المشاركين في لجان الكلية الى العدد االجمالي في القسم 22

 %70 الحد األدنى لمعدل الثانوية العامة الذي يؤهل الطلبة للدراسة في البرامج التي يطرحها القسم 23

 524 العدد اإلجمالي للطلبة الدارسين في القسم 24

 43 عدد طلبة الماجستير في القسم 25

 58 عدد الطلبة غير األردنيين الدارسين في القسم 26

 91 من القسم خالل العام عدد الطلبة الذين تخرجوا 27

 20 عدد الطلبة المتوقع تخرجهم من القسم 28

 14 عدد الطلبة الذين تخرجوا بإمتياز 29

 38 عدد الطلبة الذين تخرجوا بدرجة جيد جدا 30

 15 عدد الطلبة الذين انسحبوا نهائيا وبإرادتهم من الدراسة 31

 0 ألسباب أكاديمية عدد الطلبة الذين فصلوا من الدراسة في القسم 32

 12 عدد الطلبة الذين فصلوا من الدراسة في القسم ألسباب تأديبية 33

 3 عدد الطلبة الذين حرموا من مواد دراسية بسبب الغياب 34

 0 عدد الطلبة الذين حرموا )أو سحبوا سحبا إجباريا( من مواد دراسية ألسباب أخرى 35

 9 أول عدد الطلبة الذين حصلوا على إنذار 36

 1 عدد الطلبة الذين حصلوا على إنذار ثاني 37

 %4 النسبة المئوية لساعات تغيب أعضاء الهيئة التدريسية عن المحاضرات 38

 %0 النسبة المئوية لتأخر أعضاء الهيئة التدريسية في تسليم عالمات الطلبة لإلمتحانات 39

 %0 لم يلتزموا بالساعات المكتبية المقررةالنسبة المئوية ألعضاء الهيئة التدريسية الذين  40

 10 عدد أعضاء الهيئة التدريسية المنتسبين الى لجان تحكيم أبحاث لمجالت أو مؤتمرات 41

 5اإلشراف:  عدد رسائل الدكتوراه أو الماجستير التي أشرف عليها أو حكمها أعضاء الهيئة التدريسية 42

 7التحكيم:

 17 مجالت الفئة األولى عدد األبحاث المنشورة في 43

 13 عدد األبحاث المنشورة في مجالت الفئة الثانية 44
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 0 عدد األبحاث المنشورة في مجالت غير مصنفة 45

 0 عدد األبحاث المنشورة في مؤتمرات عالمية محكمة ألعضاء الهيئة التدريسية في القسم 46

 0 محكمة ألعضاء الهيئة التدريسيةعدد األبحاث المنشورة في مجالت أو مؤتمرات محلية  47

 3 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين غادروا القسم بإرادتهم 48

 0 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تم االستغناء عن خدماتهم 49

 7 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تم تعيينهم في القسم 50

 0 الذين تمت ترقيتهم من محاضر الى مدرسعدد أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية  51

 0 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تمت ترقيتهم من أستاذ مساعد الى أستاذ مشارك 52

 0 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تمت ترقيتهم من أستاذ مشارك الى أستاذ 53

 12 تطوير القسم عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين تقدموا باقتراحات من أجل 54

 0 عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين قاموا بالتفرغ العلمي هذا العام 55

عدد الطلبة المنتسبين الى مجموعات طالبية في القسم أو الكلية أو الجامعة ونسبتهم الى طلبة  56

 القسم

25 9% 

 - نسبة الخريجين الذين تابعوا دراستهم العليا الى عدد خريجي القسم 57

 %30 نسبة الخريجين الذين ساعدهم القسم في إيجاد وظيفة  الى مجموع خريجي القسم 58

 %100 نسبة الخريجين الذين حصلوا على وظيفة  داخل األردن الى مجموع خريجي القسم 59

 - نسبة الخريجين الذين حصلوا على وظيفة  خارج األردن الى مجموع خريجي القسم 60

 ----- الذين ترقوا في وظائفهم الى عدد خريجي القسمنسبة الخريجين  61

 ---- نسبة الخريجين الذين فقدوا وظائفهم الى عدد خريجي القسم 62

 ---- نسبة الخريجين الذين عملوا في مجاالت ليس لها عالقة بتخصصهم الى خريجي القسم 63

 * نسبة التعديل في المحتوى وليس العدد

 لجوانب القوة والضعف في أداء القسم (: التقييم العام4ملحق )

(= مستوى ضعيف، 1(= انعدام المستوى، )0)يجب إتباع سلم الدرجات في تقييم مستوى البند على النحوالتالي: )

 (= مستوى ممتاز((5(= مستوى جيد جدا، )4(= مستوى جيد، )3(= مستوى دون المتوسط، )2)

 5 4 3 2 1 0 البند/ سلم الدرجات الرقم
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 √      في تحقق رؤية ورسالة و أهداف القسم  مستوى مساهمة التخطيط 1

 √      مستوى التنفيذ لما يخطط له يحقق الغاية من التخطيط ويحقق اآلداء المطلوب 2

 √      مستوى المتابعة والتقييم والتوجيه والرقابة التي يتلقاها القسم من عمادة الكلية 3

دقة الحقائق والمعلومات التي يعلنها للمجتمع  مستوى مصداقية القسم حول 4

 المحيط
     √ 

 √      مستوى مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية في تنفيذ المهام واألنشطة والتعليمات 5

 √      مستوى المشاركة الطالبية في األنشطة والواجبات المترتبة عليهم في القسم 6

الدراسية وبنودها تحقق أهداف التطوير مستوى التخطيط لمراجعة الخطة  7

 الالزم
     √ 

 √      مستوى فاعلية الخطط الدراسية في تحقيق الرسالة األكاديمية للقسم 8

 √      مستوى تلبية آليات التقييم للخطة الدراسية لمباديء الموضوعية والشفافية 9

ي والشفافية والموضوعية فمستوى التقييم األكاديمي للطلبة يعكس العدالة  10

 التقييم
    √  

مستوى اآلداء األكاديمي ألعضاء الهيئة التدريسية يحقق الفاعلية التربوية  11

 للقسم
    √  

مستوى نتائج البحث العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية تساهم في تحقيق رؤية  12

 القسم
     √ 

يتلقاها الباحثين في القسم من إدارة مستوى الدعم المادي والمساندة التي  13

 الجامعة
     √ 

 √      مستوى تطور االنتاج والنشر العلمي 14

 √      مستوى ربط األبحاث في مجال التخصص 15

    √   مستوى تطور تأليف وترجمة الكتب العلمية 16

 √      مستوى تطور المشاركة في المؤتمرات 17

 √      النشاطات العلمية للكليةمستوى المساهمة في  18

 √      مستوى المشاركة الطالبية في النشاط العلمي 19
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مستوى االنجازات العلمية واإلبداعات والتميز ألعضاء الهيئة التدريسية في  20

 القسم
     √ 

 √      مستوى اإليفاد واالبتعاث يغطي الحاجات الفعلية للقسم في آداء رسالته 21

 √      التخطيط وإعداد الموازنة المالية السنوية للقسم لتأدية مهامه مستوى 22

 √      مستوى تأمين المصادر المالية المخطط لها وتحقيقها الحتياجات القسم الفعلية 23

 √      مستوى الدعم وسرعة تأمين احتياجات القسم ومتطلباته من قبل عمادة الكلية 24

 √      المكتبة لمتطلبات القسم من كتب ومصادر التعليم والتعلممستوى تحقيق إدارة  25

مستوى تحقيق المكتبة للتسهيالت والخدمات لمساعدة الطلبة في استخدام  26

 المصادر
     √ 

 √      مستوى التخطيط لتأمين الموارد البشرية الالزمة للقسم في تأدية رسالته 27

 √      أعضاء الهيئة التدريسية يحقق حاجات القسممستوى آليات إختيار وتعيين  28

 √      مستوى الفائدة المتحققة من تقييم أعضاء الهيئة التدريسية في القسم 29

 √      مستوى البرامج المخصصة ألعضاء الهيئة التدريسية يحقق نموهم المهني 30

 √      الفعلية لهممستوى التخطيط للخدمات الطالبية يتطابق مع الحاجات  31

 √      مستوى المشاركة الطالبية في البرامج التطويرية والخدمات المقدمة لهم 32

 √      مستوى اآلداء في تحقيق الخدمات الطالبية يحقق برامج تطوير الطلبة 33

 √      مستوى فاعلية البرامج واألنشطة والمشاريع التي يقدمها القسم لخدمة المجتمع 34

 √      مستوى ربط األبحاث بالواقع المحلي 35

 √      مستوى تطور العالقات مع جهات المجتمع المحلي 36

 √      مستوى تطور النشاطات المشتركة مع جهات المجتمع 37

  √     مستوى تبادل المعلومات مع جهات المجتمع المحلي 38

  √     المجتمعمستوى التغذية الراجعة التي تتم من جهات  39

  √     مستوى االستفادة من العالقة في توظيف الخريجين 40

  √     مستوى المشاركة الطالبية في التفاعل مع المجتمع 41
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 (: التوصيات للعام القادم5ملحق )

 التوصيات ر.ت

 الحديثة يات التعليم والتعلملوآ يبالتعليم االلكترونة زيادة عدد الدورات الخاص 1

 نشر ثقافة التعليم االلكتروني بين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبةاإلستمراربالعمل على  2

 وسائل التعليم االلكتروني عند استخدامالتواصل وحاضرات توعية لتعليم مهارات االتصال معقد استمرارية  3

 عدد المشاركات البحثية بين أعضاء الهيئة التدريسية زيادة 4

 زيادة التشاركية البحثية مع الجهات الخارجيةاإلستمرار ب 5

 وآليات التعليم  والتعلم استغالل الموارد البحثية في الجامعة نحو االبحاث التطبيقية 6

 لحصول على دعم للمشاريع البحثية من جهات خارجيةاستمرارية ا 7

 ت العليا واالشتراك في حاضنات االعمالمشاركة نتائج البحث العلمي العضاء الهيئة التدريسية بين طلبة الدراسا 8

 مشاركة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة في االعمال الريادية واالبداعية على المستويين الداخلي والخارجي 9

 زيادة النشر العلمي من رسائل طلبة الماجستير في الكلية 10

 2023السير باجراءات مؤتمر التمريض  11

 األنشطة المنهجية والالمنهجية  وتشجيع مشاركة الطلبة زيادة  12

 


