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الرقم :م.ج 1121/26
التاريخ1121 /02/28 :

الخطة االستراتيجية لجامعة الزيتونة األردنية 1026/1021

عنوان الخطة
المدة الزمنية للخطة ،من تاريخ:

إلى تاريخ:

1021/01/02

1026/12/31

الجهة العليا المسؤولة عن الخطة

مجلس أمناء الجامعة

الجهة المسؤولة عن متابعة الخطة

مجلس عمداء الجامعة

الجهة المسؤولة عن تنفيذ الخطة

العمداء ورؤساء األقسام ومديرو الدوائر اإلدارية والمراكز المساندة

الجهة المسؤولة عن تقييم اآلداء

مكتب االعتماد وضمان الجودة

ملخص الخطة:
بعد دراسة التقرير المعمق ،وتحليل المعطيات والبيانات المتوافرة ،وبعد إجراء تحليل البيئة الداخلية والبيئة الخارجية لجامعة
الزيتونة األردنية ،حددت لجنة إعداد الخطة االستراتيجية للجامعة الفرص والمخاطر ونقاط القوة والضعف .وعلى ضوء

نتائج التحليل تم تحديد أولويات الجامعة وحاجاتها بهدف تحسين األداء وتطوير الفاعلية؛ لتحقيق رؤية الجامعة .وانطالقاً

من هذه األولويات؛ رسمت الخطة االستراتيجية للجامعة للسنوات الخمس القادمة ،والتي تضمنت ثالثة عشرة مجاالً حيويا

تشتمل على  011مؤشر من مؤشرات التطور والتحسين المستمر .وتسعى الجامعة من خالل خطتها االستراتيجية األولى
إلى تحقيق الغايات اآلتية:
توفير بيئة تعليمية متطورة  ،واعتماد الخطط الدراسية المواكبة الحتياجات المجتمع والتقدم العلمي
الغاية األولى
بناء الخبرات القادرة والمؤهلة ،وإعدادها في مجاالت التخصص المعتمدة في الجامعة
الغاية الثانية
تحفيز الطلبة ودعمهم على التعلم والتفوق والبحث واالنتاج والعمل كفريق ،والمساهمة في التفاعل
الغاية الثالثة
مع المجتمع
تشجيع البحث العلمي ودعم الدراسات العلمية والعملية في المجاالت المختلفة ،لتلبية احتياجات
الغاية الرابعة
المجتمع المحلي والعالمي.
الغاية الخامسة تعزيز التعليم االلكتروني وتطوير األساليب والوسائل التعليمية ،واالهتمام بمصادر تكنولوجيا التعليم
والتعلم.
الغاية السادسة الربط بين الكادرين اإلداري واألكاديمي ،بما يخدم العملية التعليمية والعلمية للجامعة
التوجه نحو المجتمع اإلقليمي بثقافاته المتعددة
الغاية السابعة

التوثيق:
العملية
الرقم
أعد وثيقة الخطة
2
1

ناقش الخطة وأقرها

3

اعتمد الخطة

4

صادق على الخطة

التاريخ

المسؤؤل
مدير مكتب االعتماد وضمان الجودة

1100/09/01

اللجنة العليا لضمان الجودة

1100/..../....

االستاذ الدكتور رئيس الجامعة

1101/..../....

معالي الدكتور رئيس مجلس األمناء

1101/..../....

التوقيع
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المجال

5.1

السنة الدراسية

4.1

2021/2022

3.1

2021/2021

2.1

2021/2021

رقم

1.1

عنوان البند

2021/2021

كليات وتخصصات تلبي حاجات المجتمع الحالية والمستقبلية)

2026/2021

(الهدف :تطوير الجامعة باتجاة مفهوم الجامعة الشاملة ،من خالل استحداث

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

أوالا  -مجال استحداث الكليات والتخصصات االكاديمية

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

دراسة حاجات السوق المحلي واإلقليمي ومتطلبات التنمية المستدامة
لتخصصات جديدة.
تحديد الفرص ونقاط القوة التي تمكن الجامعة من التوسع في
برامج أكاديمية جديدة استنادا إلى متطلبات السوق.
وضع الخطط الدراسية الالزمه للتخصصات المطلوبه وبما يتوافق

مع معايير االعتماد ،ويتواءم مع المستجدات العلميه العالميه.

توفير البنية التحتية والمرافق والتجهيزات العلميه والمختبرات التعليمية
ومصادر التعلم المطلوبة.
تأمين الكليات واألقسام األكاديمية المستحدثة بالطاقم االداري والفني
وفق اسس االعتماد ومعاييره.
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المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

7.1

2021/2021

6.1

2021/2021

كليات وتخصصات تلبي حاجات المجتمع الحالية والمستقبلية)

2026/2021

(الهدف :تطوير الجامعة باتجاة مفهوم الجامعة الشاملة ،من خالل استحداث

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

أوالا  -مجال استحداث الكليات والتخصصات االكاديمية

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

تزويد الكليات بأعضاء هيئه تدريسيه أكفاء من خالل وضع خطط
استقطاب وابتعاث
عقددد اتفاقيددات ش دراكة وتعدداون مددع الجهددات ذات العالقدده لتددوفير البيئددة
التطبيقيه والتدريبية للطلبة

8.1

رسد ددم سياسد ددات تسد ددويقية ودعائي د ددة للتخصصد ددات المسد ددتحدثة به د دددف

استقطاب الدارسين إلى هذه التخصصات.
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فترة التنفيذ

المجال

احتياجات

السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

األردني واإلقليمي وتطوير البرامج الدراسية بما يواكب التطورات العلمية

2021/2021

مواكبة التطور المستمر في قطاع التعليم بما يتناسب وحاجات السوق

2026/2021

(الهدف :تحسين جودة الخريجين وتعزيز االنتماء الوطني لديهم من خالل

والتكنولوجية على المستوى العالمي).
رقم

0.1
1.1

عنوان البند

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

ثانيا  -مجال البرامج والخطط الدراسية ومصادر التعلم

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

الدراسة الدورية لالحتياجات من القوى البشرية ومواءمتها مع الخطط
الموجودة حالياً في الجامعة لمواكبة التطور وتلبية احتياجات السوق .

طرح برامج تلبي احتياجات السوق األردني واإلقليمي لتنافس ما
يطرح في المؤسسات التعليمية الرائدة في المنطقة والعالم.

3.1

تطوير البرامج الحالية لضبط مخرجات العملية التعليمية لكل برنامج
بحيث يتم تحديد مجموعة المعارف والمهارات المكتسبة قبل التخرج.

4.1

تطوير المناهج بشكل مستمر يواكب مستجدات التكنولوجيا ودمجها

5.1

األكاديمية.
العملية و
التعليمية بما يركز على المهارات
العملية
في
ّ
ّ
ّ
ّ
التركيز في الخطط الدراسية على تنمية مهارات التحليل والتركيب
وقدرات التفكير الناقد واالبداعي واستخدام األساليب العلمية في حل
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فترة التنفيذ

المجال

احتياجات

السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

والتكنولوجية على المستوى العالمي).

2021/2021

األردني واإلقليمي وتطوير البرامج الدراسية بما يواكب التطورات العلمية

2021/2021

مواكبة التطور المستمر في قطاع التعليم بما يتناسب وحاجات السوق

2026/2021

(الهدف :تحسين جودة الخريجين وتعزيز االنتماء الوطني لديهم من خالل

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

ثانيا  -مجال البرامج والخطط الدراسية ومصادر التعلم

المسؤولية األساسية

المشكالت.
6.1

تعزيز مفهوم القاعدة المعرفية الشاملة ،حيث تعطى األهمية الكافية
العلمية التي تقع خارج البؤرة األساسية للتخصص من أجل
للمعارف
ّ
بناء شخصية الخريج بشكل علمي متكامل.

1.1

إجراء مراجعة دورّية للبرامج والخطط الدراسية يتم من خاللها معالجة
نقاط الضعف ومواطن الخلل بشكل يضمن التطوير المستمر لتلك
الخطط بما يواكب التطورات على الساحة المحلية والعالمية.

8.1

تطوير نظام تقييم ذاتي لمخرجات التعليم ،مدن خدالل اسدتطالع الدرأي

9.1

الدولية
السعي إلى تطبيق معايير الجودة المحلية و معايير االعتماد
ّ

المستمر للخريجين وللجهات الموظفة لهم.
على البرامج األكاديمية في الجامعة.
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فترة التنفيذ

المجال

احتياجات

السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

والتكنولوجية على المستوى العالمي).

2021/2021

األردني واإلقليمي وتطوير البرامج الدراسية بما يواكب التطورات العلمية

2021/2021

مواكبة التطور المستمر في قطاع التعليم بما يتناسب وحاجات السوق

2026/2021

(الهدف :تحسين جودة الخريجين وتعزيز االنتماء الوطني لديهم من خالل

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

ثانيا  -مجال البرامج والخطط الدراسية ومصادر التعلم

المسؤولية األساسية

 01.1إيجاد حزمة من اإلجراءات تلزم األقسام األكاديمية بتقديم تقارير
سنوية حول تطوير وتحديث خططها وبرامجها الدراسية.
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المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

واالعتماد على الذات في بناء قاعدة معرفية ،وتأسيس مهارات عملية في التوليد

2026/2021

(الهدف :تطوير آليات التعليم وأدواته ،وتفعيل مشاركة الطلبة في العملية التعليمية،
واالستنباط واالستخدام للمهارات المكتسبة)

رقم

عنوان البند

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

ثالث ا  -مجال عمليات التعليم والتعلم وأدواتها

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

التعليمية على الطلبة المستجدين بما يكفل التحاقهم
 0.3تطبيق نظام الحزم
ّ
بالمساقات التأسيسية في المرحلة األولى من التحاقهم بالجامعة.
 1.3تطوير استراتيجيات التعليم والتعلم ،وتطوير أدوات التقييم المستمر
وايجاد اآلليات لضمان تدفق التغذية الراجعة بهذا الخصوص.
 3.3تطوير أساليب التعلم الذاتي لدى الطلبة من خالل العودة إلى المراجع
العلمية واعداد البحوث والتقارير الدورية وتنفيذ الوظائف البيتية.
 4.3تحويل  %31من الوسائل التعليمية إلى التعليم االلكتروني ،واالستفادة
من التجهيزات والبرمجيات الرقمية المتوافرة في الجامعة.
 5.3تطوير عناصر االمتحانات االلكترونية ،لتشمل التعبير عن الرأي
والكتابة التحريرية والتعامل مع الرسوم والمخططات.
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المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

واالستنباط واالستخدام للمهارات المكتسبة)

2021/2021

واالعتماد على الذات في بناء قاعدة معرفية ،وتأسيس مهارات عملية في التوليد

2026/2021

(الهدف :تطوير آليات التعليم وأدواته ،وتفعيل مشاركة الطلبة في العملية التعليمية،

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

ثالث ا  -مجال عمليات التعليم والتعلم وأدواتها

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

 6.3تطوير العالقة التفاعلية بين المدرس والطالب في أثناء المحاضرات
من خالل التحول في أساليب التدريس وأدواته.
 1.3تعزيز دور الساعات المكتبية لعضو الهيئة التدريسية في تحسين
العملية التعليمية ومستوى استفادة الطلبة منها.
 8.3إعداد وتطبيق إجراءات لالستفادة من اإلمكانات والتجهيزات المتوافرة
في المختبرات والمشاغل لتطوير مهارات الطلبة وخبراتهم العملية.

 9.3وضع تعليمات إرشادية وتعميمها حول الممارسات الجيدة في التعليم
والتعلم ،خاصة تلك األساليب التي تركز على الطالب.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

تنشدديط مشدداريع البحددث والتطددوير بددين الطلبددة والهيئددة التدريسددية مددع المحافظددة

2026/2021

(الهدف :االرتقاء بالبحث العلمي ،مع ربطه ببرامج الدراسات العليا من خالل
على النزاهة العلمية في اجراء البحوث في خدمة المجتمع المحلي واإلقليمي)
رقم

0.4

عنوان البند

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

رابعا  -مجال البحث العلمي والدراسات العليا

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

انش دداء قاعد دددة بياند ددات ت د دوافر معلوم ددات عد ددن أوجد دده الد دددعم والتمويد ددل،
وخبد درات الب دداحثين ف ددي المملك ددة ،ومج دداالت البح ددث المطلوب ددة وتفعي ددل
دور المكتبة االلكترونيدة لتبدادل االبحداث بدين الجامعدة وكافدة الجهدات
المعنية بالبحث العلمي.

1.4

إجراء تقييم ذاتي للنشاطات والقدرات البحثية بما فيها تحديد نقاط
القوة والضعف ومجاالت التطوير والمعوقات التي تواجه الكليات
األكاديمية واألقسام.

3.4

رصد موازنة خاصة من موازنة عمادة البحث العلمي لدعم بحوث
أعضاء هيئة التدريس الجدد وتشجيعها لمساعدتهم على االنطالق
البحثي بفعالية عالية .
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

4.4

2021/2021

على النزاهة العلمية في اجراء البحوث في خدمة المجتمع المحلي واإلقليمي)

2021/2021

تنشدديط مشدداريع البحددث والتطددوير بددين الطلبددة والهيئددة التدريسددية مددع المحافظددة

2026/2021

(الهدف :االرتقاء بالبحث العلمي ،مع ربطه ببرامج الدراسات العليا من خالل

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

رابعا  -مجال البحث العلمي والدراسات العليا

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

تشد ددجيع البحد ددث العلمد ددي المشد ددترك بد ددين مختلد ددف تخصصد ددات الهيئد ددة
التدريسية ،وبين الهيئة التدريسية والقطاعين العام والخاص.

5.4

استقطاب المتميزين من طلبة وخريجي الجامعة وتحفيزهم للمشاركة
في البحث العلمي والمشاريع البحثية.

6.4

تسويق نتائج البحوث والدراسات محليا وخارجيا ،وخاصة تلك التي
لها الطابع التطبيقي وقابلية التنفيذ .

1.4

تهيئة برامج الد ارسدات العليدا لتطدوير القددرات البحثيدة للطلبدة وتدأهيلهم

8.4

توجيه مواضيع األطروحات لتلبية احتياجات المجتمع وأغراض

لسد حاجات المجتمع المحلي في مجاالت التنمية المستدامة والشاملة

التنمية المستدامة والبحوث الميدانية التي تتناول قضايا المجتمع
المحلي.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

9.4

2021/2021

على النزاهة العلمية في اجراء البحوث في خدمة المجتمع المحلي واإلقليمي)

2021/2021

تنشدديط مشدداريع البحددث والتطددوير بددين الطلبددة والهيئددة التدريسددية مددع المحافظددة

2026/2021

(الهدف :االرتقاء بالبحث العلمي ،مع ربطه ببرامج الدراسات العليا من خالل

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

رابعا  -مجال البحث العلمي والدراسات العليا

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

فتح برامج دراسات عليا جديدة خالل السنوات القادمة ،باالستناد الى
حاجات المجتمع المحلي والمجتمع اإلقليمي.

 01.4تنظيم اجراءات النشر والطباعة والتحرير للمجالت العلمية التي
زادت في اضطراد في االعوام السابقة.
 00.4إص دددار التعليم ددات الت ددي تل ددزم األقس ددام األكاديمي ددة بالمراجع ددة الدوري ددة
لبرامج الدراسات العليا فيها.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

رقم

0.5

عنوان البند

2021/2021

اجتذاب الكفاءات األكاديمية الالزمة لتحقيق أهداف الجامعة األكاديمية).

2026/2021

(الهدف :تطوير وتأهيل الجهاز االكاديمي ،تقييم أداء الجهاز االكاديمي،

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

خامس ا -مجال تطوير أعضاء الهيئة التدريسية

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

إستحداث نظام لتأهيل أعضاء هيئة التدريس في كافة التخصصات
بما يتوافق مع التطورات الحديثة ووفق سياسة واضحة ومدروسة.

1.5

تشجيع أعضاء هيئة التدريس على استخدام تقنيات التعليم والتعلم
الحديثة.

3.5

وضع خطة لتدريب العاملين في الجهاز االكاديمي كافة على
استخدام تقنيات التعليم الحديثة

4.5

تشجيع اعضاء هيئة التدريس على المشاركة في المؤتمرات والندوات
المحلية والدولية.

5.5

تشجيع العمل الجماعي بين أعضاء الهيئة التدريسية في العمل
البحثي.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

6.5

2021/2021

اجتذاب الكفاءات األكاديمية الالزمة لتحقيق أهداف الجامعة األكاديمية).

2026/2021

(الهدف :تطوير وتأهيل الجهاز االكاديمي ،تقييم أداء الجهاز االكاديمي،

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

خامس ا -مجال تطوير أعضاء الهيئة التدريسية

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

وضد ددع واعتمد دداد معد ددايير أكاديميد ددة مالئمد ددة الختيد ددار أعضد دداء الهيئد ددة
التدريس د د ددية وااللتد د د دزام به د د ددذه المع د د ددايير وتح د د ددديثها بم د د ددا ي د د ددتالءم م د د ددع
المستجدات.

1.5

وضع خطة قوى بشرية ) (MPPللهيئة التدريسية تمتد إلى  5سدنوات

8.5

اعددادة النظددر فددي الح دوافز والم ازيددا الوظيفيددة لغايددات جددذب الكفدداءات

تشمل تحديد االحتياجات الفعلية من أعضاء هيئة التدريس.

المتميزة ،وتحسين اآلداء.
9.5

تط ددوير نظ ددام االبتع دداث م ددن خ ددالل التركي ددز علد ددى نوعي ددة المبع ددوثين
والمزايا المقدمة لهم.

 01.5تشجيع قندوات االتصدال وفتحهدا بدين اعضداء هيئدة التددريس وزمالئهدم
من الجامعات االردنية واالقليمية والعالمية.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

اجتذاب الكفاءات األكاديمية الالزمة لتحقيق أهداف الجامعة األكاديمية).

2026/2021

(الهدف :تطوير وتأهيل الجهاز االكاديمي ،تقييم أداء الجهاز االكاديمي،

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

خامس ا -مجال تطوير أعضاء الهيئة التدريسية

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

 00.5وضع نظام موضوعي متكامدل لتقيديم أداء أعضداء هيئدة التددريس فدي
كافة المجاالت وبشكل دوري.
 01.5ضددمان الحريددة االكاديميددة لعضددو هيئددة التدددريس بمددا يددوفر لدده مناخددا
يعزز االبداع والتميز بالعمل.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

رقم

2021/2021

عنوان البند

2021/2021

نحو تحقيق رؤيتها).

2026/2021

(الهدف :توجيه وتفعيل وتطوير دور الجهاز االداري في دعم توجه الجامعة

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

سادسا  -مجال التطوير اإلداري والحاكمية

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

 0.6مش دداركة القي ددادات االداري ددة ف ددي وض ددع خط ددط الجامع ددة وتفعي ددل ال دددور
االداري في دعم مسيرة الجامعة االكاديمية
 1.6تفعيددل قن دوات االتصددال بددين الجهددازين االداري واألكدداديمي ممددا يحسددن
العمل األكاديمي ويرتقي بالجامعة لمستويات أفضل.
 3.6توظيددف معددايير التقيدديم النوعيددة بمددا يحقددق تطددو ار فددي األداء الددوظيفي
لإلداريين واألكاديميين في المواقع اإلدارية.
 4.6المراجعددة الدوريددة لوحدددات الجامعددة االداريددة كافددة وتحديددد احتياجاتهددا
من القوى البشرية.

 5.6تطوير وتحديث الوصف الوظيفي لمهام األقسام والوحدات اإلدارية
واصدار التعليمات لوضع آلية لتقييم أداء هذه األقسام والعاملين فيها.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

نحو تحقيق رؤيتها).

2026/2021

(الهدف :توجيه وتفعيل وتطوير دور الجهاز االداري في دعم توجه الجامعة

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

سادسا  -مجال التطوير اإلداري والحاكمية

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

 6.6إصدار تعليمات تكفل التقييم الدوري ألداء العمداء ونوابهم ومساعديهم
ورؤساء األقسام من قبل أعضاء الهيئة التدريسية.
 8.6إصدار التشريعات الالزمة الختيار القيدادات األكاديميدة واإلداريدة علدى
أساس الكفاءة واألداء المتميز.
 9.6تع ددديل التشد دريعات الخاص ددة بتش ددكيل المج ددالس األكاديمي ددة بم ددا يكف ددل
المشاركة الفاعلة للطلبة في مناقشة المسائل المتعلقة بهم.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

فترة التنفيذ

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

رقم

2021/2021

االدارية المتميزة).

2026/2021

(الهدف :تطوير وتأهيل الجهاز اإلداري ورفد الجهاز االداري بالكفاءات

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

سابع ا  -مجال تنمية الموارد البشرية

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

عنوان البند

 0.1توظيف معايير واضحة وموضوعية ترتبط باالداء واالنجاز المتميز
في شغل الوظائف االدارية.
 1.1عقد ددد ب د درامج تدريبيد ددة وتطويريد ددة لتأهيد ددل الع د دداملين فد ددي الجهد ددازاالداري
لتشجيع االداء المتميز وتوظيف التكنولوجيا الحديثة في أعمالهم.
 3.1اشراك العاملين في الجهاز االداري بدورات تدريبية محلية وخارجية.
 4.1االهتمام بحوسبة العمل االداري واالستفادة من نظم المعلومات
االدارية في تحسين مستواه.
 5.1تطوير وتحديث معايير اختيار الهيئات األدارية
 6.1وضددع خطددة قددوى بش درية

)(MPP

للهيئددة اإلداريددة تشددمل تحديددد

االحتياجات الفعلية وكيفية الحصول عليها
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

االدارية المتميزة).

2026/2021

(الهدف :تطوير وتأهيل الجهاز اإلداري ورفد الجهاز االداري بالكفاءات

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

سابع ا  -مجال تنمية الموارد البشرية

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

 1.1اع ددادة النظ ددر ف ددي الحد دوافز والم ازي ددا الوظيفي ددة لغاي ددات ج ددذب الكف دداءات
المتميزة.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

رقم

0.8

عنوان البند

2021/2021

والعلوم المعرفية وصقل شخصيته ليكون عضوا فاعال ومنتجا في المجتمع).

2026/2021

(الهدف :تزويد الطالب بالحس الوطني وروح االنتماء والمهارات التطبيقية

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

ثامن ا  -مجال الخدمات الطالبية

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

بند دداء وتفعيد ددل نظد ددام التسد ددجيل االلكتروند ددي للم د دواد الد ارسد ددية ،وتسد ددهيل
إجراءات التسجيل والسحب والإلضافة للمواد الدراسية.

1.8

دعم الطلبة المتميزين خالل دراستهم االكاديمية عن طريق الدعم
المالي بأشكاله المختلفة.

3.8

دعم الطلبة المبددعين فدي العديدد مدن االنشدطة الالمنهجيدة ،وتحفيدزهم
على اإلبداع

4.8

تطوير البرامج التوجيهية للطالب المستجد لتعريفه بمرافق الجامعه
وامكاناتها المختلفه.

5.8

تددوفير البنيددة التحتيددة والتجهي دزات الالزمدده لتمكددين الطالددب مددن تطددوير
مهاراته العمليه.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

6.8

2021/2021

والعلوم المعرفية وصقل شخصيته ليكون عضوا فاعال ومنتجا في المجتمع).

2026/2021

(الهدف :تزويد الطالب بالحس الوطني وروح االنتماء والمهارات التطبيقية

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

ثامن ا  -مجال الخدمات الطالبية

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

تفعيل دور نادي الخريجين لمتابعة شؤونهم وللتأكدد مدن مددى مالءمدة
مخرجات التعليم لسوق العمل والتواصل معهم .

1.8

تط ددوير البد درامج واالتفاقي ددات الهادفددة إل ددى خل ددق التواص ددل بددين الطلب ددة
وقطاعات سوق العمل و توجيههم إلى االندماج في سوق العمل.

8.8

السد ددماح للطلبد ددة بالتد دددريب فد ددي م اركد ددز الجامعد ددة ،واحتسد دداب الد دددورات

9.8

تكليف الهيئه االكاديمية بالعمل على رفدع الحدس الدوطني عندد الطلبده

التدريبية مقابل الساعات المعتمدة لمتطلبات الجامعة االختيارية.

من خالل تخصيص جزء من وقت المحاضره لهذا الغدرض فدي بدايدة
كل فصل دراسي.
 01.8تعزيز روح المشاركة الفاعله بين العاملين والطلبه في المناسبات
الوطنية.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

والعلوم المعرفية وصقل شخصيته ليكون عضوا فاعال ومنتجا في المجتمع).

2026/2021

(الهدف :تزويد الطالب بالحس الوطني وروح االنتماء والمهارات التطبيقية

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

ثامن ا  -مجال الخدمات الطالبية

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

 00.8وضع وتفعيل البرامج الهادفه إلى تحفيز الطلبه للمشداركه فدي البدرامج
التدريبية والنشاطات الالمنهجية.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

رقم

0.9

عنوان البند

2026/2021

(الهدف :الوصول الى جامعة خالية من العنف الطالبي)

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

تاسعا – مكافحة العنف الجامعي

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

استحداث مركز مراقبة بصرية ،مزود بكاميرات ذات جودة عالية
وقابلة للتحريك تكون موزعة في أنحاء الحرم الجامعي.

1.9

تأهيل أعضاء دائرة األمن وتدريبهم  ،وتأمين احتياجاتهم من
وسائل االتصال والمتابعة ،لتمكينهم من آداء واجبهم.

3.9

تطوير النظام التأديبي الخاص بالمخالفين والمسيئين ،من خالل
إضافة جملة من التعليمات والعقوبات واإلجراءات الرادعة.

4.9

رفع مستوى الوعي الوطني وبناء روح المسؤولية لدى الطلبة،
وتوجيههم إيجابياً للمشاركة في الفعاليات الوطنية والثقافية
واالجتماعية.

5.9

بناء إجراءات وآليات توسعة دائرة اشراك الطلبة في النشاطات
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

2026/2021

(الهدف :الوصول الى جامعة خالية من العنف الطالبي)

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

تاسعا – مكافحة العنف الجامعي

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

األكاديمية والعلمية والالمنهجية التي تنفذها وتشرف عليها
الجامعة.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

رقم

2021/2021

عنوان البند

2021/2021

للمواصفات والمعايير المحلية والعالمية)

2026/2021

(الهدف :من أجل بنية تحتية نوعية ،توفر البيئة التعليمية والتعلمية المالئمة

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

عاش ار  -مجال البنى التحتية والمرافق العامة

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

 0.01اعتماد التخطيط االستراتيجي للتوسعة ،واستحداث المباني والمرافق
في الجامعة ،خاصة ،فيما يتعلق باستحداث الكليات والتخصصات.
 1.01تطبيد ددق الخطد ددة االسد ددتراتيجية للتوسد ددعة واسد ددتحداث المبد دداني ،حسد ددب
الحاجات المستقبلية للجامعة.
 3.01اس ددتمرار تش ددجيع الز ارع ددة الجمالي ددة ،للحف دداظ عل ددى بيئ ددة خضد دراء ف ددي
ساحات الجامعة واستراحاتها وطرقها الداخلية.
 4.01تطوير مجموعة من التعليمات واإلجراءات للحفاظ على البيئة ونظافة
المباني والمرافق في الجامعة ،بما يضمن بيئة تعليمية آمنة ونظيفة.
 5.01إعددادة هيكليددة دائ درة الهندسددة والصدديانة والخدددمات ،بمددا يخدددم ضددمان
تطوير أساليب الصيانة وتأمين الخدمات لتأمين بيئة تعليمية مناسبة.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

للمواصفات والمعايير المحلية والعالمية)

2026/2021

(الهدف :من أجل بنية تحتية نوعية ،توفر البيئة التعليمية والتعلمية المالئمة

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

عاش ار  -مجال البنى التحتية والمرافق العامة

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

 6.01تددوفير بيئددة مالئمددة للتعدداون بددين الكليددات والدددوائر الخدميددة بمددا يحقددق
االستخدام الفعال للمرافق والقاعات والمختبرات والمشاغل.
 1.01استحداث اإلجراءات وآليات المتابعة لمرافق خدمات الطعام والشراب
للطلبة والعاملين ،بما يضمن واقعية األسعار وتحسين الخدمة.
 8.01تحديث مقسم الجامعدة وتطدوير منظومدة االتصداالت الهاتفيدة ،ووضدع
مجموعة من التعليمات الستخدام منظومة االتصاالت قيد التنفيذ.

 9.01تحديث نظام الصوتيات والعروض الصورية الرقمية في المسرح
وقاعات االجتماعات في الجامعة ومرافقها وكلياتها..
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جـامعـة الـزيتـونــــة
األردنيــة
QF16/0502-1.0

الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

رقم

2026/2021

عنوان البند

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

الحادي عشر  -مجال خدمة المجتمع والتفاعل معه

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

 0.00المراجعدده الدوريددة للخط ددط الد ارسددية وتضددمينها بمسدداقات تهدددف ال ددى
خدمة المجتمع وتنميته.
 1.00وضع خطة وتطبيقها لزيادة مشاركة المؤسسات المجتمعية في تدريب
الطلبة والخريجينن وتأهيلهم إلعدادهم لسوق العمل.
 3.00وضع خطة سنوية لمركز االستشارات والدراسات وخدمة المجتمع،
بحيث تحقق الغايات واألهداف التي أنشئ المركز من أجلها.
 4.00توقيددع اتفاقيددات تعدداون مددع مؤسسددات المجتمددع المدددني بغددرض وضددع
برامج لزيادة فرص تشغيل الخريجين.
 5.00تنشيط دور نادي الخريجين في الجامعة ،وتوسعة مهامه لتشمل
المتابعة الحثيثة للخريجين والجهات الموظفة لهم.
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جـامعـة الـزيتـونــــة
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الخطة االستراتيجية للجامعة  -إجراءات التقدم لنيل شهادة ضمان الجودة واستم ارريتها  /مكتب ضمان الجودة

المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

2026/2021

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

الحادي عشر  -مجال خدمة المجتمع والتفاعل معه

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

 6.00استحداث يوم " خريجي جامعة الزيتونة" كلقاء سنوي بين طلبة
الجامعة وخريجيها والعاملين فيها والجهات الموظفة للخريجين.
 1.00وضددع إج دراءات لمتابعددة التطددور المهنددي لدددى الخ دريجين ،والحصددول
على التغذية الراجعة من الجهات الموظفة لهم.
 8.00وض ددع خط ددة س ددنوية أو فص ددلية للنش دداطات والفعالي ددات التد دي تنظمه ددا
الجامعة مع جهات المجتمغ المحلي ،داخل الجامعة وخارجها.

 9.00وضع خطة لربط النشاط البحثي والمشاريع العلمية باحتياجات
المجتمع الحالية والمستقبلية.
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المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

بناء وتطبيق نظام الكتروني لتبادل وحفظ الملفات والسجالت داخدل

2021/2021

رقم

0.01

عنوان البند

2021/2021

خضراء ،وطلبة يتمتعون باألمن والسالمة)

2026/2021

(الهدف :من أجل محيط نظيف ،وجامعة أمنة وخالية من العنف ،وبيئة

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

الثاني عشر  -مجال البيئة والسالمة العامة

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0


الجامعة.
1.01

تد د دددريب وتأهيد د ددل العد د دداملين فد د ددي الجامعد د ددة علد د ددى اسد د ددتخدام النظد د ددام
االلكتروني الخاص بالملفات والسجالت.

3.01

توفير حاويات مخصصدة للنفايدات القابلدة للتددوير واعدادة التصدنيع،
ووضع عالمات واضحة لهدف استخدامها.

4.01

نشددر الددوعي ووضددع األسددس واآلليددات السددتخدام حاويددات النفايددات
المخصص للتدوير.

5.01

وضع آليدات واجدراءات للدتخلص مدن المخلفدات االلكترونيدة ،ي ارعدى
فيها الحفاظ على أمن البيئة وسالمتها.
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المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

6.01

2021/2021

خضراء ،وطلبة يتمتعون باألمن والسالمة)

2026/2021

(الهدف :من أجل محيط نظيف ،وجامعة أمنة وخالية من العنف ،وبيئة

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

الثاني عشر  -مجال البيئة والسالمة العامة

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

نشددر الددوعي واعددداد حزمددة مددن التعليمددات واألنظمددة للحفدداظ علددى
النظافة وسالمة البيئة.

1.01

بناء مركدز للمراقبدة البصدرية ،مدرتبط بمجموعدة كميدرات مراقبدة ذات
جودة عالية.

 01.01تحدي ددد مس ددؤوليات ش ددركة النظاف ددة المتعاق دددة م ددع الجامع ددة ،واع ددداد
نماذج لمتابعة أعمالها ومساءلتها.
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المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

2021/2021

2021/2021

في الجامعة من مدخالت وعمليات ومخرجات من أجل تلبية احتياجات

2026/2021

(الهدف :االرتقاء بمستوى كفاءة وفعالية عناصر العملية التعليمية
المجتمع ومتطلبات سوق العمل ،والوصول إلى التميز)
رقم

0.03

عنوان البند

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

الثالث عشر -مجال ضمان وضبط الجودة

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

ف 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0 3 1 0

بناء نظام لضمان وضبط الجودة في الجامعة يهدف إلى ضمان
نوعية مخرجات البرامج األكاديمية والخدمات الجامعية.

1.03

البدء بعملية التقييم الذاتي ) (Self-Assessmentوتفعيلها
وضمان استم ارريتها.

3.03

المراجعة الدورية آلليات تقييم العاملين في الجهازين األكاديمي
واإلداري.

4.03

تطبيق معايير االعتماد وضمان الجودة الصادرة عن هيئة اعتماد
مؤسسات التعليم العالي.

5.03

وضع برامج لتطوير أداء العاملين في الجامعة لرفع وتحسين
مستوى االداء.
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المجال
السنة الدراسية

2021/2022

2021/2021

6.03

2021/2021

المجتمع ومتطلبات سوق العمل ،والوصول إلى التميز)

2021/2021

في الجامعة من مدخالت وعمليات ومخرجات من أجل تلبية احتياجات

2026/2021

(الهدف :االرتقاء بمستوى كفاءة وفعالية عناصر العملية التعليمية

مكتب ضمان الجودة
مركز االستشارات والدراسات
مركز الحاسوب
الدوائر اإلدارية
دائرة القبول والتسجيل
المكتبة
عميد شؤون الطلبة
عميد البحث العلمي
رؤساء األقسام
عمداء الكليات
مكتب الرئاسة
إجراءات
مشاريع
موارد مالية

الثالث عشر -مجال ضمان وضبط الجودة

فترة التنفيذ

احتياجات

المسؤولية األساسية

إصدار تعليمات تلزم الكليات بوضع استراتيجيات وخطط تسعى
من خاللها إلى تحقيق معايير االعتماد وضمان الجودة.

1.03

توظيف واستخدام مقاييس عالمية ووطنية في تقييم اداء الجامعة
والعاملين فيها.

8.03

نشر ثقافة التميز والجودة في البحث والتدريس وخدمة الجامعة
والمجتمع من خالل المنشورات واللقاءات الدورية.

9.03

تطوير برامج وأدوات وتوظيفها لقياس التميز

 01.03االستخدام االمثل لالمكانيات المتاحة ماديا وتقنيا وبشريا وبنى
تحتية ،ووضع آلية لتقييم نتائج هذا االستخدام.
 00.03القيددام بعمليددة التقيدديم الدددوري لجوانددب أداء الجامعددة واالسددتفادة مددن
التغذية الراجعة عن هذا األداء من قبل ذوي العالقة.
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