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٤ / ١ 

 ،"بدير علي حممد" صباحاً،ومبدرج ١١:٣٠ – ١٠:٠٠ الساعة يف ، ٢٠١٥- ١٢-٠٦ املوافق ،األحد يوم يف إنه
  :من كلٍّ وحبضور اجلودة وضمان االعتماد مركز الدكتورمدير األستاذ للجنةبرئاسة الثاين االجتماع عقد مت

  االسم  الدائرة  م.ر
  مجيل عماد. أ   والتطوير التقييم شعبة رئيس   .١
  عبدالرؤوف سيناريا.د  باملركز اجلودة ضمان دائرة رئيس   .٢
  صربي الدين خريي.د  املعلومات لتكنولوجيا الثاين عبداهللا امللك كلية   .٣
  اسكندراين جمد.د  الدولية العالقات مكتب   .٤
  صاحل علي.د  التمريض كلية   .٥
  الرشدان حممد.أ  األعمال كلية   .٦
  ابراهيم حممد امساعيل.أ  الزراعة كلية   .٧
  الشقريات إيناس. أ  األسنان كلية   .٨
  احملمودرشيدة بدران/نيابة عن أ.كاميليا   الدولية للدراسات حسني األمري كلية   .٩

  العيس أبو أمحد.أ عن نيابة/الدابوقي زينب.أ  الطلبة شؤون عمادة   .١٠
  أ. مساح أبو رمحة  دائرة التأمني الصحي   .١١
  قطاطو رنا. أ  القانونية الشؤون دائرة   .١٢
  العمر عادل.أ  املركزية اللوازم دائرة   .١٣
  حاللشة نيفني.أ  االس شؤون دائرة   .١٤
  الزغول مأمون.أ  والتسجيل القبول وحدة   .١٥
  ليل ابو رائد.أ  املالية الشؤون وحدة   .١٦
  عالونة أفنان.أ  املكتبة وحدة   .١٧
  محارشة رفيق أماين. أ  املكتبة عن اجلودة ارتباط ضابط   .١٨
  العبادي حسان.أ  البشرية املوارد دائرة   .١٩
  اهللا جاد اميان.أ  العامة العطاءات دائرة   .٢٠

  :االجتماع حضور عن وتغيب
  إجازة بسبب االعتذار  الرئاسة ديوان- القضـــــــــــــاه صفـــــــاء.أ .١
  إجازة مرضية  العامة العالقات و اإلعالم وحدة -إسليم فارس عماد.أ .٢
v إىل االجتماع يهدف :  

  .املشروع عمل خطة من تنفيذه مت ما مراجعة •
 .التخطيط يف العامة القواعد على التعرف •

 ٢٠١٧/٢٠١٨ -٢٠١٢/٢٠١٣ للجامعة االستراتيجية اخلطة على التعرف •

 .وأهداف خطة متتلك اليت الوحدات على التعرف •

  اإلدارية، الدوائر و بالكليات للجودة أهداف وضع آلية على التعرف •

v مت االجتماع وخالل :  
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 :التالية البنود وتشمل املشروع، عمل خطة من تنفيذه مت ما مراجعة •

 املسئولية البند م.ر
  

١٢/٢٠١٥ ١١/٢٠١٥ 

        
 رئاسة-اجلودة ضمان مركز اإلداري النظام تطوير جلنة بتشكيل قرار إصدار  .١

 اجلامعة
 اخلطة وفق التنفيذ        

 والوحدات للجامعة املرجعية املستندات جتميع  .٢
 املعنية

 اجلودة ضمان مركز

        
 توفري على العمل جاري
 العليمي الربنامج توصيف

 بالكليات للربامج
 اخلطة وفق التنفيذ         اجلودة ضمان مركز اإلداري النظام تطوير مناذج تصميم  .٣

  اجلودة ضمان مركز النظام تطوير آليات استخدام حول التدريب  .٤
 بلجنة املعنية الوحدات منسقي

 النظام تطوير

 اخلطة وفق التنفيذ        

 اخلطة وفق التنفيذ         اجلودة ضمان مركز النظام تطوير حول دورية اجتماعات عقد  .٥

 واملكونات البنية مراجعة مت         اإلدارية الشئون الوظيفي والوصف التنظيمي اهليكل تطوير  .٦
 احملتوى وليس

  -اجلودة ضمان مركز .اجلامعة سياسة واعتماد وضع  .٧
 اجلامعة رئاسة

 اخلطة وفق التنفيذ        

 وحدات-اجلودة ضمان مركز باجلامعة األساسية للعمليات عام خمطط إعداد  .٨
 اجلامعة

 عليه العمل جاري        

 عليه العمل جاري         املعنية الوحدات املعنية بالوحدات للعمليات عام خمطط إعداد  .٩

 عليه العمل جاري         اجلودة ضمان مركز .باجلامعة املعنية الوحدات بني  العمليات ربط  .١٠

          اجلودة ضمان مركز املواصفة مبتطلبات اجلامعة عمليات ربط  .١١

 ضمان مركز -املعنية الوحدات عملية لكل انسيايب خمطط إعداد  .١٢
 اجلودة

 موعدها حيني مل        

 موعدها حيني مل         املعتنية الوحدات عملية لكل اإلجرائية اخلطوات كتابة  .١٣

 فيه العمل البدء         املعنية الوحدات .بالكليات اجلودة أهداف وضع ١٤

 
 بني والفرق باملؤسسات التخطيط أنواع تعريف مت حيث: التخطيط يف عامةال القواعد على التعرف •

 باجلدول موضح هو كما واحملتوى، له، املمارس اإلداري واملستوى املدة حيث من التخطيط أنواع
 :التايل

  االستراتيجي التخطيط  التشغيلي التخطيط  البند
   املؤسسة حجم على ،ويعتمد سنة ٢٠-٥  سنوات ٣ -١  املـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة

  املؤسســــــــــــــــــــــــة  واإلدارية األكادميية الدوائر  اإلداري املستوى
 خطة - سنوية أهداف - SWOT حتليل  احملتــــــــــــــــــــــــــوى

   موازنة -عمل
 أهداف- مبادرات -قيم-رسالة - رؤية

 KPIs -استراتيجية
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 مكونات عرض مت حيث ،٢٠١٧/٢٠١٨ -٢٠١٢/٢٠١٣ للجامعة االستراتيجية اخلطة على التعرف •
 :التالية البنود يف وتتمثل) للجامعة االستراتيجية اخلطة من جممعة نسخة( مرفق اخلطة؛

  اجلامعة رؤية .١
 اجلامعة رسالة .٢
 اجلامعة قيم .٣
 ).العليا والدراسات البكالوريوس( األردنية اجلامعة خريج مواصفات .٤
 :للجامعة االستراتيجية األهداف جماالت .٥
 .للجامعة االستراتيجية األهداف .٦

 وفقاً اإلدارية، والدوائر الكليات مستوى على وأهداف خطة متتلك اليت الوحدات ىعل التعرف •
 :التايل للجدول

  أهداف وجود الدائرة/الكلية الرقم 
  þ االسنان طب كلية ١
 þ التمريض كلية ٢

الدولية للدراسات حسني االمري كلية 3  þ 

 þ املعلومات لتكنولوجيا الثاين عبداهللا امللك كلية ٤

 þ  االعمال كلية ٥

  þ الزراعة كلية ٦

  þ الطلبة شؤون عمادة ٧
  þ  العامة العالقات و االعالم وحدة  ٨
 þ املركزية اللوازم دائرة  ٩

  þ املكتبة وحدة  ١٠
  þ البشرية املوارد دائرة  ١١
  þ العامة العطاءات دائرة  ١٢
  þ القانونية الشؤون دائرة  ١٣

  þ  اجلودة ضمان االعتماد مركز  ١٤
 þ الصحي التامني مكتب ١٥

 x  الرئاسة ديوان ١٦

 x االس شؤون دائرة ١٧

 x والتسجيل القبول وحدة ١٨

 x املالية الشؤون وحدة ١٩

 x الدولية العالقات مكتب ٢٠
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 األيزو مواصفة ملتطلبات وفقاً اإلدارية، والدوائر بالكليات للجودة أهداف وضع آلية على التعرف •
 اإلدارية الوحدات مستوى على وأهداف للجامعة االستراتيجية األهداف حتديد يتم حيث ، ٩٠٠١:٢٠١٥

 عليه ومتفق للتطبيق وقابل للقياس قابل حمدد،( اهلدف صياغة معايري ا تتوفر حبيث واألكادميية،
 على أمثلة تقدمي مت وقد املطلوبة واملوارد القياس وآلية التنفيذ مسئولية حتديد مع) بزمن ومرتبط

 :اهلدف صياغة طرق
 .٢٠١٦ أكتوبر اية مع الدراسي للمساق دراسية خطة وضع آلية على تدريس هيئة عضو ٢٠ عدد تدريب:  األوىل الطريقة           

  : الثانية الطريقة           
  الزمن  املستهدف األداء مؤشرات اهلدف

 ضمان ثقافة وترسيخ نشر
 الكوادر لدى واالعتماد اجلودة

 .األكادميية

  املقدمة التدريبية الدورات عدد •
  بالدورات املشاركني أعداد •
 الدورات من املستفيدين رضا •

• ١٥  
• ٥٠٠  
 ٣ عن يزيد الرضا متوسط •

  ٢٠١٦ أكتوبر

v على االتفاق مت االجتماع ختام ويف: 

 وخطط أهداف مراجعة/إعداد لغرض اإلدارية الدائرة/الكلية بإدارة اجتماع بعقد اللجنة أعضاء قيام •
 املوافق الثالثاء يوم باألهداف اللجنة منسق تزويد يتم وأن املرفق،) ٥( رقم للنموذج وفقاً
١٥/١٢/٢٠١٥ . 

 التعليمي للربنامج وصف اعداد حول العلمية األقسام مع بالتنسيق بالكليات اللجنة أعضاء قيام •
Program Specifications املرجعية املستندات كأحد العليا والدراسات البكالوريوس لربامج 

 .اجلودة وضمان االعتماد مبركز املعد للنموذج وفقاً بالكليات

لغرض مراجعة واعتماد خمطط العمليات قيام منسق اللجنة بزيارة أعضاء اللجنة يف مواقع عملهم  •
 .اإلدارية بالكليات والدوائر

 :املرفقات

 .العمل وخطة اجلودة ألهداف) ٥( رقم منوذج •

 .٢٠١٨- ٢٠١٣ للجامعة االستراتيجية للخطة ملخص •

 ٩٠٠١ األيزو ملتطلبات وفقاً باجلامعة اإلداري النظام تطوير جلنة منسق
  :إىل نسخة
  .لالطالع العلمي والبحث اجلودة ضمان لشئون الرئيس نائب,
 .لالطالع اإلنسانية الكليات لشئون الرئيس نائب,
  .لالطالع العلمية الكليات لشئون الرئيس نائب,
  .لالطالع واملالية اإلدارية للشئون الرئيس نائب,
  .لالطالع الكلية عميد الدكتور األستاذ ,
 .لالطالعاإلدارية  دائرةال مدير الدكتور األستاذ ,
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