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  :االجتماع جدول أعمال 
  :يهدف اجتماع إىل   

 .عامة يف التخطيطالالتعرف على القواعد  .1

 .التعرف على رؤية ورسالة وقيم اجلامعة .2

 .التعرف على املهام األساسية بوحدة القبول والتسجيل .3

 SWOTالسنوي باستخدام طريقة /التعرف على آلية التخطيط التشغيلي .4

  .حدة القبول والتسجيلتقدمي أمثلة على أهداف سنوية بو .5
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 .قواعد عامة يف التخطيطالتعرف على  -1

 الفرق بني التخطيط التشغيلي و التخطيط االستراتيجي؟ وما هي أنواع التخطيط؟ •

  التخطيط االستراتيجي  التخطيط التشغيلي  البند
   سنة20- 5   سنوات3 - 1  ـــــــــــــــدةـــــــــــاملـــــــــــــ

   ملؤسسةويعتمد على حجم ا

  ةــــــــــــــــــــــــاملؤسس  الدوائر األكادميية واإلدارية  املستوى اإلداري

 KPIs - أهداف استراتيجية- مبادرات -قيم-  رسالة- رؤية    موازنة -  خطة عمل-   سنوية أهداف- SWOTحتليل   وىــــــــــــــــــــــــــاحملت
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  . التعرف على رؤية ورسالة وقيم اجلامعة-2

 : رؤية اجلامعة 
 .2018إدارة جمتمع املعرفة وتنظيمه وصوالً إىل جامعة مصنفة عاملياً يف غضون عام 

  
 :رسالة اجلامعة 
 جامعة رائدة بني اجلامعات املصنفة عاملياً من حيث توفريها خلربة تعليمية تعلمية متميزة لطلبتها وتبنيها برناجماً حبثياً إلنتاج أن تكون

 والتطبيقية ونشرها، واملسامهة بشكل فعال يف بناء ثقافة التعلم مدى احلياة، وحتسني مستوى احلياة يف جمتمعها احمللي املعرفة النظرية
 .واإلقليمي والعاملي

 :قيم اجلامعة 
 : واملساءلة، واحلرية األكادمييةالشفافية،  .1
 ،القيم العربيه واالسالميه .2
 الرتاهة؛ واإلنصاف؛ والعدالة .3
 زاإلبداع والتمي .4
 .القيادة والعمل بروح الفريق .5
 ستجابةاال .6
 . االنضباط .7
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 . التعرف على املهام األساسية بوحدة القبول والتسجيل- 3
 .قبول الطلبة وتسجيلهم وفقاً ألسس القبول 

 .اعداد ملف أكادميي لكل طالب حيوي أوراقه وسجله األكادميي 

 .التقومي اجلامعي / نهائية برنامج االمتحانات ال/ املسامهة يف توفري  الربامج الدراسية 

 .احملولني واملنتقلني / متابعة عمليات االنسحاب واإلضافة/مراقبة العبء الدراسي /متابعة اجراءات التسجيل الطالب  

 اصدار شهادات اخلرجيني/ طباعة كشوفات العالمات/ اعالن النتائج  

 . اخلرجيني/الطلبة املتفوقني /املنذرين / توفري قوائم بالطلبة املفصولني  

 واألطراف املعنية اختاذ  تسهل على القيادات األكادميية واإلداريةخدمات الكترونية، /احصائيات/ نظم معلوماتتوفري  
 .ة األكادميي الطلبةالقرارات ومتابعة شئون

 توعية الطلبة بأنظمة ولوائح الدراسة / املطويات اخلاصة بالوحدة/والكتيبات / اعداد النشرات 

 .)رفع كفاءة وتطوير مهارات وقدرات (كادر البشري من خالل دورات متخصصة يف إجراءات القبول والتسجيلتطوير ال 

سرعة /سهولة/أمن/سرية(لضمان ) التخريج/التسجيل /القبول (تطوير بيئة العمل وآليات وإجراءات العمل بالوحدة  
 .اإلرشاد اإللكتروين/ ر اإللكتروين االستفسا/ ، مع توفري خدمات التسجيل اإللكتروين )دقة املعلومات/
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 SWOTالسنوي باستخدام طريقة /التعرف على آلية التخطيط التشغيلي-4
  : للوحدة   SWOTحتليل  

 ).نقاط موجودة( تتميز ا الوحدة اليت trength S نقاط القوة .1
 ومسعتها لدى املستفيدين من النظم اإلدارية واملعلوماتيةباملوارد البشرية و املوارد املالية و بيئة العمل و القوة جوانب عادة ما تتعلق (

 ).خدمات الوحدة

 .)نقاط موجودة(بالوحدة  الضعف eaknessW نقاط الضعف .2
بعجز املوارد املالية، وعدم اكتمال البنية األساسية واملؤسسية ، وضعف املوارد البشرية واملهارات جوانب الضعف  عادة ما تتعلق (

 يف بعض جماالت العمل ، واخللل يف اهلياكل والعالقات التنظيمية ، وبعض مظاهر تدين الروح املعنوية واالنتماء والقدرات املتوفرة
 ). مما يؤثر على مسعة الوحدةةالتنظيمي واالغتراب الوظيفي ، وتدىن جودة األداء أو اخلدمات املقدم

غري موجودة وإجيادها يتطلب (  خالل مدة تنفيذ اخلطةحتقيقها   املمكن pportunities O الفرص .3
  .)ختطيط وجهد

غري موجودة وتفاديها يتطلب ختطيط  ( احملتمل مواجهتها خالل مدة تنفيذ اخلطةhreatsT التهديدات .4
  ).وجهد

 وإمنا كافة النقاط قد تكون داخلية أو خارجية/ بيئة داخلية تصنيف اليتضمن SWOTالنسخة األصلية من منوذج حتليل : مالحظة 
  .التكنولوجية على عمل الوحدة/االجتماعية/االقتصادية/مع األخذ يف االعتبار تأثري التغيريات السياسية ، خارجية
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  )تابع (SWOTالسنوي باستخدام طريقة /التعرف على آلية التخطيط التشغيلي- 4
 على اإلجابة خالل من وذلك ،األهداف وضع يف ا لالسترشاد التالية تباخلطوا نزودكم ،اإلدارية الدائرة/للكلية التشغيلية السنوية األهداف وضع على العمل إطار يف

  :التالية األسئلة
  :    الدائرة ا تتميز اليت القوة نقاط

  . الدائرة إدارة إشراف وحتت بالدائرة العمل فريق خالل من النقاط هذه حتديد يتم : مالحظة
  :   :بالدائرة الضعف نقاط

  .الدائرة إدارة إشراف وحتت بالدائرة العمل فريق خالل من النقاط هذه حتديد يتم : حظةمال
 تنفيذ مدة خالل اغتنامها أو حتقيقها املمكن الفرص
  ).واخلارجية الداخلية (اخلطة

:  
  .الدائرة إدارة إشراف وحتت بالدائرة العمل فريق خالل من النقاط هذه حتديد يتم : مالحظة

1. 

ليل
حت

 
SW

O
T

 
ئرة

لدا
ل

 تنفيذ مدة خالل بالدائرة مواجهتها احملتمل اتالتهديد  
  )وخارجياً داخلياً (اخلطة

:  
  .الدائرة إدارة إشراف وحتت بالدائرة العمل فريق خالل من النقاط هذه حتديد يتم : مالحظة

  :   الدائرة خدمات من املستفيدين متطلبات .2
 للنموذج استناداً حتديدها ومت سبق اليتو الكلية، أو الدائرة من باملستفيدين قائمة اعداد يتم : مالحظة

  .مستفيد لكل متطلبات حتديد مث ،)4(رقم
 رؤية(تشمل واليت اخلمسية خطتها يف اجلامعــــــــــــــــة توجــــــــــــه .3

 باألهداف عالقة هلا اليت االستراتيجيات /املبادرات + اجلامعة
  نفيذهات يف دور الكلية/وللدائرة للجامعة االستراتيجية

 :  
 هلا واليت للجامعة االستراتيجية اخلطة يف الواردة االستراتيجيات/ املبادرات اختيار يتم : مالحظة
  .لكم املرسل )الثاين االجتماع مبحضر املرفق للملف وفقاً  (الكلية/الدائرة عمل بطبيعة عالقة

 من املستفيدين متطلبات وحتقيق هدف، يعترب التهديدات وتفادي هدف، يعترب الفرص اغتنامو هدف، يعترب الضعف نقاط ومعاجلة هدف، يعترب القوة نقاط على احلفاظ •
 .للدائرة هدف يعترب الدائرة، عمل طبيعة من واليت للجامعة االستراتيجية األهداف بتحقيق العالقة ذات املبادرات حتديد جانب للدائرة،إىل أهدف أيضاً الكلية/الدائرة خدمات
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 )تابع (SWOTالسنوي باستخدام طريقة /لية التخطيط التشغيليالتعرف على آ- 4

  
   السنوية األهداف قائمة ) : 5.1 (جدول

  اهلدف تنفيذ زمن  املستهدف  القياس أدوات  األداء مؤشر  اهلدف  م.ر
1.           

2.           

3.           

4.           

5.           

6.           

7.           
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  .تقدمي أمثلة على أهداف سنوية بوحدة القبول والتسجيل- 5
    :هداف صياغة األمثال على

 
  مؤشرات األداء اهلدف م.ر

 )كيفية القياس(
   املستهدف

  )الرقم املراد حتقيقه(
زمن تنفيذ   أدوات القياس

  اهلدف
تطوير قدرات ومهارات العاملني  .1

 بوحدة القبول والتسجيل 
  عدد الدورات التدريبية املقدمة §
  أعداد املشاركني بالدورات §
 لدوراترضا املستفيدين من ا §

§ 10  
  .....% أو 20 §
متوسط الرضا  §

 3يزيد عن 

  
  

  استبيان

  2016أكتوبر 

PDF created with pdfFactory Pro trial version www.pdffactory.com

http://www.pdffactory.com


   ISO 9001جلامعة وفقاً ملتطلباتباتطوير النظام اإلداري روع   مش                                                          اجلامعــــــــــة األردنيــــــــــــــــــة  
 أهداف اجلودة : مع وحدة القبول والتسجيل الرابعاالجتماع        مركز االعتماد وضمان اجلودة                                                                         

 منسق جلنة تطوير النظام اإلداري باجلامعة                                                                                                                                      9 / 9

  
  
  
  

  ...ويف اخلتام             
  وحسن مشاركتكمواهتمامكم نشكر لكم حضوركم 
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