
   ISO 9001تجلامعة وفقاً ملتطلباباتطوير النظام اإلداري مشروع                                                             اجلامعــــــــــة األردنيــــــــــــــــــة  
 أهداف اجلودة  أعضاء اللجنة بالدوائر اإلدارية حولمع  السادساالجتماع مركز االعتماد وضمان اجلودة                                                                    

 منسق جلنة تطوير النظام اإلداري باجلامعة                                                                                                                                      ٨/  ١

  االجتماع :جدول أعمال 
  يهدف اجتماع إىل :  

 عامة يف التخطيط.الالتعرف على القواعد  .١

 التعرف على رؤية ورسالة وقيم اجلامعة. .٢

 SWOTالتعرف على آلية التخطيط التشغيلي/السنوي باستخدام طريقة  .٣

  .للدوائر اإلدارية تقدمي أمثلة على أهداف سنوية .٤
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 يط.قواعد عامة يف التخطالتعرف على  -١

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

  التخطيط االستراتيجي  التخطيط التشغيلي  البند
  سنة ٢٠-٥  سنوات ٣ -١  ـــــــــــــــدةـــــــــــاملـــــــــــــ

   ويعتمد على حجم املؤسسة

  ةــــــــــــــــــــــــملؤسسا  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. -٢

 رؤية اجلامعة:  
 .٢٠١٨جامعة مصنفة عاملياً يف غضون عام  إدارة جمتمع املعرفة وتنظيمه وصوالً إىل

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

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

 :قيم اجلامعة 
 واملساءلة، واحلرية األكادميية: الشفافية،  .١
 ،القيم العربيه واالسالميه .٢
 الرتاهة؛ واإلنصاف؛ والعدالة .٣
 زاإلبداع والتمي .٤
 .القيادة والعمل بروح الفريق .٥
 ستجابةاال .٦
 االنضباط.  .٧
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 SWOTرف على آلية التخطيط التشغيلي/السنوي باستخدام طريقة التع- ٣
 : للوحدة    SWOTحتليل  

 ).نقاط موجودة( تتميز ا الوحدةاليت  trength S نقاط القوة .١
ستفيدين من ومسعتها لدى امل باملوارد البشرية و املوارد املالية و بيئة العمل و النظم اإلدارية واملعلوماتيةالقوة (عادة ما تتعلق جوانب 

 ).خدمات الوحدة

 .)نقاط موجودةبالوحدة ( الضعف eaknessW نقاط الضعف .٢
بعجز املوارد املالية، وعدم اكتمال البنية األساسية واملؤسسية ، وضعف املوارد البشرية واملهارات (عادة ما تتعلق جوانب الضعف  

العالقات التنظيمية ، وبعض مظاهر تدين الروح املعنوية واالنتماء والقدرات املتوفرة يف بعض جماالت العمل ، واخللل يف اهلياكل و
 ).مما يؤثر على مسعة الوحدة التنظيمي واالغتراب الوظيفي ، وتدىن جودة األداء أو اخلدمات املقدمة

غري موجودة وإجيادها يتطلب ( خالل مدة تنفيذ اخلطة حتقيقها املمكن   pportunities O الفرص .٣
  .ختطيط وجهد)

غري موجودة وتفاديها يتطلب ختطيط ( احملتمل مواجهتها خالل مدة تنفيذ اخلطة hreatsT تهديداتال .٤
  وجهد).

وإمنا كافة النقاط قد تكون داخلية أو  تصنيف بيئة داخلية/خارجية اليتضمن  SWOTمالحظة : النسخة األصلية من منوذج حتليل 
  .ياسية /االقتصادية/االجتماعية/التكنولوجية على عمل الوحدةمع األخذ يف االعتبار تأثري التغيريات الس، خارجية
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  (تابع) SWOTالتعرف على آلية التخطيط التشغيلي/السنوي باستخدام طريقة - ٣

 لكوذ ،األهداف وضع يف ا لالسترشاد التالية باخلطوات نزودكم ،اإلدارية الدائرة/للكلية التشغيلية السنوية األهداف وضع على العمل إطار يف
  :التالية األسئلة على اإلجابة خالل من
١. 

ليل
حت

 
SW

O
T

 
ئرة

لدا
ل

  

 وحتت بالدائرة العمل فريق خالل من النقاط هذه حتديد يتم:  مالحظة:    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:  مالحظة:  اخلطة تنفيذ مدة خالل اغتنامها أو حتقيقها املمكن الفرص
  .الدائرة إدارة إشراف

 تنفيذ مدة خالل بالدائرة مواجهتها احملتمل التهديدات
  .اخلطة

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

 سبق واليت الكلية، أو الدائرة من باملستفيدين قائمة اعداد يتم:  مالحظة:  الدائرة خدمات من املستفيدين متطلبات .٢
  .مستفيد لكل متطلبات حتديد مث ،)٤(رقم للنموذج استناداً حتديدها ومت

 رؤية(تشمل واليت اخلمسية خطتها يف اجلامعــــــــــــــــة ـــــــــهتوجـــ .٣
 باألهداف عالقة هلا اليت االستراتيجيات/ املبادرات+  اجلامعة

  تنفيذها يف دور الكلية/وللدائرة للجامعة االستراتيجية

 اخلطة يف الواردة االستراتيجيات/ املبادرات اختيار يتم:  مالحظة:
 وفقاً(  الكلية/الدائرة عمل بطبيعة عالقة هلا واليت لجامعةل االستراتيجية

  .لكم املرسل) الثاين االجتماع مبحضر املرفق للملف

 وحتقيق هدف، يعترب التهديدات وتفادي هدف، يعترب الفرص واغتنام هدف، يعترب الضعف نقاط ومعاجلة هدف، يعترب القوة نقاط على احلفاظ •
 للجامعة االستراتيجية األهداف بتحقيق العالقة ذات املبادرات حتديد جانب للدائرة،إىل أهدف أيضاً الكلية/الدائرة خدمات من املستفيدين متطلبات

 .للدائرة هدف يعترب الدائرة، عمل طبيعة من واليت
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  (تابع) SWOTالتعرف على آلية التخطيط التشغيلي/السنوي باستخدام طريقة -٤
  

   سنويةال األهداف قائمة) :  ٥,١( جدول
  اهلدف تنفيذ زمن  املستهدف  القياس أدوات  األداء مؤشر  اهلدف  م.ر
١.           

٢.           

٣.           

٤.           

٥.           

٦.           

٧.           
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  .بالدوائر اإلداريةتقدمي أمثلة على أهداف سنوية -٤
  

 :مواصفات اهلدف  
  ، مرتبط بزمن.للتحقيق قابل،  متفق عليه،  قابل للقياس،  حمدد:  SMARTأن تتوفر يف اهلدف مواصفات 

   :هدفصياغة  مثال على 
  مؤشرات األداء اهلدف ر.م

 (كيفية القياس)
  املستهدف 

  )الرقم املراد حتقيقه(
زمن   أدوات القياس

تنفيذ 
  اهلدف

تطوير قدرات ومهارات  .١
 فريق العمل بالدائرة

  أعداد املشاركني بالدورات §
  عدد الدورات التدريبية املقدمة §
 ن الدوراترضا املستفيدين م §

§ ١٠  
  أو .....% ٢٠ §
 ٣متوسط الرضا يزيد عن  §

  
  

  استبيان

٢٠١٦ /١٠  

حوسبة إجراءات العمل  .٢
(إجراءات  بالدائرة

الترقية/أرشفة ملفات 
  .طلبة/..اخل)

 يف الترقية عدد اإلجراءات املراد حوسبتها §
  عدد امللفات املراد أرشفتها §

 إجراء. ٣ §
  ملف. ١٠٠٠ §

معاينة أنظمة  §
  املعلومات.

نات سحب عي §
  عشوائية

٠٨/٢٠١٦  
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  ويف اخلتام ...            
  وحسن مشاركتكمواهتمامكم نشكر لكم حضوركم 
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