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الورشةمنالهدف

.بأهميتهاوالتعريفالجودةثقافةنشر•

.االستراتيجيالتخطيطبمفهومالتعريف•

.االستراتيجيةبالخطةالتعريف•

.االستراتيجيةواألهدافبالغاياتالتعريف•

.يةوالتنفيذالتشغيليةالخطةبينالتفريق•

اعدادهاتومتطلباالتنفيذيةالخطةبنموذجالتعريف•

وحداتوالوالمراكزللكلياتبالنسبةوخصوصيتها

.اإلداريةوالدوائر
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:منهجية إعداد الخطة االستراتيجية

وفق ( 2022-2017)الجامعة األردنية خطتها االستراتيجية لألعوام وضعت 

.علميةمنهجية 

من ذويمن اإلدارة العليا ومتخصصين تم ذلك من خالل تشكيل لجنة وقد 

ذهني عصفالداخلية والخارجية للجامعة؛ وجلسات وتقييم األوضاع والخبرة؛ 

بمشاركة مختلف جهات الجامعة وورش عمل للشركاء المعنيين بالجامعة، 

الخطة يتم من خاللها تقييم األداء ومدى تحقق أهدافتقرير سنوي عنها ويصدر 

.االستراتيجية

:متوفرة على الموقع اإللكتروني لمركز االعتماد وضمان الجودةالخطة التشغيلية والتنفيذية 

http://sites.ju.edu.jo/ar/pqmc/FacultyForms/Forms/Disp_Form.aspx
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Strategicاالستراتيجيةالخطة Plan

خاللمنتتمالجامعةمستقبللرسموعمليّةفكريّةمنهجيّةهي

فرصهاوتشخيصالداخليّةبيئتهافيضعفهاومواطنقوتهامكامنتحليل-

.(SWOT)الخارجيّةبيئتهافيوتهديداتها

.(Stakeholders)العالقةوأصحابالشركاءواحتياجاتآراءاستشراف-

وتقييمفيذ،التنورقابةالتوّجه،هذاوتنفيذاالستراتيجي،توّجههابناءثممن-

.نتائجه
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SWOT تحليل البيئة الداخلية والخارجية
Internal

•Strength
•Weakness

External
•Opportunity
•Threat

Stakeholdersالعالقةأصحاب
:مكل من يؤثر ويتأثر بالجامعة من داخل وخارج الحر

ي أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والطلبة والمجتمع المحل: )مثل

....(والوزارات وغيرها



Strategicاالستراتيجيالتخطيطفوائد Plan:

.المدىوقصيرةطويلةأهدافوضعخاللمنللمستقبلاالستعداد-1

.الجامعةجهاتجميعبينالتنسيقتفعيل-2

.الجماعيالعملوتعزيزالعملتنظيم-3

.المنظمةأهدافتحقيقفيالجدية-4

.هدافاألتحققعدمأسبابعلىالتغلب-5

.الرقابيالنظامتفعيل-6
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Visionالرؤية

.إليهالوصولوكيفيةللمستقبلاالستعداد•

.المستقبلفيتحقيقهالمطلوبالحلم•

.الحفظوسهلةرنانةوعبارةمشرقةصورة•

1سؤالعلىتجيب• W

Why

:األردنيةالجامعة

اديا  وريوبحثيا  أكاديميا  متميزةذكيةعالميةجامعة

.وثقافيا  
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Missionالرسالة

.المؤسسةوجودسببيوضحبيان•

.(الحاضرعنتتحدث)وتوجهاتهاعملهاطريقة•

!!تأسستلماذا•

.االسترتيجيةالخطةعليهاتبنى•

4Wأسئلةعلىأجوبة•

Who, What, When, Where

:األردنيةالجامعةرسالة

منتجةحوثبوإجراءللطلبةمتميزةتعلُّميةخبرةتوفير

جاذبةبيئةضمنمتينةمجتمعيةجسوروبناءللمعرفة

.ةوالريادواالبتكارلإلبداعومحفزةماليا  مستقرة
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Valuesالقيم
.والمعتقدات األساسية التي تلتزم بها المؤسسةالرئيسية المبادئ 

انتماء،وانفتاح،تسامح،عدالةشفافية،نزاهة،:األردنيةالجامعةقيم
.رشيدةحوكمة،مجتمعيتفاعل

 Strategic Goalsاالستراتيجيةالغايات 
.المدى الطويلأهداف مستقبلية تتحقق في 

Strategic Objectivesاالستراتيجيةاألهداف 
:  يجب أن تكون، ولتحقيق الغايات االستراتيجيةقصيرة األجل تطلعات مستقبلية 

:  SMART. محددة، قابلة للقياس، قابلة للتطبيق، واقعية، محددة زمنيا  

(Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Timely).
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األولىالغاية االستراتيجية 
عالميةأكاديمية وطلبة بمستويات هيئة 

االستراتيجيةاألهداف

:األكاديميةالهيئة

.اعليتهموفكفاءتهموزيادةاألكاديميينومعارفقدراتفياالستثمارتعزيز1.

.عالميةمراكزإلىللوصولاألكاديميينوتحفيزدعم2.

.الطلبةمعاألكاديميينتفاعلتعزيز3.

.والريادةاإلبداعفيالمهاراتوتعزيزالمستمرالمهنيالتطويرفرصتوفير4.

.متميزةتدريسيةهيئةتوفيرعلىالعمل5.
:الطلبة

واالبتكاراإلبداعمهاراتتطوير1.
.الطلبةلدىوالريادية

.لبةللطومهنيةوتوجيهيةونفسيةتربويةإرشاديةمتميزةخدماتتقديم1.

.والعالميواإلقليميالمحليالمستوىعلىالطلبةتميز2.

.األردنيينغيرالطلبةنسبةوتعزيزالطالبيالجسمتنويع3.

.المحليالمجتمعمعالطلبةتفاعلآلياتتطوير4.
10



الثانيةالغاية االستراتيجية 
وفعَالجاذبة وتعلم وتعليم متطور برامج 

األهداف االستراتيجية

والتعليمعلّمالتخاللمنالطلبةلدىوالحياتيةوالمهنيةالعقليةالمهاراتتعزيز1.

التعلّمنتاجاتمستوىتحسين2.

وأسسةواضحتعلمنتاجاتعلىمبنيومبتكرتفاعليمدمجتعلّمتطوير3.
.محددةتقويم

.الحديثةالتدريسأساليباستخدام4.

.يةالعالمالممارساتافضللمواكبةدوريبشكلالدراسيةالخططتطوير5.

.اإللكترونيوالتعليمالتعلّمومساهمةدورتعظيم6.

.العملسوقباحتياجاتالدراسيةالتخصصاتربط7.

.العالميةالجامعيةالتصنيفاتسلمعلىوتصنيفهاالجامعةبوضعاالرتقاء8.

رامجالبجميعفيوالعالميةالمحليةالجودةوضماناالعتمادمعاييرتبني9.
.األكاديمية

الهيئةاءألعضالطلبةنسبفيالصلةذاتالعالميةالمعاييرلتحقيقالسعي10.
.األكاديميةالبرامجفيالتدريسية

11.عةالجامفيوالتعليمللتعلّمالمساندةوالمستلزماتالمرافقتطوير11.



الثالثةاالستراتيجية الغاية 
للمعرفةعلمية رصينة ومؤثرة منتجة أبحاث 

االستراتيجيةاألهداف 

.لمعرفةلومنتجةالمستوىعالميةنوعيةعلميةأبحاثوتطويرمعارفتوليد1.

وإقليميا  ا  وطنيمعاصرةوتحدياتوقضايامشكالتعلىالبحثيةالجهودتركيز2.
.وعالميا  

.االختراعلبراءاتوموصلةمنتجةتطبيقيةأبحاثنحوالتوجه3.

.البحثيةالتحتيةالبنيةلتطويركافيةمواردتخصيص4.

.العلميللبحثالكافيةالمعلوماتمصادرتوفير5.

ستوىالمعالميةنشرودورعاليتأثيرمعاملذاتمجالتفيالنشرتشجيع6.
.للبحوثالعلمياالستشهادوتعزيز

12



الرابعةالغاية االستراتيجية 
مستوىالجامعية ذكية متطورة مستقرة مالياً وذات كفاءة مؤسسية عالمية بيئة 

االستراتيجيةاألهداف 

.مستدامةماليةمواردضمان1.

.والتبرعاتوالمبادراتالوقفياتخاللمنالماليالوضعتعزيز2.

.قنواتهوتطويراالستثمارفيالتوسع3.

.للبيئةوصديقةوصحيةآمنةجامعيةبيئةتطوير4.

لبنيةباواالرتقاءواإلجراءاتالعملياتأتمتتة)الذكيةالجامعةنحوالتحول5.
.(والمعلوماتيةالتقنية

.داريةواإلاألكاديميةالجامعةمرافقجميعفيالجودةضمانمتطلباتتحقيق6.

.كافةالجامعةفيالعاملينلدىالجودةثقافةتجذير7.

.والحاكميةاإلدارةممارساتأفضلوفقالمؤسسيةالتنافسيةتعزيز8.
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الخامسةالغاية االستراتيجية 
فاعلةثقافٌي تنويري وتنمية مجتمعية منبٌر 

األهداف االستراتيجية

.مضافةقيمةذاتمجتمعيةخدماتتطوير1.

.التنمويةالقضايافيالمحليالمجتمعمساعدةعلىالجهودتركيز2.

.للجامعةوالتوعويوالثقافياإلعالميالدورتعزيز3.

.الخريجينمعالعالقةفياالستثمار4.

المجاالتفيالدولية/الوطنيةاللجانأعمالفياألكاديميينمشاركةدعم5.

.المتعددة

.المجتمعوخدمةالثقافيةالمنظومتينفاعليةزيادة6.
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األهداف االستراتيجية

دوليةووعربيةمحليةفاعلةاستراتيجيةشراكاتتطوير1.

حوثالبتدعمالتيالخارجيةالجهاتمعالعالقاتتطوير2.

.القدراتوبناءالعلمية

عالميةجامعاتمعمشتركةعليادراساتبرامجطرح3.

.دوليةومؤسسات

.عالميا  والمعارفالخبراتتبادل4.

نشورالموتصنيفلتوثيقللمعلوماتعالمينظامإنشاء5.

.العربيةباللغة

15.الدوليةوالمنحالبرامجمناالستفادةتعظيم6.

السادسةالغاية االستراتيجية 

ً واقليماستراتيجية مؤثرة مع ذوي العالقة محلياً شراكات  يا



Operational Planالخطة التشغيلية
منعتمدةمشاملةتفاصيلعلىحتويتوللجامعةاالستراتيجيةالخطةمنمنبثقة

ميعجعلىوتعممفقط،بالجامعةخاصةوهيوثابتةاالستراتيجيةالخطةلجنة
:يليماعلىوتحتوي،الجامعةجهات

الغاية

االستراتيجية

الهدف 
االستراتيجي

مؤشرات
األداء

مؤشرات 
النتائج

أدوات 
الجهة المُستهَدفالقياس

المسؤولة 
المدة 
الزمنية

Action Plan( التنفيذية)الخطة اإلجرائية 

ادراتوالمباألهداف:علىتشتملتنفيذيةعناصرمجموعةمنيتكونعملياطار

،االنجازونسبةوالمتحققوالمستهدفةيالرئيسداءاألومؤشراتواإلجراءات

:يليماعلىوتحوي،واحدةسنةاالجرائيةالخطةعمرويكون

الهدف 
االستراتيجي

ةالمنهجيخطوات تطبيق المُستهَدفمؤشر األداء
ما نسبة

تم انجازه
النتائج

هل تحقق  
ف؟ المُستهدَ 

تقييم 
ةالمنهجي
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:كالتاليأجزاءثالثةإلىالتنفيذيةالخطةوتقسم

الجزء األول

(للجميع، وال يمكن تغييرهاثابتة)

جميعتنطبقالوقد.التعديلأوللتغييرقابلةيروغاالستراتيجية،الخطةلجنةمنمعتمدة

:وتتضمنالجهات،بعضعلىمستهدفاتهاأواالستراتيجيةأهدافهاأوغايتها

KPI(Keyاألداءمؤشر-1 Performance Indicator):للقياسقابلةقيمةهي

.الرئيسيةالعملأهدافوإنجازتحقيقفيالمؤسسةفعاليةمدىتوضح

هدفت،والتحقيققياسللقابلةيةئومنسبةأوصحيحرقمهو:(Target)المستهدف-2

كلبشاالستراتيجيالهدفتحققمدىيعكسوالذيإليهاالوصولمنالمسؤولةالجهة

.تحققهعدمأوجزئيأوكامل

الغايات االستراتيجية

Strategic Goals

ةف االستراتيجياهداأل

Strategic Objectives 

مؤشر األداء

KPI

المُستهَدف

Target
17



ثانيالجزء ال

(العام األكاديميبدايةتعبأ )

(اإلداريةائروالدووالوحداتوالمراكزوالبحثيةاألكاديميةوالمراكزالكليات)قِبلمنتعبأ

لغايةاوبالتاليالمطلوباالستراتيجيالهدفلتحقيقوذلكعملها،طبيعةحسبكل

:وتتضمنللجامعة،االستراتيجية

:(Deployment)المنهجيةتطبيقخطوات-1

حيثبأكثرأوخطةشكلعلىالعملمنهجيةتوضح،المدىقصيرةمستقبليةتطلعات

.(TEXT)،،،(SMART)محددوقتوضمنوالقياسللتطبيقوقابلةمحددةتكون

(TEXT/األكاديميبداية العام في تعبأ )

:خطوات تطبيق المنهجية

(Deployment)فعلياً ا تبنيهالتي سيتم المبادرات أو األنشطة كيفية تنفيذ 
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ثالثالجزء ال
(العام األكاديمينهايةتعبأ )

حسبكل(ةاإلداريوالدوائروالوحداتوالمراكزوالبحثيةاألكاديميةوالمراكزالكليات)قِبلمنتعبأ

.عملهاطبيعة

:(Results)إنجازهتمما-1

Number)فقطمئويةنسبةأوصحيحكرقمبالمستهدفمرتبطهو or Percentage).

Results)النتائج-2 Details):

.(Text)إنجازهتممايبينمرفقوجوديذكرأونقاطأوفقرةشكلعلىإنجازهتممالفص  يُ 

نهاية العام في تعبأ )

( NUMBER/األكاديمي

العامنهاية في تعبأ )

( TEXT/األكاديمي
ام نهاية العتعبأ في )

(األكاديمي
نهاية العام تعبأ في )

( TEXT/األكاديمي

عدد أو نسبة )ما تم إنجازه 

(من المستهدف المطلوب

(Results)

:النتائج

تفاصيل ما تم إنجازه

(Results Details)

؟ المُستهَدفتحققهل 

(ال/جزئي/نعم)

ق تقييم المنهجية والتطبي

ألغراض التحسين في 

المستقبل

(Assessment  and  
Refinement)
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:كانإذا:ال/جزئي/نعم)المستهدفتحققهل)-3

(كاملبشكلالهدفتحقق)،نعمهوفالجوابالمستهدفيساويأوكبرأإنجازهتمما.

(جزئيبشكلالهدفتحقق)،جزئيهوفالجوابصفرمنأكبروالمستهدفمنقلأإنجازهتمما.

(الهدفيتحققلم)،الالنتيجةصفرإنجازهتمما.

Assessment)والتطبيقالمنهجيةتقييم-4 and Refinement):

جراءاتاالوالهدف،تحققعدمسببوتوضيحسليمة،غيرأمسليمةهيهلالمنهجيةتقييمميت

.المستقبلفياتخاذهايجبالتيالتحسينيةوالمقترحات
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االستراتيجيالهدف 

(Strategic Objective)

مؤشر األداء

(KPI)

المُستهَدف

(Target)

(TEXT/بداية العام األكاديميفي تعبأ )
نهاية العام في تعبأ )

( NUMBER/األكاديمي

رقم صحيح أو نسبة  مئوية )

(حسب المستهدف المطلوب

نهاية العام في تعبأ )

(TEXT/األكاديمي

نهاية العام تعبأ في )

(األكاديمي

هدف بناًء على قيمة المست

المطلوب

نهاية العام في تعبأ )

(TEXT/األكاديمي

:خطوات تطبيق المنهجية

نفيذها التي سيتم ت( األنشطة أو المبادرات)

(Deployment)فعلياً 

عدد أو )ما تم إنجازه 

نسبة من المستهدف 

(المطلوب

(Results)

:النتائج

تفاصيل ما تم 

إنجازه

(Results 

Details)

هل تحقق  

المُستهدَف؟ 

(ال/جزئي/نعم)

تقييم المنهجية 

والتطبيق ألغراض

التحسين في 

المستقبل

(Assessment  

and  

Refinement)

.هيئة أكاديمية/ هيئة أكاديمية وطلبة بُمستويات عالميّة: الغاية االستراتيجية األولى

يالثان

دعم وتحفيز 

ل األكاديميين للوصو

إلى مراكز عالمية

عدد 

األكاديميين

المميزين 

عالمياً 

 ً .وإقليميا

جائزة واحدة أو تم 

الترشح لها أو موقع 

عضو 40مهم لكل 

ت الكليا)هيئة تدريس 

والمراكز األكاديمية 

(.والبحثية

ضور بأعضاء هيئة تدريس لحالتنسيب -

.مؤتمرات محلية وإقليمية وعالمية

اً من مختبر بحثي يلبي بعضتأسيس -

ليا حاجات الباحثين وطلبة الدراسات الع

ة في الكلية وتزويده بأجهزة متخصص

.ذات استخدام مشترك

قائمة بالمسابقات المحلية إعداد -

.لنةواالقليمية والعالمية بحيث تكون مع

ة أو الحاصلين على جوائز محليتكريم -

.إقليمية أو عالمية

4

:محلية

الجائزة اسم -

والحاصل عليها 

الجائزة اسم -

والحاصل عليها

:إقليمية

الجائزة اسم -

والحاصل عليها

:عالمية

الجائزة اسم -

والحاصل عليها

سليمةنعم

مثال توضيحي من نموذج الخطة التنفيذية
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مثال توضيحي من نموذج الخطة التنفيذية

:المستهدف 
تعلم دورة تنمية القدرات في مجاالت ال/ حضور كل عضو هيئة تدريس نشاطا  

الكلية أو المركز األكاديمي)والتعليم واحدا  على األقل 

:خطوات العمل
ي كلية برنامج لدورات وورشات عمل ألعضاء هيئة التدريس واالداريين فعمل 1.

ضمن خطة الكليات للتدريب 2022-2021الطب  للعام األكاديمي 
(.يبين خطة التدريب1مرفق)المتخصص  

.متنسيب بأعضاء هيئة التدريس لمؤتمرات خاصة بالتعليم والتعلي2.

.عقد مؤتمر سنوي في مجال التعليم والتعلم3.

التعاميم للدورات والورشات التي يعقدها مركز االعتماد ومركز متابعة 4.
.االستشارات والمراكز األخرى بالجامع  

.التدريستوثيق حضور الدورات والورشات من قبل  أعضاء هيئة 5.

جه أثر الورشات التدريبية على فعالية االداء من خالل استبانة مو قياس6.
.للطلبة وأعضاء هيئة التدريس



هيئة أكاديمية وطلبة بمستويات عالمية   :الغاية االستراتيجية األولى

المُستهَدفالهدف االستراتيجي#
از نسبة اإلنج

%

نسبة 

%التباين 

بة أسباب عدم تحقيق النس

المطلوبة

الهيئة األكاديمية

األول

تعزيز االستثمار في قدرات 

وزيادة ومعارف األكاديميين

كفاءتهم وفاعليتهم

حضور كل عضو هيئة تدريس 

نشاطاً واحداً على االقل
1000-

الثاني
ول دعم وتحفيز األكاديميين للوص

إلى مراكز عالمية

جائزة واحدة أو تم الترشح لها أو 

عضو هيئة 40موقع مهم لكل 

تدريس

5050
التحقق ذكر سبب عدم

%100بنسبة 
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نسب اإلنجاز من المستهدف

:نسبة ما تم تحقيقه من المستهدف والمعادلة
%100( *المستهدف المطلوب÷ ما تم إنجازه )



%.100فالنسبة  المستهدف يساوي أوأكبرما تم إنجازه مقدار : الحالة األولى
(1)المثال

.جائزتين:المطلوبالمستهدف
.جوائز4:إنجازهماتم
4÷2=22*100=200%100اإلنجازنسبة%

.%200وليس%100بنسبةالمستهدفتحقيق
(2)المثال

%60هنيقلالالطلبةرضامستوى :المطلوبالمستهدف
.%80:إنجازهماتم
80÷60=1.31.3*100=130%100اإلنجازنسبة%

.%130وليس%100بنسبةالمستهدفتحقيق

(3)المثال
.جائزتين:المستهدف

.جائزتين:إنجازهماتم
2÷2=11*100=100%100اإلنجازنسبة%

.%100بنسبةالمستهدفتحقيق
24



.صفرمنوأكبرالمستهدفمنأقلإنجازهتممامقدار:الثانيةالحالة
المطلوبةعدم تحقيق النسبة ويتم فيها ذكر أسباب 

(1)المثال
.جائزتين:المطلوبالمستهدف

.واحدةجائزة:إنجازهماتم
1÷2=0.50.5*100=50%50اإلنجازنسبة%

.%50بنسبةالمستهدفتحقيق

(2)مثال
%60هنيقلالالطلبةرضامستوى :المطلوبالمستهدف

.%50:إنجازهماتم
50÷60=0.830.83*100=83%83اإلنجازنسبة%

.%50وليس%83بنسبةالمستهدفتحقيق
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:الثالثةالحالة
تحقيقيتمولمصفر،المستهدفمنإنجازهتممامقدار

%0:المستهدف
المطلوبةويتم فيها ذكر أسباب عدم تحقيق النسبة 

:الرابعةالحالة
متوفرغير:اإلحصائيةتوفرعندحالفي

ويتم فيها ذكر أسباب عدم توفر النتيجة

:الخامسةالحالة
ال:الجهةعملطبيعةمعالمستهدفانطباقعدمحالفي

ينطبق
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دور الجهات المسؤولة عن الخطة التنفيذية في الكليات

:(العليااإلدارة)التنفيذيةللخطةالمعدةالجهة

.(مادهاواعتالتنفيذيةالخطةوضعفيالمشاركة):الكليةمجلس/الكليةعميد-

ىعلالتنفيذيةالخطةوضعفيالمشاركة):األقساممجالس/األقسامرؤساء-

.(إلداريةواالتدريسيةالهيئةألعضاءاإلنجازاتتوثيقومتابعةالقسممستوى

:والمساندةالداعمةوالجهاتالشركاء

.(عتهاومتابوإعدادهاالتنفيذيةالخطةوضعفيالعليااإلدارةدعم)الجودةلجان-

االعتمادمركزمعالتنسيق)االرتباطوضابطللجودةالعميدمساعد/نائب-

دادإلعالتنفيذيةللخطةالمعدةالجهاتمنالبياناتوتجميعالجودة،وضمان

.(الكليةمجلسعلىلعرضهاالكلية،مستوىعلىالنهائيالتقرير

عوضفيوالمشاركةاإلنجازاتتوثيق)واإلداريةالتدريسيةالهيئةأعضاء-

27.(التنفيذيةالخطة



دور الجهات المسؤولة عن الخطة التنفيذية في الوحدات والدوائر اإلدارية

:(العليااإلدارة)التنفيذيةللخطةالمعدةالجهة

.(واعتمادهاالتنفيذيةالخطةوضعفيالمشاركة)المدير-

الدائرةمستوىعلىالتنفيذيةالخطةوضعفيالمشاركة)والشعبالدوائرمدراء-

.(اإلنجازاتتوثيقومتابعةوالشعبة

:والمساندةالداعمةوالجهاتالشركاء

.(عتهاومتابوإعدادهاالتنفيذيةالخطةوضعفيالعليااإلدارةدعم)الجودةلجان-

دةالمعوالجهاتالجودةوضماناالعتمادمركزمعالتنسيق)االرتباطضابط-

علىوعرضهاوالشعبالدوائرمنالنهائيةالبياناتوتجميعالعمللخطة

.(المدير

.(نفيذيةالتالخطةوضعفيوالمشاركةاإلنجازاتتوثيق)اإلداريةالهيئةأعضاء-
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:عامةمالحظات

.(...حدةو/دائرة/مركز/كلية)التنفيذيةللخطةالمعدةالجهةاسمكتابةضرورة•

يفالجودةوضماناالعتمادلمركزإنجازهاوتقريرالتنفيذيةالخطةتزويد•
.تأخيردونالمحددالموعد

.فردوليسفريقعملالتنفيذيةالخطةإعداد•

.التنفيذيةةللخطالمعدةالجهةفيالمستوياتجميععلىالتنفيذيةالخطةمناقشة•

.العملخطواتتطبيقمتابعةضرورة•

العامةنهايفيالبياناتعيتجموعدمدائمبشكلالمنجزالعملتوثيقضرورة•

يةإحصائوجودعدمأوالبياناتدقةمعدعليهيترتبوالذيفقطاألكاديمي
.المطلوبالمستهدفتحققعدموبالتالي

روجللخالتوثيقمسؤوليةفيالمشتركةالجهاتبينماالتنسيقضرورة•
.وواضحةدقيقةبإحصائية

تإنجازاتقريرمعمرفقتحققودليلاإلنجازاتتوثيقملفوجودةرضرو•

.التنفيذيةالخطة
Microsoft)اإلنجازنسببنموذجتزويدضرورة• Excel)العامنهايةفي

.التنفيذيةالخطةإنجازاتتقريرتزويدعنداألكاديمي
29



فريق عمل مركز االعتماد وضمان الجودة

الجامعة األردنية
شكراً للجميع

30


