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 رقم/اسم العملية : .1

QP- SON-01 تصميم البرنامج األكاديمي 
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هييي عمليييية تطييوير مواصيييفات البرنيييامج األكيياديمي حييييث ييييتم تحديييد نتاجيييات اليييتعلم الخاصيية بالبرنيييامج األكييياديمي و  2-1

استراتيجيات التعلم و آليات تقييم الطلبة املستعملة. إذ تظهر العملية وصف املواد الدراسيية الخاصية بالبرنيامج 

 إلى  (Program Learning Outcomes)و كيفية ترابطها مع مخرجات البرنامج 
ً
لتقود إلى املؤهل الخاص به استنادا

 معايير ضمان الجودة الوطنية و الدولية.
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تهيييدف العملييييية لتقييييديم املعلومييييات الضييييرورية عيييين البرنيييامج األكيييياديمي ألعضيييياء هيئيييية التييييدريس و الطلبيييية و هيئييييات  3-1

 االعتماد و يعطيهم فرصة لتحسين و ضمان الجودة

 

  مؤشرات أداء العملية .4

،مييييييع نهاييييييية العييييييام %100البييييييرامج التييييييي لييييييدوها وثيقيييييية معتمييييييدة ملواصييييييفات البرنييييييامج األكيييييياديمي بالكلييييييية   % 4-1

 األكاديمي.

املييييواد الدراسييييية التييييي لييييدوها وثييييائق معتمييييدة ملخططييييات املييييواد الدراسييييية بكييييل برنييييامج ميييين بييييرامج الكلييييية   % 4-2

 ،مع نهاية العام األكاديمي.100%

 %100البرامج التي تم مراجعة وتطوير نتاجات التعلم لها من ِقبل لجنة مختصة التقل عن  % 4-3

 

  بنود املواصفة ذات العالقة .5

5-1 4-4 

 

  مجال تطبيق العملية .6

 الكليات، املراكز األكاديمية 6-1

 

  املسئوليات: .7

 تطوير مخططات املواد الدراسيةاعضاء هيئة التدريس في القسم:  7-1

تعبئة النموذج الخاص بمواصفات البرنامج االكاديمي و االشراف على  رئيس القسم األكاديمي/منسق البرنامج: 7-2
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مراجعة مواصفات البرنامج االكاديمي و مخططات  لجنة الخطة في الكلية/ لجنة الدراسات العليا في الكلية: 7-3

 مادهااملواد الدراسية واعت
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 .دراسات عليا

 االكاديمي واعتماده وتحويله للمعنيين مراجعة نموذج مواصفات البرنامج لجنة الخطة الدراسية بالجامعة: 7-8

7-9 
حفظ النسخ النهائية للخطة الدراسية و مخططات املواد الدراسية و ارسال  مساعد العميد لشؤون الجودة:

 نسخة منها الى ضابط ارتباط املوقع االلكتروني للكلية او املركز االكاديمي

7-10 
وضع النسخ النهائية للخطة الدراسية و مخططات ركز االكاديمي: ضابط ارتباط املوقع االلكتروني للكلية او امل

 املواد الدراسية على موقع الكلية/املركز االكاديمي

 

  مدخالت العملية .8

 كتاب املوافقة املبدئية على مقترح استحداث البرنامج من قبل مجلس العمداء 8-1

 والصادر من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي.دليل معايير ضمان الجودة الخاص بالبرنامج األكاديمي،  8-2

 مواصفات برنامج أكاديمي )مرجعي( إقليمي أو دولي )إن ُوجد( 8-3

 الدكتوراه(–املاجستير -مواصفات خريج الجامعة األردنية )البكالوريوس 8-4
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  العملية مخرجات .9

 وثيقة معتمد ملواصفات البرنامج االكاديمي 9-1

 وثيقة معتمدة ملخططات املواد الدراسية 9-2
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  معايير/ضوابط العملية .10

معايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي )اإلطار العام لتعليمات ومعايير  االعتماد الخاص للتخصصات  10-1

 العلمية واإلنسانية(

الدراسات  معايير هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي )اإلطار العام لتعليمات ومعايير  االعتماد العام لبرامج 10-2

 العليا(.

 النقاط املرجعية التي تم االعتماد عليها في بناء نتاجات التعلم للبرنامج 10-3
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  موارد العملية .11

 ال يوجد 

 

  املخاطر املحتملة .12

 ضعف خبرة  اعضاء هيئة التدريس في وضع مواصفات البرنامج االكاديمي 12-1

 ضعف خبرة  اعضاء هيئة التدريس في تطوير مخططات املواد الدراسية 12-2

  إجراءات تنفيذ العملية .13

 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 عــــــــــــــام  13-1

)إجيييراءات اسيييتحداث برنيييامج أكييياديمي/ إجيييراءات التعيييديل فيييي خطييية برنيييامج أكييياديمي/ باالضيييافة اليييى العملييييات   .1

 Programوضييييع واعتميييياد توصيييييف للبرنييييامج األكيييياديمي اسييييتحداث/إلغاء مييييادة دراسييييية(، تنطبييييق اجييييراءات "

Specificationsعند تعديل مواصفات البرنامج االكاديمي بناء على نتائج تقرير البرنامج األكاديمي ". 

)إجراءات اسييييتحداث برنييييامج أكيييياديمي/ إجييييراءات التعييييديل فييييي خطيييية برنييييامج أكيييياديمي/ العملييييياتباالضييييافة الييييى   .2

 Courseوضيييييع واعتمييييياد توصييييييف للميييييواد الدراسيييييية  اسيييييتحداث/إلغاء ميييييادة دراسيييييية(، تنطبيييييق اجيييييراءات "

Syllabusعند تعديل توصيف املواد الدراسية بناء على نتائج تقرير املواد الدراسية " . 

 Program Specificationsوضع واعتماد توصيف للبرنامج األكاديمي  13-2

تحدييد و تطيوير مواصيفات البرنييامج االكياديمي املنيوي اسيتحداثه وفقيا لنمييوذج ييتم   .1

مواصييييفات البرنيييييامج االكييييياديمي و ذليييييو بعيييييد الحصييييول عليييييى املوافقييييية املبدئيييييية عليييييى 

وفقا لعملية مقترح اسيتحداث  مقترح استحداث البرنامج من قبل مجلس العمداء

 برنامج اكاديمي ووفقا للنموذج املعتمد ملقترح استحداث برنامج اكاديمي

رئييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس القسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 

األكاديمي/منسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييق 

 البرنامج

مراجعييييييية و اعتمييييييياد نميييييييوذج مواصيييييييفات البرنيييييييامج االكييييييياديمي والوقيييييييوف عليييييييى ميييييييدى   .2

جاهزييييية الخطيييية الدراسييييية للبرنييييامج ميييين حيييييث االتسييييا  مييييع اإلطييييار العييييام ألهييييداف 

الكلية و الجامعة وتحقيقها للمعايير الخاصية باالعتمياد الخياص وتوافقهيا ميع األطير 

 العامة في كل من تعليمات وأنظمة الجامعة 

لخطييييية الدراسيييييية لجنيييية ا

فييييييييييييييييييي الكلييييييييييييييييييية/أو لجنيييييييييييييييييية 

الدراسييييييييييييييات العليييييييييييييييا فييييييييييييييي 

الكلييييييييييييييييييييييييييييييييييييييية ) لبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييرامج 

 الدراسات العليا(

 مراجعيييييييية وتييييييييدقيق النمييييييييوذج   .3
ً

ملعييييييييايير االعتميييييييياد الخيييييييياص واملجيييييييياالت املعرفييييييييية  وفقييييييييا

الخاصييييييييية بكيييييييييل برنيييييييييامج أكييييييييياديمي وإحالييييييييية الخطييييييييية الدراسيييييييييية إليييييييييى وحيييييييييدة القبيييييييييول 

 لعملية 
ً
 الخطط الدراسيةادخال وتدقيق والتسجيل، وفقا

ميييييييييييييدير مركيييييييييييييز االعتميييييييييييييياد 

 وضمان الجودة

مراجعييية وتييييدقيق الخطيييية الدراسييييية املرفقيييية فيييي النمييييوذج ميييين حيييييث أرقييييام وأسييييماء   .4

 املواد الدراسية وإعادة إرسالها إلى مركز االعتماد وضمان الجودة

مييييييييييدير وحييييييييييدة القبييييييييييول و 

 التسجيل

   

ميييييييييييييدير مركيييييييييييييز االعتميييييييييييييياد رفييع تقرييير بالتوصيييات واملالحظييات لنائييب الييرئيس املعكييي أو لعميييد كلييية الدراسييات   .5
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 وضمان الجودة العليا في حال كان برنامج دراسات عليا

يقييييوم العميييييد املعكييييي بالعمييييل علييييى التوصيييييات و املالحظييييات وفقييييا لشييييروحات نائييييب   .6

 في حال كان برنامج دراسات عليا الرئيس املعكي أو عميد كلية الدراسات العليا

 عميد الكلية

 مجلس الكلية يتم اعتماد نموذج مواصفات البرنامج االكاديمي بصيغته النهائية   .7

فييي حييال كييان البرنييامج دراسييات عليييا، يييتم التييدقيق علييى الخطيية الدراسييية ووصييف   .8

 لتعليميييات امليييواد للبيييرامج األكاديميييية للدراسيييات العلييييا ضيييمن املعيييايير العامييية، 
ً

وفقيييا

 وينسب باملوافقة منح درجة املاجستير والدكتوراه في كلية الدراسات العليا,

عميييييييييد كلييييييييية الدراسييييييييات 

 العليا

ييييييتم تيييييدقيق النميييييوذج ومراجعتيييييه للتحقيييييق مييييين اسيييييتيفاء الخطييييية الدراسيييييية لكافييييية   .9

الشيييييييروط واملعيييييييايير النافيييييييذة فيييييييي الجامعييييييية وتوافقهيييييييا ميييييييع معيييييييايير االعتمييييييياد الخييييييياص 

 مها مع الصيغة املعتمدة من قبل وحدة القبول والتسجيل.وانسجا

لجنيييييييييييييييييييييييية الخطيييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييييي 

 الجامعة

يتم اقرار ملف مواصفات البرنامج املستحدث و ارسال نسخة من القرار الى عمييد   .10

البحييث العلمييي و ضييمان الجييودة و مركييز االعتميياد و ضييمان الجييودة و عميييد الكلييية 

 املعكي

لجنيييييييييييييييييييييييية الخطيييييييييييييييييييييييية فييييييييييييييييييييييييي 

 الجامعة

النسخة املعتمدة من مواصيفات البرنيامج االكياديمي والخطية الدراسيية لهيذا حفظ   .11

 البرنامج في ملف البرنامج في مكتب مساعد العميد لشؤون الجودة

مسيياعد العميييد لشيييؤون 

 الجودة

 Course Syllabiوضع واعتماد توصيف للمواد الدراسية  13-3

الدراسيييييية للبرنيييييامج  اعيييييداد مخططيييييات امليييييواد الدراسيييييية التيييييي تتضيييييمنها الخطييييية  .1

 االكاديمي وفقا لنموذج مخطط املادة الدراسية

 اعضاء هيئة التدريس

مراجعيية و اعتمييياد مخططييات امليييواد الدراسييية و ارسيييال نسييخة مييين مخططيييات   .2

املواد الدراسية الى لجنة الخطة الدراسية في الكلية/أو لجنة الدراسات العلييا 

 في الكلية ) لبرامج الدراسات العليا(

 رئيس القسم االكاديمي

مراجعة و اعتماد مخططات املواد الدراسية والوقوف على مدى جاهزية هذه   .3

املخططيييات ميييين حيييييث االتسيييا  مييييع اإلطييييار العيييام ألهييييداف البرنييييامج و الكلييييية و 

الجامعييييية وتحقيقهيييييا للمعيييييايير الخاصييييية باالعتمييييياد الخييييياص وتوافقهيييييا ميييييع األطييييير 

 جامعةالعامة في كل من تعليمات وأنظمة ال

لجنييييييية الخطييييييية الدراسيييييييية فيييييييي 

الكليييييييييية/أو لجنييييييييية الدراسيييييييييات 

العليييييييييييا فييييييييييي الكلييييييييييية ) لبييييييييييرامج 

 الدراسات العليا(

لجنييييييية الخطييييييية الدراسيييييييية فيييييييي  رفع تقرير بالتوصيات واملالحظات ملجلس الكلية    .4

الكليييييييييية/أو لجنييييييييية الدراسيييييييييات 

العليييييييييييا فييييييييييي الكلييييييييييية ) لبييييييييييرامج 

 الدراسات العليا(

مخططييييات املييييواد الدراسييييية بنيييياء علييييى تقرييييير التوصيييييات و العمييييل علييييى تعييييديل   .5

 املالحظات واعتمادها بالصيغة النهائية

رئيييييييييييييس القسييييييييييييم االكيييييييييييياديمي/ 

لجنيييييييية الدراسييييييييات العليييييييييا فييييييييي 

الكليييييييييية ) لبيييييييييرامج الدراسيييييييييات 
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 العليا(

اعتميييييياد مخططييييييات املييييييواد الدراسييييييية و ارسييييييال نسييييييخة ميييييين مخططييييييات املييييييواد   .6

 و مساعد العميد لشؤون الجودةالدراسية الى القسم االكاديمي 

 مجلس الكلية

حفييييييييظ نسييييييييخة الكترونييييييييية و نسييييييييخة ورقييييييييية معتمييييييييدة ميييييييين مخططييييييييات املييييييييواد   .7

 الدراسية لكل برنامج اكاديمي في مكتب مساعد العميد لشؤون الجودة

مسيييييييييييييياعد العميييييييييييييييد لشييييييييييييييؤون 

 الجودة

 على موقع الكلية/املركز االكاديميتوفير النسخة النهائية للخطة الدراسية و مخططات املواد الدراسية  13-4

يقوم مكتب مساعد العميد لشؤون الجودة بإرسال النسخ النهائيية مين خطية   .1

البرنييييييامج االكيييييياديمي و مخططييييييات املييييييواد الدراسييييييية املعتمييييييدة لضييييييابط ارتبيييييياط 

 املوقع في الكلية/ املركز االكاديمي

مسيييييييييييييياعد العميييييييييييييييد لشييييييييييييييؤون 

 الجودة

وضع النسخ النهائية من خطة البرنامج االكاديمي و مخططات املواد الدراسية   .2

 املعتمدة على املوقع االلكتروني للكلية  / املركز االكاديمي 

ضيييييييييييييييييييييابط ارتبييييييييييييييييييييياط املوقيييييييييييييييييييييع 

 للكلية/ املركز االكاديمي

 إجراءات ذات العالقة .14

14-1 QP-AQAC-02 اعتماد وطكي: إجراءات استحداث برنامج أكاديمي/الحصول على 

14-2 QP-AQAC-03إجراءات التعديل في خطة برنامج أكاديمي/ استحداث/إلغاء مادة دراسية : 

 

 النماذج والسجالت .15

 ( : مواصفات البرنامج األكاديمي QF-AQAC-02.03نموذج رقم) 15-1

 : مخطط املادة الدراسية  (QF-AQAC-03.02/QF-AQAC-3-2Aنموذج رقم) 15-2

 ( : مقترح استحداث برنامج أكاديميQF-AQAC-02.02رقم)نموذج  15-3
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 رقم/اسم العملية : .1

QP-SON-02 التعامل مع قضايا الطلبة األكاديمية 

 

  وصف العملية والغرض منها .2

 معالجة قضايا الطلبة االكاديمية خالل فترة دراستهم الجامعية 2-1

 

  الهدف من العملية .3

 االكاديمية التي تخص الطلبة حسب االنظمة والتعليمات.تسهيل معالجة القضايا  3-1

 

  مؤشرات أداء العملية .4

قيييياس مييييع نهاييييية العييييام  5ميييين  3متوسييييط رضييييا الطلبيييية حييييول سييييرعة معالجيييية قضيييياياهم األكاديمييييية ال يقييييل عيييين  4-1
ُ
، ت

 األكاديمي.

قاس مع نهاية العام %90عن القضايا الطالبية  التي تمت معالجتها مع نهاية العام األكاديمي ال تقل  % 4-2
ُ
، ت

 األكاديمي.

 

  بنود املواصفة ذات العالقة .5

5-1 4-4 

 

  مجال تطبيق العملية .6

 طلبة البرامج االكاديمية في الكلية 6-1

 

  املسئوليات: .7

 وحدة القبول التسجيل: 7-1

 اجرائها.قيام الوحدة باستالم معامالت الطلبة من الطلبة او من عمادة الكلية والسير في  -

 الكلية وتشمل: 7-2

 االقسم األكاديمية:

 قيام االقسام األكاديمية باعداد قوائم الحرمان وارسالها لعمادة الكلية. -

 استالم معامالت الطلبة ورفعها لعمادة الكلية. -

 الطلبة:

قييام الطلبية بطلييب فيتح شيعبة مغلقيية او تعبئية نميوذج اعتميياد عيذر غيياب او طلييب موافقيات ملعيامالت اكاديمييية  -

 اخرى. 

 أعضاء الهيئة التدريسية:

 تزويد رئيس القسم باملعلومات االكاديمية الخاصة بالطلبة . -
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 عمادة الكلية:

 وكية.متابعة عملية التعامل مع قضايا الطلبة االكاديمية والسل -

 مساعد العميد لشؤون الطلبة:

 دراسة أعذار الطلبة في الغياب عن املحاضرات والجانب العملي. -

 

  مدخالت العملية .8

 بيانات الطلبة في وحدة القبول والتسجيل. 8-1

 تقرير او نموذج يخص طالب. 8-2

 

  مخرجات العملية .9

 اوضاع الطلبة.انجاز معامالت الطلبة واملوافقات والعقوبات وتصويب  9-1

 

  معايير/ضوابط العملية .10

 االنظمة والتعليمات الخاصة بمعامالت الطلبة وانظباطهم والعقوبات. 10-1

 التقويم الجامعي. 10-3
 

  موارد العملية .11

 الكادر االداري في الكلية ووحدة القبول والتسجيل التمام اجراءات معامالت الطلبة. 11-1
 

  املخاطر املحتملة .12

 التأخر في معالجة قضايا الطلبة لفترة اسبوع او أكثر. 12-1

  إجراءات تنفيذ العملية .13

 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 معادلة واحتساب املواد للطلبة املنتقلين  13-1

 الطالب تعبئة النموذج الخاص باحتساب املواد للطلبة املنتقلين 1

 القسم االكاديمي/العميد املواد للطالباملوافقة على احتساب  2

 وحدة القبول والتسجيل احتساب املواد للطالب 3

 دراسة طلب تسجيل طالب بشعبة مغلقة 13-2

ارسييال طلييب الكترونييي لفييتح شييعبة مغلقيية عيين طريييق موقييع التسييجيل الييذاتي ضييمن  1

 فترة التسجيل.

 الطالب

 االكاديميرئيس القسم  املوافقة على طلب فتح الشعبة. 2

 موافقة تسجيل طالب في مادة بديلة 13-3

 الطالب تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل ملادة بديلة 1
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 القسم االكاديمي/ العميد املوافقة على احتساب املادة للطالب 2

 وحدة القبول والتسجيل احتساب املادة للطالب 3

 تسجيل طالب في فصل دراس ي خارج الجامعة 13-4

 الطالب تعبئة النموذج الخاص بالتسجيل لفصل دراس ي خارج الجامعة 1

 القسم االكاديمي/ العميد املوافقة على تسجيل الطالب لفصل دراس ي خارج الجامعة 2

 وحدة القبول والتسجيل احتساب النتائج االكاديمية للفصل الدراس ي 3

 طلب انسحاب/تأجيل طالب من فصل دراس ي)قبول وتسجيل( 13-5

 الطالب تعبئة النموذج الخاص بالنسحاب او تاجيل لفصل دراس ي  1

 القسم االكاديمي/ العميد املوافقة على انسحاب او تأجيل فصل دراس ي لطالب 2

 وحدة القبول والتسجيل احتساب انسحاب/تأجيل طالب من فصل دراس ي 3

دراســــة أعــــذار الطلبــــة فــــي الغيــــاب عــــن حرمــــان طالــــب مــــن دخــــول االمتحــــان النهــــا ي الجــــزء النظري/العملــــي)  13-6

 املحاضرات و الجانب العملي(

 الطالب تعبئة النموذج الخاص باعذار الطلبة في الغياب عن االمتحانات واملحاضرات 1

مسيييييييييياعد العميييييييييييد لشييييييييييؤون  دراسة أعذار الطلبة في الغياب عن املحاضرات و الجانب العملي 2

 الطلبة/العميد

ميين  %20ميين السيياعات املقييررة للمييادة أو أكنيير ميين  %15إذا تغيييب الطالييب أكنيير ميين  3

مجمييييييييوع السيييييييياعات املقييييييييررة للمييييييييادة للطالييييييييب الييييييييذي يمثييييييييل اململكيييييييية أو الجامعيييييييية فييييييييي 

النشيياطات الرسييمية, يقييوم عضييو هيئيية التيييدريس بالكتابيية الييى رئيييس القسييم بتجييياوز 

 الطالب للنسبة املسموح بها في الغياب 

 ادةمدرس امل

قيام رئيس القسم برفع قوائم الطلبة الذين تجاوزوا النسبة املسموح بها في الغياب  4

 الى عميد الكلية  

 رئيس القسم االكاديمي

 بعد دراسة اعذار الطلبة: 5

  يقيييرر العميييييد باعتبييييار الطلبيييية الييييذين تجيييياوزوا النسييييبة املسييييموح بهييييا فييييي الغييييياب و

و تطبيييق علييييهم احكيييام االنسيييحاب مييين  املقبولييية اعيييذارهم مييين العمييييد منسيييحبين

 املادة و يتم رفع القرار الى مدير و حدة القبول و التسجيل

  يقييييييرر العميييييييد بحرمييييييان الطلبيييييية ميييييين التقييييييدم لالمتحييييييان النهييييييائي الييييييذين تجيييييياوزوا

النسييبة املسييموح بهييا فييي الغييياب بييدون اعييذار او اعييذار غييير مقبوليية ميين العميييد و 

 القبول و التسجيل يتم رفع القرار الى مدير و حدة

 العميد

يتم تنفيذ قرار العميد بانسحاب الطالب من املادة او حرمانه مين التقيدم لالمتحيان  6

 النهائي

 وحدة القبول والتسجيل

 حرمان طالب من دخول االمتحان النها ي الجزء العملي/السريري  13-7

 العميد يتم حرمان الطلبة من دخول امتحان العملي/ السريري في إحدى الحالتين:  1
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

ميين السيياعات املقييررة للمييادة أو أكنيير ميين  %15إذا تغيييب الطالييب أكنيير ميين  .1

من مجميوع السياعات العمليية املقيررة للميادة، للطلبية اليذين يمثليون  20%

 أعذارهم  أو الذين يقبل العميد اململكة أو الجامعة في النشاطات الرسمية

إذا لييم يكييين الطالييب قيييد أنديييم الحييد األدنيييى مييين متطلبييات امليييادة العمليييية أو  .2

 السريرية ،

 وحدة القبول والتسجيل يتم حرمان الطلبة من دخول امتحان العملي/ السريري  2

 ضبط حالة غش 13-8

 املراقب/املدرس و رفعه الى رئيس القسم املعكي  كتابة تقرير ضبط حالة غش بحق طالب 1

 رئيس القسم املعكي رفع التقرير الى عميد الكلية 2

اسيييتالم تقريييير ضيييبط حالييية غيييش مييين رئييييس القسيييم و احالتيييه اليييى لجنييية التحقييييق فيييي  3

 الكلية للتحقيق و البت في الحالة

 العميد

 لجنة التحقيق في الكلية التحقيق في حالة الغش  4

 لجنة التحقيق في الكلية للتحقيق الى عميد الكليةرفع تقرير بالنتائج النهائية  5

اصييييييدار العقوبيييييية املناسييييييبة علييييييى الطالييييييب حسييييييب نظييييييام تأديييييييب الطلبيييييية فييييييي الجامعيييييية  6

 االردنية و تعليماته

 العميد

 العميد ارسال نسخة من العقوبة الى دائرة القبول و التسجيل و عميد شؤون الطلبة 7

 مراجعة نتيجة الطالب النهائية 13-7

تعبئيييييييية النمييييييييوذج الخيييييييياص بمراجعيييييييية عالميييييييية االمتحييييييييان النهييييييييائي ميييييييين وحييييييييدة القبييييييييول  1

 والتسجيل 

 الطالب

 الطالب دفع رسوم مراجعة العالمة. 2

يقوم العمييد باسيتالم النميوذج الخياص بمراجعية عالمية االمتحيان النهيائي ، و مين ثيم  3

القسيييييم املعكيييييي و يقيييييوم بتشيييييكيل لجنييييية املراجعييييية املكونييييية مييييين ميييييدرس امليييييادة و رئييييييس 

 مساعد العميد لشؤون الطلبة، و من ثم احالة نموذج املراجعة الى اللجنة.

 العميد

تراجع ورقة الطالب النهائية من قبل لجنة املراجعة و ييتم اسيتكمال تعبئية النميوذج  4

الخييياص بمراجعييية عالمييية االمتحيييان النهيييائي ميييع بييييان رأي اللجنييية و احالتيييه اليييى عمييييد 

 الكلية

 ملراجعةلجنة ا

بيان رأي العميد و التوقيع على النموذج الخاص بمراجعية عالمية االمتحيان النهيائي و  5

 رفعه الى مدير وحدة القبول و التسجيل

 العميد

 وحدة القبول والتسجيل تعديل/عدم تعديل عالمة االمتحان النهائي للطالب بناء على قرار العميد 6

 إجراءات ذات العالقة .14
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 /لدى دائرة شؤون املجالس.القضايا التي لم يرد فيها نص باألنظمة والتعليمات (: إقرارQP-CAD-14عملية ) 14-1

 النماذج والسجالت .15

 (: نماذج أعذار الطلبة في الغياب عن االمتحانات واملحاضراتQF-SON-02.01نموذج رقم )  15-1

 نهائينموذج مراجعة عالمة امتحان (: QF-SON-02.02نموذج رقم )  15-2

 (: نموذج تقرير ضبط حالة غشQF-SON-02.03نموذج رقم )  15-3

15-4 QF-ARU-03.09)) .نموذج احتساب مواد سبق للطالب دراستها 

15-5 QF-ARU-03.10)) .نموذج املادة البديلة التعويضية ملتطلب اختياري 

6-15 QF-ARU-03.03).نموذج تأجيل الدراسة ) 

15-7 QF-ARU-03.04) ).نموذج اإلنسحاب من الدراسة 
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 رقم/اسم العملية: .1

QP-SON-03 )تقديم البرنامج التعليمي بالقسم )النظري/العملي/امليداني/مصادر التعلم 

  

 وصف العملية والغرض منها: .2

خيييالل تقييديم البرنييامج التعليميييي بالقسييم االكييياديمي بشييقيه النظيييري والعملييي فيييي بيئيية تعليميييية تعلمييية متمييييزة  ميين  2-1

تييوفير اعضيياء هيئيية تييدريس وهيئيية إدارييية وتييوفير الكتييب واملراجييع الالزميية وتهيئيية اميياكن التييدريب العملييي وامليييداني 

 واالشراف على الطلبة وتدربيهم وارشادهم.

 

  الهدف من العملية .3

 تقديم البرنامج التعليمي في بيئة تعليمية وتعلمية محّفزة ومتميزة 3-1

 

  مؤشرات أداء العملية .4

 مع نهاية العام األكاديمي. 5من  3متوسط رضا الطلبة حول جودة األداء التدريس ي: ال يقل عن  4-1

 5مين  3املحتوى العلمي للميادة الدراسيية )الجانيب النظيري( ال يقيل عين جودة متوسط رضا الطلبة حول  4-2

 مع نهاية العام األكاديمي.

 5مين  3العلميي للميادة الدراسيية )الجانيب العمليي(: ال يقيل عين متوسط رضا الطلبة حول جودة املحتوى  4-3

 مع نهاية العام األكاديمي.

 مع نهاية العام األكاديمي. 5من  3متوسط رضا الطلبة حول جودة التعليم اإللكتروني: ال يقل عن  4-4

 األكاديمي. مع نهاية العام 5من  3متوسط رضا الطلبة حول جودة تجهيز املختبرات  ال يقل عن  4-5

 مع نهاية العام األكاديمي. 5من  3متوسط رضا الطلبة حول جودة املرافق التعليمية ال يقل عن  4-6

 %5التجاوز بالطاقة االستيعابية في املختبرات ال تزيد عن  % 4-7

  بنود املواصفة ذات العالقة .5

5-1 4-4 

  مجال تطبيق العملية .6

 الكليةطلبة البرامج االكاديمية في  6-1

  املسئوليات: .7

 وحدة القبول التسجيل: 7-1

 قيام الوحدة باستالم الجدول الدراس ي املقترح من الكلية. -

قيييام مسييجل الوحييدة بإعييداد الجييدول الدراسيي ي الخيياص بالكلييية فييي ضييوء الجييدول املقتييرح ميين الكلييية مييع االخييذ  -

 التدريسية واملختبرات وعدد اعضاء هيئة التدريس.بعين االعتبار املواد املطلوبة من قبل الطلبة وسعة القاعات 

 القيام بعملية تسجيل الطلبة باملواد الدراسية  -

 الكلية وتشمل: 7-2
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 األقسام األكاديمية:

 قيام االقسام األكاديمية بإعداد قوائم باملواد املقترحة لهذه االقسام. -

 توزيع العبء الدراس ي على اعضاء هيئة التدريس -

 الكتب واملراجع الالزمة لتوفيرها من خالل مكتبة الجامعة.طلب  -

 الطلبة:

 قيام الطلبة بطلب مواد دراسية لطرحها في الجدول الدراس ي. -

 قيام الطلبة بالتسجيل في املواد الدراسية املطروحة ضمن الجدول الدراس ي. -

 حضور الطلبة للمحاضرات وتقديم االمتحانات واالختبارات. -

 ئة التدريسية:أعضاء الهي

 تزويد رئيس القسم باملواد التي يرغب بتدريسها لغايات اعداد الجدول الدراس ي الخاص بالقسم. -

 القيام بتدريس املواد. -

 عمادة الكلية:

 متابعة عملية تجميع املواد الدراسية املطلوبة من االقسام االكاديمية. -

 املقترح.تزويد وحدة القبول والتسجيل بالجدول الدراس ي  -

 تهيئة اماكن التدريب العملي وامليداني. -

 وحدة املكتبة: 7-3

 القيام بمتابعة اجراءات توفير الكتب واملراجع الدراسية بمكتبة الجامعة

  مدخالت العملية .8

 الدراسية املقترحة من االقسام االكاديمية قبل بداية الفصل الدراس ي. قوائم املواد 8-1

 الدراسية املطلوبة من الطلبة.قوائم املواد  8-2

 عقود او تكليف ألعضاء هيئة التدريس تم تجديدها. 8-3

 قائمة الكتب واملراجع الدراسية املقترحة من االقسام االكاديمية. 8-4

 قوائم الطلبة املسجلين في املواد الدراسية للفصل الدراس ي/العام االكاديمي. 8-5

 

  مخرجات العملية .9

الدراسيي ي للكلييية واملعليين علييى املوقييع االلكترونييي لوحييدة القبييول والتسييجيل املتيياح للطلبيية لغايييات تسييجيل الجييدول  9-1

 املواد الدراسية.

 قائمة الكتب واملراجع املتوفرة في مكتبة الجامعة. 9-2

 تقارير عن تقديم املواد الدراسية  9-3

 عليا(قرار لجنة مناقشة مشروع او مناقشة الرسالة)دراسات  9-5

 قوائم طالب موزعين على اماكن تدريبهم العملي وامليداني في اماكن مهيأة للتدريب. 9-6

  معايير/ضوابط العملية .10

 التقويم الجامعي 10-1
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 برنامج األكيييييييييييييياد )نظام العالمات(. 10-2

 الطلبة املوجودة ضمناالنظمة والقوانين والتعليمات الخاصة بالحضور والغياب و انضباط  10-3

( 2014/ 1781صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم )تعليمات منح درجة البكالوريوس في الجامعة األردنية؛ 

( من نظام منح الدرجات العلمية والدرجات الفخرية 3أ( من املادة ))بموجب الفقرة  15/12/2014تاريخ 

 والشهادات في الجامعة االردنية

( تاريخ 968/2012صادرة عن مجلس العمداء بقراره رقم )تعليمات منح درجة املاجستير في الجامعة األردنية؛ 

 إلى املادة  12/8/2012
ً
 أ( من نظام منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات في الجامعة األردنية./3)  استنادا

( 1059/2012ة عن مجلس العمداء بقراره رقم )صادر تعليمات منح درجة الدكتوراه في الجامعة األردنية؛ 

 إلى املادة  ،29/8/2012تاريخ 
ً
أ( من نظام منح الدرجات العلمية والفخرية والشهادات في الجامعة /3) استنادا

 .األردنية

  موارد العملية .11

 طالب للمواد االساسية لطلبة البكالوريوس     20املختبرات وقاعات ال تقل سعتها عن  11-1

 موارد مالية)لتوفير مصادر تعلم وتطوير املرافق التعليمية ولتعاقد مع اعضاء هيئة التدريس( 11-2

  املخاطر املحتملة .12

 التأخر في تنفيذ التقويم الجامعي لفترة اسبوع او اكثر. 12-1

  إجراءات تنفيذ العملية .13

 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 الجداول الدراسية بالكليةاعداد  13-1

التعميييييييييم علييييييييى االقسييييييييام االكاديمييييييييية لتزويييييييييدها بيييييييياملواد الدراسييييييييية املقترحيييييييية للفصييييييييل  1

 الدراس ي القادم.

 عمادة الكلية

 األقسام االكاديمية الطلب من اعضاء هيئة التدريس لتزويد القسم باملواد التي يرغبون بتدريسها.  2

التيييدريس واعيييداد جيييدول مقتيييرح بجمييييع امليييواد  تجمييييع ميييواد القسيييم مييين اعضييياء هيئييية 3

 الخاصة بالقسم وارسالها لعمادة الكلية.

 األقسام االكاديمية

تجميييييع الجيييييداول الخاصييييية باألقسيييييام االكاديميييييية و املصييييادقة عليهيييييا مييييين قبيييييل مجليييييس  4

 الكلية و من ثم ارسالها الى مسجل الكلية املعكي في وحدة القبول والتسجيل.

 مجلس الكلية

يقوم مسيجل الكليية فيي وحيدة القبيول والتسيجيل بتجمييع الجيداول الدراسيية املرسيلة  5

 من االقسام االكاديمية وتفريغها على اوقات زمنية وقاعات تدريسية.

 وحدة القبول والتسجيل

اصييييدار الجييييدول الدراسيييي ي ونشييييره علييييى املوقييييع االلكترونييييي للوحييييدة فييييي فتييييرة التسييييجيل  6

 واعالنه للطلبة.

 القبول والتسجيلوحدة 

يطلييييع الطلبيييية علييييى الجييييدول الدراسيييي ي فييييي فتييييرة التسييييجيل ويقومييييون بطلييييب طييييرح مييييواد  7

 دراسية او شعب جديدة في فترة السحب واالضافة.

 الطلبة

 توفير الكتب و املراجع املختلفة الالزمة بمكتبة الجامعة 13-2
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سييينوات(  5-3والكتيييب املحدثييية )التعمييييم عليييى االقسيييام االكاديميييية لتزوييييدها بييياملراجع  1

 املطلوب توفرها باملكتبة مع بداية الفصل الدراس ي.

عميييييييييييييييييييييادة الكليييييييييييييييييييييية/ لجنييييييييييييييييييييية 

 املكتبات في الكلية

الطليييييب مييييين اعضييييياء هيئييييية التيييييدريس لتزوييييييد القسيييييم بييييياملراجع والكتيييييب التيييييي يرغبيييييون  2

 بتوفرها باملكتبة. 

 األقسام االكاديمية

 األقسام االكاديمية اعضاء هيئة التدريس وارسالها لعمادة الكلية. تجميع بيانات الكتب واملراجع من 3

تجمييييييع بيانيييييات الكتيييييب واملراجيييييع الخاصييييية باألقسيييييام االكاديميييييية وارسيييييالها اليييييى شيييييعبة  4

 التزويد في مكتبة الجامعة.

 عمادة الكلية

 استالم كتاب من الكلية بالكتب واملراجع التي تحتاجها . 5

باملكتبة بتدقيق الكتب املطلوبة للتأكد من توفرها فيي املكتبية وفيي قيام قسم التزويد 

حال توفرها يتم ارسيال قائمية بالكتيب واملراجيع املتيوفرة إلبيالغ عميادة الكليية بتوفرهيا 

باملكتبييية وفيييي حيييال عيييدم توفرهيييا ييييتم طلبهيييا مييين امليييورد الخييياص بتورييييد الكتيييب ملكتبييية 

 الجامعة بموجب كتاب رسمي.

 وحدة املكتبة

الحييا  الكتييب واملراجييع الجديييدة ضييمن الكتييب واملراجييع بعييد فرزهييا وتصيينيفها ونشييره  6

 على املوقع االلكتروني لوحدة املكتبة.

 وحدة املكتبة

االطيييييالع عليييييى الكتيييييب واملراجيييييع بعيييييد توفيرهيييييا فيييييي املكتبييييية لييييييتم اسيييييتغاللها فيييييي العمليييييية  7

 التدريسية.

 الطلبة

 هيئة التدريس والكوادر املساندة والعمل اإلضافيتوزيع العبء التدريس ي ألعضاء  13-3

توزيييييييع عييييييبء اعضييييييياء هيئيييييية التيييييييدريس والعمييييييل االضيييييييافي حسييييييب عيييييييدد اعضيييييياء هيئييييييية  1

 التدريس ورتبهم االكاديمية وعدد املواد والشعب املطروحة 

 مجلس القسم االكاديمي

 االكاديميالقسم  رفع الجدول الدراس ي وعبء أعضاء هيئة التدريس لعمادة الكلية. 2

تقيييييوم عميييييادة الكليييييية برفيييييع العيييييبء والعميييييل االضيييييافي ألعضييييياء هيئييييية التيييييدريس لرئاسييييية  3

الجامعييية للتنسييييب لليييدائرة املاليييية بصيييرف مسيييتحقات العميييل االضيييافي ألعضييياء هيئيييية 

 لعملييييييييية "اإلجييييييييراءات اإلدارييييييييية إلصييييييييدار القييييييييرارات املتعلقيييييييية باألعبيييييييياء 
ً
التييييييييدريس، وفقييييييييا

 تدريسية  واملحاضرين الغير متفرغين"اإلضافية ألعضاء الهيئة ال

 عمادة الكلية

التنسيق لتقديم )املادة النظرية املتعددة الشعب/ للمادة العملية املتعـددة الشعب/محاضـرة تعويضـية/ مـادة  13-4

 التدريب العملي املكثف )التمريض(/ تدريب عملي تعويض ي(.

للميييييييييادة العمليييييييييية املتعيييييييييددة التنسييييييييييق لتقيييييييييديم )امليييييييييادة النظريييييييييية املتعيييييييييددة الشيييييييييعب/  1

الشعب/محاضرة تعويضية/ مادة التدريب العملي املكثف )التميريض(/ تيدريب عمليي 

تعويضيي ي( ووضيييع اسييئلة االمتحانيييات وتجييز القاعيييات او املختبييرات او امييياكن التيييدريب 

 العملي بالتنسيق مع الكلية.

 منسق املادة/مدرس املادة

 منسق املادة/مدرس املادة املحاضرات واالمتحانات واعالن ذلو للطلبة.ابالغ الكلية عن اوقات واماكن عقد  2

 التقدم بطلب تكليف عضو هيئة تدريس من خارج الكلية 13-5
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يقوم رئيس القسم االكاديمي باملوافقة والتنسيب لعمييد الكليية بتكلييف عضيو هيئية  1

 إلى جدول توزيع العبء الدراس ي. /مشرف سريري تدريس
ّ
 من خارج الكلية، استنادا

 رئيس القسم االكاديمي

يقوم عميد الكلية باملوافقة والتنسيب لنائب رئيس الجامعة للموافقة على التكليف  2

 لقرار رئيس القسم االكاديمي.
ً
 استنادا

 عميد الكلية

وارسيييياله لعمييييادة الكلييييية واملييييوارد يقييييوم نائييييب الييييرئيس باملوافقيييية علييييى كتيييياب التكليييييف  3

البشيييرية ودائيييرة الشيييؤون املاليييية، مييين أجيييل صيييرف املسيييتحقات املاليييية ألعضييياء هيئييية 

 التدريس/املشرفين السريريين.

نائييييييييييييييييييييييب رئيييييييييييييييييييييييس الجامعيييييييييييييييييييييية 

 للشئون االنسانية/العلمية

 االعالن عن الساعات املكتبية لهيئة التدريس 13-6

فيي بدايية كيل فصيل واعيالن ذليو للطلبية عين طرييق اعالن السياعات املكتبيية للطيالب  1

 /مكتب عضو هيئة التدريسE-Learningموقع عضو هيئة التدريس االلكتروني/

 عضو هيئة التدريس

 القسم األكاديمي رفع الساعات املكتبية لكل عضو هيئة تدريس لعميد الكلية لالطالع. 2

 تهيئة أماكن التدريب العملي وامليداني 13-7

بييييدء العييييام األكيييياديمي يييييتم وضييييع خطيييية صيييييانة دورييييية للمرافييييق التعليمييييية مثييييل قبييييل  1

 
ً
القاعات الدراسية، واملختبرات، وأماكن التدريب العملي التابعة للكلية ، وذلو وفقا

لنموذج خطة الصيانة الدورية وذلو فيي إطيار التهيئية السيتقبال عيام أكياديمي جدييد، 

 شمل خطة الصيانة الدورية البنود التالية:وتنفيذ الخطة الدراسية بكفاءة، حيث ت

جدول زمكي لصيانة مرافق الكلية، خطة زمنية معدة وفق العام األكاديمي لصيانة  -

 كافة مرافق الكلية التعليمية.

برنامج الصيانة الدورية ملقتنيات املختبر، حيث يتم تحديد األجهزة، ونوع الصيانة  -

الجهيية املعنييية بأعمييال الصيييانة داخلييية كانييت الييذي تتطلبييه، وعييدد مييرات الصيييانة، و 

 أو خارجية.

فييي حاليية وجييود أجهييزة قييياس تتطلييب معييايرة دورييية، يييتم ابييرام عقييد صيييانة مييع جهيية 

 لعملية "إجراء عطاء مركزي" لدى دائرة العطاءات املركزية.
ً
 معتمدة، وفقا

 نائب العميد

التييدريب العملييي فييي الكلييية يقييوم منسييق املييادة بالتواصييل مييع مسيياعد العميييد لشييؤون  2

للتنسييييق مييييع اميييياكن التيييدريب العملييييي وامليييييداني لتييييوفير وتجيييز أوقييييات تييييدريب الطلبيييية 

 واالشراف على تدريبهم.

منسييييييييييييييييييق املييييييييييييييييييادة/ مسيييييييييييييييييياعد 

العميييييييييييييد لشييييييييييييؤون التييييييييييييدريب 

 العملي في الكلية

 منسق املادة ابالغ القسم األكاديمي بأماكن واوقات التدريب العملي وامليداني. 3

 اإلرشاد األكاديمي للطالب 13-8

في بدايية العيام الجيامعي، ييتم تعييين عضيو هيئية تيدريس كمرشيد اكياديمي لكيل طاليب  1

 بكالوريوس وارسال قوائم االرشاد االكاديمي للعميد العتمادها.

مسييييييييييييياعد العميييييييييييييييد لشييييييييييييييؤون 

 الطلبة/رئيس القسم
   

رئيييييييييييييييييس القسييييييييييييييييم/ مسيييييييييييييييياعد  اعالن قوائم اإلرشاد الكاديمي للطلبة واملرشدين االكاديميين  2
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 العميد لشؤون الطلبة

 خالل العام االكاديمي. 3
ً
 املرشد االكاديمي إرشاد الطلبة أكاديميا

 E-Learningتوفير بيئة الكترونية تعليمية  13-9

باملسيييتخدمين الجيييدد مييين أعضييياء الهيئييية ارسييال قائمييية اليييى لجنييية التعلييييم االلكترونييي   .1

 التدريسية و الطالب

 مركز الحاسوب

لجنيية التعليييم االلكترونييي فيييي  انشاء حسابات للمدرسين والطلبة الجدد  .2

كليييييييية املليييييييو عبيييييييد  الثيييييييياني 

 لتكنولوجيا املعلومات

اخييذ قائمييية مييين قاعييدة بيانيييات القبيييول والتسيييجيل بأسييماء وارقيييام امليييواد املطروحييية و   .3

الطييالب املسييجلين و املدرسيييين واعطيياء صيييالحيات للطلبيية واملدرسييين عليييى هييذه امليييواد 

 وانشائها على نظام التعليم االلكتروني لفرعي عمان والعقبة.

لجنيية التعليييم االلكترونييي فيييي 

كليييييييية املليييييييو عبيييييييد  الثيييييييياني 

 لتكنولوجيا املعلومات

لجميع طلبة املسا  على صفحة بناءا على طلب منسقي املواد يتم اعطاء صالحيات   .4

 منسق املادة

لجنيية التعليييم االلكترونييي فيييي 

كليييييييية املليييييييو عبيييييييد  الثيييييييياني 

لتكنولوجييييييييييييييييييييا املعلومييييييييييييييييييييات و 

 منسق املادة

اسيييتخدام املوقيييع االلكترونيييي لرفيييع امليييادة العلميييية و وضيييع االعالنيييات للطيييالب و غيرهيييا   .5

 من األمور.

 مدرس املادة

شكل يومي واخذ نسخ احتياطية لكل مادة بشكل عمل نسخ احتياطية للنظام ب  .6

 اسبوعي.

لجنيية التعليييم االلكترونييي فيييي 

كليييييييية املليييييييو عبيييييييد  الثيييييييياني 

 لتكنولوجيا املعلومات

اعداد التقارير الالزمة عين اعيداد ونسيب االسيتخدام الفعليي للطيالب واعضياء الهيئية   .7

 في النظام.التدريسية ونسب االستخدام للكليات وعدد املواد املستخدمة 

لجنيية التعليييم االلكترونييي فيييي 

كليييييييية املليييييييو عبيييييييد  الثيييييييياني 

 لتكنولوجيا املعلومات

تقيييييديم اليييييدعم الفكيييييي لنظيييييام التعلييييييم اإللكترونيييييي مييييين خيييييالل نظيييييام متابعييييية شيييييكاوى   .8

الطلبيييية واملدرسيييييين  حيييييث ييييييتم متابعيييية مشييييياكل الطييييالب واعضييييياء الهيئيييية التدريسيييييية 

 دريبية من قبل املدرسينوطلبات املشاركة في الورشات الت

لجنيية التعليييم االلكترونييي فيييي 

كليييييييية املليييييييو عبيييييييد  الثيييييييياني 

 لتكنولوجيا املعلومات

 في نهاية الفصل:  .9

 .اخذ نسخ احتياطية للنظام بالكامل 

 .سحب صالحيات الطالب عن املواد 

 .عمل الصيانة الالزمة للنظام وتحديث خوادم النظام 

لجنيية التعليييم االلكترونييي فيييي 

كليييييييية املليييييييو عبيييييييد  الثيييييييياني 

 لتكنولوجيا املعلومات

 

 إجراءات ذات العالقة .10
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 رقم/اسم العملية : .1

QP-SON-04 تقييم أداء الطلبة 

  وصف العملية والغرض منها .2

 العملية الخطوات االجرائية لإلجراءات التالية:تصف هذه  2-1

 .اعداد واعتماد جدول االمتحانات بالكلية 

 )التحضير إلجراء االختبارات النظرية و العملية  )وضع االسئلة/القاعات/املراقبة 

 )التحضير إلجراء االختبارات املحوسبة )وضع األسئلة/القاعات/املراقبة 

 ات وتقييم النتائج )الفصلية(آلية رصد واعتماد واعالن العالم 

 )آلية رصد واعتماد واعالن نتائج الطلبة وتقييم النتائج )النهائية 

 )اجراء االمتحان التعويض ي للطالب الغائب عن االمتحان النظري/العملي )الفصلي 

 )اجراء االمتحان التعويض ي للطالب الغائب عن االمتحان النظري/العملي )النهائي 

  الهدف من العملية .3

 توفير بيئة مناسبة لتقييم أداء الطلبة في املادة املقررة. 3-1

  مؤشرات أداء العملية .4

االختبارات النهائية املحوسبة التي ظهرت بها مشاكل الفنية تؤدي إلى تعطل االختبار مااليقل عن نصف ساعة  % 4-1

،وتقاس مع نهاية كل عام أكاديمي.  %5ال تزيد عن 
ً
 من إجمالي االمتحانات املحوسبة التي تجروها الكلية سنويا

 مالحظة: هذا املؤشر في حالة املواد الدراسية التي اختباراتها محوسبة.

مييين إجميييالي الطلبييية املسيييجلين فيييي  %5ال تزييييد عييين الطيييالب املقيييدمين عليييى اعتراضيييات عليييى نتيييائج امليييواد النهائيييية  % 4-2

 العام األكاديمي، مع نهاية كل عام أكاديمي.  

  بنود املواصفة ذات العالقة .5

5-1 4-4 

  مجال تطبيق العملية .6

 طلبة البكالوريوس     6-1

  املسئوليات: .7

: تييوفير الييدعم الفكييي لجنــة متابعــة االمتحــان املحوســب فــي كليــة امللــ  عبــد ج الثــاني لتكنولوجيــا املعلومــات 7-1

 خالل عقد االمتحان. و العمل على حل املشاكل الفنيةالخاص بالبرمجية 

: تجيييز االمتحانيييات املحوسيييبة التيييي تعقيييد ضـــابط ارتبـــاط كليـــة امللـــ  عبـــد ج الثـــاني لتكنولوجيـــا املعلومـــات 7-2

 خارج أوقات الدوام الرسمي

 الفكي الخاص باملختبرات.: توفير املختبرات و الدعم مركز الحاسوب 7-3

: تجييز موعيد االمتحييان املنيوي عقيده ميين خيالل نظيام البجييز املحوسيب بواسييطة ضـابط ارتبـاط الكليــة املعنيـة 7-4

سييييئلة و كييييذلو التواصيييل مييييع رئاسيييية  ضيييابط ارتبيييياط الكليييية الييييذي يمتلييييو الصيييالحيات لتنفيييييذ البجييييز و تيييوفير اال 

 المتحان خارج أوقات الدوامالجامعة من خالل عمادة الكلية في حال كان ا
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تحميييييل االسييييئلة الخاصييية باالمتحييييان املحوسييييب و كييييذلو تشييييغيل و ايقيييياف االمتحييييان ميييين خييييالل منســــق املــــادة:  7-5

 اسئلة االمتحان النظري و العملي و اعداد ملف املادة. وكذلو  exambuilderالنظام 

و اعالن النتائج للطالب  ACADإدخال عالمات االمتحان املحوسب من خالل نظام  وحدة القبول و التسجيل: 7-6

 من خالل نظام التسجيل االلكتروني

 : املوافقة  على تجز االمتحانات املحوسبة املنوي عقدها خارج أوقات الدوام الرسميرئاسة الجامعة 7-7

كتابيييية و طباعيييية االسييييئلة. عقييييد االمتحييييان، تصييييحيح االمتحييييان و اعييييالن النتييييائج للطلبيييية و تقييييييم  مــــدرس املــــادة: 7-8

 أدائهم. و كذلو تحديد موعد االمتحان التكميلي  

تقيييييم أسيييئلة االمتحانيييات النصيييفية و النهائيييية فيييي القسيييم و تعبئييية نميييوذج مراجعييية اسيييئلة  عضـــو هيئـــة تـــدريس: 7-9

 منسق املادةاالمتحان و تسليمه ملدرس أو 

  مناقشة العالمات النهائية للطلبة في القسم  و املوافقة على اعتمادها مجلس القسم: 7-10

 مناقشة العالمات النهائية للطلبة في الكلية و املوافقة على اعتمادها  مجلس الكلية: 7-11

 اعتماد العالمات النهائية في القسمرئيس القسم:  7-12

اعتميياد العالمييات النهائييية فييي الكلييية، قبييول أو رفييض عييذر عييدم التقييدم لالمتحييان النهييائي و اعييالن عميــد الكليــة:  7-13

 االسماء املقبولة اعذارهم ملدرس ي و منسقي املواد

 اعداد جدول االمتحانات بالكليةلجنة اعداد االمتحانات بالكلية:  7-14

 دة أو مساعد العميد لشؤون الطالبتقديم عذر عدم التقدم لالمتحان ملدرس املاالطالب:  7-15

قبيول أو رفيض عيذر عيدم التقيدم لالمتحيان النهيائي و اعيالن االسيماء املقبولية : مساعد العميد لشؤون الطـالب 7-16

  اعذارهم ملدرس ي و منسقي املواد

  استالم اسئلة االمتحان من مدرس أو منسق املادة واالشراف على االمتحاناملراقبون:  7-17

 ارسال املعامالت للوحدات املعنيةديوان الكلية:  7-18

 

  مدخالت العملية .8

8-1 
قائمة باملواد املطروحة خالل الفصل الدراس ي و أعداد الطالب املسجلين في الشعب  و القاعات املتاحة صادرة 

 /http://inquiry.ju.edu.joمن خالل املوقع االلكتروني الخاص بوحدة القبول و التسجيل 

 التقويم الجامعي 8-2

 العذر املقدم من الطالب الجراء امتحان تعويض ي  8-3

 كتاب رسمي من الكلية الراغبة في عقد االمتحان خارج أوقات الدوام الرسمي 8-4

 مدرس أو منسق املادة اسئلة االمتحان معتمدة من قبل 8-5

 اإلجابة النوذجية ألسئلة االمتحان معتمدة من قبل مدرس أو منسق املادة  8-6

  مخرجات العملية .9

 مواعيد االمتحانات الفصلية و النهائية صادرة و معتمدة من لجنة اعداد االمتحانات بالكلية 9-1

نتيييائج الطلبييية النهائيييية مييين خيييالل موقيييع التسيييجيل االلكترونيييي، و تكيييون النتيييائج معتميييدة مييين ميييدرس امليييادة و رئييييس  9-2

 القسم و عميد الكلية 

http://inquiry.ju.edu.jo/
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 اسماء الطالب املقبولة اعذارهم لالمتحان النهائي معتمدة من العميد. 9-3

 ملف املادة و يجهز من خالل مدرس أو منسق املادة 9-4

   من رئاسة الجامعة باملوافقة على عقد االمتحان لكلية امللو عبد  الثاني لتكنولوجيا املعلوماتكتاب رسمي  9-5

  معايير/ضوابط العملية .10

 التقويم الجامعي 10-1

10-2 
-https://jueنظام الكتروني لبجز املختبرات املخصصة لالمتحانات املحوسبة من خالل ضابط ارتباط الكلية

exam.ju.edu.jo/jue-exam 

10-3 
 نظام الكتروني لعقد االمتحان املحوسب و تحميل االسئلة من خالله

exameuilder.ju.edu.jo/exambuilder https:// 

 لتخزين عالمات الطالب ACAD استخدام نظام  10-4

10-5 
 صادرة عن 

ً
( تاريخ 383/2005مجلس العمداء بقراره رقم )تعليمات تسليم النتائج األكاديمية الفصلية آليا

29/11/2005 

 ال يقل عن  11-6
ً
 120عدد الطلبة في املادة املراد عقد االمتحان لها محوسبا

  موارد العملية .11

 مختبرات مخصصة لعقد االمتحان املحوسب 11-1

 القاعات الجراء االمتحانات النظرية 11-2

 االمتحانات العمليةمختبرات الحاسوب لعقد  11-3

  املخاطر املحتملة .12

12-1 
حدوث خلل في الخادم و تعطل الشبكة أو انقطاع التيار الكهربائي  خالل عملية البجز او عقد االمتحان مما 

 يترتب عليه تعطيل عملية تجز االمتحان أو التخزين على الخادم. 

12-2 
ينتج عنه تغيب أحد املراقبين مما يترتب عليه  عدم عدم توفر العدد الكافي للمراقبين أو حدوث أمر طارئ 

 إمكانية تغطية االمتحان وعقده.

  إجراءات تنفيذ العملية .13

 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 اعداد واعتماد جدول االمتحانات بالكلية 13-1

الطلبييية فيهيييا مييين الحصيييول عليييى الشيييعب املطروحييية خيييالل الفصيييل الدراسييي ي و أعيييداد  .1

 لعمليييية تطيييوير األنظمييية املحوسيييبة )تصيييميم، إنشييياء، 
ً
وحيييدة القبيييول والتسيييجيل وفقيييا

 (صيانة، إيقاف، تحديث، صالحيات، موقع الكتروني

لجنيية اعيييداد االمتحانيييات 

 بالكلية

االمتحانيييات لجنيية اعيييداد  وضع جدول االمتحانات النصفية و النهائية بالكلية باالعتماد على التقويم الجامعي.  .2

 بالكلية

توزيييييييييع املييييييييراقبين علييييييييى القاعييييييييات و االعييييييييالن عيييييييين اسييييييييماء املييييييييراقبين العضيييييييياء الهيئيييييييية  .3

 التدريسية 

لجنيية اعيييداد االمتحانيييات 

 بالكلية
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

لجنيية اعيييداد االمتحانيييات  االعالن عن جدول االمتحانات للطالب و أعضاء الهيئة التدريسية   .4

 بالكلية

تحييديث الجييدول بنيياء علييى مالحظييالت الطلبيية و خاصيية وجييود تعييار  للطلبيية لوجييود  .5

 امتحانين بنفس الوقت فيتم عمل جلسة خاصة للطلبة الذين لدوهم تعار 

الطاليييييييب و لجنييييييية اعيييييييداد 

االمتحانيييييييييييييييييييات بالكليييييييييييييييييييية/ 

 عضو هيئة التدريس

 مدرس أو منسق املادة elearningاالعالن عن موعد االمتحان للطالب خالل املحاضرة أو من خالل  .6

 التحضير إلجراء االختبارات النظرية و العملية )وضع االسئلة/القاعات/املراقبة( 13-2

كتابييية أسيييئلة األمتحيييان و تعبئييية نميييوذج الورقييية األوليييى لالمتحانيييات املقاليييية أو نميييوذج  .1

 األولى المتحانات اختيار من متعدد الورقة

 

 مدرس أو منسق املادة

تقييييم األسييئلة و تعبئيية نمييوذج مراجعيية اسييئلة االمتحييان و تسييليمه ملييدرس أو منسييق  .2

 املادة.

 عضو هيئة تدريس

مراجعة األسئلة و أخذ مالحظات املقيم املكتوبة في نموذج مراجعة أسئلة االمتحيان  .3

 بعين االعتبار 

 و منسق املادةمدرس أ

 مدرس أو منسق املادة طباعة االسئلة ووضعها بمغلفات و الصا  نموذج مغلف امتحان على املغلف .4

فييي اليييوم املحييدد لالمتحييان و قبييل بداييية االمتحييان يتسييلم املراقبييون اسييئلة االمتحييان  .5

 من مدرس أو منسق املادة لعقد االمتحان

مييدرس أو منسييق املييادة و 

 املراقبون 

 التحضير إلجراء االختبارات املحوسبة )وضع االسئلة/القاعات/املراقبة( 13-3

تجييز املختبييرات لالمتحييان املطلييوب و ذلييو بالييدخول لنظييام البجييز االلكترونييي التييابع  .1

 ملركز الحاسوب. او مخاطبة رئاسة الجامعة اذا كان االمتحان خارج اوقات الدوام.

ضييييابط االرتبيييياط بالكلييييية 

 العميداملعنية/ 

توجييييييه كتييييياب رسيييييمي مييييين رئاسييييية الجامعييييية لكليييييية املليييييو عبيييييد  الثييييياني لتكنولوجييييييا  .2

 املعلومات لبجز االمتحان في حال املوافقة عقده خارج اوقات الدوام.

 رئاسة الجامعة

 

 

تجيييييز االمتحيييييان مييييين خيييييالل ضيييييابط ارتبييييياط كليييييية املليييييو عبيييييد  الثييييياني لتكنولوجييييييا  . 3

 نظام البجز االلكتروني.املعلومات عن طريق 

ضييييييييييييييابط ارتبيييييييييييييياط كلييييييييييييييية 

املليييييييييييييو عبيييييييييييييد  الثييييييييييييياني 

 لتكنولوجيا املعلومات

مييييين خييييييالل اسيييييم املسييييييتخدم و كلمييييية السيييييير الخاصيييييية  exambuilderاليييييدخول لنظييييييام  .4

 بمنسق املادة و تحميل أسئلة االمتحان و تحديد نمطها.

 منسق أو مدرس املادة

 منسق أو مدرس املادة املكان املحدد حسب البجز من قبل منسق املادة.تشغيل االمتحان في الوقت و  .5

 

 لجنيييييية متابعيييييية االمتحييييييان متابعة عقد االمتحان املحوسب. .6
املحوسيييب فيييي كليييية املليييو 
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

عبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييد   الثيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييياني 
 لتكنولوجيا املعلومات

 مركز الحاسوب
 لعملييييييييية تطييييييييوير األنظميييييييية  ACADتخييييييييزين عالمييييييييات الطلبيييييييية ميييييييين خييييييييالل نظييييييييام  .7

ً
وفقييييييييا

 (املحوسبة )تصميم، إنشاء، صيانة، إيقاف، تحديث، صالحيات، موقع الكتروني

وحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة القبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييول و 

 التسجيل

الحصييييول علييييى ملفييييات تحتييييوي علييييى اجابييييية الطلبيييية و كييييذلو نسييييخة ميييين العالميييييات و  .8

 تحليل لدرجة صعوبة االسئلة  

 

 منسق أو مدرس املادة

 بمقيم /املمتحن الخارجياالستعانة  4-13

يقييييوم منسييييق املييييادة العملييييية /عضييييو هيئيييية التييييدريس بالتنسيييييق مييييع ر سيييياء اقسييييام  - .1

التمييييييريض/ املسييييييؤول عيييييين التييييييدريب املسييييييتمر فييييييي اميييييياكن التييييييدريب العملييييييي بتييييييوفير 

 ممتحنين من االقسام للمشاركة في االمتحانات العملية للطلبة 

باملكييان و الوقييت املحييدد المتحانييات الطلبيية للمييادة يييتم ابييالغ املمتحنييين الخييارجيين  -

 العملية

منسيييييييييييق امليييييييييييادة العمليييييييييييية 

 /عضو هيئة التدريس

فييي مييا يتعلييق فييي االمتحييان الشييفوي ملييادة التمييريض السييريري املكثييف، يقييوم منسييق  - .2

املييييادة بعييييد تحديييييد تيييياريخ ووقييييت االمتحييييان بالطلييييب ميييين العميييييد بمخاطبيييية كليييييات 

الجامعيييييات االردنيييييية و املستشييييفيات الحكوميييييية و الخاصييييية لتنسييييييب التمييييريض فيييييي 

اسييييييماء ميييييين هييييييذه املؤسسييييييات للمشيييييياركة فييييييي االمتحييييييان الشييييييفوي ملييييييادة التمييييييريض 

 السريري املكثف

يتم استالم اسماء املرشحة من املؤسسات املحلية باملشاركة في االمتحان الشفوي  -

اليييييى منسيييييق ميييييادة التميييييريض مليييييادة التميييييريض السيييييريري املكثيييييف و مييييين ثيييييم احالتهيييييا 

 السريري املكثف

يقوم منسق ميادة التميريض السيريري املكثيف بتوزييع االسيماء املرشيحة كممتحنيين  -

 خارجيين على اللجان املختلفة

منسييييييييق مييييييييادة التمييييييييريض 

السييريري املكثييف/ عميييد 

 الكلية

 

 عميد الكلية

 

منسق مادة التمريض 

 السريري املكثف

 املمتحنين الخارجيين الخارجيين في امتحانات الطلبة حسب الوقت و املكان املحددمشاركة املمتحنين  .3

 عميد الكلية ارسال كتب شكر للمتحنين الخارجيين الذين شاركوا في امتحانات الكلية .4

 آلية رصد واعتماد واعالن العالمات و تقييم النتائج )الفصلية( 13-5

 منسق أو مدرس املادة تجهيز نموذج االجابة املعتمد .1

 تصحيح اجابات الطلبة و تعبئة نموذج تقييم نتائج امتحان .2

 

 منسق أو مدرس املادة

 مدرس املادة  أو أي طريقة أخرى   elearningاعالن العالمات للطالب في املحاضرة أو من خالل  .3

 مدرس املادة ACADرصد العالمات من خالل برنامج  .4

 مدرس املادةفييي نهاييية الفصييل و قبييل اجييراء االمتحييان النهييائي و  50االعييالن عيين نتييائج الطييالب ميين  .5
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 ACADاعتمادها من خالل برنامج 

 آلية رصد واعتماد واعالن نتائج الطلبة و تقييم النتائج )النهائية( 13-6

 منسق أو مدرس املادة تجهيز نموذج االجابة املعتمد .1

 مدرس املادة الطلبة و تعبئة نموذج تقييم نتائج امتحانتصحيح اجابات  .2

 مدرس املادة ACAD رصد العالمات النهائية من خالل برنامج  .3

 مدرس أو منسق املادة تعبئة نموذج تقرير املادة     .4

 مدرس املادة تسليم اورا  االمتحانات النهائية للقسم .5

يحتييييوي علييييى مخطييييط املييييادة الدراسييييية و نميييياذج تسييييليم ملييييف املييييادة للقسييييم و الييييذي  .6

 التقييم و نتائج الطلبة

 مدرس أو منسق املادة

 مجلس القسم مناقشة النتائج النهائية .7

 رئيس القسم ACADاعتماد النتائج النهائية من خالل برنامج  .8

 مجلس الكلية مناقشة النتائج النهائية .9

 العميد ACADاعتماد النتائج النهائية من خالل برنامج  .10

 ديوان الكلية ارسال نسخة ورقية من العالمات لوحدة القبول والتسجيل .11

 لعمليييية تطيييوير  .12
ً
اعيييالن العالميييات للطلبييية مييين خيييالل موقيييع التسيييجيل االلكترونيييي وفقيييا

صيييييالحيات، موقيييييع األنظمييييية املحوسيييييبة )تصيييييميم، إنشييييياء، صييييييانة، إيقييييياف، تحيييييديث، 

 (الكتروني

وحييييييييييييييييييييييييييييييييييييييدة القبييييييييييييييييييييييييييييييييييييييول و 

 التسجيل

 النظري/العملي )الفصلي( اجراء االمتحان التعويض ي للطالب الغائب عن االمتحان 13-7

 الطالب احضار عذر ملدرس أو منسق املادة لتغيبه عن االمتحان الفصلي .1

تحديييد موعييد و مكييان االمتحييان و ذلييو فييي حييال املوافقيية علييى العييذر املقييدم ميين قبييل  .2

الطالييييب. وفييييي حاليييية عييييدم املوافقيييية علييييى العييييذر املقييييدم ميييين قبييييل الطالييييب ال يعقييييد لييييه 

 امتحان. 

 مدرس أو منسق املادة 

مييدرس أو منسييق املييادة و  عقد االمتحان في املكان و الوقت املعلن . 4

 املراقب 

 اجراء االمتحان التعويض ي للطالب الغائب عن االمتحان النظري/العملي )النها ي(  13-8

احضيييييييار عيييييييذر للعمييييييييد لتغيبيييييييه عييييييين االمتحيييييييان النهيييييييائي و ذليييييييو لييييييييتم عقيييييييد االمتحيييييييان  .1

التعويضيييي ي فييييي حييييال املوافقيييية علييييى العييييذر املقييييدم ميييين قبييييل الطالييييب. وفييييي حاليييية عييييدم 

 ال يعقد له امتحان. املوافقة على العذر املقدم من قبل الطالب

 الطالب

ارسييييال قائميييية باسييييماء الطييييالب املقبوليييية اعييييذارهم و كييييذلو الفتييييرة التييييي يجييييب اجييييراء  .2

 االمتحانات بها

 العميد

 مدرس أو منسق املادة  تحديد موعد لعقد االمتحان التعويض ي للطالب .3

مييدرس أو منسييق املييادة و  عقد االمتحان في املكان و الوقت املعلن .5
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 املراقب 

 مدرس أو منسق املادة تعبئة نموذج استكمال عالمة    .6

رئيييييس القسييييم و مسيييياعد  اعتماد عالمة الطالب .7

العمييييد لشييييؤون الطييييالب 

 والعميد

 لوحدة القبول والتسجيل  .8
ً
 ديوان الكلية  ارسال العالمة النهائية ورقيا

 لعملية احتساب ومتابعة  .9
ً
 وحدة القبول والتسجيل النتائج األكاديميةتحديث عالمة الطالب وفقا

    إجراءات ذات العالقة .14

14-1  :QP-ARU-01 تطيييييييوير األنظمييييييية املحوسيييييييبة )تصيييييييميم، إنشييييييياء، صييييييييانة، إيقييييييياف، تحيييييييديث، صيييييييالحيات، موقيييييييع

 الكتروني(

14-2 :QP-ARU-06  احتساب ومتابعة النتائج األكاديمية 

 النماذج والسجالت .15

 الورقة األولى لالمتحان(:  نموذج QF-SON-04.01نموذج رقم ) 15-1

 مراجعة اسئلة االمتحان(:  نموذج QF-SON-04.02نموذج رقم ) 15-2

 مغلف امتحان(:  نموذج QF-SON-04.03نموذج رقم ) 15-3

 تقييم نتائج امتحان(:  نموذج QF-SON-04.04نموذج رقم ) 15-4

 االمتحان االلكتروني مراجعة اسئلة(:  نموذج QF-SON-04.05نموذج رقم ) 15-5

 تقرير املادة(:  نموذج QF-AQAC -02نموذج رقم ) 15-6

 .استكمال عالمة(:  نموذج QF-ARU-06.02نموذج رقم ) 15-7
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 رقم/اسم العملية : .1

QP- SON-05 خطة ضمان الجودة لتقويم البرنامج األكاديمي وضع وتنفيذ 

  

  وصف العملية والغرض منها .2

خطيية ضييمان الجييودة لتقييويم البرنييامج األكيياديمي فييي الكلييية حيييث تتضييمن تقييييم مكونييات  وضييع وتنفيييذهييي عملييية  2-1

البرنييامج األكيياديمي ميين قبييل الطلبيية و الخييريجيين و اربيياب العمييل باالضييافة الييى قيييام املعنيييين فييي الكلييية الييى اعييداد 

 ي في تحقيق نتاجات التعلم املطلوبة التقارير الالزمة لبيان مدى نجاح تقديم البرنامج األكاديم

 

  الهدف من العملية .3

خطييية ضيييمان الجيييودة لتقيييويم البرنيييامج األكييياديمي فيييي الكليييية اليييى تحدييييد نقييياط القيييوة و  وضيييع وتنفييييذتهيييدف عمليييية  3-1

 الضعف من اجل تحسين عملية تقديم البرنامج األكاديمي

 

  مؤشرات أداء العملية .4

قييياس ميييع نهايييية العيييام 5مييين  3النهائيييية حيييول مكونيييات البرنيييامج األكيياديمي اليقيييل عييين متوسييط رضيييا طلبييية السييينة  4-1
ُ
، ت

 األكاديمي.

قيياس مييع نهاييية العييام 5ميين  3متوسييط رضييا أربيياب العمييل عيين أداء خريفييي الكلييية فييي مواقييع العمييل  اليقييل عيين  4-2
ُ
، ت

 األكاديمي.

قاس مع نهاية العام األكاديمي.%100اسية بكل برنامج املواد الدراسية التي يتوفر لها تقارير  مقررات در  % 4-3
ُ
 ، ت

قاس مع نهاية العام األكاديمي.%100البرامج التعليمية التي يتوفر لها تقرير  برنامج تعليمي بالكلية  % 4-4
ُ
 ، ت

حسب لكل برنامج  %90تنفيذ الخطة الزمنية لتقويم البرنامج األكاديمي بالكلية ال تقل عن  % 4-5
ُ
 على حده()وت

 

  بنود املواصفة ذات العالقة .5

5-1 4-4 

 

  مجال تطبيق العملية .6

 الكليات، املراكز األكاديمية 6-1

 
  املسئوليات: .7

 إعداد تقرير املادة الدراسيةمنسق املادة الدراسية:  7-1

إعداد تقرير : مراجعة و اعتماد تقارير املواد الدراسية و (Director Programالبرنامج األكاديمي )منسق  7-2

 .البرنامج األكاديمي

 تقارير البرامج األكاديمية مراجعة و اعتماد تقارير املواد الدراسية و  رئيس القسم األكاديمي: 7-3

 تقارير البرامج األكاديمية.مراجعة واعتماد  لجنة الخطة في الكلية: 7-4
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 مكونات البرنامج األكاديمي مراجعة و اعتماد و تنفيذ خطة تقويم -عميد الكلية/ مجلس الكلية:  7-5

 تقارير البرامج األكاديميةمراجعة و اعتماد تقارير املواد الدراسية و  -                             

 : / لجنة الجودة في الكليةمساعد العميد لشؤون الجودة 7-6

 مكونات البرنامج األكاديمي تنفيذ خطة تقويم وضع و متابعة -

 حفظ النسخ النهائية من تقارير املواد الدراسية -

   تقارير البرامج األكاديميةحفظ النسخ النهائية من  - 

 

  مدخالت العملية .8

 وثيقة معتمدة ملواصفات البرنامج األكاديمي 8-1

 وثيقة معتمدة ملخطط املادة الدراسية 8-2

 

  العمليةمخرجات  .9

 وثائق معتمدة لنتائج تقويم مكونات البرنامج األكاديمي 9-1

 وثيقة معتمدة لتقرير البرنامج األكاديمي 9-2

 وثائق معتمدة لتقارير املادة الدراسية 9-3

  معايير/ضوابط العملية .10

 تعليمات منح درجة البكالوريوس و املاجستير  والدكتوراه في الجامعة. 10-1

  العمليةموارد  .11

 من االطراف املعنية موارد بشرية الزمة لتجميع املعلومات عن تقويم مكونات البرنامج األكاديمي 11-1

  املخاطر املحتملة .12

امليييوارد البشيييرية الالزمييية لتجمييييع املعلوميييات لتقيييويم مكونيييات البرنيييامج األكييياديمي مميييا عيييدم تيييوفر العيييدد الكيييافي مييين  12-1

 البيانات الكافية او التأخر في تجميعها.يترتب عليه عدم تجميع 

 .إعداد تقارير املواد الدراسية مما يترتب عليه اعداد تقارير غير كاملة ضعف خبرة اعضاء هيئة التدريس في 12-2

 .إعداد تقارير البرامج األكاديمية مما يترتب عليه اعداد تقارير غير كاملة ضعف خبرة املعنيين في 12-3

  العملية إجراءات تنفيذ .13

 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 تصميم نماذج تقويم مكونات البرنامج األكاديمي 13-1

تحديييييييد نميييييياذج االسييييييتبانات املطلوبيييييية لتقييييييويم مكونييييييات البرنييييييامج األكيييييياديمي و التييييييي   .1

 تتضمن ما يلي:

  استبانة تقييم املادة الدراسية 

  العملي )ان وجد(استبانة تقييم اماكن التدريب 

 
 

مسييياعد العمييييد لشيييؤون 

الجيييييييودة/ لجنييييييية الجيييييييودة 

 في الكلية
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 ( اسييييتبانة تقييييييم رييييي م الخييييريجيين عيييين البرنييييامج األكيييياديميGraduate Exit 

Survey) 

  شييييهر ميييين  12-6اسييييتبانة تقييييييم رييييي م الخييييريجيين عيييين البرنييييامج األكيييياديمي بعييييد

 التوظيف

  شييييييييهر ميييييييين  12-6اسييييييييتبانة تقييييييييييم رييييييييي م اربيييييييياب العمييييييييل عيييييييين الخييييييييريجيين بعييييييييد

 التوظيف

تطييييوير االسييييتبانات املطلوبيييية لتقييييويم مكونييييات البرنييييامج األكيييياديمي بنيييياًء علييييى مييييا يلييييي   .2

 وتبعا لجهة التقييم:

 نتاجات تعلم البرنامج األكاديمي

 البيئة األكاديمية

 طرائق و اساليب التدريس

مسييياعد العمييييد لشيييؤون 

الجيييييييودة/ لجنييييييية الجيييييييودة 

 في الكلية

 مجلس الكلية مراجعة و تقييم مالئمة االستبانات املعدة لتقويم مكونات البرنامج األكاديمي  .3

 مجلس الكلية اعتماد االستبانات املعدة الستخدامها في تقويم مكونات البرنامج األكاديمي  .4

 لخطة ضمان جودة تقويم  13-2
ً
 البرنامج األكاديميإجراء تقويم ملكونات البرنامج األكاديمي بالقسم وفقا

 لنميييوذج خطييية تقيييويم   .1
ً
وضييع خطييية عميييل لتقيييويم مكونيييات البرنييامج األكييياديمي، وفقيييا

 البرنامج األكاديمي.

مسييياعد العمييييد لشيييؤون 

الجيييييييودة/ لجنييييييية الجيييييييودة 

 في الكلية

 مجلس الكلية مراجعة و تقييم خطة العمل املعدة لتقويم مكونات البرنامج األكاديمي  .2

 مجلس الكلية املعدة الستخدامها في تقويم مكونات البرنامج األكاديمي اعتماد خطة العمل  .3

مسييياعد العمييييد لشيييؤون  تنفيذ خطة العمل املعدة لتقويم مكونات البرنامج األكاديمي  .4

الجييييييييييييودة بالتعيييييييييييياون مييييييييييييع 

 رئيس القسم املعكي

إعيييييييداد تقريييييييير تنفييييييييذ خطييييييية تقيييييييويم البرنيييييييامج األكييييييياديمي لكيييييييل برنيييييييامج عليييييييى حيييييييده،   .5

واملتضمن ملا تم تنفيذه من الخطة، وبيان مواطن الضعف في تنفييذ خطية تقيويم 

البرنييييامج األكيييياديمي ووضييييع توصييييييات ألخييييذها فييييي االعتبييييار عنيييييد وضييييع خطيييية تقيييييويم 

البرنييييامج األكيييياديمي للعييييام األكيييياديمي القييييادم، وعرضييييها علييييى مجلييييس القسييييم املعكييييي 

 لالعتماد.

رئييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييس القسيييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييييم 

املعكيييييييييييييي/مجلس القسيييييييييييييم 

 املعكي

 Course Reportsإعداد تقرير املواد الدراسية  13-3

 لنموذج تقرير املادة الدراسية   .1
ً
 منسق املادة الدراسية إعداد تقرير املادة الدراسية و فقا

 منسق املادة الدراسية توقيع تقرير املادة الدراسية و من ثم رفعه لرئيس القسم املعكي.  .2

 مجلس القسم املعكي مراجعة ومناقشة تقارير املواد الدراسية في مجلس القسم املعكي   .3

 رئيس القسم املعكي اعتماد تقارير املواد الدراسية و رفعها للجنة الخطة في الكلية  .4
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 لجنة الخطة في الكلية مراجعة تقارير املواد الدراسية و اعتمادها  .5

 مجلس الكلية الدراسية في مجلس الكليةمراجعة ومناقشة تقارير املواد   .6

 العميد اعتماد تقارير املواد الدراسية  .7

 مجلس الكلية/العميد تزويد منسق /مدرس املادة بالنسخ النهائية لتقارير الواد الدراسية  .8

 Program  Reportإعداد تقرير البرنامج األكاديمي  13-4

 لنموذج تقرير البرنامج األكاديمي إعداد تقرير   .1
ً
البرنييامج األكيياديمي  منسييق البرنامج األكاديميو فقا

(Director Program او )

 من ينوب عنه

منسييق البرنييامج األكيياديمي  ومن ثم رفعه لرئيس القسم املعكيالبرنامج األكاديمي توقيع تقرير   .2

(Director Program او )

 من ينوب عنه

فييييي مجليييييس القسييييم املعكيييييي، البرنيييييامج األكيييياديمي مناقشيييية البنييييود اليييييواردة فييييي تقرييييير   .3

وبيان مواطن القوة و الضعف بناًء على نتائج تقيويم مكونيات البرنيامج األكياديمي، 

 ووضع خطة عمل لتحسين مواطن الضعف في تقديم البرنامج األكاديمي.

 رئيس القسم املعكي

 رئيس القسم املعكي الكلية و من ثم رفعه للجنة الخطة فيالبرنامج األكاديمي اعتماد تقرير   .4

مقيييييييييرر لجنييييييييية الخطييييييييية فيييييييييي  في لجنة الخطة في الكليةالبرنامج األكاديمي مناقشة البنود الواردة في تقرير   .5

 الكلية

مقيييييييييرر لجنييييييييية الخطييييييييية فيييييييييي  و من ثم رفعه ملجلس الكلية البرنامج األكاديمي توقيع تقرير   .6

 الكلية

 مجلس الكلية الكلية.في مجلس البرامج األكاديمية عر  تقارير   .7

 عميد الكلية البرامج األكاديمية.اعتماد تقارير   .8

مركيييييييز االعتمييييييياد و ضيييييييمان  البرنامج التعليميمراجعة البنود الواردة في تقرير   .9

 الجودة

و ميين ثيييم تزويييد النسييخة النهائيييية ميين التقرييير اليييى البرنيييامج التعليمييي اعتميياد تقرييير   .10

العميد لشؤون الجودة و لجنة الخطة في الجامعية رئيس القسم املعكي و مساعد 

 و عميد البحث العلمي و ضمان الجودة

مركيييييييز االعتمييييييياد و ضيييييييمان 

 الجودة

 إجراءات ذات العالقة .6

14-1 QP-SON-01.تصميم البرنامج األكاديمي : 

 النماذج والسجالت .7

 (: خطة تقويم البرنامج األكاديمي.QP-SON-05.01نموذج رقم ) 15-1

 تقرير املادة الدراسية (:QF-AQAC-02نموذج رقم ) 15-2

  تقرير البرنامج األكاديمي (:QF-AQAC-03نموذج رقم ) 15-3
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 رقم/اسم العملية : .1

QP- SON-06 وضع وتنفيذ خطة برنامج الخدمة املجتمعية 

  

  وصف العملية والغرض منها .2

 تصف هذه العملية الخطوات االجرائية لإلجراءات التالية: 2-1

 ابرام اتفاقيات التعاون مع املؤسسات املحلية و الدولية 

 اقامة نشاط علمي/ثقافي/اليوم العلمي بالكلية والخريج/صحي على مستوى الكلية/الجامعة 

 تقديم  محاضرة تثقيفية/دورة تدريبية على مستوى املجتمع املحلي 

 التبادل الثقافي للطلبة 

 التبادل الثقافي ألعضاء هيئة التدريس 

 

  الهدف من العملية .3

خدمة املجتمع املحلي  والخارجي من خالل تقديم برامج مختلفة )ثقافية، علمية، صيحية(  تلييي احتياجاتيه و مين  3-1

خيييالل اقامييية النشييياطات داخيييل الكليييية. وكيييذلو مييين خيييالل عقيييد االتفاقييييات ميييع املؤسسيييات و التبيييادل الثقيييافي ميييع 

 املؤسسات االكاديمية.

 

    العمليةمؤشرات أداء  .4

قيياس مييع نهاييية 3عييدد الفعاليييات املقاميية فييي الكلييية والتييي تخييدم املجتمييع املحلييي ال تقييل عيين ) 4-1
ُ
( فعاليييات فييي العييام، ت

 العام األكاديمي.

 %30املشيياركين ميين أعضيياء الهيئيية التدريسييية/االدارية فييي الفعاليييات املختلفيية التييي تخييدم املجتمييع ال تقييل عيين  % 4-2

قاس مع نهاية العام األكاديمي,من إجمالي 
ُ
 ألعضاء الهيئة التدريسية بالكلية، ت

 %50االتفاقيات املفّعلة مع مؤسسات محلية/دولية ال تقل عن  % 4-3

 

  بنود املواصفة ذات العالقة .5

5-1 4-4 

  مجال تطبيق العملية .6

 املجتمع املحلي و العالمي 6-1

 

  املسئوليات: .7

املوافقيييية علييييى طلييييب التبييييادل الثقييييافي للطييييالب واالعييييالن العضيييياء هيئيييية التييييدريس عيييين  رئــــيس القســــم األكــــاديمي: 7-1

 الحاجة لعضو هيئة تدريس العطاء محاضرة.

التوصية على طلب الزيارة العلمية والتبادل الثقيافي ألعضياء الهيئية التدريسيية و التوصيية عليى  مجلس القسم: 7-2

 اقامة نشاط
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املوافقيييييية علييييييى طلييييييب التوصييييييية علييييييى طلييييييب الزيييييييارة العلمييييييية والتبييييييادل الثقييييييافي للطييييييالب و عمييييييل  عميــــــد الكليــــــة: 7-3

 النشاطات داخل الكلية و كذلو اعداد مقترح لالتفاقيات مع مؤسسات املجتمع املحلية و العاملية.

 التدريسية.التوصية على طلب الزيارة العلمية  و التبادل الثقافي ألعضاء الهيئة مجلس الكلية:  7-4

 : املوافقة على الطلب املقدم من الطالب إلقامه نشاط داخل الكليةمساعد العميد لشؤون الطالب 7-5

االتفييييا  مييييع مؤسسييييات املجتمييييع املحلييييي إلقاميييية النييييدوات و كييييذلو مييييع املؤسسييييات  أعضــــاء الهيئــــة التدريســــية: 7-6

 تقديم الطلب للقسم االكاديمي  العاملية للزيارات العلمية و التبادل الثقافي. بعد االتفا ،

االتفييييا  مييييع مؤسسييييات املجتمييييع املحلييييي إلقاميييية النييييدوات و كييييذلو مييييع املؤسسييييات  أعضــــاء الهيئــــة التدريســــية: 7-7

 العاملية للتبادل الثقافي. بعد االتفا ، تقديم الطلب للقسم االكاديمي 

تقييديم طلييب اقاميية الفعاليييات ملسيياعد العميييد لشييؤون الطييالب و تقييديم طلييب التبييادل الثقييافي لييرئيس  الطلبــة: 7-8

  القسم االكاديمي و عميد الكلية.

التأكييييييد ميييييين تحقيييييييق طييييييالب التبييييييادل الثقييييييافي ملتطلبييييييات التبييييييادل بالنسييييييبة لعييييييدد وحــــــدة القبــــــول و التســــــجيل:   7-9

اكمييييي، و كييييذلو معادليييية املييييواد التييييي يأخييييذها الطالييييب فييييي املؤسسيييية السيييياعات التييييي انهاهييييا الطالييييب و املعييييدل التر 

 األكاديمية.    

 متابعة إجراءات التبادل الثقافي للطالب مكتب العالقات الدولية:  7-10

 اجراء املعامالت الخاصة بعضو هيئة التدريس للتبادل الثقافي و للزيارة العلمية. دائرة املوارد البشرية:  7-11

 مراجعة مقترح اتفاقيات التعاون وصياغتها وحدة الشؤون القانونية: 7-12

 املوافقة او عدم املوافقة على اتفاقيات التعاون و توقيع االتفاقية رئاسة الجامعة: 7-13

 توقيع االتفاقياترئيس الجامعة:  7-14

  التغطية االعالمية للنشاطاتوحدة العالقات العامة:   7-15

 اقامة النشاطات املختلفةالجهة املنظمة للنشاط:  7-16

 تجز املرافق إلقامة األنشطةاملسؤول عن املرافق:  7-17

التقييدم بطلييب لعقييد دورة تدريبييية و االعييالن عنهييا و عقييدها و ميين ثييم كتابيية الجهــة املنظمــة للــدورة التدريبيــة:  18-7

 التقرير.

 املعامالت من الجهات املعنية: ارسال واستقبال ديوان الكلية 7-19

 اجراء املعامالت الخاصة بعضو هيئة التدريس للزيارة العلميةوحدة الشؤون املالية:  7-20

 املوافقة على الزيارة العلمية لعضو هيئة التدريسنائب الرئيس:  7-21

 

  مدخالت العملية .8

 داخل الكليةالطلب املقدم من الطالب أو املؤسسات الخارجية إلقامة نشاط  8-1

 الطلب املقدم من عضو هيئة التدريس إلعطاء محاضرة  8-2

 الطلب املقدم من عضو هيئة التدريس للتبادل الثقافي 8-5

 الطلب املقدم من الطالب للتبادل الثقافي 8-6

 الطلب املقدم من مؤسسات املجتمع املحلي للحصول على محاضرة تثقيفية 8-7
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8-8 
عضو هيئة التدريس للزيارة العلمية و كتاب الدعوة من الجهة الداعية متضمنا التكاليف الطلب املقدم من 

 املالية التي تتحملها الجهة الداعية.

 

  مخرجات العملية .9

 اتفاقيات مبرمة مع املؤسسات املحلية و الدولية 9-1

 اقامة األنشطة العلمية داخل الكلية و كتابتها في شكل تقرير 9-2

 املحاضرة التثقيفيةاقامة  9-3

 زيارات التبادل الثقافي ألعضاء هيئة التدريس 9-4

 زيارات التبادل الثقافي للطالب 9-5

 الزيارات العلمية ألعضاء هيئة التدريس 9-6

 

  معايير/ضوابط العملية .10

 تعليمات التبادل الثقافي ألعضاء هيئة التدريس في الجامعة  10-1

 الجامعةانظمة و تعليمات  10-2

 املوازنة السنوية للكلية املعتمدة 10-3

 تعليمات املؤسسات الخارجية 10-4

 تعليمات التبادل الثقافي للطلبة في الجامعة 10-5

 

  موارد العملية .11

 املوارد املالية الالزمة 11-1

  املخاطر املحتملة .12

12-1 
عدم توفر موارد مالية إلقامة الفعاليات التي تخدم املجتمع املحلي داخل الجامعة و التي قد تؤدي الى عدم 

 القدرة على عقد الفعالية. 

12-2 
اعتذار أحد املتحدثين الرئيسيين في اللحظات األخيرة و الذي قد يؤدي الى حدوث ارتباك في تنفيذ برنامج 

 الفعالية.

 

  العمليةإجراءات تنفيذ  .13

 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 عام: نشاط: علمي/ثقافي/اليوم العلمي بالكلية والخريج/صحي على مستوى الكلية/الجامعة 13-1

تقوم الكلية بالنشاطات املختلفة لخدمة املجتمع على مستوى الكلية أو الجامعة أو مؤسسات املجتمع املحلي  .1

 لتنفيذ خطة الكلية لخدمة املجتمع التي يتم وضعها مع كل بداية عام أكاديمي.سعيا 
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

يتم تأهيل الخريجين لسو  العمل من خالل برامج التطوير املنهي التي تقوم بها الكلية عن طريق تقديم  .2

املحاضرات التثقيفية/الدورات التدريبية على مستوى الكلية أو الجامعة أو مؤسسات املجتمع املحلي، حيث 

 .تهم وأدائهم املنهياملحافظة على فاعلييتم التواصل مع الخريجين لحضور هذه البرامج لضمان 

 ابرام اتفاقيات التعاون مع املؤسسات املحلية و الدولية    13-2

 عميد الكلية عقد اجتماع مع املؤسسة  .1

 عميد الكلية اعداد مسودة لالتفاقية  .2

 ديوان الكلية ارسال املسودة لوحدة الشؤون القانونية في الجامعة .3

 لعملية تقديم االستشارات القانونيةمراجعة مسودة االتفاقية  .4
ً
 وحدة الشؤون القانونية وصياغته وفقا

 وحدة الشؤون القانونية ارسال االتفاقية بالشكل النهائي لرئاسة لجامعة  .5

 رئاسة الجامعة  التواصل مع الكلية املعنية في حال وجود تعديالت على االتفاقية .6

 رئيس الجامعة توقيع االتفاقية في حال املوافقة النهائية، او عدم توقيعها في حالة الرفض  .7

 اقامة نشاط علمي/ثقافي/اليوم العلمي بالكلية والخريج/صحي على مستوى الكلية/الجامعة 13-3

 يتم استالم طلب اقامة نشاط واذا كان النشاط مقدم من: 1

قبييييل اتحيييياد الطلبيييية: فيييييتم ارسييييال طلييييب الييييى مسيييياعد العميييييد لشييييؤون الطلبيييية   -1

 للموافقة و الذي يرسله للعميد

قبييل جهيييات خارجيييية: فييييتم ارسيييال كتيياب لعمييييد الكليييية و اليييذي بيييدوره يرسيييله   -2

 ملساعد العميد لشؤون الجودة ألخذ الرأي. 

 لعميدقبل الكلية: يتم ارسال كتاب من قبل رئيس القسم املعكي الى ا -3

مسييياعد العمييييد لشيييؤون 

 الطلبة

العميييد/ مسيياعد العميييد 

 لشؤون الجودة

 رئيس القسم املعكي 

لجنة الجامعة و املجتمع 

 في الكلية

املوافقة أو عدم املوافقة على اجراء النشياط. فيي حيال اليرفض ييتم االعتيذار عين اقامية  .2

 النشاط.

 العميد

دعييوة مؤسسيييات املجتمييع املحلييي للمشيياركة فيييي اذا كييان النشيياط مقييدم مييين الكلييية يييتم  .3

 النشاط

 العميد

 املسؤول عن املرافق تجز املرافق الالزمة الجراء الفعالية .4

االعييالن عيين النشيياط عيين طريييق اعالنييات الكلييية و صييفحة الكلييية و البريييد االلك رونييي و  .5

 غيرها من الطر  

مسييياعد العمييييد لشيييؤون 

 الجودة

 الجهة املنظمة للنشاط للجدول الزمكي املعتمداقامة النشاط وفقا  .6

 لعملية تنظيم الفعاليات وتوفير التغطية اإلعالمية .7
ً
 التغطية االعالمية للنشاط وفقا

 

 وحدة العالقات العامة

 لنمييييوذج تقرييييير  .8
ً
اعييييداد تقرييييير عيييين تنفيييييذ النشيييياط فقييييط اذا كييييان النشيييياط للكلييييية وفقييييا

 ارساله إلى مساعد العميد لشؤون الجودة.تنفيذ برنامج تدرييي/نشاط  و 

الجهيييييييييييييييية القائميييييييييييييييية علييييييييييييييييى 

 النشاط

   تقديم محاضرة تثقيفية/دورة تدريبية على مستوى املجتمع املحلي 13-4
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 محاضرة تثقيفية في مؤسسات املجتمع املحلي

االتفا  مع املؤسسة مباشرة إلعطاء املحاضرة، أو استالم طلب من املؤسسية  إلعطياء  .1

املحاضيرة واالعيالن ألعضياء الهيئية التدريسيية عين الحاجية لعضيو هيئية تيدريس إلعطيياء 

 محاضرة في مجال معين.

 عضو هيئة التدريس

 رئيس القسم

 عضو هيئة التدريس اعالم القسم عن النية لعقد محاضرة .2

 رئيس القسم املوافقة على اعطاء املحاضرة .3

 عميد الكلية املوافقة على اعطاء املحاضرة .4

اعيييييالم املؤسسييييية عييييين املوافقييييية عليييييى عقيييييد املحاضيييييرة فيييييي حيييييال كيييييان الطليييييب مقيييييدم مييييين  .5

 املؤسسة

 القسم

 عضو هيئة التدريس إعطاء املحاضرة  .6

 لنموذج تقييم برنامج تدرييي/نشاط من ِقبل مشارك. .7
ً
الحضييييييييور املشيييييييياركين فييييييييي  تقييم املحاضرة، وفقا

 املحاضرة

 في الكلية تقديم دورة تدريبية

 الجهة املنظمة للدورة ارسال طلب الى عميد الكلية ألخذ املوافقة على عقد دورة تدريبية في الكلية  .1

املوافقيية أو عييدم املوافقيية علييى اجييراء الييدورة. فييي حييال الييرفض يييتم االعتييذار عيين اقاميية  .2

 الدورة.

 العميد

 املسؤول عن املرافق تجز املرافق الالزمة إلجراء الدورة التدريبية .3

 الجهة املنظمة للدورة االعالن عن الدورة التدريبية .4

 الجهة املنظمة للدورة اقامة الدورة التدريبية .5

 لنموذج تقييم دورة تدريبية من ِقبل مشارك. .6
ً
الحضييييييييور املشيييييييياركين فييييييييي  تقييم الدورة التدريبية، وفقا

 املحاضرة

 لنمييييوذج تقرييييير دورة تدريبييييية و ارسيييياله ورقيييييا و  اعيييداد تقرييييير عيييين تنفيييييذ الييييدورة .7
ً
وفقييييا

 الكترونيا الى مساعد العميد لشؤون الجودة 

 الجهة املنظمة للدورة

 الزيارات العلمية والبحثية املتبادلة مع املؤسسات الخارجية 5-13

تقيديم طليب الزييارة العلميية اليى القسيم األكيياديمي مرفقيا معيه كتياب اليدعوة مين الجهيية  .1

 املنوي قضاء الزيارة العلمية عندها

 عضو هيئة التدريس

 مجلس القسم توصية القسم على طلب الزيارة العلمية .2

 معييييه نمييييوذج جييييدول التحقييييق ميييين انطبييييا  شييييروط ايفيييياد  .3
ً
توصييييية عمييييادة الكلييييية مرفقييييا

أعضيييياء الهيئيييية التدريسييييية فييييي زيييييارات علمييييية خييييارج الجامعيييية و رفييييع التوصييييية الييييى نائييييب 

 املعكي الرئيس

 مجلس الكلية

ارسييييييال القييييييرار الييييييى عضييييييو هيئيييييية التييييييدريس، و فييييييي حييييييال املوافقيييييية يشييييييتمل الكتيييييياب علييييييى  .4

 املخصصات املالية التي تتحملها الجامعة للزيارة العلمية

 نائب الرئيس
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 للعمليييية رقييييم  .5
ً
التواصيييل ميييع وحيييدة الشيييؤون املاليييية للحصييييول عليييى اليييدعم امليييادي و فقيييا

 الجامعة"."صرف نفقات 

عضييييييو هيئيييييية التييييييدريس و 

 وحدة الشؤون املالية

 التبادل الثقافي للطلبة 13-6

تعبئييييية نميييييوذج اتفاقيييييية اليييييتعلم لطلبييييية البكيييييالوريوس أو نميييييوذج اتفاقيييييية اليييييتعلم لطلبييييية  .1

 الدراسات العليا و تقديمه للقسم االكاديمي

 الطالب

املواد املراد دراستها في املؤسسة األكاديمية املوافقة على طلب التبادل الثقافي بناء على  .2

 الخارجية

 رئيس القسم

 عميد الكلية املوافقة على طلب التبادل الثقافي .3

 وحدة القبول والتسجيل  املوافقة على طلب التبادل الثقافي .4

اجيييراءات التبيييادل الثقيييافي لييييدى مكتيييب العالقيييات الدوليييية وفقييييا لعمليييية متابعييية شييييؤون  .5

 والهيئة التدريسية واإلدارية وبرامج الدراسة في الخارج التبادل الطالبي

مكتييييييييييييييييييييييييييييييييييب العالقييييييييييييييييييييييييييييييييييات 

الدولية/ لجنية العالقيات 

 الدولية في الكلية

 التبادل الثقافي ألعضاء هيئة التدريس 13-7

 عضو هيئة التدريس تقديم طلب للقسم .1

 مجلس القسم  كتابة التوصية على الطلب املقدم  .2

 مجلس الكلية املوافقة أو الرفض بناء على توصية القسم .3

 مجلس الكلية في حالة املوافقة يتم ارسال الطلب الى رئاسة الجامعة و منها الى دائرة املوارد البشرية  .4

 لعملية اإلجراءات االدارية الخاصة لتنفيذ  دراسة الطلب واتخاذ .5
ً
القرار وفقا

 الهيئة التدريسيةاالتفاقيات الخاصة بأعضاء 

رئاسييييييية الجامعييييييية /دائيييييييرة 

 املوارد البشرية

 عميد الكلية  استالم نسخة من قرار رئاسة الجامعة / املوارد البشرية  .6

 إجراءات ذات عالقة .14

14-1 QP-LAD-01عملية تقديم االستشارات القانونية : 

14-2 :QP-DMPR-04    عملية تنظيم الفعاليات وتوفير التغطية اإلعالمية 

14-2  :QP- OIR-03والهيئة التدريسية واإلدارية وبرامج الدراسة في الخارج عملية متابعة شؤون التبادل الطالبي  

14-4 QP-HRD-12عملية اإلجراءات االدارية الخاصة لتنفيذ االتفاقيات الخاصة بأعضاء الهيئة التدريسية : 

14-5 QP-FAU-02 .صرف نفقات الجامعة : 

 

 النماذج والسجالت .15

 (: نموذج خطة برنامج الخدمة املجتمعية بالكليةQF- SON -06.01نموذج رقم )  .16

 (: نموذج اتفاقية التعلم لطلبة البكالوريوسQF- OIR -03.01نموذج رقم )  .17

 الدراسات العليا(: نموذج اتفاقية التعلم لطلبة QF-OIR-03.02نموذج رقم )  .18
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 (: تقييم دورة تدريبية/نشاط من ِقبل مشارك.QF-SON-06-02نموذج رقم )  .19

 برنامج تدرييي/نشاط تقرير تنفيذ(:  نموذج QF-SON-06-03نموذج رقم )  .20
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 رقم/اسم العملية : .1

QP- SON -07 وضع وتنفيذ خطة البحث العلمي بالكلية  

  

  وصف العملية والغرض منها .2

وضيييع خطييية البحيييث العلميييي فيييي الكليييية مييين حييييث تحدييييد أولوييييات البحيييث العلميييي لكيييل عيييام جيييامعي وذليييو لغاييييات  2-1

 تحديد امليزانية املرصودة للبحث العلمي والتجهيزات الالزمة له.  

 

  الهدف من العملية .3

مييين الناحيييية الكميييية  وضييع أولوييييات البحيييث العلميييي فيييي الكليييية بدايييية كيييل عييام جيييامعي لتطيييوير نتييياج البحيييث العلميييي 3-1

 والنوعية بشكل تصاعدي.

 

  مؤشرات أداء العملية .4

 لكيل  70عدد االورا  البحثية بالكلية املقبولة للنشر في مجلية أو ميؤتمر ال تقيل عين  4-1
ً
عضيو هيئية  100بحيث سينويا

قاس مع نهاية العام األكاديمي تدريس،
ُ
 ت

قاس مع نهاية العام األكاديمي.أن يكون الترتيب البحثي للكلية على مستوى  4-2
ُ
 الجامعة ضمن أفضل عشر كليات، ت

 

  بنود املواصفة ذات العالقة .5

5-1 4-4 

 

  مجال تطبيق العملية .6

 جميع أعضاء الهيئة التدريسية في الكلية 6-1

 طلبة البكالوريوس ومرحلة الدراسات العليا )املاجستير والدكتوراه(. 6-2

 

  املسؤوليات: .7

  هيئة التدريس )الباحث(:عضو  7-1

 لتعليمات أعضاء  -
ً
تقديم انتاج علمي منشور أو مقبول للنشر في مجلة معتمدة أو عاملية وفقا

 الهيئة التدريسية.

 التقدم بطلب تسجيل مشروع بحث دون دعم. -

 التقدم بطلب دعم مشاريع البحث العلمي. -

 .التقدم بطلب الحصول على اجازة تفرغ علمي إلعداد مشروع بحثي -

 التقدم بطلب دعم لنشر النتاج العلمي. -

 التقدم بطلب دعم ترجمة النتاج العلمي. -

 التقدم بطلب لتسجيل براءة االختراع. -
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 تعبئة النماذج الخاصة بعمادة البحث العلمي. -

 حضور ورشات العمل والدورات التي تقام لتطوير مهارات البحث العلمي. -

 متابعة مستجدات البحث العلمي. -

 الكلية:طلبة  7-2

تقييييديم انتيييياج علمييييي واحييييد علييييى االقييييل منشييييور أو مقبييييول للنشيييير خييييالل فتييييرة الدراسة)خاصيييية  -

 بطلبة الدراسات العليا(.

 التقدم بطلب دعم ملشاريع البحث العلمي لطلبة البكالوريوس. -

 التقدم بطلب دعم مستلزمات مشاريع البحث العلمي لطلبة الدراسات العليا. -

 ادة البحث العلمي.تعبئة النماذج الخاصة بعم -

 حضور ورشات العمل والدورات التي تقام لتطوير مهارات البحث العلمي. -

 متابعة مستجدات البحث العلمي. -

  مجلس الكلية(: -لجنة التعيين والترقية )اجازة تفرغ علمي( -لجنة البحث العلمي–الكلية )مجلس القسم  7-3

الكليييية وأعضييياء الهيئييية التدريسيييية بحيييث ودراسييية طليييب دعيييم مشيييروع البحيييث العلميييي لطلبييية  -

 والتنسيب باملوافقة أو عدمها الى عمادة البحث العلمي.

بحييث ودراسيية عضييو هيئيية التييدريس فييي الحصييول علييى اجييازة تفييرغ علمييي والتنسيييب باملوافقيية  -

 أو عدمها الى رئاسة الجامعة.

دة البحيييث بحيييث ودراسييية طليييب دعيييم نشييير نتييياج علميييي والتنسييييب باملوافقييية أو عيييدمها اليييى عميييا -

 العلمي.

بحيييييث ودراسييييية طليييييب ترجمييييية نتييييياج علميييييي والتنسييييييب باملوافقييييية أو عيييييدمها اليييييى عميييييادة البحيييييث  -

 العلمي.

 تطوير مساقات مناهج البحث العلمي. -

 اقامة دورات تدريبية وورشات عمل حول مجال البحث العلمي. -

 استحداث مختبر حاسوب في الكلية. -

 عمادة البحث العلمي:  7-4

تسيجيل و/أو دعيم البحيث العلميي للطلبية وأعضياء الهيئية التدريسيية وطلبيات  دراسة مشياريع -

 دعم نشر أو ترجمة النتاج العلمي ومنحها قرار املوافقة او الرفض.

متابعة سير الباحثين )اعضاء الهيئة التدريسيية والطلبية( وتقيارير تقيدمهم فيي مشياريع البحيث  -

 العلمي.

 والتنسيب باملوافقة أو عدمها. ISIبحث ودراسة طلب صرف مكافاة نشر نتاج علمي في مجلة  -

 السير في اجراءات تسجيل براءات االختراع. -

-  
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تسوية سلفة مين مشيروع بحيث طالبيي ميدعوم مين صيندو  دعيم البحيث العلميي أو الجامعية  -

 األردنية بالتعاون مع وحدة الشؤون املالية.

(  تسييييييوية سييييييلفة ميييييين مشييييييروع -
ً
/ خارجيييييييا

ً
بحييييييث علمييييييي لعضييييييو هيئيييييية تييييييدريس مييييييدعوم )داخليييييييا

 بالتعاون مع وحدة الشؤون املالية.

بحث ودراسة طلب عضيو هيئية التيدريس ملنحيه اجيازة تفيرغ علميي والتوصيية لجنة التعيين والترقية/الرئاسة:  7-5

 التعيين والترقية في الكلية.بمنحه او عدم منحه اياها في ضوء تنسيب مجلس الكلية ومجلس القسم ولجنة 

بحث ودراسة طلب عضو هيئة التدريس ملنحه اجازة تفرغ علمي ومنحه او عدم منحه اياهيا مجلس العمداء:  7-6

 في ضوء تنسيب عمادة البحث العلمي ومجلس الكلية.

 دائرة الشؤون املالية:  7-7

 البحث العلمي.صرف مبلغ دعم مشاريع البحث العلمي املقررة من قبل عمادة  -

 صرف رواتب مساعدي البحث العاملين على مشاريع البحث العلمي املدعوم. -

 صرف دعم نشر و/او ترجمة النتاج العلمي. -

صيييييرف سييييييلفة علييييييى حسيييييياب مشييييييروع البحيييييث العلمييييييي املييييييدعمو للعضييييييو الهيئيييييية التدريسييييييية أو  -

 الطالب.

 تحويل أجور تحليل ملشروع بحث علمي لعضو هيئة تدريس مدعوم )داخل -
ً
 خارجيا

ً
 يا

تسوية سلفة مين مشيروع بحيث طالبيي ميدعوم مين صيندو  دعيم البحيث العلميي أو الجامعية  -

 األردنية

-  
ً
 خارجيا

ً
 تسوية سلفة من مشروع بحث علمي لعضو هيئة تدريس مدعوم )داخليا

اسيييتقبال طلبيييات دعيييم  صـــندوع دعـــم البحـــث العلمـــي )وهـــو يتبـــع لـــوزارة التعلـــيم العـــا ي والبحـــث العلمـــي(: 7-8

مشاريع البحث العلمي التي يقدمها طلبة الكلية واعضاء الهيئة التدريسية بالتنسيب من خالل عمادة البحيث 

 العلمي ومنحها املوافقة أو عدمها.

 إلعطاء املوافقات الخاصة بإجراء أبحاث تتعلق باملري م.مستشفى الجامعة األردنية:  7-9

متابعة نسب زيادة النتاج العلمي السنوي للكلية ومدى تأثيره عليى التصينيف مركز االعتماد وضمان الجودة:  7-10

 املحلي والعالمي للجامعة.
 

  مدخالت العملية .8

ميين  (٣٤( واملييادة )٥صيادر بمقتضيي م امليادة )ب( ميين امليادة ) ١٩٩٨نظيام البحيث العلمييي فيي الجامعيية األردنيية لسيينة  8-1

 1-10ببند الضوابط  .١٩٧٢( لسنة 52الجامعة األردنية رقم )قانون 

فيييي كتييياب القيييوانين والنظمييية والتعليميييات/ الجامعييية  2009( لسييينة 23قيييانون التعلييييم العيييالي والبحيييث العلميييي رقيييم ) 8-2

 2-10األردنية. ببند الضوابط 

( 9الصيادرة عين الجامعية بمقتضي م امليادة ) 2012( لعام 2( و )1تعليمات البحث العلمي في الجامعة األردنية رقم ) 8-3

 3-10ببند الضوابط من "نظام البحث العلمي في الجامعة األردنية". 

http://research.ju.edu.jo/ar/arabic/FacultyForms/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AA%D8%B3%D9%88%D9%8A%D8%A9%20%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%20(%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B.doc
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رقييم  بقييراره العمييداء مجلييس " الصييادرة عيين2016لسيينة  األردنييية الجامعيية فييي التدريسييية الهيئيية "تعليمييات 8-4

( 58األردنيية رقيم ) الجامعية فيي التدريسيية الهيئية مين )نظيام (4امليادة ) بموجيب 16/6/2016( تياريخ 902/2016)

 4-10. ببند الضوابط وتعديالته 2015لسنة 

 قرار تشكيل لجنة البحث العلمي بالكلية. 8-5

 نموذج طلب تسجيل مشروع بحثي. 8-6

 كتاب تغطية مرافق للنموذج. 8-7

 نموذج طلب تمويل مشروع بحثي. 8-8

 كتاب تغطية مرافق للنموذج. 8-9

 ( يعبأ من قبل الباحث الرئيس 8-10
ً
 ، خارجيا

ً
 مطالبة مالية ملشاريع األبحاث العلمية املدعومة )داخليا

8-11  
ً
 خارجيا

ً
 (طلب تلزيم شراء اجهزة مواد من حساب مشروع بحث علمي لعضو هيئة تدريس مدعوم )داخليا

8-12  
ً
 خارجيا

ً
 (طلب فو تجز مخصصات من حساب مشروع بحث علمي لعضو هيئة تدريس مدعوم )داخليا

8-13  
ً
 خارجيا

ً
 (طلب تحويل مخصصات مشروع بحث علمي لعضو هيئة تدريس مدعوم )داخليا

 طلب استحداث بند في مشروع بحث علمي لعضو هيئة تدريس مدع 8-14
ً
 خارجيا

ً
 (وم )داخليا

 .نموذج تمديد مشروع بحث 8-15

8-16  
ً
طلب تكليف تمديد تكليف تجديد تكليف مساعد باحث مؤقت على مشاريع األبحاث العلمية املدعومة )داخليا

 
ً
 (، خارجيا

 طلب انهاء تكليف 8-17

 تقرير عن التقدم في مشروع بحث. 8-18

 نموذج اغال  مشروع بحث 8-19

 تقرير نهائي عن التقدم في مشروع بحث. 8-20

 نموذج طلب دعم مشروع بحث لطلبة البكالوريوس.  8-21

 .نموذج طلب دعم مستلزمات بحث لطلبة الدراسات العليا 8-22

 ( يعبأ من قبل املشرف الرئيس 8-23
ً
 ، خارجيا

ً
 مطالبة مالية ملشاريع األبحاث الطالبية املدعومة )داخليا

 نموذج مخطط إلجازة تفرغ علمي 8-24

 كتاب تغطية مرافق للنموذج. 8-25

 تقرير اجازة تفرغ علمي 8-26

 تغطية مرافق للنموذج.كتاب  8-27

  مخرجات العملية .9

 توصيات لجنة البحث العلمي بتحديد أولويات البحث العلمي في الكلية. 9-1

 محضر اجتماع لجنة البحث العلمي في الكلية. 9-2

 محضر اجتماع القسم املعكي في الكلية. 9-3

 تخصيص ميزانية البحث العلمي في الكلية. 9-4
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http://research.ju.edu.jo/ar/arabic/FacultyForms/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AA%D9%84%D8%B2%D9%8A%D9%85%20%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D8%A1%20%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%B2%D8%A9%20%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AF%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%20(%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B.doc
http://research.ju.edu.jo/ar/arabic/FacultyForms/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D9%81%D9%83%20%D8%AD%D8%AC%D8%B2%20%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%20(%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B.doc
http://research.ju.edu.jo/ar/arabic/FacultyForms/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AA%D8%AD%D9%88%D9%8A%D9%84%20%D9%85%D8%AE%D8%B5%D8%B5%D8%A7%D8%AA%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%20(%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B.doc
http://research.ju.edu.jo/ar/arabic/FacultyForms/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB%20%D8%A8%D9%86%D8%AF%20%D9%81%D9%8A%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%20(%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B.doc
http://research.ju.edu.jo/ar/arabic/FacultyForms/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc
http://research.ju.edu.jo/ar/arabic/FacultyForms/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%20%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%20%20%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%20%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9%20(%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B.doc
http://research.ju.edu.jo/ar/arabic/FacultyForms/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%20%20%D8%AA%D9%85%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%20%20%D8%AA%D8%AC%D8%AF%D9%8A%D8%AF%20%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81%20%20%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%AF%20%D8%A8%D8%A7%D8%AD%D8%AB%20%D9%85%D8%A4%D9%82%D8%AA%20%D8%B9%D9%84%D9%89%20%D9%85%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%B9%20%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%A8%D8%AD%D8%A7%D8%AB%20%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9%20%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%D8%A9%20(%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%D8%8C%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B.doc
http://research.ju.edu.jo/ar/arabic/FacultyForms/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%A7%D9%86%D9%87%D8%A7%D8%A1%20%D8%AA%D9%83%D9%84%D9%8A%D9%81.doc
http://research.ju.edu.jo/ar/arabic/FacultyForms/%D9%86%D9%85%D9%88%D8%B0%D8%AC%20%D8%A7%D8%BA%D9%84%D8%A7%D9%82%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB.doc


  1/4رقم اإلصدار :          الجامعة االردنية

  20/10/2016تاريخ اإلصدار:           QP-SONرمز الوثيقة: 

 1/1/2021تاريخ املراجعة:  اسم الوثيقة: ضبط عمليات الكليات 

 69/44لصفحات: ا
 

 
 

 القسم في الكلية باملوافقة على تمويل البحث العلمي أو عدمه.توصية مجلس  9-5

 توصية لجنة البحث العلمي في الكلية باملوافقة على تمويل البحث العلمي/ أو عدمه. 9-6

 توصية مجلس الكلية في الكلية باملوافقة على تمويل البحث العلمي أو عدمه. 9-7

 املوافقة أو عدمها على اجراء/تمويل مشروع بحثي.قرار عمادة البحث العلمي بمنح  9-8

 توصية مجلس القسم في الكلية باملوافقة على منح اجازة تفرغ علمي أو عدمها. 9-9

 توصية لجنة البحث العلمي في الكلية باملوافقة على منح اجازة تفرغ علمي أو عدمها. 9-10

 منح اجازة تفرغ علمي أو عدمها.توصية مجلس الكلية في الكلية باملوافقة على  9-11

 محضر اجتماع لجنة البحث العلمي في عمادة البحث العلمي. 9-12

 صرف رواتب مساعدي البحث العاملين على مشاريع االبحاث. 9-13

  صرف سلفة من حساب مشروع بحث علمي لعضو هيئة 9-14
ً
 خارجيا

ً
 (.تدريس مدعوم )داخليا

 قرار دائرة سر املجالس بمنح املوافقة أو عدمها على اجازة تفرغ علمي. 9-15

 شراء املستهلكات واألجهزة الالزمة النجاز البحث العلمي. 9-16

 محضر اجتماع مجلس العمداء. 9-17

باعتميياد تقرييير انجيياز اجييازة التفييرغ العلمييي املمنوحيية قييرار لجنيية مجلييس سييّر البحييث العلمي/عمييادة البحييث العلمييي  9-18

 لعضو هيئة التدريس.

 انتاج علمي منجز ومنشور في مجلة معتمدة أو عاملية. 9-19

  معايير/ضوابط العملية .10

ميين  (٣٤( واملييادة )٥صيادر بمقتضيي م امليادة )ب( ميين امليادة ) ١٩٩٨نظيام البحيث العلمييي فيي الجامعيية األردنيية لسيينة  10-1

 .١٩٧٢( لسنة 52قانون الجامعة األردنية رقم )

فيييي كتييياب القيييوانين والنظمييية والتعليميييات/ الجامعييية  2009( لسييينة 23قيييانون التعلييييم العيييالي والبحيييث العلميييي رقيييم ) 10-2

 األردنية.

( 9الصيادرة عين الجامعية بمقتضي م امليادة ) 2012( لعام 2( و )1تعليمات البحث العلمي في الجامعة األردنية رقم ) 10-3

 من "نظام البحث العلمي في الجامعة األردنية". 

رقييم  بقييراره العمييداء مجلييس " الصييادرة عيين2016لسيينة  األردنييية الجامعيية فييي التدريسييية الهيئيية "تعليمييات 10-4

( 58األردنيية رقيم ) الجامعية فيي التدريسيية الهيئية مين )نظيام (4امليادة ) بموجيب 16/6/2016تياريخ ( 902/2016)

 .وتعديالته 2015لسنة 

  موارد العملية .11

 قاعة اجتماعات مجهزة لعقد اجتماعات لجنة البحث العلمي/مجلس القسم/مجلس الكلية/ و مجلس العمداء. 11-1

 بحث طلبة الدراسات العليا. موارد مالية: لتوفير مستلزمات 11-2

 مختبرات متطورة إلجراء األبحاث. 11-3

  املخاطر املحتملة .12

 للمدد الزمنية املحددة في خطة البحث العلميي للكليية مميا ييؤدي إليى  12-1
ً
تأخر الباحث بتقديم نتاج علمي وفقا

 تراجع تحقيق مؤشرات أداء العملية واالخالل بخطة البحث العلمي في الكلية.

http://research.ju.edu.jo/ar/arabic/FacultyForms/%D8%B7%D9%84%D8%A8%20%D8%B5%D8%B1%D9%81%20%D8%B3%D9%84%D9%81%D8%A9%20%D9%85%D9%86%20%D8%AD%D8%B3%D8%A7%D8%A8%20%D9%85%D8%B4%D8%B1%D9%88%D8%B9%20%D8%A8%D8%AD%D8%AB%20%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%20%D9%84%D8%B9%D8%B6%D9%88%20%D9%87%D9%8A%D8%A6%D8%A9%20%D8%AA%D8%AF%D8%B1%D9%8A%D8%B3%20%D9%85%D8%AF%D8%B9%D9%88%D9%85%20(%D8%AF%D8%A7%D8%AE%D9%84%D9%8A%D8%A7%D9%8B%20%20%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%8B.doc
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عدم موافقة عمادة البحث العلميي أو صيندو  دعيم البحيث العلميي عليى دعيم املشياريع البحثيية مميا ييؤدي  12-2

 إلى تراجع مؤشرات أداء العملية واالخالل بخطة البحث العلمي في الكلية.

 

  إجراءات تنفيذ العملية .13

 مسؤولية التنفيذ (sub processالخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية )

 تحديد أولويات البحث العلمي في الكلية. 13-1

يتم اصدار قيرار تشيكيل لجنية البحيث العلميي فيي الكليية فيي اجتمياع مجليس الكليية بدايية  13-1-1

 كل عام جامعي.

 مجلس الكلية

 ديوان الكلية يتم تبليغ أعضاء اللجنة بكتاب رسمي بتشكيل اللجنة والدعوة لالجتماع. 13-1-2

جنييية وييييتم اصيييدار توصييييات بأولوييييات البحيييث العلميييي املزميييع ييييتم عقيييد  13-1-3
ّ
االجتمييياع األول لل

أخيييذها بعيييين االعتبيييار ليييدى البييياحثين فيييي الكليييية والحيييد االدنيييى للمشييياريع البحثيييية املنيييوي 

 انجازها خالل العام الجامعي )اعضاء هيئة التدريس+ الطلبة(.

 لجنة البحث العلمي

 مجلس الكلية والتنسيب بها إلى عمادة البحث العلمي.يتم بحث التوصيات  13-1-4

يييييتم اعييييالم وتعميييييم أولويييييات البحييييث العلمييييي علييييى البيييياحثين )اعضيييياء الهيئيييية التدريسييييية  13-1-5

 والطلبة(.

 مجلس الكلية

ييييتم متابعييية التيييزام البييياحثين بأولوييييات البحيييث العلميييي ليييدى قييييامهم بييياجراء بحيييث علميييي  13-1-6

 اث.والحد األدنى لألبح

لجنة البحث العلمي 

 في الكلية.

ييييييتم ارسيييييال تقريييييير سييييينوي إليييييى عميييييادة البحيييييث العلميييييي حيييييول االلتيييييزام بأولوييييييات البحيييييث  13-1-7

 العلمي.

لجنة البحث العلمي 

 + مجلس الكلية

دراسة طلب دعم ما ي لعضو هيئة التدريس عند التقدم ملشروع بحث علمي بالتعاون مع عمادة البحث  13-2

 العلمي.

يقييدم الباحيييث نميييوذج طلييب تموييييل مشيييروع بحثييي لرئاسييية قسيييمه يبييين مشيييروع البحيييث  13-2-1

 للنمييييوذج املعتمييييد فييييي بنييييد النميييياذج 
ً
املنييييوي اجييييراءه وتحديييييد الييييدعم املييييالي املطلييييوب وفقييييا

 والسجالت.

 عضو هيئة التدريس

 القسم املعكي عدمها.يتم دراسة مشروع البحث والتوصية إلى لجنة البحث العلمي باملوافقة أو  13-2-2

 إليى تعلمييات البحيث العلميي اليواردة فيي البنيود ) 13-2-3
ً
-10ييتم دراسية مشيروع البحيث اسيتنادا

 إلييييييييى أولويييييييييات البحييييييييث التييييييييي تييييييييم تحديييييييييدها ضييييييييمن الخطييييييييوة 10-3، 10-2، 1
ً
( واسييييييييتنادا

 ( ورفع التوصية باملوافقة أو عدمها إلى عمادة الكلية.1-13االجرائية )

العلمي لجنة البحث 

 في الكلية

 مجلس الكلية يتم دراسة مشروع البحث ورفع التوصية إلى عمادة البحث العلمي. 13-2-4

 إليى تعلمييات البحيث العلميي اليواردة فيي البنيود ) 13-2-5
ً
-10ييتم دراسية مشيروع البحيث اسيتنادا

 إلييييييييى أولويييييييييات البحييييييييث التييييييييي تييييييييم تحديييييييييدها ضييييييييمن الخطييييييييوة 10-3، 10-2، 1
ً
( واسييييييييتنادا

 أو عدم املوافقة.1-13االجرائية )
ً
 أو جزئيا

ً
 ( واصدار قرار باملوافقة على دعمه كليا

 عمادة البحث العلمي
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 مسؤولية التنفيذ (sub processالخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية )

دراسة طلب دعم ما ي لطالب الدراسات العليا/ لطالب البكالوريوس عند التقدم ملشروع بحث علمي  13-3

 بالتعاون مع عمادة البحث العلمي.

ملشروعه البحثي إلى مشرفه ويبين فيه مشروع البحيث املنيوي  يقدم الباحث طلب دعم 13-3-1

 للنماذج املعتمدة واملشيار الييه بنميوذج طليب 
ً
اجراءه وتحديد الدعم املالي املطلوب وفقا

دعم مشروع بحث لطلبة البكالوريوس، وطلب دعم مستلزمات بحث لطلبة الدراسات 

 العليا.

الطالب )بكالوريوس/ 

 دراسات عليا(

عضو هيئة التدريس  يتم دراسة الطلب والتوصية إلى القسم باملوافقة أو عدمها. 13-3-2

 املشرف

 القسم املعكي يتم دراسة الطلب والتوصية إلى لجنة البحث العلمي باملوافقة أو عدمها. 13-3-3

 إليى تعلمييات البحيث العلميي اليواردة فيي البنيود ) 13-3-4
ً
-10ييتم دراسية مشيروع البحيث اسيتنادا

 إلييييييييى أولويييييييييات البحييييييييث التييييييييي تييييييييم تحديييييييييدها ضييييييييمن الخطييييييييوة 10-3، 10-2، 1
ً
( واسييييييييتنادا

 ( ورفع التوصية باملوافقة أو عدمها إلى عمادة الكلية.1-13االجرائية )

لجنة البحث العلمي 

 في الكلية

 مجلس الكلية يتم دراسة مشروع البحث ورفع التوصية إلى عمادة البحث العلمي. 13-3-5

 إليى تعلمييات البحيث العلميي اليواردة فيي البنيود )ييتم درا 13-3-6
ً
-10سية مشيروع البحيث اسيتنادا

 إلييييييييى أولويييييييييات البحييييييييث التييييييييي تييييييييم تحديييييييييدها ضييييييييمن الخطييييييييوة 10-3، 10-2، 1
ً
( واسييييييييتنادا

 أو عدم املوافقة.1-13االجرائية )
ً
 أو جزئيا

ً
 ( واصدار قرار باملوافقة على دعمه كليا

 عمادة البحث العلمي

 طلب ُسلفة مالية ضمن الدعم املا ي املتحصل عليه من عمادة البحث العلميإجراءات  13-4

عضـو هيئـة التـدريس ضـمن الـدعم  ماليـة للبـدء بجنجـاز بحـث صـرف سـلفةيتم طلب  .1

 لنميييييييوذج "مطالبييييييية ماليييييييية ملشييييييياريع االبحييييييياث العلميييييييية  املـــــــا ي الـــــــذي
ً
حصيييييييل علييييييييه وفقيييييييا

( ، ونميييوذج "طليييب صيييرف سيييلفة مييين حسييياب مشيييروع بحيييث 
ً
/ خارجييييا

ً
املدعومييية )داخلييييا

.")
ً
/ خارجيا

ً
 علمي لعضو هيئة تدريس مدعوم )داخليا

الباحث )الباحث 

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

 ومســــتلزمات بحــــث الطالــــب ســــ هلكةماليــــة لشــــراء املــــواد امل صــــرف ســــلفةيييييتم طلييييب  .2

 لنموذج "مطالبة مالية 
ً
والبدء بإنجاز البحث ضمن الدعم املالي الذي حصل عليه وفقا

(" ، ونمييوذج "طلييب صييرف سييلفة 
ً
/ خارجيييا

ً
ملشيياريع االبحيياث الطالبييية املدعوميية )داخليييا

ميين حسيياب مشييروع بحييث طالبييي مييدعوم ميين صييندو  دعييم البحييث العلمييي أو الجامعيية 

 نية".االرد

الباحث )الباحث 

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

 لعمليية  .3
ً
يتم صرف السلفة بموجب شيو نقدي يصرف من وحدة الشيؤون املاليية وفقيا

 (.QP-FAU-02صرف نفقات الجامعة/ صرف نفقات البحث العلمي رقم )

 وحدة الشؤون املالية

هيئة الباحث )عضو  يبدأ الباحث بالسير في اجراء املشروع البحثي. .4

 تدريس/ طالب(

 لتسيهيل جمييع أو بعيض االجيراءات املتعلقية فيي البحيث ضيمن نطيا   .5
ً
يقدم الباحيث طلبيا

 املؤسسات أو الجهات الخارجية من خالل نموذج )طلب تسهيل مهمة(.

الباحث )عضو هيئة 

 تدريس/ طالب(
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 مسؤولية التنفيذ (sub processالخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية )

 عميد البحث العلمي  يتم منح تسيب باملوافقة أو عدمها على طلب تسهيل املهمة. .6

نائب الرئيس لضمان  يتم منح املوافقة أو عدمها على طلب تسهيل املهمة. .7

الجودة والبحث 

 العلمي

ييييتم شيييراء امليييواد الالزمييية و/أو اجيييراء االختبيييارات أو التحالييييل الالزمييية للبحيييث مييين خيييالل  .8

 السلفة املصروفة مقابل فواتير معتمدة.

الباحث )عضو هيئة 

 طالب(تدريس/ 

يييييتم تقييييديم طلييييب اجييييراء تسييييوية سييييلف البيييياحثين مييييع عمييييادة البحييييث العلمييييي ميييين خييييالل  .9

نميييييوذج  طلييييييب تسيييييوية سييييييلفة مييييين مشييييييروع بحيييييث علمييييييي لعضيييييو هيئيييييية تيييييدريس مييييييدعوم 

( ، وطلييب تسييوية سييلفة ميين مشييروع بحييث طالبييي مييدعوم ميين صييندو  
ً
/خارجيييا

ً
)داخليا

 البحث العلمي او الجامعة األردنية.

)الباحث الباحث 

الرئيس/ مشرف 

الطالب(، عمادة 

البحث العلمي، وحدة 

 الشؤون املالية

ييييتم تقيييديم طليييب شيييراء االجهيييزة الالزمييية الجيييراء البحيييث فيييي حيييال الحاجييية لهيييا مييين خيييالل  .10

الجامعيية، ويييتم ذلييو بموجييب تجييز مخصصييات وطييرح عطيياء بالتعيياون مييع دائييرة اللييوازم 

 لنمييييوذج طلييييب تجييييز مخصصييييات ميييين حسيييياب مشييييروع بحييييث علمييييي 
ً
أو العطيييياءات وفقييييا

(، ونمييوذج
ً
/ خارجيييا

ً
طلييب تلييزيم شييراء اجهييزة مييواد  لعضييو هيئيية تييدريس مييدعوم )داخليييا

 .)
ً
/ خارجيا

ً
 من حساب مشروع بحث علمي لعضو هيئة تدريس مدعوم )داخليا

الباحث )الباحث 

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

 للعملييييات رقيييم ) .11
ً
-QPييييتم شيييراء االجهيييزة املطلوبييية مييين قبيييل دائيييرة الليييوازم املركزيييية وفقيييا

CSD-01, QP-CSD-02, QP-CSD-03, QP-CSD-04و مييين قبيييل دائيييرة العطييياءات (، أ

 للعمليات )
ً
 (.QP-CTD-01, QP- CTD -02, QP- CTD -03املركزية وفقا

دائرة اللوازم/ دائرة 

العطاءات )حسب 

 االختصاص(

يييييتم طلييييب تجييييز املبلييييغ املييييالي املتبقييييي ميييين الييييدعم املرصييييود لشييييراء األجهييييزة )بعييييد شييييرائها(  .12

 ل
ً
نميييوذج طليييب فيييو تجيييز مخصصيييات مييين وذليييو لالسيييتفادة منيييه فيييي اتميييام البحيييث وفقيييا

.)
ً
/خارجيا

ً
 حساب مشروع بحث علمي لعضو هيئة تدريس مدعوم )داخليا

الباحث )الباحث 

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

 لنمييياذج   13
ً
ييييتم طليييب صيييرف رواتيييب ملسييياعدي البحيييث املكلفيييين ميييع الباحيييث الرئيسييي ي وفقيييا

 مييييين صييييرف راتيييييب ملسيييياعدي البحيييييث العيييياملين عليييييى مشيييياريع االبحييييياث 
ً
املدعوميييية داخلييييييا

عمييادة البحيييث العلميييي و صيييرف راتيييب ملسيياعدي البحيييث العييياملين عليييى مشييياريع االبحييياث 

. ويتم هذا االجراء في ضوء تقديم كشف مياومة ملساعدي البحث؟
ً
 املدعومة خارجيا

الباحث )الباحث 

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

يييييتم االسييييتفادة ميييين الييييدعم املييييادي املخصييييص ألحييييد البنييييود بتحويلييييه لبنييييد آخيييير فييييي حييييال  .14

 لنميييييوذج طليييييب تحوييييييل مخصصيييييات 
ً
الحاجييييية وضيييييمن نطيييييا  اليييييدعم امليييييادي املقيييييرر وفقيييييا

 )
ً
/ خارجيا

ً
 مشروع بحث علمي لعضو هيئة تدريس مدعوم )داخليا

الباحث )الباحث 

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

 فييي مشييروع البحييث اذا دعييت الحاجيية لييذلو يييتم اسييتحداث بنييد جد .15
ً
يييد لييم يكيين مييذكورا

 لنمييوذج طليب اسييتحداث بنييد فيي مشييروع بحيث علمييي لعضييو هيئية تييدريس مييدعوم 
ً
وفقيا

.)
ً
/ خارجيا

ً
 )داخليا

الباحث )الباحث 

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(
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 مسؤولية التنفيذ (sub processالخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية )

يتم تفقد وضع مساعدي البحث من ناحية تجديد التكليف او عدمه من خيالل نمياذج  .16

طلييب انهيياء تكليييف، طلييب تكليييف/ تمديييد تكليف/تجديييد تكليييف مسيياعد باحييث مؤقييت 

.)
ً
/ خارجيا

ً
 على مشاريع األبحاث العلمية املدعومة )داخيا

الباحث )الباحث 

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

 تقرير سير/ انهاء مشروع بحث علمي بالتعاون مع عمادة البحث العلمي. 13-5

الباحث )الباحث  التقدم في مشروع بحث إلى عمادة البحث العلمي.يتم تقديم تقرير عن  13-5-1

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

يتم تقديم طلب تمديد مشروع البحث إلى رئيس القسم املعكي في حالة احتاج الباحيث  13-5-2

 لنموذج تمديد 
ً
ملدة زمنية اضافية على املدة املحددة في مخطط مشروع البحث ، وفقا

 مشروع بحث. 

الباحث )الباحث 

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

يتم دراسة طلب تمديد مشروع البحيث والتوصيية باملوافقية أو عيدمها إليى لجنية البحيث  13-5-3

 العلمي في الكلية.

 القسم املعكي

ييييييتم دراسييييية طليييييب تمدييييييد مشيييييروع البحيييييث والتوصيييييية باملوافقييييية أو عيييييدمها اليييييى مجليييييس  13-5-4

 الكلية.

لجنة البحث العلمي 

 الكليةفي 

يتم دراسة طلب تمديد مشروع البحث والتوصية باملوافقة أو عدمها إلى عمادة البحث  13-5-5

 العلمي.

 مجلس الكلية

 عمادة البحث العلمي يتم اصدار قرار باملوافقة على التمديد أو عدمها. 13-5-6

الباحث )الباحث  تقديم تقرير نهائي إلى عمادة البحث العلمي.  -عند انهاء اجراء البحث-يتم  13-5-7

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

يييتم العمييل علييى نشيير النتيياج العلمييي فييي مجليية معتمييدة، ويييتم االفييادة ميين مكافيياة النشيير  13-5-8

طلييييب املرصييييودة ضييييمن بنييييود الييييدعم املييييادي فييييي مخطييييط مشييييروع البحييييث أو يييييتم تقييييديم 

 لنموذج )طلب دعم نشر(.
ً
 لدعم النشر وفقا

الباحث )الباحث 

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

( فييي ISIيييتم تقييديم طلييب وفييق نمييوذج )صييرف مكافييأة نشيير ضييمن مجييالت الفئيية األولييى و  13-5-9

 .ISIحال تم النشر في أحد مجالت الفئة األولى أو 

 الباحث 

يييتم ميينح املوافقيية او عييدمها علييى طلييب صييرف مكافييأة نشيير ضييمن مجييالت الفئيية األولييى و  13-5-10

ISI. 

 عميد البحث العلمي

 لنمييوذج اغيييال   -شيييريطة اتمامييه ونشيير النييياتج –يييتم طلييب اغيييال  مشييروع البحييث  13-5-11
ً
وفقييا

 مشروع بحث.

الباحث )الباحث 

الرئيس/ مشرف 

 الطالب(

 اجازة تفرغ علميطلب التقدم للحصول على  13-6
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 مسؤولية التنفيذ (sub processالخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية )

 لنميوذج مخطيط إلجيازة تفيرغ  13-6-1
ً
يقدم الباحث طلب للحصول على اجيازة تفيرغ علميي وفقيا

 حول البحث املنوي اجراءه ومكان قضاء االجازة.
ً
 تفصيال

ً
 علمي لرئاسة قسمه متضمنا

 عضو هيئة التدريس

فييي القسييم والتوصييية إلييى يييتم دراسيية الطلييب فييي ضييوء نصيياب اعضيياء الهيئيية التدريسييية  13-6-2

 لجنة البحث العلمي في الكلية باملوافقة أو عدمها.

 القسم املعكي

 إلييى التعلميييات الييواردة فييي البنييود ) 13-6-3
ً
-10، 3-10، 2-10، 1-10يييتم دراسيية الطلييب اسييتنادا

 إلى أولوييات البحيث التيي تيم تحدييدها ضيمن الخطيوة االجرائيية )4
ً
( وفيي 1-13( واستنادا

نصييياب اعضيياء الهيئييية التدريسييية فيييي القسييم، ورفيييع التوصييية باملوافقييية أو عيييدمها ضييوء 

 إلى عمادة الكلية.

 لجنة البحث العلمي

 مجلس الكلية يتم دراسة الطلب ورفع التوصية إلى رئاسة الجامعة. 13-6-4

-10، 2-10، 1-10يتم بحث الطلب في ضوء التوصيات و التعلميات اليواردة فيي البنيود ) 13-6-5

( واصييدار قييرار باملوافقيية عييدم املوافقيية، واعييالم الباحييث املعكييي وعمييادة البحييث 10-4، 3

 لعملية دائرة سر املجالس رقم )
ً
 (.QP-CAD-10العلمي بذلو. وذلو وفقا

 دائرة سر املجالس

 عيييين اجييييازة التفييييرغ العلمييييي ومييييا تييييم انجييييازه ميييين اعمييييال متصييييلة  13-6-6
ً
 وافيييييا

ً
يييييتم تقييييديم تقريييييرا

 النشرات العلمية التي تم اعيدادها خيالل االجيازة بانجاز 
ً
مخطط بحث االجازة ومتضمنا

 لنموذج تقرير اجازة تفرغ علمي.
ً
 املمنوحة له وفقا

 عضو هيئة التدريس

يتم دراسة تقرير اجازة التفرغ العلمي ومدى مطابقته ملخطط االجازة اليذي تيم تقديميه  13-6-7

 واعتماده او عدمها.
ً
 سابقا

س البحث لجنة مجل

العلمي/ عمادة الحث 

 العلمي

 طلب التقدم للحصول على دعم ترجمة كتاب 13-7

 لنموذج )طلب دعم ترجمة(. 13-7-1
ً
 الباحث  يتم تقديم طلب لدعم ترجمة الكتب وفقا

 رئيس القسم املعكي يتم تقديم توصية باملوافقة أو عدمها. 13-7-2

 عميد الكلية  عدمها.يتم تقديم توصية باملوافقة أو  13-7-3

 عميد البحث العلمي يتم بحث الطلب ومنح املوافقة أو عدمها. 13-7-4

 الباحث يتم البدء بعملية الترجمة في حال تمت املوافقة 13-7-5

 طلب التقدم لتسجيل براءة اختراع 13-8

 لنموذج )طلب تسجيل براءة  13-8-1
ً
 الباحث  اختراع(.يتم تقديم طلب لتسجيل براءة اختراع وفقا

 عميد الكلية يتم تقديم توصية باملوافقة أو عدمها. 13-8-2

 عميد البحث العلمي يتم بحث الطلب ومنح املوافقة أو عدمها. 13-8-3

 عمادة البحث العلمي يتم تسجيل براءة االختراع لدى عمادة البحث العلمي. 13-8-4

 إجراءات ذات العالقة .14

 QP-FAU-02عملية صرف نفقات البحث العلمي، بوثيقة ضبط عمليات وحدة الشؤون املالية رقم  14-1
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، QP-AQAC-08عمليية رفيع تصينيف الجامعية، ضيمن وثيقية ضييبط عملييات مركيز االعتمياد وضيمان الجيودة رقييم  14-2

QP-AQAC-09 ،QP-AQAC-10 ،QP-AQAC-11 ،QP-AQAC-12 

 QP-CAD-10عملية اقرار منح عضو هيئة التدريس اجازة تفرغ علمي، بوثيقة ضبط عملية دائرة سّر املجالس  14-3

 النماذج والسجالت .15

 خطة البحث العلمي والخدمة المجتمعية بالكلية (:QF-SON-07.01نموذج رقم )  .1

 طلب دعم مشروع بحث لطلبة البكالوريوس  (:QF-AR-01نموذج رقم )  .2

 تقرير عن التقدم في مشروع بحث(: QF-AR-02)نموذج رقم   .3

طلييب تجييز مخصصييات ميين حسيياب مشييروع بحييث علمييي لعضييو هيئيية تييدريس مييدعوم  (:QF-AR-03) نمــوذج رقــم  .4

.)
ً
 خارجيا

ً
 )داخليا

   (:QF-AR-04نمــــوذج رقــــم )  .5
ً
طلييييب اسييييتحداث بنييييد فييييي مشييييروع بحييييث علمييييي لعضييييو هيئيييية تييييدريس مييييدعوم )داخليييييا

.)
ً
 خارجيا

طليييب فيييو تجيييز مخصصيييات مييين حسييياب مشيييروع بحيييث علميييي لعضيييو هيئييية تيييدريس    (:QF-AR-05) نمـــوذج رقـــم   .6

.)
ً
 خارجيا

ً
 مدعوم )داخليا

 نموذج تمديد مشروع بحث.   (:QF-AR-06نموذج رقم )  .7

 نموذج اغال  مشروع بحث   (:QF-AR-07نموذج رقم )  .8

 طلب انهاء تكليف   (:QF-AR-08نموذج رقم )  .9

 طلب تمويل مشروع بحثي.   (:QF-AR-09نموذج رقم )  .10

    (:QF-AR-10نمـــوذج رقـــم )  .11
ً
طليييب تحوييييل مخصصيييات مشيييروع بحيييث علميييي لعضيييو هيئييية تيييدريس ميييدعوم )داخلييييا

.)
ً
 خارجيا

صييرف راتييب ملسيياعدي البحييث العيياملين علييى مشيياريع األبحيياث املدعوميية داخليييا )ميين    (:QF-AR-11نمــوذج رقــم )  .12

 عمادة البحث العلمي(

 صرف راتب ملساعدي البحث العاملين على مشاريع األبحاث املدعومة )خارجيا(   (:QF-AR-12نموذج رقم )  .13

طلب تكليف تمديد تكليف تجديد تكليف مساعد باحث مؤقت على مشاريع األبحاث    (:QF-AR-13نموذج رقم )  .14

 
ً
 ، خارجيا

ً
 العلمية املدعومة )داخليا

 م مستلزمات بحث لطلبة الدراسات العلياطلب دع   (:QF-AR-14نموذج رقم )  .15

 مخطط إلجازة تفرغ علمي (:QF-AR-15نموذج رقم )  .16

 تقرير إجازة تفرغ علمي   (:QF-AR-16نموذج رقم )  .17

 طلب دعم نشر   (:QF-AR-17نموذج رقم )  .18

 طلب دعم ترجمة   (:QF-AR-18نموذج رقم )  .19

 ISIنموذج طلب صرف مكافأة نشر ضمن مجالت الفئة األولى و    (:QF-AR-19نموذج رقم )  .20

طلييييب صييييرف سييييلفة ميييين حسيييياب مشييييروع بحييييث علمييييي لعضييييو هيئيييية تييييدريس مييييدعوم    (:QF-AR-20نمــــوذج رقــــم )  .21

)
ً
 خارجيا

ً
 )داخليا



  1/4رقم اإلصدار :          الجامعة االردنية

  20/10/2016تاريخ اإلصدار:           QP-SONرمز الوثيقة: 

 1/1/2021تاريخ املراجعة:  اسم الوثيقة: ضبط عمليات الكليات 

 69/51لصفحات: ا
 

 
 

طلب صرف سلفة من حساب مشروع بحث طالبي مدعوم من صندو  دعم البحيث    (:QF-AR-21نموذج رقم )  .22

 الجامعة األردنية العلمي أو 

 ( يعبييأ ميين قبييل    (:QF-AR-22نمــوذج رقــم )  .23
ً
 ، خارجيييا

ً
مطالبيية مالييية ملشيياريع األبحيياث الطالبييية املدعوميية )داخليييا

 املشرف الرئيس

 ( يعبيييأ مييين قبيييل    (:QF-AR-23نمــوذج رقـــم )  .24
ً
 ، خارجيييا

ً
مطالبييية ماليييية ملشييياريع األبحيياث العلميييية املدعومييية )داخلييييا

 الباحث الرئيس

    (:QF-AR-24نمــوذج رقــم )  .25
ً
طلييب تحويييل أجييور تحليييل ملشييروع بحييث علمييي لعضييو هيئيية تييدريس مييدعوم )داخليييا

)
ً
 خارجيا

 كشف مياومه   (:QF-AR-25نموذج رقم )  .26

طلب تسوية سلفة من مشروع بحث طالبي مدعوم من صندو  دعم البحيث العلميي    (:QF-AR-26نموذج رقم )  .27

 أو الجامعة األردنية

    (:QF-AR-27نمــــوذج رقــــم )  .28
ً
طلييييب تسييييوية سييييلفة ميييين مشييييروع بحييييث علمييييي لعضييييو هيئيييية تييييدريس مييييدعوم )داخليييييا

)
ً
 خارجيا

 طلب تسجيل براءة اختراع    (:QF-AR-28نموذج رقم )  .29

 طليييب تسهييييل مهميييية   (:QF-AR-29نموذج رقم )  .30

حسيياب مشيييروع بحييث علمييي لعضيييو هيئيية تيييدريس طليييب تلييزيم شيييراء اجهييزة مييواد مييين    (:QF-AR-30نمــوذج رقــم )  .31

)
ً
 خارجيا

ً
 .مدعوم )داخليا
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 رقم/اسم العملية : .1
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 %80شكاوي الهيئة االدارية التي تم معالجتها وحتم نهاية العام األكاديمي ال تقل عن   % 4-2

. %10الشكاوى املستلمة من الهيئتين التدريسية واإلدارية تقل بنسبة  % 4-3
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 قرار لجنة تحقيق بثبوت صحة الشكوى من عدمها . 9-1

 قرار صادر بإيقاع العقوبة بحق املشتكى عليه عند ثبوت صحة الشكوى بحقه .  9-2

  معايير/ضوابط العملية .10

 قرار عميد الكلية لتشكيل لجنة مؤقتة في حال الشكوى . 10-1

 ( من نظام العقوبات.35القرارات واإلجراءات والعقوبات التأديبية ألعضاء الهيئة التدريسية من املادة )  10-2

 ( من نظام العقوبات. 44القرارات واإلجراءات والعقوبات التأديبية للهيئة االدارية من املادة ) 10-3

  موارد العملية .11

 ال يوجد 11-1

  املخاطر املحتملة .12

 تأخر أو عدم معالجة الشكوى املقدمة. 12-1

 عدم رضا صاحب الشكوى عن نتيجة املعالجة. 12-2

  إجراءات تنفيذ العملية .13

 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 عام  13-1

 الهيئة التدريسية: * 1

يحق ملن صدر ضده قرار من املجلس التأدييي االبتيدائي بإيقياع أي مين العقوبيات املنصيوص عليهيا الطعين فيي  -

 من تاريخ تبليغه قرار   القرار لدى املجلس التأدييي االستئنافي
ً
 املجلس التأديبييخالل خمسة عشر يوما

يودع الطعن بالئحة خطية في دائرة الشؤون القانونية في الجامعة مقابل إيصيال مين ميدير اليدائرة أو نائبيه،  -

 وترفع الئحة االستئناف إلى رئيس املجلس التأدييي االستئنافي للنظر فيها

ع فييي النظيير فييي االسييتئناف يبلييغ املسييتأنف بموعييد الجلسيية التييي سيييعقدها املجلييس التييأدييي االسييتئنافي للشييرو  -

بمييذكرة تبلييغ إلييى املسييتأنف فييي مركييز عملييه فييي الجامعيية أو مكييان إقامتييه، وذلييو قبييل املوعييد املحييدد للجلسيية 

 على األقل  بأسبوع

 إذا لييييم يقييييم املحكييييوم عليييييه باسييييتئنافه خييييالل املييييدة القانونييييية  -
ً
يعتبيييير قييييرار املجلييييس التييييأدييي االبتييييدائي قطعيييييا

 املقررة

تعليمـــات الهيئـــة التدريســـية فـــي س العميييداء الحييياالت التيييي ليييم ييييرد عليهيييا نيييص فيييي التعليميييات )تحيييال إليييى مجلييي -

 ( للبت فيها2016الجامعة األردنية لسنة 

 الهيئة االدارية: *

يبلغ املوظف املحال إلى املجلس التأدييي بنسخة من الئحة املخالفة املنسوبة إليه إلى مكان عمله في  -

وذلو قبل موعد الجلسة املحددة للشروع في النظر في املخالفة بسبعة أيام على الجامعة أو مكان إقامته 

 على الالئحة خالل تلو املدة
ً
 .األقل وله الرد خطيا

للموظف املحال إلى املجلس التأدييي االطالع على جميع أورا  ملف الدعوى وحضور املحاكمة فيها بنفسه  -

 مة للدفاع عنهأو اختيار وكيل عنه ليحضر معه جلسات املحاك
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

ينعقد املجلس التأدييي للشروع في النظر في املخالفة التأديبية خالل مدة ال تتجاوز أسبوعين من تاريخ  -

 .إحالة املخالفة إليه

 أعضاء هيئة تدريسية 14-1

 القيام بتقديم شكوى خطية الى العميد تبعا للتسلسل االداري املعمول به في الجامعة  .1

 

عضيييو هيئييية التيييدريس 

 /اداري /طالب

اعضييييييياء مييييييين أعضييييييياء الهيئييييييية  3يقيييييييوم العمييييييييد بتشيييييييكيل لجنييييييية تق ييييييي ي حقيييييييائق مكونييييييية مييييييين   .2

 التدريسية ممن يحملون نفس الدرجة االكاديمية او أعلى منها للتحقيق بالشكوى املقدمة

 عميد الكلية

لة  تجتمع اللجنة وتناقش الشكوى ويتم رفع التوصيات الى عميد الكلية  .3
ّ
اللجنة املشك

 بالكلية

قيام العميد باتخاذ القرار حول نتيجة التحقيق سواء بايقاع عقوبة ضمن صيالحياته )وييتم   .4

تنفييييييذ القيييييرار حسيييييب عمليييييية اإلجيييييراءات اإلدارييييييية ملييييينح العقوبيييييات التأديبيييييية ألعضييييياء الهيئيييييية 

 التدريسية( أو احالة القضية لرئاسة الجامعة للبت بها

 عميد الكلية

لجنيية ثالثييية للتحقيييق فييي املخالفيية املنسييوبة لعضييو الهيئيية التدريسييية قيييام الييرئيس بتشييكيل   .5

يكيون مقررهييا أحييد أعضيياء الهيئيية التدريسيية مميين هييم فييي الرتبيية نفسيها أو فييي رتبيية أعلييى ميين 

 رتبة عضو الهيئة التدريسية الذي ارتكب املخالفة

 رئيس الجامعة

 لنتيائج التحقييق أو ال  .6
ً
توصيية بحفظهيا أو إيقياع العقوبية أو التصرف بعد ذلو باملخالفة وفقا

 بإحالتها إلى املجلس التأدييي

لة 
ّ
اللجنة املشك

 بالرئاسة

ينعقد املجلس التأدييي للشروع في النظر في الدعوى التأديبية خالل مدة ال تتجاوز    .7

 أسبوعين من تاريخ إحالة الدعوى إليه ألخذ القرار القانوني 

املجلييييييييييييييييييييييس التييييييييييييييييييييييأدييي 

ألعضييييييييييييييييييييييييييييييييياء هيئييييييييييييييييييييييييييييييييية 

 التدريس

 أعضاء هيئة ادارية 14-2

 املوظفون  تقدم شكوى خطية او شفهية الى الرئيس املباشر   .1

 رئيس القسم  ترفع الشكوى الى عميد الكلية من قبل رئيس القسم املعكي   .2

 عميد الكلية يحول  العميد الشكوى الى مساعد العميد للشؤون االدارية للتحقق بالشكوى   .3

مساعد العميد  التوصية بتشكيل لجنة تق  ي الحقائق للتحقيق بالشكوى   .4

 للشؤون االدارية

لجنة تق  ي  ترفع توصيات اللجنة  الى العميد للمصادقة على القرار بإيقاع العقوبة حسب صالحياته   .5

الحقائق /عميد 

 الكلية

البشييييرية ليييييتم تنفيييييذ قييييرار ارسييييال قييييرار العقوبيييية لرئاسيييية الجامعيييية وتنسيييييخها لييييدائرة املييييوارد   .6

 العقوبة حسب )عملية إجراءات العقوبات اإلدارية التأديبية ألعضاء الهيئة اإلدارية(

 عميد الكلية
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 مسئولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

تشيكيل لجنيية للتحقييق ميين ثالثية أشييخاص مين العيياملين فيي الجامعيية إذا نسيبت إلييى املوظييف   .7

مخالفييية لواجباتيييه ومهاميييه الوظيفيييية قبيييل إحالتيييه إليييى املجليييس التيييأدييي االبتيييدائي إذا رأى أن 

 املخالفة تستدعي ذلو 

 الرئيس

 إجراءات ذات العالقة .15

التأديبيييية ألعضييياء الهيئييية التدريسيييية وإجيييراءات العقوبيييات اإلداريييية عمليييية اإلجيييراءات اإلداريييية ملييينح العقوبيييات  15-1

 ألعضاء الهيئة االدارية/ لدى دائرة املوارد البشرية.

 

 النماذج والسجالت .16

 ال يوجد 1 -16
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 رقم/اسم العملية : .1

QP- SON -09 الخدمة املجتمعية(-البحثي-التعليمي-)األداء الوظيفي تقييم أداء الهيئة التدريسية 

  

  وصف العملية والغرض منها .2

تقيييييم عضيييو الهيئييية التدريسيييية بشيييكل دوري فيييي املجييياالت التاليييية )االداء التدريسييي ي، الخدمييية املجتمعيييية، البحيييث  2-1

العلمي(، ألغرا : تجديد عقود غير املثبتين في الخدمة، الترقية من رتبة أكاديمية إلى أخرى، أو تثبيت في الخدمة 

 . الدائمة بعد الترقية

  الهدف من العملية .3

تجديد عقود غيير املثبتيين فيي الخدمية، الترقيية مين رتبية أكاديميية إليى تطوير مهارات وقدرات عضو هيئة التدريس،  3-1

 في إطار اإلستفادة من نتائج تقييم عضو هيئة التدريس أخرى، أو تثبيت في الخدمة الدائمة بعد الترقية

 

  مؤشرات أداء العملية .4

ميين اإلجمييالي الهيئيية التدريسيييية  %60أعضيياء الهيئيية التدريسييية املشيياركين فييي بييرامج التطيييوير املنهييي ال يقييل عيين  % 4-1

قاس مع نهاية العام األكاديمي.
ُ
 بالكلية، %، ت

من إجمالي اعضاء الهيئية  %10العقود املجددة لغير املثبتين في الخدمة من اعضاء هيئة التدريس ال تقل عن  % 4-2

قاس مع نهاية العام األكاديمي.التدريس
ُ
 ية الغير مثبتين بالكلية، ت

مييييين إجميييييالي اعضييييياء الهيئييييية  %3أعضييييياء هيئييييية التيييييدريس اليييييذين تيييييم تثبييييييتهم فيييييي الخدمييييية الدائمييييية ال تقيييييل عييييين   % 4-3

قاس مع نهاية العام األكاديمي.
ُ
 التدريسية الغير مثبتين بالكلية، ت

  بنود املواصفة ذات العالقة .5

5-1 4-4  

  مجال تطبيق العملية .6

 جميع أعضاء الهيئة التدريسية بالجامعة 6-1

  املسؤوليات: .7

التقيييدم بنميييوذج املتقـــدم للترقيـــةج أو تجديـــد العقـــدج أو التثبيـــا فـــي الخدمـــة الدائمـــة )عضـــو هيئـــة التـــدريس(:  7-1

 بيييأورا  ثبوتيييية دالييية ع
ً
ليييى  األداء الخييياص بيييه: التقيييييم اليييذاتي لعضيييو هيئييية التيييدريس املعتميييد مييين الجامعييية ُمرفقيييا

، وخدمته للمجتمع املحلي(. )
ً
، بحثيا

ً
، تعليميا

ً
 وظيفيا

بحيييث ودراسييية طليييب الترقيييية أو تجدييييد العقيييد أو التثبييييت، مييين خيييالل اجتمييياع القسيييم،  الكليـــة )مجلـــس القســـم(: 7-2

 والتنسيب باملوافقة أو عدمها الى مجلس الكلية، ويتم تعبئة نموذج خاص بالتقييم/ لرئيس القسم املعكي.  

وافقيية أو عييدمها بحييث ودراسية طلييب الترقييية أو تجدييد العقييد أو التثبيييت، والتنسييب بامل الكليـة )مجلــس الكليــة(:

 الى رئاسة الجامعة بعد تعبئة نموذج التقييم الخاص باالستاذ العميد.  

التحقق من نماذج التقييم )عضو هيئة التدريس/رئيس القسم/األستاذ العميد( والطلب دائرة شؤون املجالس:  7-3

 املقدم ورفعها للجنة التعيين والترقية. 
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بحيث ودراسية طليب الترقيية  أو تجدييد التعاقيد أو التثبييت واملتضيمن نمياذج لجامعـة: لجنة التعيين والترقية في ا 7-4

 التقييم والتنسيب باملوافقة أو عدمها الى مجلس العمداء في الجامعة.

بحييييث ودراسيييية طلييييب الترقييييية أو التجديييييد أو التثبيييييت واصييييدار قييييرار نهييييائي باملوافقيييية أو عييييدمها، مجلــــس العمــــداء:  7-5

لكلييية ودائييرة الشييؤون املالييية واملييوارد البشييرية بييالقرار فييي حييال املوافقيية أو إعادتهييا الكلييية فييي حاليية وتزويييد كييل ميين ا

 عدم القبول.

تحييييديث بيانييييات مقييييدم الترقية/تجديييييد التعاقييييد/التثبيت فييييي الخدميييية الدائميييية ومتعلقاتييييه دائــــرة املــــوارد البشــــرية:  7-6

 املالية في حال املوافقة.

تحييييديث بيانييييات مقييييدم الترقية/تجديييييد التعاقييييد/التثبيت فييييي الخدميييية الدائميييية ومتعلقاتييييه دائــــرة الشــــؤون املاليــــة:  7-7
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 من األأنظمة والتعليمات. 37 -32املواد من :  10-2

 لجنة التعيين والترقية في الكلية 10-3

 

  موارد العملية .11

 قاعة اجتماعات مجهزة لعقد اجتماعات القسم، ومجلس الكلية 11-1

  املخاطر املحتملة .12

، ميييا يحيييول دون مشييياركة اعضييياء هيئييية  12-1
ً
 ميييع أعيييداد الطلبييية املتزاييييدة أيضيييا

ً
العيييبء التدريسييي ي املتزاييييد مقارنييية

 التدريسالتدريس في عدد  كاف  من برامج تطوير املهارات  والقدرات الذاتية ألعضاء هيئة 

 عليييى تقيييييم الطاليييب لعضيييو هيئييية  12-2
ً
بعيييض نقييياط التقيييييم فيميييا يتعليييق بييياألداء التعليميييي واليييذي يعتميييد جزئييييا

 التدريس والذي يتأثر في بعض الحاالت بعوامل ال عالقة لها بجودة مهارات تدريس عضو هيئة التدريس.

 

  إجراءات تنفيذ العملية .13

 مسؤولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 عــــــــــــــام 13-1

( 6يتكون نظام الرتب األكاديمية الجامعية األردنيية املتعليق باألعضياء الهيئية التدريسيية/الهيئة البحثيية مين عيدد) .1

 رتب: ) أستاذ، أستاذ مشارك، أستاذ مساعد ، أستاذ ممارس، مدرس، مدرس مساعد(

 وعند انطبا  شروط الترقية تتم ترقيته إلى الرتبة املستحقة. 

يتم إجراء تقييم دوري ألعضياء الهيئية التدريسيية )الغيير مثبتيين فيي الخدمية( لغير  تجدييد العقيد أو التثبييت فيي  .2

 الخدمة، وللهيئة التدريسية الذين في مراحل الترقية.

 التثبيا في الخدمة / أو الترقية/ أو تجديد العقد السنوي إجراءات تقييم عضو هيئة تدريس لغرض  13-2
ألعضيييييياء الهيئيييييية  حــــــول تجديــــــد العقــــــود الســــــنويةإرسييييييال كتيييييياب لعمييييييادات الكليييييييات   .1

 التدريسية )الغير مثبتة(، وقيام عميد الكلية بتحويله لر ساء األقسام بالكلية.

 رئاسة الجامعة

ترقيتـه ا ـى بتوجيه كتاب خطي لرئاسة قسيمه يطليب فييه  عضو هيئة التدريسقيام   .2

 فييه  الرتبة األكاديمية املستحقة/ التثبيا في الخدمـة الدائمـة
ً
املسـتندات متضيمنا

 واملشار إليها في بند مدخالت العملية.املطلوبة ج 

عضو هيئة التدريس 

 نفسه 

والتحقييق ميين اسييتيفاء  مجلــس القســمقيييام رئاسيية القسييم ببحييث الطلييب فييي اجتميياع   .3

عضييو هيئيية التييدريس للشييروط حسييب تعليمييات الجامعيية، وميين ثييم رفييع التنسيييب الييى 

 لنموذج تنسيب املوافقة في السير بججراءات ترقية عضو هيئـة عمادة الكليية، 
ً
وفقا

التــدريس/ تجديــد التعاقــد معــه/التثبيا فــي الخدمــة الدائمــةج معتمــدة مــن رئــيس 

 القسم

 القسم املعكي

مييين أجيييل دراسييية  بالتنســـيب للجنـــة التعيـــين والترقيـــة فـــي الكليـــةقييييام عميييادة الكليييية   .4

الطليييييييب والتحقيييييييق مييييييين اسيييييييتيفاء عضيييييييو هيئييييييية التيييييييدريس للشيييييييروط حسيييييييب تعليميييييييات 

 لنميييوذج تنسييييب املوافقييية فيييي السيييير 
ً
الجامعييية ورفيييع التوصيييية اليييى عميييادة الكليييية، وفقيييا

مجلس الكلية /عميد 

 الكلية 
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د الكلييييييية و ميييييين ثييييييم رفييييييع بييييييإجراءات ترقييييييية عضييييييو هيئيييييية التييييييدريس، معتمييييييدة ميييييين عمييييييي

 التوصية الى دائرة شؤون املجالس
قيام دائرة شؤون املجالس بدراسة الطليب فيي اجتماعهيا والتحقيق مين اسيتيفاء عضيو   .5

هيئيية التييدريس للشييروط حسييب تعليمييات الجامعيية، وميين ثييم رفييع التنسيييب الييى رئيييس 

لترقيــــــة/التثبيا فــــــي الخدمة/تجديــــــد مرفــــــق فهـــــا كافــــــة مســــــتندات طلـــــب االجامعييييية 

 ، والذي بدوره يقوم بتحويلها لنائب الرئيس املعكي بواسطة ديوان الرئاسة.التعاقد

 دائرة شؤون املجالس

استالم معاملة الترقيية/ التثبييت فيي الخدمية الدائمة/تجدييد التعاقيد و كافية مرفقاتهيا   .6

وتحويلهييييا لشييييعبة التعيييييين ميييين مكتييييب نائييييب الييييرئيس املعكييييي بواسييييطة ديييييوان الرئاسيييية 

 والترقية من أجل دراسة املعاملة.

 دائرة شؤون املجالس

 بالتحقق من جميع مرفقات املعاملة واملتمثلة في: شعبة التعيين والترقيةقيام   .7

 تنسيبات مجلس القسم ومجلس الكلية,لجنة التعيين -

تقرير تقييم عضو هيئة التيدريس الصيادر مين رئييس القسيم و عمييد  -

 الكلية

 قائمة املقِيمين من خارج األردن في نفس تخصص املتقدم للترقية. -

 سجل  طلب الترقية/التثبيت في الخدمة الدائمة -

 سجل التقييم الذاتي -

 سجل خدمة املجتمع -

 سجل األداء التدريس ي -

 نسخ من اإلنتاج العلمي (6عدد) -

 نسخ من السيرة الذاتية الخاصة بعضو هيئة التدريس (6عدد) -

 تعيين والترقيةشعبة ال

 

بإرسال املعاملية اليى مركيز االعتمياد و ضيمان الجيودة ميع  شعبة التعيين والترقيةقيام   .8

االحتفاظ باملسيتندات التاليية )تقريير تقيييم رئييس القسيم و عمييد الكليية لعضيو هيئية 

التيدريس املتقييدم للترقييية  وقائميية املقيميييين الخيارجيين( لييدى شييعبة التعيييين والترقييية 

 حتم عودة املعاملة من املركز.
9.   

ً
"تــــــدقيق بيانــــــات املتقــــــدم  لتعليمــــــات العمــــــلتييييييدقيق بيانييييييات املتقييييييدم للترقييييييية وفقييييييا

 للترقيـــة"
ً
" واعتمادهييييا مييين مييييدير لنمـــوذج "تقريــــر معاملـــة ترقيــــة، وإعييييداد تقريييير وفقييييا

 املركز وإحالتها لدائرة شؤون املجالس.

مركز االعتماد وضمان 

 الجودة

بدراسية املعامليية ميين حيييث اسييتيفاء النقيياط والشييروط  شــعبة التعيــين والترقيــةقييام   .10

واعتمييييييييييياد املجييييييييييييالت لألبحييييييييييياث املقدميييييييييييية للترقيييييييييييية و التأكييييييييييييد مييييييييييين مطابقتهييييييييييييا لألنظميييييييييييية 

والتعليمات، وفي حالة وجود مالحظات يتم التواصل مع عضو هيئة التدريس /الكلية 

عامليية السييتيفاء النييواقص،  وبعييد التحقييق ميين انطبييا  جميييع الشييروط، يييتم تجهيييز امل

 للعر  على لجنة التعيين والترقية، 

 دائرة شؤون املجالس
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 مسؤولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية
قيام لجنة التعيين و الترقية بإعداد توصية تنسيب إلى مجلس العمداء باملوافقة على   .11

 السير في اجراءات الترقية/التثبيت/التجديد
بإصيييدار قيييرار "املوافقييية عليييى تيييأليف  -بعيييد العييير  واملصيييادقة–قييييام مجليييس العميييداء   .12

 لجنة تقييم اإلنتاج العلمي لعضو هيئة التدريس/هيئة الباحثين.
بتشييييييكيل لجنيييييية لتقييييييييم اإلنتيييييياج العلمييييييي ميييييين قائميييييية  شــــــعبة التعيــــــين والترقيــــــةقيييييييام   .13

املحكميييييييين املقترحييييييية مييييييين عمييييييييد الكلية/ميييييييدير املركيييييييز ، مييييييين خيييييييالل مراسيييييييلتهم بالبرييييييييد 

 
ً
لنمــــوذج مراســــلة مقــــيم خــــارجي ل نتــــاج اإللكترونييييي ، او عيييين طريييييق الهيييياتف ، وفقييييا

حقيييييل –وذليييييو للتحقيييييق مييييين انطبيييييا  الشيييييروط التاليييييية )الرتبييييية األكاديميييييية  العلمـــــي ج 

وبعيد والحصول عليى بيانيات االتصيال بهيم، ج  الخارجي التخصص الدقيق( على املقيم

يييييل لييييه اإلنتييييياج العلميييييي ومرفقاتيييييه و نمييييوذج تقيييييييم اإلنتييييياج العلميييييي  موافقيييية املقييييييم يرست

 .يوم ليرسل تقريره 45ويعطى مهلة زمنية أقصاها (، .D.H.Lسطة البريد السريع )بوا
تقييارير ميين املقيمييين الخييارجيين، ( 3بعييد اسييتالم عييدد)  شــعبة التعيــين والترقيــةتقييوم   .14

 
ً
لنمــوذج "احتســاب تفريييغ تقييارير املقيمييين الثالثيية الحتسيياب متوسييط تقييديراتهم وفقييا

جهييز التقييارير للعيير  علييى لجنيية متوســط النقــاط املدرجــة علــى نمــوذج التقيــيم"ج 
ُ
وت

التعيين و الترقية، والتي بدورها تنسب بالتوصية التالية إلى مجلس العميداء )املوافيق 

 على الترقية / رد الترقية بعدم القبول/ إحالة الترقية ملجلس العمداء للبت(.
فييي ضييوء تنسيييبات لجنيية التعيييين والترقييية  بقــرار الترقيــةمييداء بالبييت قيييام مجلييس الع  .15

للتنفييييييذ ونسيييييخة مييييين القيييييرار ملركيييييز االعتمييييياد  املـــــوارد البشـــــريةوإرسيييييال القيييييرار ليييييدائرة 

 وضمان الجودة.
الشــؤون بعييد انتهيياء إجييراءات الترقييية  بمخاطبيية وحيدة  شــعبة التعيــين والترقيــةقييام   .16

 لعملييييييية صييييييرف نفقييييييات  املاليــــــة
ً
لغايييييييات صييييييرف املسييييييتحقات املالييييييية للمقيمييييييين، وفقييييييا

 البحث العلمي.
  شـــعبة التعيـــين والترقيـــةقييييام   .17

ً
لنمـــوذج "كتـــاب بإرسيييال كتييياب شيييكر للمقيميييين، وفقيييا

 شكر ملقيمين خارجيين".
قيييييييام شييييييعبة شييييييؤون اعضيييييياء الهيئيييييية التدريسيييييييية بإصييييييدار كتيييييياب تبليييييييغ لعضييييييو هيئييييييية   .18

 لنمـــوذج "قـــرار تبليـــد عضـــو هيئـــة تـــدريس/باحث بالترقيـــة"التيييدريس/الباحث 
ً
 وفقـــا

 لقيييرار مجليييس العميييداء بالترقيييية واعتمييياد الكتييياب مييين االسيييتاذ اليييدكتور رئييييس 
ً
اسييتنادا

ركيييييييييييز البحثيييييييييييي، وعضيييييييييييو هيئيييييييييييية الكلية/مييييييييييييدير املالجامعييييييييييية، وإرسيييييييييييال الكتييييييييييياب لعمييييييييييييد 

 التدريس/الباحث والشؤون املالية.

 دائرة املوارد البشرية
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قيييييييام شييييييعبة أنظميييييية املعلومييييييات الحاسييييييوبية بإدخييييييال القييييييرار علييييييى النظييييييام الحاسييييييوبي   .19

 لعملييييييية ترحييييييييل 
ً
وتفعيلييييييه علييييييى الراتييييييب بالتنسيييييييق مييييييع وحيييييييدة الشييييييؤون املالييييييية، وفقييييييا

 الرواتب.

 دائرة املوارد البشرية
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 ).ت(2استمارة تقييم األداء )((: نموذج تقرير رئيس القسم QF-CAD-05.02نموذج رقم ) 16-2

 .ت((3التقرير السنوي )((: نموذج التقييم الذاتي لعضو هيئة التدريسQF-CAD-05.03نموذج رقم ) 16-3
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(: نميييوذج تسيييجيل التقيييديرات التيييي حصيييل عليهيييا عضيييو هيئييية التيييدريس فيييي جانيييب QF-CAD-05.05نميييوذج رقيييم ) 16-5
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(: تنسيييب املوافقيية فييي السييير بييإجراءات ترقييية عضييو هيئيية التييدريس معتمييدة ميين QF-SON-09.01نمييوذج رقييم ) 16-6
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(: تنسيييب املوافقيية فييي السييير بييإجراءات تجديييد التعاقييد مييع عضييو هيئيية التييدريس QF-SON-09.02نمييوذج رقييم ) 16-7

 معتمدة من عميد الكلية

(: تنسيييب املوافقيية فييي السييير بييإجراءات التثبيييت فييي الخدميية الدائميية لعضييو هيئيية QF-SON-09.03نمييوذج رقييم ) 16-8
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 رقم/اسم العملية :

QP- SON -10 إجراءات طلبة الدراسات العليا 

  

  وصف العملية والغرض منها .1

 ميين القبييول فييي برنييامج املاجسييتير رسييالة/أو شييامل/أو دكتييوراه،  2-1
ً
تسييهيل إجييراءات طلبيية الدراسييات العليييا فييي:  بييدءا

 وانتهاًء  بالتقدم ملشاريع التخرج ومناقشة الرسائل الجامعية

 

  الهدف من العملية .2

 ضبط إجراءات طلبة الدراسات العليا وفق األنظمة والتعليمات املعمول بها في الجامعة األردنية .  3-1

 

  مؤشرات أداء العملية .3

متوسط املدة الزمنية لتنفيذ عملية القبول املعتمد لطلبة الدراسات العليا في برنامفي )املاجستير والدكتوراه( ال  4-1

 ( أسابيع .8تزيد عن  )

 مييين بالتقيييدم بطليييب  4-2
ً
متوسيييط امليييدة الزمنيييية لتنفييييذ عمليييية مناقشييية رسيييالة جامعيييية / أو أطروحييية جامعيييية ) بيييدءا

 ( أسابيع .6وانتهاًء بصرف مكافأة لجنة مناقشة )رسالة جامعية أو أطروحة جامعية( ال تزيد عن )

 %80ضمن املدة املحددة اليقل عن طلبة الدراسات العليا الذين قاموا بمناقشة الرسائل الجامعية بنجاح  % 4-3

  بنود املواصفة ذات العالقة .4

5-1 4-4  

  مجال تطبيق العملية .5

 طلبة الدراسات العليا/ ماجستير و دكتوراه  )رسالة و شامل(  6-1

  املسؤوليات: .6

يتقيييدم طاليييب الدراسيييات العلييييا بنميييوذج تعييييين مشيييرف وإقيييرار خطييية/أو نميييوذج خطييية  طالـــب  الدراســـات العليـــا:  7-1

 رسالة جامعية / مسار الرسالة 

 يتقدم الطالب بنموذج التقدم المتحان الشامل / مسار الشامل                           

 يتقدم الطالب بنموذج التقدم المتحان الكفاءة املعرفية / الدكتوراه                          

ينييييياقش القسيييييم مشيييييروع الخطييييية وتعييييييين املشيييييرف املقدمييييية مييييين الطاليييييب ويعطيييييي قيييييرار  الكليـــــة )مجلـــــس القســـــم(: 7-2

 باملوافقة أو اإللغاء.

 بحث ودراسة طلب الخطة وتعيين املشرف ومن ثم إقرار النتيجة النهائية.  الكلية )لجنة الدراسات العليا(:

التحقييييق ميييين النميييياذج املرسييييلة ميييين قبييييل الكلية/مسييييار رسالة/مسييييار شييييامل/أو أطروحيييية كليــــة الدراســــات العليــــا:  7-3

 جامعية، ومن ثم إقرار نتيجة نهائية للسير في إجراء املعامالت 

 

  مدخالت العملية .7

 مسار الرسالة / ماجستير :نماذج  8-1
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 (: تعيين مشرف وإقرار خطة رسالة ماجستير جامعية.QF-GS-01نموذج رقم ) -

 (: مشروع خطة رسالة جامعية لطلبة املاجستير. QF-GS-02نموذج رقم ) -

 (: إقرار بااللتزام بقوانين الجامعة وأنظمتها وتعليماتها لطلبة املاجستير.QF-GS-03نموذج رقم ) -

 (: تعيين لجنة وتحديد موعد مناقشة رسالة ماجستير.QF-GS-04)نموذج رقم  -

 (: املوافقة على إجراء مناقشة رسالة ماجستير. QF-GS-05نموذج نموذج رقم ) -

 (:  تقرير املشرف بجاهزية الرسالة الجامعية. QF-GS-06نموذج رقم ) -

ر //  صرف املكافأة (:  اعتماد قرار لجنة مناقشة رسالة ماجستي QF-GS-07نموذج نموذج رقم ) -

 املستحقة للجنة االمتحان

 (:التوصية بمنح درجة املاجستير مسار الرسالة. QF-GS-08نموذج رقم ) -

 (: تحويل من مسار الشامل إلى مسار الرسالة أو العكس لبرامج املاجستير. .... -QF-GSنموذج رقم ) -

 نماذج مسار الرسالة / شامل : 8-2

 (:   تشكيل لجنة االمتحان الشامل لطلبة املاجستير. QF-GS-09نموذج نموذج رقم ) -

 (:  عدم املمانعة للتقدم لالمتحان الشامل لطلبة املاجستير. QF-GS-10نموذج رقم ) -

 (:  ( أسماء املتقدمين لالمتحان الشامل لطلبة املاجستير. QF-GS-11نموذج رقم ) -

(:  اعتماد نتائج االمتحان الشامل لطلبة املاجستير // صرف املكافأة املتسحقة QF-GS-12نموذج رقم ) -

 للجنة االمتحان.   

 (:   التوصية بمنح درجة املاجستير مسار االمتحان الشامل. QF-GS-13نموذج نموذج رقم ) -

 (: تحويل من مسار الشامل إلى مسار الرسالة أو العكس لبرامج املاجستير. QF-GS-28نموذج رقم ) -

 نماذج أطروحة الدكتوراه : 8-3

 (:   تعيين مشرف وإقرار خطة أطروحة دكتوراه جامعية.  QF-GS-14نموذج ر نموذج رقم ) -

 (:   مشروع خطة أطروحة دكتوراه جامعية لطلبة الدكتوراه. QF-GS-15نموذج رقم ) -

 (:  عدم املمانعة للتقدم المتحان الكفاءة املعرفية لطلبة الدكتوراة . QF-GS-16ج نموذج رقم )نموذ -

 (:  تعيين لجنة وتحديد موعد مناقشة أطروحة دكتوراه QF-GS-17نموذج رقم ) -

 (:  املوافقة على إجراء مناقشة أطروحة جامعية . QF-GS-18نموذج رقم ) -

 ملشرف بجاهزية األطروحة للمناقشة.(:   تقرير ا QF-GS-19نموذج رقم ) -

(:    اعتماد قرار لجنة مناقشة أطروحة دكتوراه // صرف املكافأة املستحقة QF-GS-20نموذج رقم ) -

 للجنة االمتحان.    

 (: التوصية بمنح درجة الدكتوراهQF-GS-21نموذج رقم ) -

 

  مخرجات العملية .8

 محضر اجتماع القسم .  9-1

 محضر اجتماع لجنة الدراسات العليا في الكلية.   9-2
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 محضر اجتماع أمانة لجنة الدراسات العليا في كلية الدراسات العليا.   9-3

 توصية بمنج درجة ماجستير )رسالة( // ماجستير )شامل(// دكتوراه  9-4

  معايير/ضوابط العملية .9

 تعليمات منح درجة املاجستير / رسالة وشامل :  10-1

 (7+6+5+4+3مسار الرسالة ومسار الشامل  )املواد : 

 ( 12+11+10+9+8القبول )املواد : 

 ( 16+15+14+13لجان الدراسات العليا واختصاصاتها )املواد : 

 ( 21+20+19+18+17االنتقال والتحويل )املواد : 

 ( 25+24+23+22املواد والعالمات واالمتحانات ) املواد : 

 ( 30+29+28+27+26واد : االمتحان الشامل )امل

 ( 33+32+31املواظبة )املواد : 

 ( 34االنسحاب )املادة : 

 ( 37+36+35التأجيل )املواد : 

 ( 40+39+38اإلنذار والفصل )املواد : 

 ( 45+44+43+42+41اإلشراف )املواد : 

 ( 47+46لجنة املناقشة )املواد :

 ( 50+49+48مناقشة الرسالة )املواد : 

 ( 51) املادة : منح الدرجات 

 (21تحويل من مسار إلى مسار )شامل إلى رسالة // رسالة إلى شامل ( )املادة: 

 تعليمات منح درجة الدكتوراه : 10-2

 (7+6+5+4+3)املواد :  

 ( 12+11+10+9+8القبول )املواد : 

 ( 16+15+14+13لجان الدراسات العليا واختصاصاتها )املواد : 

 ( 21+20+19+18+17االنتقال والتحويل )املواد : 

 ( 25+24+23+22املواد والعالمات واالمتحانات ) املواد : 

 ( 30+29+28+27+26امتحان الكفاية املعرفية )املواد : 

 ( 33+32+31املواظبة )املواد : 

 ( 34االنسحاب )املادة : 

 ( 37+36+35التأجيل )املواد : 

 ( 40+39+38اإلنذار والفصل )املواد : 

 ( 45+44+43+42+41اإلشراف )املواد : 

 ( 47+46لجنة املناقشة )املواد :

 ( 50+49+48مناقشة الرسالة )املواد : 
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 (51منح الدرجات ) املادة : 

  موارد العملية .10

 قاعة اجتماعات مجهزة لعقد اجتماعات القسم، لجنة الدراسات العليا 11-1

 النماذج الخاصة بطلبة الدراسات العليا 11-2

  املخاطر املحتملة .11

تجياوز امليدة الزمنيية املحييددة للسيير فيي  إجييراءات مناقشية رسيالة جامعية/عقيد امتحييان شيامل/ مناقشية أطروحيية  12-1

 دكتوراه

 تسريب اي معلومة عن هوية املحكم الخارجي/ أو تأخير رد املحكم الخارجي  12-2

  العمليةإجراءات تنفيذ  .12

 مسؤولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

 عــــــــــــــام 13-1

مواعيد الدراسات العليا من حيث : التسجيل ، موعد امتحان الكفاءة الجامعّية، آخر موعد لالنسحاب،  

 مواعيد االمتحانات، آخر موعد للمناقشة، إلخ. 

 الكلية  13-2

: تقوم كليية الدراسيات العلييا بإرسيال طلبيات االلتحيا   العلياقبول طلبة الدراسات  1

فييييي بييييرامج الدراسييييات العليييييا )ماجسييييتير ودكتييييوراه( إلييييى عمييييادة الكلييييية، وميييين ثييييم تقييييوم 

عميييادة الكليييية بتشييييكيل لجنييية لدراسيييية طلبيييات االلتحييييا  مييين خييييالل األسيييتاذ الييييدكتور 

لعلييا فيي الكليية، وتقيوم مقرر لجنية الدراسيات ا-نائب العميد لشؤون الدراسات العليا

بييييدورها بدراسيييية الطلبييييات املسييييتوفية للشييييروط وميييين ثييييم عمييييل امتحييييان للطلبيييية الييييذي 

تحقييق فيييهم شييرط القبييول وإجييراء مقييابالت شخصييية معهييم، وميين ثييم إرسييال النتيجيية 

النهائيييييية لعميييييادة كليييييية الدراسيييييات العلييييييا والتيييييي تقيييييوم بيييييدورها بإتميييييام عمليييييية تسيييييجيل 

 نهائي الطلبة املقبولين بشكل

عمادة كلية الدراسات 

 العليا

لجنة الدراسات 

 العليا/الكلية

بتوجييييييه كتييييياب خطيييييي لرئاسييييية قسيييييمه ميييييع النميييييوذج  طالـــــب الدراســـــات العليـــــا قييييييام  2

معايير/ضـوابط :  10الخاص بالطلب املراد تنفيذه  وحسب النماذج الواردة في بنيد  

 العمليةج 

 درجة املاجستير=رسالة: 

ونميوذج مشيروع  تعيين مشرف وإقرار خطـة ماجسـتيريتقدم الطالب بطلب  -

خطة رسالة جامعّية للجنة الدراسات العليا في القسم صاحب االختصاص 

، لتقييييييوم اللجنيييييية بييييييدورها بدراسيييييية الطلييييييب واملوافقيييييية عليييييييه وإرسيييييياله للجنيييييية 

الدراسييييات العليييييا فييييي الكلييييية ألخييييذ املوافقيييية عليييييه، وميييين ثييييم يييييتم إرسيييياله إلييييى 

 عمادة كلية الدراسات العليا للحصول على املوافقة النهائية. 

 

 

 طالب الدراسات العليا

)ماجستير رسالة 

 /شامل( أو دكتوراه 

 

 

لجنة الدراسات العليا 

 في القسم 

 

لجنة الدراسات العليا 

 في الكلية
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 مسؤولية التنفيذ الخطوات اإلجرائية لتنفيذ العملية

بطلـــب تعيـــين لجنـــة وتحديـــد موعـــد مناقشـــة رســـالة يقيييوم الطاليييب بالتقيييدم  -

وتقيييييوم لجنييييية الدراسيييييات العلييييييا فيييييي القسيييييم بتعبئييييية النمييييياذج بعيييييد   جامعّيـــــة

التشيياور مييع األسييتاذ املشييرف علييى الرسييالة ، ويييتم إرسييال النمييوذج إلييى لجنيية 

الدراسات العليا في الكلية ألخذ املوافقية، ومين ثيم ييتم إرسيالها لعميادة كليية 

 الدراسات العليا للحصول على املوافقة النهائية .

إجـراء مناقشـة رسـالة ماجســتير الطاليب نميوذج املوافقية عليى ومين ثيم يقيدم  -

 بنمييوذج تقرييير املشييرف بجاهزييية  للجنــة الدراســات العليــا
ً
فييي قسييمه مدعميية

الرسالة للمناقشة، ويعبأ الطلب حسب األصول من لجنة الدراسيات العلييا 

فييييييييي القسييييييييم والكلييييييييية، ويرسييييييييل إلييييييييى لجنيييييييية الدراسييييييييات العليييييييييا فييييييييي الكلييييييييية األم 

 العليا( للحصول على املوافقة على إجراء املناقشة. )الدراسات

ييتم إرسييال نمييوذج تقرييير )محكييم خييارجي( للمحكيم الييذي تييم اختييياره ميين قبييل  -

لجنيية الدراسييات العليييا فييي قسييم التخصييص، والييذي بييدوره يقييوم بإبييداء رأيييه 

 حول صالحية الرسالة للمناقشة وأية مالحظات أخرى. 

ويقيييييوم قسيييييم التخصيييييص بتعبئييييية نميييييوذج  ينييييياقش الطاليييييب رسيييييالته الجامعّيييييية -

اعتمييياد قيييرار املناقشييية وصيييرف املكافيييأة املسيييتحقة للجنييية االمتحيييان، وترسيييل 

 إلى كلية الدراسات العليا العتمادها حسب األصول. 

يييييتم إعييييداد تقرييييير ميييين قبييييل رئيييييس قسييييم التخصييييص حييييول إجييييراءات مناقشيييية  -

 درجة.رسالة املاجستير ويتم إرسالها مع نموذج التوصية بمنح ال

ويقييييييوم قسييييييم التخصييييييص فييييييي الكلييييييية بإرسييييييال نمييييييوذج التوصييييييية بميييييينح درجيييييية  -

املاجسييييتير بعييييد إجييييراء املناقشيييية واعتميييياد قييييرار لجنيييية االمتحييييان ليعتمييييد ميييين 

لجنيية الدراسييات العليييا فييي الكلييية وبعييدها ترسييل إلييى عمييادة الدراسييات العليييا 

 لتمنح بدورها الطالب درجة املاجستير .

: يتقيدم الطاليب بنمييوذج تحوييل ميين  ة إ ـى الشــاملتحويـل مــن مسـار الرســال -

مسيييار الرسيييالة إليييى الشيييامل إليييى لجنييية الدراسيييات العلييييا فيييي قسيييم التخصيييص 

واليييييذي يبيييييدي املوافقييييية مييييين عيييييدمها عليييييى النميييييوذج، وييييييتم بعيييييد ذليييييو عييييير  

النميوذج عليى لجنيية الدراسيات العليييا فيي الكلييية ليتخيذ قييرار توصيية )موافقيية 

 إلى كلية الدراسات العليا إلتخاذ القرار النهائي .   /أو عدم موافقة(  وترفع

 

 

لجنة الدراسات العليا 

في كلية الدراسات 

 العليا  

 درجة املاجستير=شامل : 3

 بنمـــــوذج عـــــدم ممانعـــــة للتقـــــدم المتحـــــان الشـــــامل لطلبـــــةيتقيييييدم الطاليييييب  -

 املاجستير للجنة الدراسات العليا في قسمه.

 

 

لجنة الدراسات العليا 

 في القسم 

 

 لجنة الدراسات العليا

 في الكلية
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وميييين ثييييم يقييييوم القسييييم  بإرسييييال كافيييية النميييياذج املقدميييية لييييه ميييين قبييييل الطلبيييية  -

 بعدم املمانعة للتقدم المتحان الشامل إلى لجنة الدراسات العليا في الكلية. 

ترسيييل لجنييية الدراسيييات العلييييا فيييي الكليييية نميييوذج أسيييماء املتقيييدمين لالمتحيييان   -

الشييامل لطلبيية املاجسييتير إلييى عمييادة الدراسييات العليييا بعييد تعبئتييه واعتميياده  

حسييب األصييول، ليييتم أخييذ املوافقيية علييى النمييوذج ميين قبييل كلييية الدراسييات 

 العليا .  

لسييير فييي تعبئيية نمييوذج توصيي ي لجنيية الدراسييات العليييا فييي قسييم التخصييص با   -

تشييييكيل لجنيييية االمتحييييان الشييييامل لطلبيييية املاجسييييتير ، وميييين ثييييم يييييتم إرسييييالها 

 العتماده من لجنة الدراسات العليا في الكلية. 

ومن ثم يتم إرسال النموذج إلى عميادة كليية الدراسيات العلييا للحصيول عليى   -

 املوافقة النهائية. 

راسات العلييا فيي قسيم التخصيص يتم إجراء االمتحان وبعدها تقوم لجنة الد -

باعتمييييييييياد نمييييييييييوذج االمتحييييييييييان الشييييييييييامل لطلبييييييييية املاجسييييييييييتير وصييييييييييرف املكافييييييييييأة 

املسيييتحقة للجنيييية االمتحيييان، واعتميييياده مييين قبييييل لجنييية الدراسييييات العلييييا فييييي 

 الكلية ، ليتم إرساله حسب األصول إألى عمادة الدراسات العليا.

توصيييييية بمييييينح درجييييية ويقيييييوم قسيييييم التخصيييييص فيييييي الكليييييية بإرسيييييال نميييييوذج ال   -

املاجستير)مسييار االمتحييان الشييامل( إلييى وبعييدها ترسييل إلييى عمييادة الدراسييات 

 العليا لتمنح بدورها الطالب درجة املاجستير=شامل .

: يتقيدم الطاليب بنمييوذج تحوييل ميين  تحويـل مــن مسـار الشــامل إ ـى الرســالة -

صيييص مسيييار الشيييامل إليييى الرسيييالة إليييى لجنييية الدراسيييات العلييييا فيييي قسيييم التخ

واليييييذي يبيييييدي املوافقييييية مييييين عيييييدمها عليييييى النميييييوذج، وييييييتم بعيييييد ذليييييو عييييير  

النميوذج عليى لجنيية الدراسيات العليييا فيي الكلييية ليتخيذ قييرار توصيية )موافقيية 

 /أو عدم موافقة(  وترفع إلى كلية الدراسات العليا إلتخاذ القرار النهائي .  

 

 

 

لجنة الدراسات العليا 

في كلية الدراسات 

 العليا  

 درجة الدكتوراه:  4

عــــدم ممانعــــة للتقــــدم المتحــــان الكفــــاءة املعرفيــــة يتقييييدم الطالييييب بنمييييوذج  -

 للجنة الدراسات العليا في القسم.  لطلبة الدكتوراة

 تعيــين مشــرف وإقــرار بعييد نجاحييه فييي امتحييان الكفيياءة يتقييدم الطالييب بطلييب  -

ونمييوذج مشييروع خطيية أطروحيية دكتييوراه جامعّييية  خطــة أطروحــة دكتــوراه

للجنييييية الدراسيييييات العلييييييا فيييييي القسيييييم صييييياحب االختصييييياص ، لتقيييييوم اللجنييييية 

 بدورها بدراسة الطلب واملوافقة عليه وإرساله للجنة الدراسات العليا في 

 

 

 

 

 

لجنة الدراسات العليا 

 في القسم 
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سييات الكلييية ألخييذ املوافقيية عليييه، وميين ثييم يييتم إرسيياله إلييى عمييادة كلييية الدرا

 العليا للحصول على املوافقة النهائية. 

بطلب تعيـين لجنـة وتحديـد موعـد مناقشـة أطروحـة يقوم الطالب بالتقدم  -

وتقيييييوم لجنييييية الدراسيييييات العلييييييا فيييييي القسيييييم بتعبئييييية النمييييياذج بعيييييد   جامعّيـــــة

التشيياور مييع األسييتاذ املشييرف علييى الرسييالة ، ويييتم إرسييال النمييوذج إلييى لجنيية 

لكلية ألخذ املوافقية، ومين ثيم ييتم إرسيالها لعميادة كليية الدراسات العليا في ا

 الدراسات العليا للحصول على املوافقة النهائية .

ومن ثم يقدم الطالب نموذج املوافقية عليى إجيراء مناقشية أطروحية دكتيوراه  -

 بنميييوذج تقريييير املشيييرف بجاهزيييية 
ً
للجنييية الدراسيييات العلييييا فيييي قسيييمه مدعمييية

لطليييييب حسيييييب األصيييييول مييييين لجنييييية الدراسيييييات األطروحييييية للمناقشييييية، ويعبيييييأ ا

العليييا فييي القسييم والكلييية، ويرسييل إلييى لجنيية الدراسييات العليييا فييي الكليييية األم 

 )الدراسات العليا( للحصول على املوافقة على إجراء املناقشة.

ييتم إرسييال نمييوذج تقرييير )محكييم خييارجي( للمحكيم الييذي تييم اختييياره ميين قبييل  -

لتخصييص، والييذي بييدوره يقييوم بإبييداء رأيييه لجنيية الدراسييات العليييا فييي قسييم ا

 حول صالحية األطروحة للمناقشة وأية مالحظات أخرى. 

يييييتم إعييييداد تقرييييير ميييين قبييييل رئيييييس قسييييم التخصييييص حييييول إجييييراءات مناقشيييية  -

أطروحة الدكتوراه ويتم إرسالها مع نميوذج إقيرار التعيديالت الجوهريية عليى 

 اطروحة الدكتوراه.  

معّيييية ويقيييوم قسيييم التخصيييص بتعبئييية نميييوذج ينييياقش الطاليييب أطروحتيييه الجا -

اعتمييياد قيييرار املناقشييية وصيييرف املكافيييأة املسيييتحقة للجنييية االمتحيييان، وترسيييل 

 إلى كلية الدراسات العليا العتمادها حسب األصول. 

 يقوم الطالب بتسليم أطروحته إلى مكتبة الجامعة بموجب نموذج خاص. -

التوصييييييية بميييييينح درجيييييية ويقييييييوم قسييييييم التخصييييييص فييييييي الكلييييييية بإرسييييييال نمييييييوذج  -

الييييدكتوراه بعييييد إجييييراء املناقشيييية واعتميييياد قييييرار لجنيييية االمتحييييان ليعتمييييد ميييين 

لجنة الدراسات العليا في الكلية وتسليم الطالب أطروحنيه للمكتبية وبعيدها 

 ترسل إلى عمادة الدراسات العليا لتمنح بدورها الطالب درجة الدكتوراه .

لجنة الدراسات العليا 

 في الكلية  

 

 

لجنة الدراسات العليا 

في كلية الدراسات 

 العليا  
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