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 اسات واجراءات العمليسال

لتمثل مجموعة من املبادئوالقواعد واالتجاهات العريضة  ،والرسالة والقيم  يةتأتي السياسات وقد انسجمت مع الرؤ 

ادات والتوجهات لتنفيذ العمل، ولضمان شاإلر التي تسهل الوصول إلى األهداف املنشودة. إنها تقدم مجموعة من

حو نعة الالزمة إلتمام عمل معين على التجانس في القرارات وعدم تناقضها. أما االجراءاتفهي مجموعة الخطوات املتتاب

 .وهي بمثابة خارطة طريق للعمل املؤسس ي.ما سيأتي

 

 رؤياال

ِث العِ  َبحإ
إ
ريِس وال

دإ
َّ
ليِم والت عإ

َّ
داِع ِفي َمجاالِت الت بإ ِ

إ
ِز واإل َميُّ

َّ
 والت

ُ
َمِع الّرياَدة

َ
ت جإ

ُ
َمِة امل مّيِ َوِخدإ

إ
 ل

 

 الرسالة

ــــــــداُد ا  ِإعإ
إ

ــــــــِة َواال ميَّ
إ
ــــــــاَءاِت الِعل

َ
ف
َ
مــــــــّيِ ، َوالّدِ لك

إ
ــــــــِث الِعل َبحإ

إ
ِة وال راســــــــيَّ َو  الَســــــــباِمِث الّدِ

َ
ــــــــت ــــــــاِء ِبُمسإ

َ
ِتق ــــــــويِر رإ

إ
ط

َ
ــــــــا ، َوت َي

إ
َراَســــــــاِت الُعل

ـــــــزِ  َميُّ
ُّ
ـــــــَ ةُّ ِللت ِ

ّ
ـــــــةُّ ُمَحف ـــــــةُّ جاِمعيَّ

َ
ـــــــِة ب م

َ
ِيم هإ

َ
ِة ، َوَ راســـــــيَّ نـــــــاِدِِّ الّدِ

َ
ـــــــداِع َوروِا القيـــــــاَدةِ  امل بإ ِ

إ
ـــــــِة واإل َعَمليَّ

إ
ـــــــِة وال ميَّ

إ
ســـــــيَبِة الِعل

َ
ـــــــِد امل

إ
؛ ِلَرف

 
َ
ِر َوت باِت الَعصإ

َّ
ل
َ
ط

َ
َمِع ِليواِكَب ُمت

َ
ت جإ

ُ
َمِة امل راِتِه َوِخدإ وُّ

َ
 ط

 

 القيم 

َعدُّ القَيُم 
ُ
راِد داِخَل الجاِمَعِة َوخاِرَجها لِ إِ ت

إ
ف
َ
 األ

َ
ن عاُمَل َبيإ

َّ
ُم الت

ُ
ك َها اال طاَر َعَملُّ َيحإ َِ ا

ِويَّ
َ
ل وإ
َ
ِقيِق أ حإ

َ
َو ت حإ

َ
ِي ن عإ ِة والسَّ ِتباتيجيَّ سإ

قيِق  حإ
َ
داِفهات هإ

َ
ُن َعاِلًيا القَيِم ا إربداألهلية، َوجاِمَعِة أ ّمِ

َ
ث
ُ
 : ت

َ
ِة ،  االلتزامُ آلتَية موليَّ

ُّ
ِتماِء ، الش

إ
اِلن

َ
القّيِ ، ا

إ
خ
َ إ
ِتماعيُّ واأل ااِلجإ

َم  ِ
ّ
َعل

َ
ت
ُ إ
مل
َ
َسِة ا سَّ

َ
ؤ
ُ
ِة ، امل  يَّ

َ
ك َمرإ

ّ
لال

َ
ِة ، ا كاديميَّ

َ
ِة األ ِميِز ، الُحّريَّ

إ
ت
إ
َداَءامِل

َ إ
ميِن األ

إ
ث
َ
َدِة ، ت  ِة الَجوإ
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ي جامعة 
 
 األهلية إربدالسياسات المتبعة ف

  # المحتوى الرمز #

1. QP-SP-HM-01  ي اتيج   4 سياسات وإجراءات التخطيط االستر

2. QP-GV-HM-01 5 سياسات وإجراءات مجالس الحاكمية اإلدارية 

3. QP-GV-HM-02 10 سياسات وإجراءات التطوير اإلداري 

4. QP-GV-HM-03 11 سياسات وإجراءات  تقييم أداء مجالس الحاكمية 

5. QP-GV-HM-04 ها وتقييمها  12 سياسة وإجراءات الشفافية ونشر

6. QP-GV-HM-05 13 سياسات وإجراءات األنظمة والتعليمات 

7. QP-GV-HM-06  ي
 14 سياسات وإجراءات الوصف الوظيف 

8. QP-AP-HM-01 امج األكاديمية  15 سياسات وإجراءات إستحداث الت 

9. QP-AP-HM-02  امج الدراسيةسياسات و إجراءات إعداد خطط  16 الت 

10. QP-AP-HM-03 17 سياسات وإجراءات قبول الطلبة وتسجيلهم 

11. QP-AP-HM-04 ونية علم اإللكتر
ّ
 19 سياسات وإجراءات الت

12. QP-AP-HM-05 20 سياسات وإجراءات مركز الحاسب 

13. QP-AP-HM-06 21 سياسات وإجراءات االمتحانات 

14. QP-AP-HM-07  22 اءات تقييم المواد الدراسية وتطويرهاسياسات وإجر 

15. QP-AP-HM-08  23 سياسات وإجراءات التقييم 

16. QP-SR-HM-01  24 سياسات وإجراءات البحث العلمي 

17. QP-SR-HM-02  25 سياسات وإجراءات دعم نشر البحث العلمي 

18. QP-CIN-HM-01 26 سياسات وإجراءات اإلبداع واإلبتكار 

19. QP-CIN-HM-02 ها وتوثيقها  27 سياسات وإجراءات دعم اإلبدعات العلمية ونشر

20. QP-PG-HM-01 28 سياسات وإجراءات الدراسات العليا 

21. QP -SC-HM-01 29 سياسات وإجراءات االبتعاث واإليفاد 

22. QP -SS-HM-01 30 سياسات وإجراءات بناء الشخصية المتكاملة للطالب 

23. QP-SS-HM-02 32 اسات وإجراءات توعية الطلبةسي 

24. QP-SS-HM-03 33 سياسات وإجراءات حقوق الطلبة 

25. QP-SS-HM-04  ي
 34 سياسات وإجراءات اإلرشاد النفسي والمهن 

26. QP-FR-HM-01 35 سياسات وإجراءات المصادر المالية 

27. QP-MR-HM-01 36 سياسات وإجراءات المصادر المادية 

28. QP-LI-HM-01 37 سياسات وإجراءات المكتبة 

29. QP-HR-HM-01 ية  38 سياسات وإجراءات الموارد البشر

30. QP-HR-HM-02  39 سياسات وإجراءات ترقية أعضاء هيئة التدريس 

31. QP-HR-HM-03 40 سياسات وإجراءات التقييم ومتابعة األداء 

32. QP-FA-HM-01 41 سياسات وإجراءات العالقات الخارجية 

33. QP-FA-HM-02 
العالقات عىل المستويات الوطنية بناء  سياسات وإجراءات
 واإلقليمية والدولية

42 

34. QP-QA-HM-01 43 سياسات وإجراءات ضمان الجودة 

35. QP-HS-HM-01 45 سياسات وإجراءات الخدمات الصحية 

36. QP-SSH-HM-01   46 سياسات وإجراءات األمن والسالمة والصحة المهنية 
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 جامعة إربداألهلية

عمادة التطوير و االعتماد 

 وضمان الجودة

 QP-SP-HM-01الرم  :  اسم السياسة : التخطيط االستباتيجي

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023ار : )قرار اإلصد

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2رقم  اإلصدار:   )

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسة:

عداد الخطة االستباتيجية للجامعة كل خمس سنوات، حيث يتم التبكيز على القضايا االستباتيجية تقوم جامعة إربداألهلية بإ -

ل زمنية ليتم تنفيذها مع تحديد الجهات املشتبكة في تنفيذ الهدف ومؤشر األداء املراد الهامة ووضع خطط تنفيذية وجداو 

 من خالل الخطة االستباتيجية للجامعة تنبثق خطط الوحدات األكاديمية واإلدارية.و قياسه، 

 

 :اإلجراءات 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-SP-HM-001 امعةإجراء إعداد الرؤية والرسالة والغايات والقيم للج 

QP-SP-HM-002 إجراء قياس مد  تحقيق رسالة الجامعة 

QP-SP-HM-003 إجراء التحليل الرباعي 

QP-SP-HM-004 إجراء إعداد الخطة االستباتيجية للجامعة 

QP-SP-HM-005 إجراء متابعة مد  إنجاز تنفيذ الخطة االستباتيجية 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-01الرم  :  مجالس الحاكمية اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)رقم  اإلصدار :        

 1عدد الصفحات :       

 

 مجلس األمناء

 :ةالسياس

م أداء الجامعة وقياداَها ومناقشة يتقيو ، ة السنوية واالستباتيجية للجامعةإقرار الخط، و رسم السياسة العامة للجامعة -

  ماملقدمة منهداءوتقارير  األ  تقاريرالتقييم الذاتي 
ً
افقة على وتعيين ن .دوريا قسام إنشاء الكليات واألواب الرئ س والعمداء واملو

 موارد الجامعةدعم العمل على ، و ملوازنة السنوية والحساب الختاميإقرار االتخصصات بتنس ب من رئ س الجامعة،و والسبامث و 

 

 :جراءاتاإل 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-GV-BT-001 افقة على إنشاء الكليات  املعاهد.قسام و واأل إجراء املو

QP-GV-BT-002 افقة  كاديمية.على إنشاء السبامث والتخصصات األ إجراء املو

QP-GV-BT-003  تلفةختحديد الرسوم التي تستوفيها الجامعة من الطلبة في التخصصات املإجراء 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-01الرم  :  مجالس الحاكمية اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)اإلصدار:      رقم 

 1      عدد الصفحات : 

 

 مجلس الجامعة

 : ةالسياس

، والتدريس والخدمة العامة. ومناقشة الخطط قدمها الجامعة في مجاالت التعليم، والبحث العلميرفع مستو  الخدمات التي ت -

 ظمة فيها .ة للجامعة وموازنتها ومشاريع األنالسنوي

 

 اإلجراءات :

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-GV-UC-001  للجامعةوالخطة السنوية  املوازنةوع دراسة مشر إجراء 

QP-GV-UC-002  افقة على تقارير أداء الجامعة وأنشطتها  .اوإنجازاَهإجراء املو
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-01الرم  :  مجالس الحاكمية اسم السياسة : 

  الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 )2 (اإلصدار:      رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 مجلس العمداء 

 :ةالسياس

سياسات والضوابط الورسم  كاديمي في الجامعة،زمة لتنفيذ أحكام األنظمة ذات العالقة بالعمل األتعليمات الال وضع ال -

اقبه نوعية التعليم ومستو  السبامث والخريجين.  الداخلية لضبط ومر

 

 اإلجراءات : 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-GV-DC-001 الدرجات العلمية منح إجراء 

QP-GV-DC-002  لقبول في الجامعة وضع تعليمات اإجراء 

QP-GV-DC-003  قسام.اء  بإنشاء الكليات واملعاهد واألمنإجراء التوصية ملجلس األ 

QP-GV-DC-004 إجراء إيفاد أعضاء هيمة التدريس 

QP-GV-DC-005 مناء بمقدار الرسوم املقتبحة للتخصصاتجلس األ إجراء التوصية مل 

QP-GV-DC-006 
يس في الجامعة وتنفيذ كل ما يتعلق بهم من تعيين أعضاء هيمة التدر إجراء 

 جراءاتإ

QP-GV-DC-007 
نشطة بمختلف نوعياَها ودراسة مشاريع تقييم العملية األكاديمية واألإجراء 

 الخطط املقدمة من الكليات

QP-GV-DC-008  إجازة التفرغ العلمي . باقتباامناء إجراء التنس ب ملجلس األ 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-01الرم  :  مجالس الحاكمية اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)  اإلصدار:      رقم

 1عدد الصفحات :       

 

 مجلس الكلية 

 السياسات :

 كاديميةملستمر لتطوير الخطط واملنادِّ األكاديمية وتحديث طرق وأساليب التدريس وتقييم العملية األالسعي ا -

 

 جراءات: اإل 

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-GV-FC-001  الخطط األكاديمية وتطويرها ومنح الدرجات العلمية اقتبااإجراء 

QP-GV-FC-002  العلمي اإلنتاجتنظيم العملية التدريسية وعملية إجراء 

QP-GV-FC-003   واإلشراف عليها  بالكليةتنظيم إجراءات االمتحانات ف إجراء 

QP-GV-FC-003 
 وشؤونديمي اأك التنس ب ملجلس العمداء بكل ما يخص الكلية من عمل إجراء 

 أعضاء الهيمة التدريسية
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-01الرم  :  مجالس الحاكمية اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)   اإلصدار:      رقم

 1عدد الصفحات :       

 

 مجلس القسم  

 السياسات : 

 مي .العل اإلنتاجية على تدريسية وحث أعضاء الهيمة التدريسالسعي املستمر  لتطوير الخطط واملنادِّ ال -

 

 جراءات:اإل 

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-GV-Dp.C-001  اقتباا الخطط واملنادِّ الدراسيةإجراء 

QP-GV-Dp.C-002 
أعضاء الهيمة  وشؤوناديمية أي مقتبا يخص الشؤون األك اقتباا وتنس ب إجراء 

 التدريسية بالقسم

QP-GV-Dp.C-003  العلمي  اإلنتاجالعلمية و تشجيع على األنشطة التوزيع العبء التدريس ي و إجراء 

QP-GV-Dp.C-004  إعداد مشروا التقرير السنوي للقسمإجراء 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-02الرم  :      التطوير اإلداري    اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )ولى ب* تم إصداره للمره اال 

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)     اإلصدار:   رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 :ة السياس

 .والوحدات تتضح فيه املسؤوليات في مختلف الدوائر  تنظيميهيكل بناء  -

 .داء إدارة الجامعةالتطوير املستمر أل  -

 دعم عمليات اإلبداع والتطوير من جميع العاملين بما يواكب التطورات العاملية. -

 والتميز واالبتكار. لإلبداعالداعمة توفيب الب مة األكاديمية  -

 

 اإلجراءات:

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-GV-DEV-001  بمختلف مستوياَهاار القيادات األكاديمية واإلدارية وضع معاييب  الختيإجراء 

QP-GV-DEV-002  تقييم أداء القيادات األكاديمية واإلدارية بصورة دوريةإجراء 

QP-GV-DEV-003  لى تطوير مهاراَهم اإلداريةإعقد دورات  تدريبية للعاملين في الجامعة َهدف إجراء 

QP-GV-DEV-004  عاملين الذين يظهرون تطورا في عملهم.ال إجراءات مكافأه وتقدير 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-03الرم  :  مجالس الحاكمية تقييم أداء  اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14اإلصدار :   تاريخ 

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)   اإلصدار:      رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسىة : 

ام قسومجالس الكليات واأل مجلس العمداءتقييم سنوي ألداء مجالس الحاكمية وأداء اإلدارة العليا في الجامعة ويشمل التقييم  -

محددة، واآلخذ بعين االعتبار التغذية الراجعه من مختلف الدوائر األداء وفق معاييب  ويتم ذلك من خالل قياس مؤشرات

 والكليات حول اإلجراءات والقرارات املتخذه.

 

 

 :اإلجراءات

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-GV-EVA-001  تقييم أداء مجالس الحاكميةإجراء  

QP-GV-EVA-002  تقييم أداء اإلدارة العلياإجراء 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-04الرم  :  الشفافية ونشرها وتقييمهااسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)  اإلصدار:     رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 : ةالسياس

ة القوانين واألنظمة يق كافترتك  سياسة الشفافية على تع ي  مفهومي النزاهة والعدالة في  مجاالت العمل الجامعي وتطب -

ووضع السياسات واإلجراءات املنسجمة مع التشريعات وتعمل الجامعة على نشر كافة املعلومات بعدة طرق. كموقع  ،والتعليمات 

 الجامعة والتقارير والنشرات .

عضاء هيمة التدريس وترقيتهم أ كاديمية واإلدارية وتعيينة في اختيار  القيادات العليا األلى تطبيق الشفافيإتسعى الجامعة  -

والشفافية من خالل  النزاهةجراء تقييم سنوي ملستو  تطبيق والعمل على وضع األسس املالئمة إل واختيار املرشحين لالبتعاث 

 استبانات موسعة والتعامل مع نتائث التقييم لتصحيح األداء وإعداد الخطط املستقبلية.

 

 اإلجراءات :

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-GV-TR-001 جراءات الشفافية في إصدار العقوبات وفق التشريعات املعتمدةإ. 

QP-GV-TR-002 .إجراء نظام  التظلم للطلبة 

QP-GV-TR-003 .إجراء  الشفافية في التعيين 

QP-GV-TR-004 . إجراء الشفافية في التبقية 

QP-GV-TR-005  االبتعاثإجراء الشفافية في. 
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 ليةإربداألهجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-05الرم  :  األنظمة والتعليماتاسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24اإلصدار :    تاريخ

 (2)   اإلصدار:      رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 : ةالساسي

املراجعة املستمرة للتشريعات الجامعية لتطويرها لتتالءم مع التطورات في املجاالت املختلفة، وسعيا لحل اإلشكاالت التي  -

 .تحدث أثناء التطبيق

 

 :اإلجراءات

 

 إلجراءاسم ا الرم 

QP-GV-RI-001  تجميع وفهرسة قرارات مجلس العمداءإجراء 

QP-GV-RI-002  التحديث املستمر ألنظمة وتعليمات الجامعةإجراء 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-06الرم  :  الوصف الوظيفياسم السياسة : 

 رة العليا الجهة املصدرة :  اإلدا

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)    اإلصدار:     رقم

 1عدد الصفحات :       

 

 ة :السياس

ووضع الشخص املناسب في  اد الوصف الوظيفي للعاملين فيها  وتحديثه لتحقيق رسالة الجامعة ورؤيتهلى تحديإتسعى الجامعة  -

 املكان املناسب.

 

 

 اإلجراءات:

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-GV-JD-001 إجراء تحديث الوصف الوظيفي ومراجعته 

QP-GV-JD-002  تحديد الوصف الوظيفي للوظائف الجديدة إجراء 
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 إربداألهليةة جامع

االعتماد التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-01الرم  :  إستحداث السبامث األكاديمية اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

  

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 ( 2)رقم  اإلصدار:     

 1:       عدد الصفحات 

 

 السياسىة : 

 

في إنشاء  تعمل جامعة اربد االهلية على استحداث وتطوير وتقييم السبامث األكاديمية بناء على حاجة السوق لتحقيق رسالتها -

د وفق معاييب هيمة اعتما الية واملادية والبشرية املناسبةوتوفيب ما يل م من املصادرة امل خريجين م ودين باملعرفة واملهارة.

 مؤسسات التعليم العالي.

 

 :اإلجراءات

 اسم اإلجراء الرم 

QP-AP-NEM-001 إجراء مراجعة السبامث املوجوده وسبل تطويرها 

QP-AP-NEM-002  إجراء دراسة حول متطلبات سوق العمل 

QP-AP-NEM-003 إجراء إستحداث برامث جديدة 

QP-AP-NEM-004 افقه مع متطل  بات سوق العمل إجراء وضع خطط للسبامث متو
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-02الرم  :  الدراسيةخطط السبامث إعداد اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)       اإلصدار: رقم  

 1عدد الصفحات :       

 

 :ةالسياس

والدراسات البكالوريوس بية على مستو  املرحلتين الجامعيتين: حاجة السوق املحلية والعر برامث أكاديمية تلبي استحداث  -

 عليا.ال

افق مع التطورات التي تحدث في مجال تلك السبامث والخطط من الناحية  - تطوير الخطط والسبامث الدراسية وتحديثها بما يتو

 العملية والتقنية، وبما يساير حاجات التنمية الوطنية.

 

 اإلجراءات:

 اسم اإلجراء الرم 

QP-AP-PP-001 
ها للتطورات العلمية مراجعة الخطط الدراسية بصورة مستمرة لإجراء  لتأكد من مسايَر

 في مجالها

QP-AP-PP-002  الحصول على تغذية راجعة من الخريجين ومن أرباب األعمالإجراء 

QP-AP-PP-003 
استحداث  عندقليمية للمساعدة حتياجات سوق العمل املحلية واإلال  دراسةإجراء  

 السبامث األكاديمية.

QP-AP-PP-004  في التعليم يات املستخدمةتطوير التقنإجراء. 

QP-AP-PP-005  تطوير أساليب القياس والتقويم للطالب إجراء. 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-03الرم  :  وتسجيلهم  قبول الطلبةاسم السياسة :

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )ولى ب* تم إصداره للمره اال 

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)اإلصدار:     رقم  

 2عدد الصفحات :       

 

 : ةالسياس

عليم العالي وقانون الجامعات األردنية ومتطلبات هيمة اعتماد وزارة الت تعليماتوتسجيلهم  قبول الطلبةتراعي الجامعة في   -

 .وطاقاَها االستيعابية املختلفة، وتعليماَهاالداخليه وأنظمة الجامعة  ،مؤسسات التعليم العالي وضمان جودَها

 .ووقت ممكن، حيث يتم قبول الطالب بأقل جهد مرنة وبإجراءاتو مبسط تكون عملية القبول بشكل مباشر  -

 

 اإلجراءات:

 اسم اإلجراء الرم 

QP-AP-AD-001 
بما و للتخصص و ا لجامعة عند قبول الطلبة ،  االستيعابيةمراعاة الطاقة إجراء 

 يتفق مع  التعليمات 

QP-AP-AD-002 
، وتسهيل اجراءات تسجيلهم اململكة و خارجهاالطلبة من داخل  قطاباستإجراء  

إقاماَهم.  و

QP-AP-AD-003 
، ويلبي حاجات الطلبة والعمل والجامعة بشكل مستمر ث نظام القبول إجراء تحدي

 بكل سهولة ودقة ويسر .

QP-AP-AD-004 إجراء تأجيل الدراسة 

QP-AP-AD-005 إجراء االنسحاب من الجامعة 

QP-AP-AD-006  على العالمة النهائية االعتباضإجراء تعديل عالمة 

QP-AP-AD-007  و الفصل كامالأكثب أإجراء انسحاب من مادة و 

QP-AP-AD-008 إجراء طلب حسن سيبة وسلوك 

QP-AP-AD-009 إجراء دراسة مادة بديلة  للطبة املتوقع تخرجهم 
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QP-AP-AD-010 إجراء تسجيل املساقات 

QP-AP-AD-011 إجراء االنسحاب واإلضافة 

QP-AP-AD-012  إجراء  االعتباض على معادلة 

QP-AP-AD-013 اللغة اإلنجليزيةو اسم الطالب باللغة العربية،  إجراء كتابة 

QP-AP-AD-014 إجراء  قبول عذر عن غياب امتحان نهائي 

QP-AP-AD-015 إجراء حفظ العالمات 

QP-AP-AD-016 إجراء دراسة مواد خارج الجامعة 

QP-AP-AD-017 إجراء عقد امتحان الكفاءة وتوثيقها 

QP-AP-AD-018  املواد وإجراءات انتقال الطلبة ومعادلةإجراء مراجعه سياسات 

QP-AP-AD-019 إجراء مراجعات تعليمات وإجراءات القبول والتخرج 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-04الرم  :  التعلم اإللكتبونياسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)اإلصدار:     رقم  

 1عدد الصفحات :       

 

 ةالسياس

جودة الخدمات التعليمية على  املحافظةللعملية التعليمية، و  الرقميني و املحتوي اإللكتبو تطوير وتحديث  العمل على -

افري عملها بكلديمومة و اإللكتبونية   .عالية ةسهولة ويسر وتو

 

 

 اإلجراءات

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-AP-EL-001  وحوسبة جميع األنظمة ملواكبة التعلم اإللكتبوني هاَهيمة البنية التحتية وتجهيز إجراء. 

QP-AP-EL-002 
إعداد املوارد البشرية )أعضاء الهيمة التدريسية واإلدارية( لتنفيذ وتطبيق عملية التعلم إجراء 

 .اإللكتبوني

QP-AP-EL-003  املعمول بها. لألنظمة ملختلفتنفيذ السبامث التدريبية إجراء 

QP-AP-EL-004 
علم اإللكتبوني وإدارة املحتو  تطبيق السبامث واألنظمة الحديثة املختصة في إدارة التإجراء 

 .الرقمي

QP-AP-EL-005  عمل النسخ االحتياطي والصيانة املستمرة لضمان سيب العملية التعليمية بشكل موثوق إجراء. 

 

 



Page 20 of 46 
 

 

 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-05الرم  :  مرك  الحاسباسم السياسة : 

 رة :  اإلدارة العليا الجهة املصد

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)اإلصدار:     رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 :  ةالسياس

 نظمة املحوسبة في الجامعة . ة السيبفرات واألجه ة املكتبية ومتابعة األ هإدامة عمل أج -

 نتبنت والحفاظ على الشبكة وديمومتها.توفيب خدمة اإل  -

 

 اإلجراءات: 

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-AP-IT-001  نظمة اإللكتبونيةنية التحتية للشبكة الداخلية واأل تحديث وتطوير البإجراء. 

QP-AP-IT-002 صيانه أعطال الشبكة السلكية والالسلكية وتطويرها .راء إج 

QP-AP-IT-003  واملعدات اإللكتبونية  املستخدمة في الجامعة  األجه ةصيانة إجراء. 

QP-AP-IT-004  كتبوني وتحديث معلوماته.لتطوير املوقع اإلإجراء 

QP-AP-IT-005  سيب العملية التعليمية بشكل موثوق  عمل النسخ االحتياطي والصيانة املستمرة لضمانإجراء. 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-06الرم  :  االمتحاناتاسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

  

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2ر:   )رقم  اإلصدا

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسة:

ومد  تغطية تعتمد الجامعة االمتحانات كأساس لتقييم مستو  الطلبة األكاديمي، ومستو  تحقيق نتاجات التعليم  -

 . االمتحانات للمواد الدراسية املقررة

خالل طبيعة االسملة وتنوعها ومد  تغطية  من أداء أعضاء هيمة التدريس فيهاتعتمد الجامعة اإلمتحانات كأساس لتقييم  -

 االسملة لنتاجات التعلم املطلوبة من املساق، والعداله في توزيع العالمات. 

 

 :اإلجراءات 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-AP-EX-001  إجراءات  وضع األسملة 

QP-AP-EX-002 إجراءات  تعليمات االمتحانات ونشرها 

QP-AP-EX-003  ت القصيبةاالمتحاناإجراء 

QP-AP-EX-004 إجراءات تصحيح االمتحانات 

QP-AP-EX-005 إجراءات تقييم االمتحان 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-07الرم  :  تقييم املواد الدراسية وتطويرها اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

  

 )23/2/2023اإلصدار : ) قرار 

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 ( 2)رقم  اإلصدار:     

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسىة : 

 

تعتمد الجامعة عدة طرق لتقييم املواد الدراسية وطرق تطويرها، وذلك من خالل قياس فعالية املادة العلمية املقدمة، طريقه  -

تحانات، ووضع خطط التحسين إلمم بما يتعلق بالتدريس ونتائث اومخرجات التعل إنجاز أهداف املواد الدراسية تدريسها، مستو  

 املناسبة.

 

 :اإلجراءات

 اسم اإلجراء الرم 

QP-AP-COE-001 إجراء تقييم املواد الدراسية 

QP-AP- COE -002 إجراء تقييم توزيع العالمات واالسملة على املادة العلمية 

QP-AP- COE-003 إجراء نتائث امتحان الكفاءة الجامعي 

QP-AP- COE-004  إجراء وضع خطط التحسين لتطوير الخطط الدراسية 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-08الرم  :  التقييم  اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

  

 )23/2/2023ر اإلصدار : )قرا

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 ( 1)رقم  اإلصدار:     

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسىة : 

وتلتـزم الجامعــة بالعدالـة والنزاهـة فـي تقيــيم أداء  لتطــوير العمليـة األكاديميـة،ساسـية أل يعـّد تقيـيم أداء الطلبـة و تحليلــه مـن املهـام ا -

بمـــا يكفـــل تقـــديم تغذيـــة راجعـــة للطلبـــة لتع يـــ  فـــرإ التحســـين لـــد هم والوصـــول إلـــى  ،تهـــا باســـتخدام أســـاليب التقيـــيم املتعـــددةطلب

 .خريجين متميزين في تخصصاَهم ومنافسين في سوق العمل

 

 :اإلجراءات

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-AP-EVA-001 إجراءات  تقييم األداء 

QP-AP-EVA-002  تقييم األداءإجراءات تحليل 

QP-AP-EVA-003  إجراءات وضع خطط التحسين 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-SR-HM-01الرم  :  البحث العلمياسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)اإلصدار:     رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 :ةالسياس

لبحث العلمي على ضرورة التأكيد على االنسجام التام بين النشاط البحثي والنشاط التعليمي بما يضمن انعكاس نتائث ا -

 الخطط الدراسية.

 ضرورة التأكيد على ارتباط البحث العلمي بالتباث العلمي العربي واإلسالمي. -

، مما يساهم ي في سبيل إيجاد الحلول املناسبةضرورة ربط البحث العلمي مع كافة القطاعات ذات العالقة بتنمية املجتمع املحل -

 زمة مع مؤسسات املجتمع.، وذلك من خالل عقد الشراكات الل الدولة على مستو   اإلنتاجفي عملية التطور و 

 اإلجراءات:

 اسم اإلجراء الرم 

QP-SR-HM-001  . إجراء االرتقاء بمستو   مجلة إربد للبحوث والدراسات اإلنسانية 

QP-SR-HM-002 
إجراء إعطاء أهمية خاصة للبحث العلمي التطبيقي الذي يخدم خطط التنمية وبما 

 سجم مع األولويات الوطنية.ين

QP-SR-HM-003 
اف  والظروف املناسبة إلجراء البحوث العلمية وتشجيع نشر  إجراء توفيب الحو

 البحوث في دوريات عاملية.

QP-SR-HM-004 
إجراء تكريم املبدعين من الباحثين، واعتماد أساليب جديدة لتقييم البحوث 

 ميةالعلمية املقدمة لغايات التبقية األكادي

QP-SR-HM-005 إجراء التعاون البحثي مع املؤسسات واملراك  البحثية 

QP-SR-HM-006  إجراء تسجيل براءات اختباع وحماية امللكية الفكرية 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-SR-HM-02الرم  :  دعم نشر البحث العلمي  اسم السياسة : 

 املصدرة :  اإلدارة العليا الجهة 

 

  

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 ( 2)رقم  اإلصدار:     

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسىة : 

من  ء  جتعمل الجامعة على تشجيع و دعم املشروعات البحثية التي ينفذها اعضاء الهيمة التدريسية عن طريق تخصيص 

افق مع متط وتحف   الجامعة أعضاء هيمة التدريس على   ،لبات ولوائح مجلس التعليم العاليإيراداَها للبحث العلمي بحيث تتو

 شاريعهم البحثية مقتبحات مو  أبحاثهم تقديم

 

 :اإلجراءات

 اسم اإلجراء الرم 

QP-SR-SUP-001 إجراءات تقديم طلب دعم االبحاث واملشاريع البحثية 

QP-SR-SUP-002  إجراءات تقييم مشاريع االبحاث واملشاريع البحثية 

QP-SR-SUP-003  إجراءات صرف مكافأة للباحثين 

QP-SR-SUP-004 إجراءات عقد ورش العمل مع املجالت وقواعد البيانات املختلفة 
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 جامعة إربداألهلية

عمادة التطوير و االعتماد 

 وضمان الجودة

 QP- CIN-HM-01الرم  :  إلبداع واالبتكار ااسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

  

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 ( 2رقم  اإلصدار:     ) 

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسة :

دي لد  العاملين فيها وطلبتها وعلى املستو  املجتمعي، وتوفيب الب مة الجاذبة تلتزم الجامعة بتأصيل ثقافة الريادية والفكر الريا -

 ألصحاب األفكار الريادية إلطالق مشاريعهم وتطويرها من خالل حاضنة األعمال في الجامعة.

 

 اإلجراءات :

 اسم اإلجراء الرم 

QP- CIN-INN-001  واإلبداعاتالريادية  تشجيع االفكار اجراءات 

QP- CIN-INN-002 اجراءات تقييم األفكار الريادية واإلبداعات 

QP- CIN- INN-003 اجراءات تنفيذ األفكار الريادية واإلبداعات 

QP- CIN-INN-004 اجراءات املبادرات املجتمعية 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

الفنية واألدبية دعم اإلبداعات العلمية و اسم السياسة : 

 وتوثيقها ونشرها 
 QP-CIN-HM-02الرم  : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

  

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)رقم اإلصدار:    

 1عدد الصفحات :       

 

 

 السياسات :

عنوي لإلبداعات العلمية واألدبية والفنية ألعضاء هيمة التدريس واملوظفين اإلداريين تقوم الجامعة بتقديم الدعم املالي وامل -

 والطلبة وأبناء املجتمع املحلي ومن ثم توثيقها ونشرها.

 

 جراءات: اإل 

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-CIN-SUP -001  إجراء دعم اإلبداعات العلمية وتوثيقها ونشرها 

QP-CIN-SUP -002 وتوثيقها ونشرها الفنيةإلبداعات إجراء دعم ا 

QP-CIN-SUP -003 إجراء دعم اإلبداعات األدبية وتوثيقها ونشرها 

QP-CIN-SUP -004 قياس فاعلية الدعم املقدم ملختلف اإلبدعات   إجراء 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد وضمان التطوير و  عمادة

 الجودة

 QP-PG-HM-01:  الرم  الدراسات العليا اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)اإلصدار:     رقم

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسات:

ستحداث برامث في الدراسات العليا تلبي الحاجات الوطنية وتراعي كذلك احتياجات سوق العمل الوطني واإلقليمي االتطلع الى  -

 والدولي.

 

 اإلجراءات:

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-PG-HM-001  إقرار  عنوان رسالةإجراء  تعيين مشرف و

QP-PG-HM-002  للدراسة ب والتأجيل ااالنسحإجراء 

QP-PG-HM-003  مناقشة رسالة املاجستيب إجراء 

QP-PG-HM-004  والتعليمات الخاصة في كتابة الرسالة. باألنظمةااللتزام إرجاء 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-SC-HM-01الرم  :  االبتعاث واإليفاد: اسم السياسة 

 ة :  اإلدارة العليا الجهة املصدر 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)اإلصدار:      رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 :ةالسياس

الءم مع حاجات الجامعة ألعضاء هيمة التدريس من خريجي جامعات مرموقة في التخصصات التي يندر فيها وجود اإليفاد بما يت -

 ذلك.

 لى تحسين التصنيف املحلي والدولي للجامعة.إالسعي من خالل اإليفاد  -

 

 اإلجراءات:

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-SC-HM-001 
ة تدريس بما يتالءم مع سياسات عضاء هيمى إيفاد أإلتحديد التخصصات التي تحتاج إجراء 

 يفاداإل 

QP-SC-HM-002  تحديد الجامعات التي ترغب باإليفاد إليها.إجراء 

QP-SC-HM-003  املتابعة املستمرة لتوفيب متطلبات االعتماد من خالل اإليفادإجراء 

QP-SC-HM-004  يمية في الجامعة.توفيب متطلبات االعتماد الدولي لعدد من السبامث األكادإجراء 

QP-SC-HM-005  نتقاء املبتعثين )جدول املفاضلة(اإجراء الشفافية في 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-SS-HM-01الرم  :  بناء الشخصية املتكاملة للطالباسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )لمره االولى ب* تم إصداره ل

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)اإلصدار:     رقم 

 2عدد الصفحات :       

 

:ةالسياس  

قيق طموحاَهم في الجامعة وتذليل العقبات التي تواجههم .االرتقاء باألداء وتوفيب الب مة املواتية للطلبة لتح -  

في تطوير قدرات الطلبة وت ويدهم باملهارات املختلفة لتلبية  ه ثر ألالتبكيز على دعم وإنجاز السبامث واملبادرات ، وتطوير قطاع األنشطة   -

 احتياجات سوق العمل. 

هيمة القيادات العليا وتنمية إاملساهمة في  - مهاراَهم  القيادية وتع ي  روا االنتماء والوالء للوطن.عداد َو  

 - توفيب ب مة مالئمة لتطوير مواهب ومهار ات الطلبة على مختلف أشكالها.

 - رسم االتجاه املستقبلي لشؤون الطلبة  وبيان غاياَها على املد  البعيد، واختيار النمط االستباتيجي  املالئم في ضوء العوامل واملتغيبات .

 

جراءات: إل ا  

 اسم اإلجراء الرم 

QP-SS-HM-001 
بإقامة املؤتمرات واملنتديات  وامللتقيات  من خالل ال يارات امليدانية   الطالبيةتع ي  اللقاءات إجراء 

 واملراسالت ووسائل التواصل االجتماعي

QP-SS-HM-002 
دورات وبطوالت وفعاليات ترويحية تنظيم أنشطة تع ز الحياة الرياضية والتبويحية تشمل مسابقات و إجراء 

 ومشاركات وطنية باإلضافة إلى أنشطة أخر  تع ز أسلوب الحياة.

QP-SS-HM-003 
تنظيم أنشطة تع ز الحياة الثقافية والتباثية والفنية والتي تشمل ) ندوات ، محاضرات ، أمسيات إجراء 

 شعرية ، مسابقات ، زيارات ، رحالت ، مشاركات وطنية ودولية (

QP-SS-HM-004  وتقديم منح للطلبة.نشاء صندوق دينار الطالب ملساعدة الطلبة املحتاجين إإجراء 

QP-SS-HM-005 
( والتشبيك مع مؤسسات املجتمع املحلي لتوفيب فرإ عمل  ةاألنشطة ) املنهجية ، والالمنهجيتبني إجراء 

 للخريجين.

QP-SS-HM-006  عة الخريجين, وتصميم نماذج الكتبونية محدثة تعنى بجميع قضاياهم.بناء قاعدة بيانات تعنى بمتابإجراء 
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QP-SS-HM-007 
، وتنظيم أنشطة تع ز الصحة ية واملحاضرات والندوات وورش عملإقامة املعارض والحمالت التوعو إجراء 

 النفسية للطلبة.

QP-SS-HM-008 
كاديمي والنفس ي رشاد األلتع ي  مفهوم اإل قسام التببوية كاديمية في األاالستفادة من الخسبات األإجراء 

 والتببوي 

QP-SS-HM-009  إجراء انتخابات الطلبة 

QP-SS-HM-010  رشاد النفس ي واالجتماعيإجراء اإل 

QP-SS-HM-011  رشاد الوظيفيإجراء تقديم اإل 

QP-SS-HM-012  إجراء الخدمات املساندة 

QP-SS-HM-013 لطلبة بحقوقهم وواجباَهم.إجراء قياس  فعالية سياسات وعي ا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 إربداألهليةجامعة 

 QP-SS-HM-02الرم  :  توعية الطلبة اسم السياسة : 
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االعتماد  التطوير و  عمادة

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا  وضمان الجودة

 

  

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)رقم اإلصدار:     

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسات : 

، لذلك تحرإ على متابعتهم سواء في الحرم الجامعي او املجتمع املحلي تنظر الجامعة إلى الطلبة على أنهم عنصر فاعل ومهم -

 وتوعيتهم وتوجيههم من أجل االرتقاء بمستواهم الفكري والعملي والسلوكي.

 

 اءات:جر اإل 

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP -SS-SA -001 إجراء توعية الطلبة 

QP -SS-SA -002  إجراء عقد دورات وندوات وفاعليات خاصه بالطلبة 

QP -SS-SA -003 إجراء قياس فعالية سياسة التوعية الطالبية 

QP -SS-SA -004 إجراء تعليمات لتوعية الطلبة 

 

 

 

 

 

 إربداألهليةجامعة 

 QP-SS-HM-03الرم  :      حقوق الطلبةاسم السياسة : 
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االعتماد  تطوير و ال عمادة

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا  وضمان الجودة

 

  

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 ) 2 (اإلصدار:      رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسة :

ضمن ا  -
َ
ضمنها بمختلف التشريعات واالنظمة املعمول بها في الجامعة، ت

ُ
لجامعة جميع حقوق الطلبة ومسؤلياَهم املختلفة، وت

وتعمل على إفهام الطلبة وتوعيتهم بهذا الحقوق واملسؤوليات، وحث جميع العاملين على مراعاة هذه الحقوق والعمل بها في 

 مناحي وإجراءات الجامعة كافة.

 

 اإلجراءات:

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP -SS-SRR-001 إجراء حقوق الطلبة ومسؤولياَهم ونشرها 

QP -SS-SRR -002 إجراءات دليل الطالب 

QP -SS-SRR-003 إجراءات عقد دورات تدريبية 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-SS-HM-04م  : الر  اإلرشاد النفس ي واملنهي اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

  

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 ( 2)رقم  اإلصدار:     

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسىة : 

نفسـية  واإلجتماعيـة والســلوكية وسـوء التكيــف تعمـل الجامعـة مــن خـالل مكتـب اإلرشــاد النفسـ ي إلـى املســاهمة فـي حـل املشــاكل ال -

 االجتماعي للطلبة، ويتم التعامل مع جميع الطلبة سواء كان مصدر التحويل ذاتي أو من قبل أي جهة داخل الجامعة.

 تعمل الجامعة على تأهيل االفراد للمهن املختلفه من خالل توفيب إرشاد منهي لهم من قبل صندوق امللك عبدهللا -

 

 

 :اءاتاإلجر 

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-SS-PSC-001 إجراءات  اإلرشاد النفس ي واالجتماعي 

QP-SS-PSC-002 قياس فعالية اإلرشاد النفس ي واالجتماعي 

QP-SS-PSC-003 إجراءات اإلرشاد املنهي 

QP-SS-PSC-004 قياس فعالية اإلرشاد املنهي 

QP-SS-PSC-005 إجراء عقد دورات تدريبية 

QP-SS-PSC-006 إجراء يوم وظيفي 

QP-SS-PSC-007 إجراء سجالت الطلبة 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-FR-HM-01الرم  :  املصادر املاليةاسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)اإلصدار:      رقم

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسات:  

رؤية ورسالة الجامعة  تستخدم الجامعة مصادرها املالية لتمويل أنشطها املختلفة ووفقا لخطة طويلة األمد، وبما يحقق - 

 إربداألهليةجامعة  املعتمد فياملالي النظام حسب و  االستباتيجيةوأهدافها وقيمها 

 :اإلجراءات

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-FR-BD-001 التقديرية إعداداملوازنة إجراء 

QP-FR-SF-001 الطلبة محاسبة إجراء 

QP-FR-SF-002 اسيةالدر  الرسوم على والخصومات إجراءاملنح 

QP-FR-BD-002 األخر   اإليرادات إجراء 

QP-FR-BD-003 للمقبوضات اليومي الجرد إجراء 

QP-FR-BD-004 املوازنة التقديرية في الواردة النفقات صرف إجراء 

QP-FR-BD-005 البنكية التسويات إعداد إجراء 

QP-FR-SF-003 عإجراء دعم أنشطة  الخدمات الطالبية وأنشطة خدمة املجتم 

QP-FR-BD-006 الختامية والحسابات قائمة املرك  املالي إجراءإعداد 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-MR-HM-01الرم  :  املصادر املادية اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2):     رقم اإلصدار 

 1عدد الصفحات :       

 

 :ةالسياس

افقها  واتخاذ اإل اإلشراف على اللوازم الخا- سن االستفادة منها واستعمالها جراءات الالزمة لحفظها وحصة بالجامعة ومر

 غراض املقدرة لها.لأل 

 دة والكمية والسعر املناسب وضمان تدفقها وفق نظام تخ ين معد لهذا الغرض.ضمان توفيب كافة اللوازم بالجو  -

 

 اإلجراءات :

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-MR-UP-001   الصيانة املستمرة للمصادر املادية للجامعة.إجراء 

QP-MR-UP-002  تحديث األجه ة واملعدات واملختسبات بما يخص األداء األفضل لسيب العملية التعليمية إجراء 

QP-MR-UP-003  عادة تأهيل البنية التحتية.إإجراء 

QP-MR-HM-001 عطاءات. –جراءات الشراء مباشر إ 

QP-MR-HM-002 الستالم والتخ ين والصرف من املستودعاتاجراءات إ 

QP-MR-HM-003 جراءات الجرد السنوي الداخلي.إ 

QP-MR-HM-004 غيب صالحة لالستعمال. لوازمجراءات بيع واتالف إ 

QP-MR-UP-004 إجراء الخطط التطويرية للمصادر املادية وتنفيذها 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-LI-HM-01الرم  :  املكتبةاسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2 )اإلصدار:     رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 :ةالسياس

تطوير املكتبة الجامعية، أنظمة وتعليمات، وتنمية معرفية مستدامة، وهيكلة وظيفية تخصصية حداثية. واإلدماج املمنهِّ  -

مي، وتأصيل الوعي الرقللتكنولوجيا املعلوماتية، توجها نحو تدعيم املكتبة اإللكتبونية، وتعميق مفهوم الثقافة الرقمية، 

 ائط الحاسوبية، والعوملة املكتبية، إنتاجا وبحثا ونشرا. ، والوسواالستخدام األمثل  للتقنيات

 

 اإلجراءات:

 اسم اإلجراء الرم 

QP-LI-HM-001 
ديمومة التزويد املكتبي،  باملصادر، واملراجع الحديثة في مختلف التخصصات العلمية، إجراء 

 واملعرفة املوسوعية، والثقافة الشمولية.

QP-LI-HM-002  شتباكات في املجالت العلمية، باللغتين العربية واألجنبية.زيادة عدد اال  إجراء 

QP-LI-HM-003 
توسيع االشتباك في قواعد البيانات اإللكتبونية العاملية، التي تضم املقاالت، والدوريات، إجراء 

 والكتب، والرسائل الجامعية، في مختلف الحقول املعرفية.

QP-LI-HM-004 
املكتبة الجامعية، في االعتماد املؤسس ي، واألكاديمي، والسبامجي االهتمام بمحور تأثيب إجراء 

 التخصص ي، معيارا ، وأداًء، وأهدافا.

QP-LI-HM-005 تبني املفهوم التطبيقي، ملعاييب إدارة الجودة الشاملة  مكتبيا إجراء. 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-HR-HM-01الرم  :  وارد البشرية املاسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2 )اإلصدار:      رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسات:

 تحقيق االستقرار األكاديمي  لعضو هيمة التدريس وتع ي  دوره في العملية التببوية. -

 صول.فضل في التعيين وحسب األ األ اء واختيار ياالستقطاب واالختيار والتعيين ألعضاء الهيمة التدريسية األكف -

 خسبات املميزة املناسبة في الوقت واملكان املناسبالعمل على توفيب الكوادر والكفاءات وال -

 

 اإلجراءات:

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-HR-RE-001 
كسب عدد ممكن من أعالن عام واسع االنتشار لضمان الحصول على إالتعيين من خالل ء إجرا

 الطلبات .

QP-HR-RE-002 
ل ب وحاجات العمملرشحين لشغل الوظائف بطريقة علمية تتناسا املفاضلة بينء إجرا

 )استقطاب( وبالتعاون مع الكليات.

QP-HR-UP-001  هيئتين التدريسية واإلدارية.العضاء أمتابعة التحديث لبيانات إجراء 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-HR-HM-02الرم  :  ترقية أعضاء هيمة التدريساسم السياسة : 

 املصدرة :  اإلدارة العليا الجهة 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)اإلصدار:     رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 : ةالسياس

مد    الذي يع ز  ء في السلم األكاديميبأعضاء الهيمة التدريسية فيها بإتاحة الفرصة لهم لالرتقا االرتقاءامعة على تحرإ الج -

وبالتالي تحسين مخرجات الجامعة وتطوير البحث العلمي لد هم،  مهارات معرفتهم في مجاالت تخصصاَهم ويعمل على تطوير 

 االمكانات البحثية.

 

 اإلجراءات : 

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-HR-PRO-001 جراء ترقية أعضاء هيمة التدريسإ 

QP-HR-PRO-002  الشفافية في تطبيقها وتحسينها وتطويرها. وضمانمتابعة التعليمات إجراء 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-HR-HM-03الرم  :  التقييم ومتابعة األداء اسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

  

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 ( 2)رقم  اإلصدار:     

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسىة : 

وتلتـــــزم  لتطـــــوير العمليـــــة األكاديميـــــة،ســـــية ساأل تحليلـــــه مـــــن املهـــــام او ومتبعـــــة أداء الهيئتـــــين التدريســـــية و اإلدرايـــــة يعـــــّد تقيـــــيم أداء  -

لـــإلدارة بمـــا يكفـــل تقـــديم تغذيـــة راجعـــة  ،باســـتخدام أســـاليب التقيـــيم املتعـــددة موظفيهـــاالجامعـــة بالعدالـــة والنزاهـــة فـــي تقيـــيم أداء 

 للوصول الى األداء الفعال بما يضمن تحقيق الفائدة القصو  من العملية األكاديمية  العليا

 

 :اإلجراءات

 

 اسم اإلجراء م الر 

QP-HR-EVA-001  إجراءات  تقييم اداء 

QP-HR-EVA-002 إجراءات تحليل التقييم 

QP-HR-EVA-003  إجراءات وضع خطط التحسين 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-FA-HM-01الرم  :  العالقات الخارجيةاسم السياسة : 

 صدرة :  اإلدارة العليا الجهة امل

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 )2 (اإلصدار:      رقم 

 1عدد الصفحات :       

 

 :ةالسياس

في مختلف القطاعات وتبادل الخسبات بين أعضاء الهيمة  قليميواإلاملحلي مع مؤسسات املجتمع  واالتفاقياتات عقد الشراك  -

 التدريسية وهذه املؤسسات .

 نشطة التدريبية واالستشارية املختلفة .من خالل  تفعيل األ املحلي تنمية املجتمعاملساهمة في  -

 

 اإلجراءات:

 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-FA-PR-001  واإلقليمية عقد أنشطة بحثية وتدريبية مشتبكة مع املؤسسات الوطنيةإجراء . 

QP-FA-PR-002 في أنشطة الجامعة الدولية املشتبكةالبحوث  إجراء تضمين. 

QP-FA-PR-003  واإلقليمية والدولية. املناسبات الوطنيةاألنشطة و  مشاركة الجامعة فيإجراء 

QP-FA-PR-004  وتوظيفية وتوعوية وثقافية تخدم الطلبة وأبناء املجتمع املحلي.يام طبية عقد أإجراء 

QP-FA-PR-005 .إجراء عقد مذكرات تفاهم مع مراك  ومؤسسات دولية وعربية 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

عالقات على املستويات الوطنية البناء اسم السياسة : 

 ليمية والدولية واإلق
 QP-FA -HM-02الرم  : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 )2 (رقم  اإلصدار:     

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسة:

واملؤسسات الوطنية واإلقليمية والدولية تسعى من خاللها إلى تعمل الجامعة على بناء عالقات فاعلة ومنتجة مع الجامعات  -

 العملية األكاديمية والبحث العلمي واملساهمة في تنمية املجمتع ورفع مستواه.   لتطوير تحقيق التعاون املثمر 

 

 اإلجراءات : 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-FA-NIN -001 إجراء متابعة مذكرات التفاهم واالتفاقيات 

QP-FA-NIN -002 إجراء التخطيط للدراسات واملشاريع املشتبكة وتوثقيها  

QP-FA-NIN -003 إجراء التعاون املحلي والخارجي 
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 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-QA-HM-01الرم  :  ضمان الجودةاسم السياسة : 

 ا الجهة املصدرة :  اإلدارة العلي

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 (2)اإلصدار:      رقم 

 2عدد الصفحات :       

 

 السياسات:

 ث طلبة أكثب كفاءيسيعمل على تخر ،و ق نظام الجودة الذي سيحقق التميز والتقدم للجامعةإلى تطبي إربداألهليةتسعى جامعة  -
ً
 ة

اقتدار   و
ً
  ا

ً
-للتي:وفقا  

وتحقيق إنتاج علمي متميز. االرتقاءب مة متميزة ألعضاء هيمة التدريس تساعدهم على  ب توفي -1  

احتياجات سوق العمل . عن طريقهاتلبيةعلى خلق كفايات ومهارات لد  الطلبة يتم  التبكيز  -2  

ب الدعم التام للكليات لتحقيق ضمان الجودة.يتوف -3  

 تحقيق معاييب االعتماد العام والخاإ -4

 

 اإلجراءات :

 الرم  الوثيقة

 QP-QA-HM-001 إجراء سياسة الجودة

 QP-QA-HM-002 إجراء نظام إدارة الجودة

 QP-QA-HM-003 إجراء أهداف الجودة

 QP-QA-HM-004 ةإجراء هدف الجود

 QP-QA-HM-005 إجراء متابعة لجان الجودةفي الكليات.

 QP-QA-HM-006 إجراء عقد اجتماعات متكررة للجان الجودة.

 QP-QA-HM-007 إجراء تقديم تقارير عن الجودة من الكليات.

 QP-QA-HM-008 إجراء تجميع التعليمات واألنظمة املتعلقة بلجان الجودة

 QP-QA-HM-009 نماذج الخاصة بالجامعة لضمان الجودةإجراء توحيد ال
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 QP-QA-HM-010 إجراءات متنوعة لتنفيذ متطلبات الجودة

 QP-QA-HM-011 إجراءات تتعلق برفع الطاقة االستيعابية لألقسام

 QP-QA-HM-012 إجراء متابعة االعتماد في الجامعة فصليا

 QP-QA-HM-013 إجراء استحداث تخصص جديد

 QP-QA-HM-014 حاجة األقسام ألعضاء هيمة تدريس جدد إجراء

 QP-QA-HM-015 إجراء تقديم تقارير عن االعتماد

 QP-QA-HM-016 إجراء متابعة امتحان الكفاءة الجامعية

 QP-QA-HM-017 إجراء التقيد بتعليمات الهيمة والتعديالت عليها

 QP-QA-HM-018 س واإلداريينالتطور األكاديمي واإلداري ألعضاء هيمة التدريإجراء 

 QP-QA-HM-019 إجراء عمل تقارير سنوية عن أداء الجامعة

 QP-QA-HM-020 ورش ودورات خارج الجامعةإجراء املشاركة ب

 QP-QA-HM-021 إجراء خطط التحسين في الجامعة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Page 45 of 46 
 

 إربداألهليةجامعة 

االعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-HS-HM-01الرم  :  الخدمات الصحية :  اسم السياسة

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

  

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

 ( 2رقم  اإلصدار :          ) 

 1عدد الصفحات :       

 

 ة:السياس

 منفريق طبي ب هدي و ت)داخل حرم الجامعة( و صحي الرك  املمة من قبل املقدالصحية ديمومة الخدمات تسعى الجامعة إلى  -

لتحقيق أفضل الخدمات الطبية، باإلضافة الى التأمين الصحي لكافة الطلبة  باألدوات الطبية الحديثةو  مميزين  أطباء وممرضين

 والعاملين في الجامعة.

 

 :جراءاتاإل 

 اسم اإلجراء الرم 

QP-HS-HEA-001 ات الصحية للعاملينإجراء الخدم 

QP-HS-HEA-002 إجراء ت ويد املرك  الصحي باألدوات الطبية 

QP-HS-HEA-003 إجراء التعامل مع أصحاب األمراض امل منة  

QP-HS-HEA-004 إجراءات تقييم الخدمات الصحية املقدمة 
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 إربداألهليةجامعة 

 عمادة االعتماد وضمان الجودة

 QP-SSH-HM-01الرم  :  والسالمة والصحة املهنية   األمناسم السياسة : 

 الجهة املصدرة :  اإلدارة العليا 

 

 )14/33/2020قرار اإلصدار : )* تم إصداره للمره االولى ب

         2020  -6 -14تاريخ اإلصدار :   

 )23/2/2023قرار اإلصدار : )

         2022-10-24تاريخ اإلصدار :   

      (2):     رقم  اإلصدار

 1عدد الصفحات :       

 

 السياسىة: 

 
ً
افقها لتكوين ب مة جامعية وأنموذجا مميزا  .تحقيق مستو  عالُّ من ضمان سالمة وأمن الجامعة ومر

 

 

 

 اإلجراءات:

 اسم اإلجراء الرم 

QP-SSH-SEC-001 .اقبة افق الجامعة من خالل كاميبات مر اقبة مر  مر

QP-SSH-SEC-002  مشرف لكل مبنى في الجامعة. توفيب 

QP-SSH-SEC-003 افق الجامعة  توفيب أجه ة إطفاء وإنذار ضمن مر

QP-SSH-SEC-004 .توفيب خراطيم ولوحات تعليمات وملصقات إجراءات السالمة العامة واملهنية 

QP-SSH-SEC-005 توفيب خطة لإلخالء في حال الطوارئ عند موظفي السالمة واألمن الجامعي 

QP-SSH-SEC-006 . توفيب خدمات أمنية وسالمة عامة متميزة لجميع الطلبة والعاملين وال وار  للحرم الجامعي 

 

 


