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 اسات واجراءات العمليسال

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

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

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

 .وهي بمثابة خارطة طريق للعمل املؤسس ي.ما سيأتي
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إ
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 الرسالة
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 إربدألاهليةالسياسات املتبعة في جامعة 

 رقم الصفحة  املحتو   الرم  #

1. QP-SP-HM-01  4 سياسات وإجراءات التخطيط الاستلاتيجي 

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

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

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

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

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

7. QP -GV-HM-06 14 سياسات وإجراءات الوصف الوظيفي 

8. QP -AP-HM-01  15 إجراءات وخطط البلامر الدراسيةسياسات و 

9. QP -AP-HM-02 16 سياسات وإجراءات قبول الطلبة وتسجيلهم 

11. QP -AP-HM-03 علم إلالكتلونية
ّ
 18 سياسات وإجراءات الت

11. QP -AP-HM-04 19 سياسات وإجراءات مرك  الحاسب 

12. QP -SR-HM-01 20 سياسات وإجراءات البحث العلمي 

13. QP -PG-HM-01 21 سياسات وإجراءات الدراسات العليا 

14. QP -SC-HM-01 22 سياسات وإجراءات الابتعاث وإلايفاد 

15. QP -SS-HM-01 23 سياسات وإجراءات بناء الشخصية املتكاملة للطالب 

16. QP -FR-HM-01 25 سياسات وإجراءات املصادر املالية 

17. QP -MR-HM-01  26 املصادر املاديةسياسات وإجراءات 

18. QP -LI -HM-01 27 سياسات وإجراءات املكتبة 

19. QP -HR-HM-01 28 سياسات وإجراءات املوارد البشرية 

21. QP -HR-HM-02  29 سياسات وإجراءات ترقية أعضاء هيمة التدريس 

21. QP -CS-HM-01   31 سياسات وإجراءات ألامن والسالمة والصحة املهنية 

22. QP -QA-HM-01 31 سياسات وإجراءات العالقات الخارجية 

23. QP-SSH-HM-01 32 سياسات وإجراءات الجودة 

 

QP Quality Procedures HM Higher Management SP Strategic Plan 

AP Academic Programs GV Governance SR Scientific Research 

PG Postgraduate SC Scholarship   SS Student Services 

FR Financial Resources MR Maintenance Resources LI Library 

HR Human Resources CS Community Services QA Quality Assurance 

SSH Security,Safety.Health     
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-SP-HM-01: الرم   الاستلاتيجيالتخطيط : اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 ( 1  ):   إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 :ةالسياس

 الاستلاتيجيةعداد الخطة الاستلاتيجية للجامعة كل خمس سنوات، حيث يتم التلكيز على القضايا بإ إربدألاهليةتقوم جامعة  -

الهامة ووضع خطط تنفيذية وجداول زمنية ليتم تنفيذها مع تحديد الجهات املشتلكة في تنفيذ الهدف ومؤشر ألاداء املراد قياسه، 

 .ت ألاكاديمية وإلاداريةللجامعة تنبثق خطط الوحدا الاستلاتيجيةمن خالل الخطة و 

 

 :إلاجراءات 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-SP-HM-001 إجراء إعداد الرؤية والرسالة والغايات والقيم للجامعة 

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

QP-SP-HM-003 إجراء التحليل الرباعي 

QP-SP-HM-004  للجامعة الاستلاتيجيةإجراء إعداد الخطة 

QP-SP-HM-005  الاستلاتيجيةإجراء متابعة مد  إنجاز تنفيذ الخطة 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

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

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 ( 1  ):          رقم  إلاصدار 

 1:       عدد الصفحات 

 

 مجلس ألامناء

 :ةالسياس

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

  ماملقدمة منهداءوتقارير  ألا  تقاريرالتقييم الذاتي 
ً
افقة على  .دوريا قسام إنشاء الكليات وألاوتعيين نواب الرئ س والعمداء واملو

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

 

 :جراءاتإلا 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-GV-BT-001 افقة على إنشاء الكليات  .قسام واملعاهدوألا إجراء املو

QP-GV-BT-002 افقة  .كاديميةعلى إنشاء البلامر والتخصصات ألا إجراء املو

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

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

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

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 ( 1  ):     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 مجلس الجامعة

 : ةالسياس

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

 .ظمة فيها ة للجامعة وموازنتها ومشاريع ألانالسنوي

 

 :إلاجراءات 

 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-GV-UC-001  للجامعةوالخطة السنوية  املوازنةدراسة مشروع إجراء 

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

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

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

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 )1  (:     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 مجلس العمداء 

 :ةالسياس

سياسات والضوابط الورسم  كاديمي في الجامعة،تعليمات الالزمة لتنفيذ أحكام ألانظمة ذات العالقة بالعمل ألاوضع ال -

اقبه   .نوعية التعليم ومستو  البلامر والخريجينالداخلية لضبط ومر

 

 : إلاجراءات 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-GV-DC-001 الدرجات العلمية منح إجراء 

QP-GV-DC-002  وضع تعليمات القبول في الجامعة إجراء 

QP-GV-DC-003  قساماء  بإنشاء الكليات واملعاهد وألامنإجراء التوصية ملجلس ألا. 

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

QP-GV-DC-005 مناء بمقدار الرسوم املقتلحة للتخصصاتجلس ألا إجراء التوصية مل 

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

 جراءاتإ

QP-GV-DC-007 
نوعياَها ودراسة مشاريع نشطة بمختلف تقييم العملية ألاكاديمية وألاإجراء 

 الخطط املقدمة من الكليات

QP-GV-DC-008  إجازة التفرغ العلمي  باقتلاامناء إجراء التنس ب ملجلس ألا. 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

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

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 )1 (:     إلاصدار رقم

 1:       عدد الصفحات 

 

 مجلس الكلية 

 :السياسات 

 كاديميةوتقييم العملية ألاملستمر لتطوير الخطط واملنادِّ ألاكاديمية وتحديث طرق وأساليب التدريس السعي ا -

 

 : جراءاتإلا 

 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-GV-FC-001  اقتلاا الخطط ألاكاديمية وتطويرها ومنح الدرجات العلميةإجراء 

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

QP-GV-FC-003   وإلاشراف عليها  بالكليةتنظيم إجراءات الامتحانات ف إجراء 

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

 أعضاء الهيمة التدريسية
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

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

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 )1  (:     إلاصدار رقم

 1:       عدد الصفحات 

 

 مجلس القسم  

 : السياسات 

 .العلمي  إلانتاجية على تدريسية وحث أعضاء الهيمة التدريسالسعي املستمر  لتطوير الخطط واملنادِّ ال -

 

 :جراءاتإلا 

 

 اسم إلاجراء الرم 

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

QP-GV-Dp.C-002 
أعضاء الهيمة  وشؤوناديمية أي مقتلا يخص الشؤون ألاك اقتلاا وتنس ب إجراء 

 التدريسية بالقسم

QP-GV-Dp.C-003  العلمي  إلانتاجتشجيع على ألانشطة العلمية و التوزيع العبء التدريس ي و إجراء 

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

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

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

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 ) 1  (:     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 :ة السياس

 .تتضح فيه املسؤوليات في مختلف الدوائر والوحدات تنظيميهيكل بناء  -

 .داء إدارة الجامعةالتطوير املستمر ل  -

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

 .والتميز والابتكار لإلبداعالداعمة توفيل الب مة ألاكاديمية  -

 

 :إلاجراءات

 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-GV-Ad.D-001  بمختلف مستوياَهاوضع معاييل  الختيار القيادات ألاكاديمية وإلادارية إجراء 

QP-GV-Ad.D-002  تقييم أداء القيادات ألاكاديمية وإلادارية بصورة دوريةإجراء 

QP-GV-Ad.D-003  لى تطوير مهاراَهم إلاداريةإعقد دورات  تدريبية للعاملين في الجامعة َهدف إجراء 

QP-GV-Ad.D-004  تحفيز العاملين الذين يظهرون تطورا في عملهمإجراء. 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

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

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 ( 1):     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 : السياسىة 

قسام مجلس العمداء ومجالس الكليات وألاتقييم سنوي لداء مجالس الحاكمية وأداء إلادارة العليا في الجامعة ويشمل التقييم  -

 .معاييل محددة ويتم ذلك من خالل قياس مؤشرات  ألاداء وفق

 

 

 :إلاجراءات

 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-GV-EG-001  تقييم أداء مجالس الحاكميةإجراء 

QP-GV-EG-002  تقييم أداء إلادارة العلياإجراء 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-04: الرم   الشفافية ونشرها وتقييمها: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1) :     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 : ةالسياس

ة القوانين وألانظمة وتطبيق كاف ترتك  سياسة الشفافية على تع ي  مفهومي النزاهة والعدالة في  مجاالت العمل الجامعي -

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

 .كموقع الجامعة والتقارير والنشرات 

عضاء هيمة التدريس وترقيتهم أكاديمية وإلادارية وتعيين ة في اختيار  القيادات العليا ألالى تطبيق الشفافيإتسعى الجامعة  -

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

 .استبانات موسعة والتعامل مع نتائر التقييم لتصحيح ألاداء وإعداد الخطط املستقبلية

 

 :ت إلاجراءا

 

 اسم إلاجراء 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 التلقية. 

QP-GV-TR-005  الابتعاثإجراء الشفافية في. 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-05: الرم   ألانظمة والتعليمات: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1):     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 : ةالساسي

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

 .أثناء التطبيق

 

 :إلاجراءات

 

 اسم إلاجراء الرم 

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

QP-GV-RI-002  التحديث املستمر لنظمة وتعليمات الجامعةإجراء 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-GV-HM-06: الرم   الوصف الوظيفي: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1):     إلاصدار رقم

 1:       عدد الصفحات 

 

 :ة السياس

ووضع الشخص املناسب في  الى تحديد الوصف الوظيفي للعاملين فيها  وتحديثه لتحقيق رسالة الجامعة ورؤيتهإتسعى الجامعة  -

 .املكان املناسب

 

 

 :إلاجراءات

 

 اسم إلاجراء الرم 

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

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

 

 

 

 

 

 



Page 15 of 34 
 

 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-01: الرم   الدراسيةخطط البلامر : اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1):     إلاصداررقم  

 1:       عدد الصفحات 

 

 :ةالسياس

والدراسات البكالوريوس : بية على مستو  املرحلتين الجامعيتينبرامر أكاديمية للوفاء بحاجة السوق املحلية والعر استحداث  -

 .العليا

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

 .العملية والتقنية، وبما يساير حاجات التنمية الوطنية

 

 :إلاجراءات

 اسم إلاجراء الرم 

QP-AP-PP-001 
ها للتطورات العلمية مراجعة الخطط الدراسية بصورة مستمرة للتأكد من إجراء  مسايَر

 في مجالها

QP-AP-PP-002  تعميم نماذج الحصول على تغذية راجعة من الخريجين ومن أرباب ألاعمالإجراء 

QP-AP-PP-003 
قليمية للمساعدة في قرارات استحداث احتياجات سوق العمل املحلية وإلا دراسةإجراء  

 .البلامر ألاكاديمية

QP-AP-PP-004 
الاهتمام بالنواحي التقنية في التعليم، وإكساب الطالب املهارات الالزمة في هذا إجراء 

 املجال 

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

 

 

 

 



Page 16 of 34 
 

 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-02: الرم   وتسجيلهم  قبول الطلبة:اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1):     إلاصداررقم  

 1:       عدد الصفحات 

 

 : ةالسياس

التي تلبي احتياجات سوق العمل   ,سس املعتمدة من قبل وزارة التعليم العالي والبحث العلمي يتم قبول الطلبة بناًء على ألا  -

 .والاستجابة لحاجات التنمية الوطنية 

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

ردنية ن الجامعات ألا وقانو تها في قبول الطلبة وتسجيلهم بما يتماش ى وتعليمات  وزارة التعليم العالي ستحدد الجامعة سيا -

 .ومتطلبات هيمة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودَها وأنظمة الجامعة وتعليماَها وطاقاَها الاستيعابية

 

 :إلاجراءات

 اسم إلاجراء الرم 

QP-AP-AD-001 
بما و للتخصص و ا لجامعة عند قبول الطلبة ،  الاستيعابيةمراعاة 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 إجراء تحديث نظام القبول 

 .بكل سهولة ودقة ويسر 

QP-AP-AD-004 إجراء تأجيل الدراسة 

QP-AP-AD-005 إجراء الانسحاب من الجامعة 

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

QP-AP-AD-007  و الفصل كامالأكثل أإجراء انسحاب من مادة و 
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QP-AP-AD-008 إجراء طلب حسن سيلة وسلوك 

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

QP-AP-AD-010 إجراء تسجيل املساقات 

QP-AP-AD-011 إجراء الانسحاب وإلاضافة 

QP-AP-AD-012  إجراء  الاعتلاض على معادلة 

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

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

QP-AP-AD-015 حفظ العالمات إجراء 

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

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

QP-AP-AD-018 املواد إجراء مراجعه سياسات وإجراءات انتقال الطلبة ومعادلة 

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

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-03: الرم   التعلم إلالكتلوني: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 ( 1):     إلاصداررقم  

 1:       عدد الصفحات 

 

 ةالسياس

افرياملحافظة على ديمومة سيل العملية   .عالية ةإلالكتلونية بسهولة ويسر وتو

 .تطوير وتحديث املصادر إلالكتلونية واملحتو  الرقمي بشكل مستمر -

 .املحافظة على جودة الخدمات التعليمية إلالكتلونية -

 

 إلاجراءات

 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-AP-EL-001  وحوسبة جميع ألانظمة ملواكبة التعلم إلالكتلوني هاَهيمة البنية التحتية وتجهيز إجراء. 

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

 .إلالكتلوني

QP-AP-EL-003  لألنظمةتنفيذ البلامر التدريبية إلعداد املستخدمين إجراء. 

QP-AP-EL-004 
تطبيق البلامر وألانظمة الحديثة املختصة في إدارة التعلم إلالكتلوني وإدارة املحتو  إجراء 

 .الرقمي

QP-AP-EL-005  عمل النسخ الاحتياطي والصيانة املستمرة لضمان سيل العملية التعليمية بشكل موثوق إجراء. 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-AP-HM-01: الرم   مرك  الحاسب: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1):     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 :  ةالسياس

 .نظمة املحوسبة في الجامعة السيلفرات وألاجه ة املكتبية ومتابعة ألا  ة إدامة عمل أجه -

 .نتلنت والحفاظ على الشبكة وديمومتهاتوفيل خدمة إلا  -

 

 : إلاجراءات

 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-AP-IT-001  نظمة إلالكتلونيةنية التحتية للشبكة الداخلية وألا تحديث وتطوير البإجراء. 

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

QP-AP-IT-003  واملعدات إلالكتلونية  املستخدمة في الجامعة  ألاجه ةصيانة إجراء. 

QP-AP-IT-004  كتلوني وتحديث معلوماتهلتطوير املوقع إلاإجراء. 

QP-AP-IT-005  العملية التعليمية بشكل موثوق  عمل النسخ الاحتياطي والصيانة املستمرة لضمان سيل إجراء. 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-SR-HM-01: الرم   البحث العلمي: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1):     إلاصداررقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 :ةالسياس

ضرورة التأكيد على الانسجام التام بين النشاط البحثي والنشاط التعليمي بما يضمن انعكاس نتائر البحث العلمي على الخطط  -

 .الدراسية

 .ضرورة التأكيد على ارتباط البحث العلمي بالتلاث العلمي العربي وإلاسالمي -

، 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 على مستو  الدولة إلانتاجفي عملية التطور و 

 

 :إلاجراءات

 اسم إلاجراء الرم 

QP-SR-HM-001   نسانية سات إلاللبحوث والدرا إربدمجلة  الارتقاء بمستو  إجراء. 

QP-SR-HM-002 
وبما ينسجم مع عطاء أهمية خاصة للبحث العلمي التطبيقي الذي يخدم خطط التنمية إإجراء 

 .ألاولويات الوطنية

QP-SR-HM-003 
نشر البحوث في دوريات  اف  والظروف املناسبة إلجراء البحوث العلمية وتشجيعالحو توفيل إجراء 

 .عاملية

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

 لغايات التلقية ألاكاديمية

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

QP-SR-HM-006  ختلاع وحماية امللكية الفكرية اإجراء تسجيل براءات 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد التطوير و عمادة

 وضمان الجودة

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

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 )1 (:     إلاصدار رقم

 1:       عدد الصفحات 

 

 :السياسات

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

 .والدولي

 

 :إلاجراءات

 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-PG-HM-001  إقرار  عنوان إجراء  رسالةتعيين مشرف و

QP-PG-HM-002  ب والتأجيل للدراسة االانسحإجراء 

QP-PG-HM-003  مناقشة رسالة املاجستيل إجراء 

QP-PG-HM-004  والتعليمات الخاصة في كتابة الرسالة بالنظمةالالتزام إرجاء. 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-SC-HM-01: الرم   وإلايفاد الابتعاث: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1) :     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 :ةالسياس

من خريجي جامعات مرموقة في التخصصات التي يندر فيها وجود إلايفاد بما يتالءم مع حاجات الجامعة لعضاء هيمة التدريس  -

 .ذلك

 .لى تحسين التصنيف املحلي والدولي للجامعةإالسعي من خالل إلايفاد  -

 

 :إلاجراءات

 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-SC-HM-001 
ة تدريس بما يتالءم مع سياسات ى إيفاد أعضاء هيمإلتحديد التخصصات التي تحتاج إجراء 

 يفادإلا 

QP-SC-HM-002  تحديد الجامعات التي ترغب باإليفاد إليهاإجراء. 

QP-SC-HM-003  املتابعة املستمرة لتوفيل متطلبات الاعتماد من خالل إلايفادإجراء 

QP-SC-HM-004  توفيل متطلبات الاعتماد الدولي لعدد من البلامر ألاكاديمية في الجامعةإجراء. 

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

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-SS-HM-01: الرم   بناء الشخصية املتكاملة للطالب: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1) :     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

:ةالسياس  

.الارتقاء بالداء وتوفيل الب مة املواتية للطلبة لتحقيق طموحاَهم في الجامعة وتذليل العقبات التي تواجههم  -  

في تطوير قدرات الطلبة وت ويدهم باملهارات املختلفة لتلبية  ه ثر لالتلكيز على دعم وإنجاز البلامر واملبادرات ، وتطوير قطاع ألانشطة   -

. احتياجات سوق العمل  

هيمة القيادات العليا وتنمية مهاراَهم  القيادية وتع ي  روا الانتماء والوالء للوطنإاملساهمة في  - .عداد َو  

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

 - رسم الاتجاه املستقبلي لشؤون الطلبة  وبيان غاياَها على املد  البعيد، واختيار النمط الاستلاتيجي  املالئم في ضوء العوامل واملتغيلات .

 

: جراءاتإلا   

 اسم إلاجراء الرم 

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

 واملراسالت ووسائل التواصل الاجتماعي

QP-SS-HM-002 
تنظيم أنشطة تع ز الحياة الرياضية والتلويحية تشمل مسابقات ودورات وبطوالت وفعاليات ترويحية إجراء 

 .ضافة إلى أنشطة أخر  تع ز أسلوب الحياةومشاركات وطنية باإل 

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

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

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

QP-SS-HM-005 
والتشبيك مع مؤسسات املجتمع املحلي لتوفيل فرص عمل (  ةاملنهجية ، والالمنهجي) ألانشطة تبني إجراء 

 .للخريجين

QP-SS-HM-006  نماذج الكتلونية محدثة تعنى بجميع قضاياهموتصميم , بناء قاعدة بيانات تعنى بمتابعة الخريجينإجراء. 
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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 والتلبوي ألا رشادقسام التلبوية لتع ي  مفهوم إلا كاديمية في ألاالاستفادة من الخبلات ألاإجراء 

QP-SS-HM-009  إجراء انتخابات الطلبة 

QP-SS-HM-010  رشاد النفس ي والاجتماعيإجراء إلا 

QP-SS-HM-011  رشاد الوظيفيإجراء تقديم إلا 

QP-SS-HM-012  إجراء الخدمات املساندة 

QP-SS-HM-013  وواجباَهمإجراء قياس  فعالية سياسات وعي الطلبة بحقوقهم. 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-FR-HM-01: الرم   املصادر املالية: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1) :     إلاصدار رقم

 1:       عدد الصفحات 

 

 :  السياسات

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

 إربدألاهليةجامعة  املعتمد فياملالي النظام حسب و  الاستلاتيجيةوأهدافها وقيمها 

 :إلاجراءات

 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-FR-BD-001 التقديرية إعداداملوازنة إجراء 

QP-FR-SF-001 الطلبة محاسبة إجراء 

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

QP-FR-BD-002 ألاخر   إلايرادات 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 إجراء دعم أنشطة  الخدمات الطالبية وأنشطة خدمة املجتمع 

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

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

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

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1):     رقم إلاصدار 

 1:       عدد الصفحات 

 

 :ةالسياس

افقها  واتخاذ إلا إلاشراف على اللوازم الخا- سن الاستفادة منها واستعمالها جراءات الالزمة لحفظها وحصة بالجامعة ومر

 .غراض املقدرة لهالأل 

 .دة والكمية والسعر املناسب وضمان تدفقها وفق نظام تخ ين معد لهذا الغرضضمان توفيل كافة اللوازم بالجو  -

 

 :إلاجراءات 

 

 إلاجراءاسم  الرم 

QP-MR-UP-001   الصيانة املستمرة للمصادر املادية للجامعةإجراء. 

QP-MR-UP-002  تحديث ألاجه ة واملعدات واملختبلات بما يخص ألاداء ألافضل لسيل العملية التعليمية إجراء 

QP-MR-UP-003  عادة تأهيل البنية التحتيةإإجراء. 

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

QP-MR-HM-002 ستالم والتخ ين والصرف من املستودعاتالا جراءات إ 

QP-MR-HM-003 جراءات الجرد السنوي الداخليإ. 

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

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

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-LI-HM-01: الرم   املكتبة: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1 ):     إلاصداررقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 :ةالسياس

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

وتأصيل الوعي الرقمي، للتكنولوجيا املعلوماتية، توجها نحو تدعيم املكتبة إلالكتلونية، وتعميق مفهوم الثقافة الرقمية، 

 . سائط الحاسوبية، والعوملة املكتبية، إنتاجا وبحثا ونشراوالاستخدام ألامثل  للتقنيات ، والو 

 

 :إلاجراءات

 اسم إلاجراء الرم 

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

 .واملعرفة املوسوعية، والثقافة الشمولية

QP-LI-HM-002  زيادة عدد الاشتلاكات في املجالت العلمية، باللغتين العربية وألاجنبية إجراء. 

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

 .والكتب، والرسائل الجامعية، في مختلف الحقول املعرفية

QP-LI-HM-004 
بمحور تأثيل املكتبة الجامعية، في الاعتماد املؤسس ي، وألاكاديمي، والبلامجي  الاهتمامإجراء 

 .التخصص ي، معيارا ، وأداًء، وأهدافا

QP-LI-HM-005 تبني املفهوم التطبيقي، ملعاييل إدارة الجودة الشاملة  مكتبيا إجراء. 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-HR-HM-01: الرم   املوارد البشرية : اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1 ):     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 :السياسات

 .هيمة التدريس وتع ي  دوره في العملية التلبويةتحقيق الاستقرار ألاكاديمي  لعضو  -

 .صول فضل في التعيين وحسب ألا ألا اء واختيار يالاستقطاب والاختيار والتعيين لعضاء الهيمة التدريسية ألاكف -

 العمل على توفيل الكوادر والكفاءات والخبلات املميزة املناسبة في الوقت واملكان املناسب -

 

 :إلاجراءات

 

 اسم إلاجراء الرم 

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

 .الطلبات 

QP-HR-RE-002 
ل ملرشحين لشغل الوظائف بطريقة علمية تتناسب وحاجات العما املفاضلة بينء إجرا

 (استقطاب) .وبالتعاون مع الكليات

QP-HR-UP-001  هيئتين التدريسية وإلاداريةالعضاء أمتابعة التحديث لبيانات إجراء. 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-HR-HM-02: الرم   ترقية أعضاء هيمة التدريس: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 ( 1):     إلاصداررقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 : ةالسياس

ر الذي يع ز مد  ء في السلم ألاكاديمي الحبأعضاء الهيمة التدريسية فيها بإتاحة الفرصة لهم لالرتقا الارتقاءتحرص الجامعة على  -

البحث العلمي لديهم ولد  الطلبة وبالتالي تحسين مخرجات الجامعة  مهارات معرفتهم في مجاالت تخصصاَهم ويعمل على تطوير 

 .وتطوير الامكانات البحثية

 

 : إلاجراءات 

 

 اسم إلاجراء الرم 

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

QP-HR-PR-002  الشفافية في تطبيقها وتحسينها وتطويرها وضمانمتابعة التعليمات إجراء. 
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 إربدألاهليةجامعة 

 عمادة الاعتماد وضمان الجودة

 QP-SSH-HM-01: الرم   ألامن والسالمة والصحة املهنية  : اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1):            رقم  إلاصدار

 1:       عدد الصفحات 

 

 : السياسىة

 وأافقها لتكوين ب مة جامعية أمن الجامعة  ومر من ضمان سالمة و  تحقيق مستو  عالُّ 
ً
 .نموذجا مميزا

 

 

 

 :إلاجراءات

 اسم إلاجراء الرم 

QP-SSH-HM-001  اقبة مر اقبةافق مر  .الجامعة من خالل كاميلات مر

QP-SSH-HM-002 توفيل مشرف لكل مبنى في الجامعة. 

QP-SSH-HM-003  افق الجامعةإجه ة أتوفيل  طفاء وإنذار ضمن مر

QP-SSH-HM-004  جراءات السالمة العامة واملهنيةإتوفيل خراطيم ولوحات تعليمات وملصقات. 

QP-SSH-HM-005  عند موظفي السالمة وألامن الجامعي الطوارئ في حال  لإلخالءتوفيل خطة 

QP-SSH-HM-006  للحرم الجامعي  منية وسالمة عامة متميزة لجميع الطلبة والعاملين وال وار أتوفيل خدمات. 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-ER-HM-01: الرم   العالقات الخارجية: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 )1  (:     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 :ةالسياس

مع مؤسسات املجتمع في مختلف القطاعات وتبادل الخبلات بين أعضاء الهيمة التدريسية وهذه  والاتفاقياتعقد الشراكات  -

 .املؤسسات 

 .نشطة التدريبية والاستشارية املختلفة تنمية املجتمع من خالل  تفعيل ألااملساهمة في  -

 

 :إلاجراءات

 

 اسم إلاجراء الرم 

QP-ER-FR-001  مشتلكة مع املؤسسات الوطنية عقد أنشطة بحثية وتدريبية إجراء. 

QP-ER-FR-002  مشاركة البحوث املهنية والسياسية والاجتماعية في أنشطة الجامعةإجراء. 

QP-ER-FR-003  املناسبات الوطنية ألانشطة و  مشاركة الجامعة فيإجراء 

QP-ER-FR-004 
يمرون بها خالل  فتلة مساعدة الطلبة املحتاجين على تجاوز الصعوبات املالية التي قد إجراء 

 .دراستهم

QP-ER-FR-005  وتوظيفية وتوعوية مجانية تخدم أبناء املجتمع املحليعقد أيام طبية إجراء. 

QP-ER-FR-006 مع مراك  ومؤسسات دولية وعربية إجراء عقد مذكرات تفاهم. 
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 إربدألاهليةجامعة 

الاعتماد  التطوير و  عمادة

 وضمان الجودة

 QP-QA-HM-01: الرم   ضمان الجودة: اسم السياسة 

 إلادارة العليا :  الجهة املصدرة 

 

 

 ( 14/33/2121: )إلاصدار قرار 

         2121  -6 -14 :  إلاصدار  تاريخ

 (1):     إلاصدار رقم 

 1:       عدد الصفحات 

 

 :السياسات

 ر طلبة أكثل كفاءيسيعمل على تخر ،و إلى تطبيق نظام الجودة الذي سيحقق التميز والتقدم للجامعة إربدألاهليةتسعى جامعة  -
ً
 ة

اقتدار   و
ً
  ا

ً
-:للتيوفقا  

.وتحقيق إنتاج علمي متميز الارتقاءب مة متميزة لعضاء هيمة التدريس تساعدهم على  ل توفي -1  

.احتياجات سوق العمل  يقهاتلبيةعن طر على خلق كفايات ومهارات لد  الطلبة يتم  التلكيز  -2  

.ل الدعم التام للكليات لتحقيق ضمان الجودةيتوف -3  

 تحقيق معاييل الاعتماد العام والخاص -4

 

 :إلاجراءات 

 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 هدف الجودةإجراء 

 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 وألانظمة املتعلقة بلجان الجودة

 QP-QA-HM-009 توحيد النماذج الخاصة بالجامعة لضمان الجودة إجراء

 QP-QA-HM-010 إجراءات متنوعة لتنفيذ متطلبات الجودة
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 QP-QA-HM-011 إجراءات تتعلق برفع الطاقة الاستيعابية لألقسام

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

 QP-QA-HM-013 إجراء استحداث تخصص جديد

 QP-QA-HM-014 إجراء حاجة ألاقسام لعضاء هيمة تدريس جدد

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

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

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

 QP-QA-HM-018 هيمة التدريس وإلاداريينالتطور ألاكاديمي وإلاداري لعضاء إجراء 

 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

 


