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التخطيط االستراتيجي

)1

عنوان السياسة

( )3سياسات واجراءات التخطيط االستراتيجي

نص السياسة:
توفير متطلبات التخطيط االستراتيجي كمرحلة أساسية من مراحل اإلدارة االستراتيجية  ،واعتماد
التحليل االستراتيجي الخطوة األولى في التخطيط االستراتيجي.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 .1تحليل البيئة الخارجية وتحديد الفرص والمخاطر.
 .2تحليل البيئة الداخلية لتحديد عوامل القوة وعوامل الضعف.
االستبانات المرتبطة بالتخطيط االستراتيجي
رقم

عنوان االستبانة
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رقم الصفحة

)2

الحوكمة

عنوان السياسة

( )1مجلس األمناء

نص السياسة:
رسم السياسة العميقة للجامعة  ،واقرار خطط موازنتها السنوية  ،وتقييم أدائها من مختلف الجوانب
األكاديمية  ،واإلدارية والمالية .ودعم مواردها وتنظيم استثمارها.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
.1عقد اجتماعات بشكل منتظم.
 .2تشكيل لجان من بين األعضاء لدراسة الموضوعات المطروحة.
 .3تحديد الرسوم التى تستوفيها الجامعة من الطلبة في التخصصات المختلفة.

عنوان السياسة

( )1مجلس الجامعة

نص السياسة:
رفع مستوى الخدمات التي تقدمها الجامعة في مجاالت التعليم  ،والبحث العلمي  ،والتدريس  ،والخدمة
العامة.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 .1دراسة الخطة السنوية لمشاريع الجامعة.
 .2بحث مشروعات أنظمة الجامعة وتعليماتها الستكمال االجراءات الالزمة بشأنها.
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عنوان السياسة

( )1مجلس العمداء

نص السياسة:
 .1رفع مستوى األداء "االكاديمي" والتحصيل العلمي في الجامعة.
 .2رسم سياسات القبول في الجامعة.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
.1
.2
.3
.4
.5

منح الدراجات العلمية والفخرية والشهادات.
وضع تعليمات القبول في الجامعة.
تعيين أعضااااااااء هيئة التدريس في الجامعة وترقيتهم  ،وتثبيتهم  ،ونقلهم  ،وانتدابهم  ،واعارتهم،
وقبول استقاالتهم ،وإنهاء خدماتهم.
تقييم أداء أعضاااااء هيئة التدريس وأنشااااطتهم األكاديمية وأساااااليب تدريسااااهم  ،وبحوثهم العلمية ،
واتخاذ القرارت المناسبة بشأنها.
دراسات مشروعات خطط الدراسة المقدمة من الكليات والمعاهد والمراكز ومناقشتها واتخاذ قراراته
بشأنها.

عنوان السياسة

( )1مجلس الكلية

نص السياسة:
السعي المستمر لتطوير الخطط والمناهج الدراسية  ،وتطوير طرق وأساليب تقييم تحصيل الطلبة.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 .1اقتراح الخطط الدراسية والمناهج التدريسية.
 .2النظر في طلبات التعيين والترقية والتثبيت والنقل واإلعارة واالنتداب واالجازة واالستقالة.
 .3إعداد مشروع التقرير السنوي.
عنوان السياسة

( )6سياسات واجراءات حل المشكالت

نص السياسة:
التعامل مع القضايا والمشكالت المختلفة العلمية والسلوكية واإلدارية من خالل مجالس الحاكمية المختلفة.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
تحديد االجراءات والخطوات التي تكفل حل المشكالت استنادا إلى معايير العدالة والشفافية والوضوح.
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عنوان السياسة

( )2سياسات واجراءات االبداع والتطوير اإلداري

نص السياسة:
.1
.2
.3
.4

انشاء وتطوير الهيكل التنظيمي  ،وتوزيع سلطات ومسؤوليات العاملين على المستويات التنظيمية.
تطوير اإلدارة الجامعية لضمان قدرتها على إدارة التغيير.
دعم القيادات اإلدارية العليا لعمليات االبداع والتطوير والتحسااااااين والمسااااااتمر بما يواكب التطورات
العالمية.
توف ير البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لالبداع والتميز واالبتكار وحقل المواهب.

االجراءات المرتبطة بالسياسة:
.1
.2
.3
.4

وضع معايير الختيار القيادات األكاديمية واإلدارية العليا والوسطى واإلشرافية.
تقييم أداء القيادات األكاديمية واإلدارية بمختلف مستوياتها التنظيمية.
عقد دورات تدريبية للعاملين من أعضاء الهيئة اإلدارية لتنمية مهاراتهم االبداعية واإلدارية والفنية.
عقد دورات تدريبية ألعضاء هيئة التدريس في مجال استخدام البرامج التعليمية االلكترونية.

عنوان السياسة

( )11سياسات واجراءات األنظمة والتعليمات

نص السياسة:
تطوير التشريعات الجامعية  ،بما يحقق انشاء شراكات فاعلة بين مؤسسات التعليم العالي والمؤسسات االنتاجية في الدولة.

االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 .1تجميع وفهرسة قرارات مجلس العمداء.
 .2التحديث المستمر ألنظمة وتعليمات الجامعة.

االستبانات المرتبطة بالحوكمة
رقم

عنوان االستبانة
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رقم الصفحة

)3

البرامج األكاديمية

عنوان السياسة

( )8سياسات واجراءات البرامج والخطط الدراسية

نص السياسة:
 -1اسااتخدام برامج مهنية تقنية للوفاء بحاجة سااوق العمل المحلية والعربية .واسااتحداث تخصااصااات
جديدة على مستوى المرحلتين الجامعية األولى ،والدراسات العليا.
 -2التركيز على التعلم الذاتي ،والتفكير الناقد ،وأسلوب حل المشكلة.
 -3تطوير الخطط والبرامج الدراساااااااية وتحديثها بما يتوافق مع حاجات المجتمع ومتطلبات التنمية
والوطنية ،وكذا مع التطورات العلمية والتكنولوجية.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
-1
-2
-3
-4
-5
-6

اعتماد خطة لتدريس كل مادة دراسية ،تضمن وصف المادة وأهدافها ومحتواها وأساليب التدريس
المستخدمة.استحداث مواد دراسية تسهم في تنمية روح المواطنة وتنمي قيم الوالء لدى الطلبة.
تعميم نماذج الحصول على تغذية راجعة من الخلريجين ومن أرباب األعمال.
التعرف على احتياجات ساااااوق العمل المحلية واالقليمية ،بهدف تحقيق الموازنة بين تخصاااااصاااااات
الجامعة واحتياجات هذا السوق.
تحديد الكتاب المنهجي للمادة الدراساااااية من قبل القسااااام األكاديمي ،وأن ينظر إليه كحد أدنى للمادة
العلمية ،يضاف إليه دراسات يحددها عضو هيئة التدريس.
التركيز على اكسااااااب الطالب مهارات اللغتين العربية ،واالنجليزية ،والحاساااااوب ،والبحث العلمي،
اضافة إلى مهارات التخصص.
تطوير أساااااااليب القياس والتقويم للطالب (االمتحانات الشااااااهرية ،والفصاااااالية ،والنهائية) وتحديث
طرائق التدريس ووسائلها وفق األسس في الجامعات الرصينة.

عنوان السياسة

( )11سياسات و اجراءات المكتبة

نص السياسة:
تطوير المكتبة الجامعية كتعليمات ومحتويات ،وتدعيم التوجه نحو المكتبة اإللكترونية.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 .1زيادة عدد االشتراكات في المجالت العلمية العالمية وقواعد البيانات العالمية.
 .2الرفد المستمر للمكتبة بالمراجع ومصادر الحديثة في مختلف فروع المعرفة.
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عنوان السياسة

( )9سياسات واجراءات قبول الطلبة

نص السياسة:
قبول الطلبة على األسس العدالة وتكافؤ الفرص ،واال ستجابة لحاجات التنمية الوطنية وت سهيل وتبسيط
عمليات القبول والتسجيل.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1مراعاة الطاقة االستعابية للجامعة عند القبول ،بما ينسجم مع امكاناتها ويضمن جودة التعليم فيها.
 -2تشجيع التنوع في جنسيات الطلبة المقبولين في الجامعة ،وتسهيل اجراءات تسجيلهم واقامتهم.
 -3حوسبة عمليات التسجيل وتحديثها بشكل مستمر.

عنوان السياسة

متابعة مخرجات التعليم والتعلم

نص السياسة:
تقوم كلية تكنولوجيا المعلومات باتباع آليات واضاااااااحة لتقييم مخرجات التعليم والتعلم نهاية كل فصااااااال
دراسي كما وتحرص الكلية على دراسة أهدافها ومخرجات التعلم فيها وربطها بموادها الدراسية.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 .1قياس مدرس كل مادة لمستوى االنجاز الكلي.
 .2تحليل النتائج النهائية لعالمات الطلبة في نهاية كل فصااال من قبل مدرس المادة (للمادة ذات الشاااعبة
الواحدة) ومن قبل منسااق المادة (للمواد متعددة الشااعب) وتقدم هذح االحصااائيات الى رئيس القساام.
يتم مناقشااة االحصااائيات في مجلس القساام لتحديد نقاط القوة ومجاالت التحسااين ثم فيرفع تقرير من
قبل رئيس القسم بالنتائج النهائية الى مجلس الكلية.
 .3مراجعة مجالس األقسااااااام ألهداف البرامج األكاديمية للتأكد من توافقها مع رسااااااالة القساااااام والكلية
وأهدافهما.
 .4مراجعة مصفوفة المهارات التي تربط بين أهداف البرمج األكاديمية ومخرجات التعلم ونشرها لجميع
أعضاء هيئة التدريس والطلبة.
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عنوان السياسة

( )12سياسات واجراءات الدراسات العليا

نص السياسة:
التوساااااااع المدروس في الدراساااااااات العليا مع مراعاة احتياجات ساااااااوق العمل واالساااااااتشاااااااراف ا ني
والمستقبلي.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1توفير قاعات ذكية.
 -2تزويد القاعات بوسائل تعليمية حديثة.
 -3اإلفادة من نتائج البحث العلمي في تطوير العملية التعليمية في الجامعة.
 -4تشجيع أعضاء هيئة التدريس على اجراء البحوث التطبيقية التي تسهم في تنمية المجتمع األردني.
عنوان السياسة

استحداث البرامج األكاديمية وتطويرها

نص السياسة:
ناء على الت غذ ية الراج عة من
تحرص الكل ية على اسااااااات حداث البرامج األ كاديم ية وتطوير ها ب ل
األطراف المؤثرة في العملية التعليمية وهم المختصاااون األكاديميون ،الطلبة ،وأرباب العمل وذلع إلعداد
خريجين مزودين بالمعرفة والمهارات الالزمة لساااااااوق العمل ولمواكبة التطور الحاصاااااااال في م جال
تكنولوجيا المعلومات.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1تقوم لجنة الخطة الدراساااية في القسااام باقتراح اساااتحداث برنامج أكاديمي جديد أو مراجعة برنامج
بهدف تطويرح ورفعها الى رئيس القسم .ينبغي أن يحتوي االقتراح على العناصر التالية:
أ .الدافع القتراح استحداث برنامج أكاديمي أو مراجعة أحد البرامج.
الجديد/المراجع والتي يجب أن تتماشى مع رؤية ورسالة وأهداف الكلية.
ب .أهداف البرنامج
َ
ت .تبيان الحاجة للبرنامج وذلع بدراسااة مخرجات التعلم المتوقعة ومقارنتها مع مثيالتها محليا ل
ودوليا ل وتحديد مدى حاجة سوق العمل لهذح المخرجات.
ث .الخطة الدراسية للبرنامج األكاديمي وخطته االسترشادية.
ج .الموارد البشرية والمادية المتوفرة الستحداث البرنامج األكاديمي.
 -2تتم عملية مناقشاة المقترح في مجلس القسام ورفع التوصايات الى لجنة الخطة الدراساية في الكلية
والتي تقوم بدراسااااة المقترح ورفعه الى مجلس الكلية والذي يقوم بدورح برفع التوصاااايات الالزمة
الى لجنة الخطة الدراسية في الكلية.
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عنوان السياسة

تقييم الخطط الدراسية وتطويرها بشكل دوري

نص السياسة:
بناء على التغذية
تحرص الكلية على تقييم الخطط الدراسية بهدف تطويرها كل أربع سنوات
ل
الراجعة من األطراف المؤثرة في العملية التعليمية وهم المختصون األكاديميون ،الطلبة ،وأرباب العمل
وذلع إلعداد خريجين مزودين بالمعرفة والمهارات الالزمة لسوق العمل ولمواكبة التطور الحاصل في
مجال تكنولوجيا المعلومات .كما تحرص الكلية على تطبيق معايير االعتماد وضمان الجودة فيما يتعلق
بالمجاالت المعرفية لكل برنامج أكاديمي.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
-1
-2

-3

-4
-5
-6
-1
-8

تقوم لجنة الخطة الدراساااااية في كل قسااااام بتقييم الخطة الدراساااااية وذلع للتأكد من انساااااجامها مع
متطلبات هيئة االعتماد وضمان الجودة ومواءمتها مع اجتياجات سوق العمل.
يقوم كل من المختصاااااون األكاديميون والطلبة وأرباب العمل بتعبئة اساااااتبانات معدة من قبل (لجنة
الخطة الدراساااااااية ومتابعة ملفات المواد وإقرار الكتب والمكتبة) ومعتمدة من قبل مجلس الكلية
وذلع لتقييم الخطط الدراساااااااية لكل برنامج أكاديمي .تتيح هذح االساااااااتبانات لهذح األطراف باقتراح
اضافة ،حذف ،أو تعديل بعض محتويات الخطط الدراسيةأو اقتراح استحداث برنامج أكاديمي جديد.
تقوم لجنة الخطة الدراسية ومتابعة ملفات المواد وإقرار الكتب والمكتبة في الكلية برفع المقترحات
الالزمة لتطوير الخطط الدراساية الى مجلس الكلية اساتنادال الى مقترحات لجنة الخطة الدراساية في
األقسام ونتائج تحليل االستبانات،وذلع من خالل:
إضافة أو حذف مواد من الخطة الدراسية.
تعديل المتطلب السابق للمواد.
تحديث الكتاب المنهجي المستخدم في تدريس المواد.
اضافة مواد جديدة الى الخطة الدراسية.
يقوم مجلس الكلية بمناقشة التوصيات ورفعها الى لجنة الخطة الدراسية في الجامعة.

عنوان السياسة

القبول في الدراسات العليا

نص السياسة:
يقبل الطالب في درجة الماجستير حسب تخصصه وفقا ل لمبدأ العدالة وتكافؤ الفرص وعمالل بالتعليمات
المنصوص عليها.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1تقديم طلب االلتحاق بدراسة الماجستير للتخصص المطلوب.
 -2دراسة الطلب للتأكد من تحقيق شروط القبول المطلوبة لكل تخصص.
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عنوان السياسة

مراجعة سياسات واجراءات استحداث البرامج األكاديمية وتطويرها وايقافها

نص السياسة:
تقوم الجامعة و من خالل لجنة الخطة الدراسية بمراجعة سياسات و اجراءات استحداث البرامج
بناء على تعليمات وزارة التعليم العالي و متطلبات هيئة االعتماد
األكاديمية و تطويرها و إيقافها و ذلع ل
و باالعتماد على التغذية الراجعة من أرباب العمل و دراسااااة متطلبات سااااوق العمل و التوصااااية بتطوير
هذح السياسات.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1دراساااة تعليمات وزارة التعليم العالي أو متطلبات هيئة االعتماد أو تحليل نتائج االساااتبانات الخاصاااة
بأرباب العمل أو دراسة متطلبات سوق العمل.
 -2التوصية بتغيير السياسات و االجراءات المتعلقة باستحداث و تطوير و ايقاف البرامج األكاديمية.
عنوان السياسة

ايقاف البرامج األكاديمية

نص السياسة:
تقوم الكلية بمراجعة البرامج األكاديمية والتوصاااااااية بايقاف أو تجميد أحدها في حال تدني عدد
الطلبة المسااااجلين في البرنامج وانخفاض الطلب على التخصااااص المعني من قبل سااااوق العمل على أن
توفر الكلية جميع الموارد الالزمة لتخريج الطلبة المسجلين فيه مسبقا
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 .1تصدر عمادة القبول والتسجيل قوائم تبين أعداد الطلبة في البرامج األكاديمية للكلية.
 .2في حال انخفاض أعداد الطلبة لبرنامج أكاديمي معين ولعدة سنوات ،يقوم رئيس القسم المعني برفع
توصية الى عميد الكلية بايقاف أو تجميد البرنامج األكاديمي.
 .3يقوم العميد ،وبعد دراسة المقترح ،برفعه الى لجنة الخطة الدراسية في الجامعة.
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عنوان السياسة

تقييم مادة دراسية

نص السياسة:
تحرص الكلية على عمل تقييم للمادة الدراسية المطروحة من قبل الطلبة والمدرسين نهاية كل
فصل دراسي.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1يقوم كل من الطلبة والمدرساااين بتعبئة اساااتبانة خاصاااة لتقييم المادة التعليمية من قبلهم والمعدة من
قبل (لجنة الخطة الدراساااااااية ومتابعة ملفات المواد وإقرار الكتب والمكتبة) ومعتمدة من قبل مجلس
الكلية.
 -2يتم تفريغ وتحليل االستبانة.
بناء على النتائج.
 -3يتم وضع التوصيات بتحسين وتطوير المادة التعليمية أو اعتمادها ل

عنوان السياسة

سياسة معادلة المواد

نص السياسة:
تتبع الكلية ساااااااياساااااااة معادلة المواد للطلبة المنتقلين داخليا ل و خارجيا ل و المنبثقة من التعليمات
الصادرة من رئاسة الجامعة و تعليمات وزارة التعليم العالي بهذا الخصوص.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1اسااااتالم طلبات المعادلة المرساااالة من قساااام القبول والتسااااجيل في عمادة الكلية و تحويلها الى لجنة
معادلة المواد
 -2تدقيق نتائج عمل لجنة المعادلة وارسال المعاملة الى قسم القبول والتسجيل.
 -3مراجعة سااااياسااااات و اجراءات معادلة المواد تبعا ل لتغير تعليمات وزارة التعليم العالي و تماشاااايا ل مع
رؤية و رسالة الكلية.
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عنوان السياسة

التخرج من الدراسات العليا

نص السياسة:
تمنح درجة الماجستير للطالب بعد تحقيقه لشروط التخرج من التخصص المطلوب.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 .1اجتياز الطالب االمتحانات الخاصاااة بكل المواد الدراساااية المطروحة في التخصاااص والحصاااول على
معدل تراكمي ال يقل عن (.)%15
 .2اجتياز مناقشة الرسالة في حال اختيار مسار الرسالة
 .3النجاح في االمتحان الشامل في حال اختيار مسار االمتحان الشامل.
عنوان السياسة

تقييم أداء الطلبة

نص السياسة:
دعم تعلم وتدريب الطلبة وتطوير مهاراتهم ،وذلع من خالل تزويدهم بالمعارف والمهارات والقيم
التي توصلهم إلى درجة عالية من التميز للمنافسة في سوق العمل بسهولة ويسر ،وأداء مهامهم بنجاح
ومهنية.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1نشر تعليمات منح درجة البكالوريوس في دليل الطالب
 -2إدراج أدوات تقييم أداء الطلبة المختلفة في خطة كل مساق دراسي
 -3تبيان النسبة المئوية المنجزة لكل مساق من خالل مدرس المساق إلى رئاسة القسم
 -4تنفيذ أدوات التقييم من خالل مدرس كل مساق
 -5تحليل ومناقشة نتائج التقييم في مجلس القسم ثم في مجلس الكلية
 -6تقييم الشركات للطلبة من خالل مساق التدريب العملي.
 -1قياس مدى تحقيق الطلبة لمخرجات التعلم من خالل امتحان الكفاءة التجريبي والرسمي
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عنوان السياسة

تقييم أعضاء هيئة التدريس

نص السياسة:
يتم تقييم عضاااااو هيئة التدريس بوساااااائل متعددة ومن قبل جهات مختلفة .كما ويتم تحليل نتائج
التقييم وذلع بهدف رفع مساااااااتوى األداء األكاديمي لعضاااااااو هيئة التدريس وفقا للواجبات التدريساااااااية
والبحثية وخدمة المجتمع.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1تقييم الزميل للزميل
 -2تقييم رئيس القسم لعضو هيئة التدريس
 -3تقييم العميد ألعضاء هيئة التدريس االداريين.
 -4تقييم الطالب لمدرس.
 -5تقييم الجامعة ألبحاث عضو هيئة التدريس ألغراض الترقية.
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االستبانات المرتبطة بالبرامج األكاديمية
عنوان االستبانة

رقم
1-3

استبانة رضا الطلبة عن مادة دراسية

2-3

استبانة تقييم المختصين األكاديميين لمادة دراسية

3-3

استبانة رأي الخريجين في الخطة الدراسية

4-3

استبانة تقييم المختصين األكاديميين للخطة الدراسية

5-3

استبانة استطالع اراء فئات المجتمع في الخطة الدراسية

6-3

استبانة خاصة برأي الجهات الموظفة للخريجين (أرباب العمل)

1-3

استبانة مدى وعي أعضاء الهيئة التدريسية والعاملين والطلبة بمخرجات التعلم
 1-8-3استبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم لقسم علم الحاسوب
 2-8-3استبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم لقسم نظم المعلومات الحاسوبية
 3-8-3استبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم لقسم هندسة البرمجيات
 4-8-3استبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر الطلبة المتوقع تخرجهم لقسم تكنولوجيا االنترنت
1-9-3

اسبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر المدرسين لقسم علم الحاسوب

2-9-3

اسبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر المدرسين لقسم علم الحاسوب

2-9-3

اسبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر المدرسين لقسم نظم المعلومات الحاسوبية

3-9-3

اسبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر المدرسين لقسم هندسة البرمجيات

4-9-3

اسبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر المدرسين لقسم تكنولوجيا االنترنت

1-11-3

استبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر أرباب العمل والمجتمع المحلي لقسم علم الحاسوب

2-11-3

اساااااااتبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر أرباب العمل والمجتمع المحلي لقسااااااام نظم المعلومات
الحاسوبية

3-11-3

استبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر أرباب العمل والمجتمع المحلي لقسم هندسة البرمجيات

4-11-3

استبانة مدى تحقيق مخرجات التعليم من وجهة نظر أرباب العمل والمجتمع المحلي لقسم تكنولوجيا االنترنت
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رقم الصفحة

البحث العلمي

)4

عنوان السياسة

( )11سياسات واجراءات البحث العلمي

نص السياسة:
 -1التأكيد على الفعل المتبادل بين النشاااااااط البحثي والنشاااااااط التعليمي ،لضاااااامان انعكاس نتائج البحث
العلمي من محتوى المقررات الدراسية.
 -2تأكيد أهمية اإلفادة في التراث العلمي العربي اإلسالمي.
 -3اقامة شراكات فعلية وتنظيمية وفنية بين الجامعة وقطاعات التنمية واالنتاج في الدولة.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1االرقاء بمستوى المجلة العلمية المتخصصة في العلوم االنسانية.
 -2اعطاء أهمية خاصة للبحث العلمي التطبيقي الذي يخدم خطط التنمية الوطنية.
 -3توفير األجواء والحوافز والظروف المناساااابة إلجراء البحوث العملية  ،وتشااااجيع نشاااار البحوث في
دوريات عالمية.
 -4تكريم المبدعين الباحثين  ،واعتماد أسااااااااليب جديدة لتقييم البحوث العلمية المقدمة لغايات الترقية
األكاديمية.
عنوان السياسة

( )13سياسات واجراءات االبتعاث وااليفاد

نص السياسة:
 -1التوسع المدروس في اإليفاد بما يتالءم وبرامج الجامعة وخططها الدراسية.
 -2السعي نحو تحسين التصنيف المحلي والدولي للجامعة.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1ايفاد أعضااااء هيئة التدريس الحاصااالين على شاااهادتهم العليا من المؤساااساااات الوطنية إلى جامعات
رصينة ضمن اتفاقيات خاصة تنظمها الجامعة.
 -2المتابعة المستمرة لتوفير متطلبات االعتماد العام والخاص للبرامج القائمة والمستحدثة.
 -3توفير متطلبات االعتماد الدولي لعدد من البرامج األكاديمية في الجامعة.
االستبانات المرتبطة بالبحث العلمي
رقم

عنوان االستبانة

.1
.2
Page 15 of 26

رقم الصفحة

المصادر المالية والمادية والبشرية

)5

عنوان السياسة

( )4سياسات واجراءات المصادر المالية

نص السياسة:
توفير المصادر المالية لتمويل أنشطة الجامعة المختلفة بما يتوافق مع رؤية الجامعة واهدافها
وقيمها االستراتيجية.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1تحديد الرسوم التي تستوفيها الجامعة من الطلبة بما يتوافق مع توجهاتها االستراتيجية.
 -2دعم أنشطة خدمة المجتمع.
 -3دعم أنشطة الخدمات الطالبية.
عنوان السياسة

( )5سياسات واجراءات المصادر المادية

نص السياسة:
توفير المصادر المادية وفقا لخطة طويلة األمد.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1الصيانة المستمرة للمصادر المادية للجامعة.
 -2تحديث األجهزة والمعدات والمختبرات بما يضمن األداء األفضل لجميع العمليات.
عنوان السياسة

( )16سياسات واجراءات اإلدارة االلكترونية

نص السياسة:
 .1اغناء القاعات الدراسية بوسائل تعليمية حديثة  ،والصيانة المستمرة لها....
 .2تطوير المصادر التعليمية الورقية وااللكترونية.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
-1
-2
-3
-4

حوسبة أعمال المكتبة والتسجيل والشؤون المالية.
تهيئة الكليات والوحدات اإلدارية للتعامل االلكتروني.
تدريب العالمين على البرامج االلكترونية.
تفعيل استخدام الوسائل التقنية الحديثة في العملية التعليمية.
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عنوان السياسة

( )18سياسات واجراءات تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت

نص السياسة:
 -1تطبيق اإلدارة االلكترونية في مختلف وحدات الجامعة.
 -2توفير البنية األساسية والمستلزمات الالزمة لتمكين أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة من استخدام
التكنولوجيا.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
بناء منظومة فاعلة لجمع وتحليل ونقل وتداول وحفظ واساااترجاع المعلومات من مختلف جوانب نشااااط
الجامعة وعالقتها التفاعلية المتبادلة مع بيئتها الخارجية.
عنوان السياسة

( )1الموارد البشرية

نص السياسة:
 -1االرتقاء بمستوى التأهيل والكفاءة للموارد البشرية العاملة في الجامعة.
 -2بناء قاعدة معلومات (تحدث سااااااانويا) تحدد حاجة الجامعة من أعضااااااااء هيئة التدريس  ،وتحديد
األولويات للتخصصات النادرة وغير المتوفرة في السوق المحلية.
 -3دعم الحرية األكاديمية  ،وتحقيق ضااامان االساااتقرار األكاديمي  ،وتعزيز مكانة عضاااوهيئة التدريس
ودورح في العملية التعليمية.
 -4توفير أعضاء هيئة تدريس اكفاء في مختلف التخصصات األكاديمية  ،واعتماد الجدارة واالستحقاق
الشفافية في االختيار والتعيين.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1التعيين من خالل إعالنات واسعة االنتشار تمهد الطريق إلى اجراء مقابالت شخصية الختيار األفضل.
 -2وضع معايير وشروط تعيين أعضاء هيئة التدريس وتحديثها لضمان العدالة والكفاءة.
 -3وضع معايير واضحة وموضوعية لتقييم أداء الموظفين والفنيين.
 -4وضع اجراءات تساعد على االرتقاء الوظيفي للعاملين المتميزين.
 -5تحديث أساليب التدريس وأساليب التقويم باستخدام وسائل تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت الحديثة.
 -6عقد دورات تهدف إلى تطوير قدرات أعضااااااااء هيئة التدريس في اساااااااتخدام تكنولوجيا في التعليم
والتعلم.
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عنوان السياسة

اعداد الموازنة المالية

نص السياسة:
توفير المصادر المالية لتمويل الكلية بما يتوافق مع رؤية ورسالة الكلية من خالل خطة مالية تعد
مطلع كل عام.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1تحديد رواتب منسوبي الكلية.
 -2تحديد المتطلبات المالية لدعم االنشطة الطالبية والمنهجية من قبل الكلية ومشاريع التخرج.
 -3تحديد المتطلبات المالية لدعم البحث العلمي ورسوم النشر واالشراف.
 -4تحديد المتطلبات المالية لدعم المصااادر المادية للكلية (اجهزة حاسااوب ،وتوابعها وقرطاساايه ومواد
مستهلكه ،ولوازم مكاتب).
 -5رفع الميزانية بعد اقرارها في مجلس الكلية لرئاسة الجامعة.
 -6توفير ميزانية مقرح من الجامعة للعمل بمفرداتها.

عنوان السياسة

األمن والسالمة

نص السياسة:
تحقيق مستوى عالي من ضمان سالمة المختبرات واجهزتها ومكاتب الكلية ومرافقها
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1مراقبة مرافق الكلية ومختبراتها من خالل كامرات مراقبة.
 -2توفير مشرف لكل مختبر في الكلية.
 -3توفير اجهزة اطفاء في كل مختبر وضمن مرافق الكلية.
 -4توفير خراطيم مياح وحساسات ولوحات تعليمات وملصقات الجراءات اولية للسالمة.
 -5توفير برامج الجهزة الحاسوب في المختبرات لحمايتها من الفيروسات.
 -6التعاون مع موظفي االمن في الجامعة للمحافظة على السالمة العامة.
 -1توفير خطة لالخالء في حالة الطوارئ عند موظفي االمن ولجنة المختبرات.
 -8االشراف والتنسيق لالجراءات االمنية في الكلية مع لجنة المختبرات.
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عنوان السياسة

التثبيت والترقية

نص السياسة:
 .1ترقية اعضاء هيئة التدريس في الكلية الى رتبة اكاديمية أعلى لرفع المستوى االكاديمي للكلية.
 .2تثبيت اعضاء هيئة التدريس ذوي الخبرة والكفاءة في العمل في الكلية للحفاظ على ديمومتها وتقليل
نسبة الدوران
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1تعبئة نماذج خاصة بالترقية/التثبيت وتقديمها للقسم األكاديمي الذي يقوم بعرضها على مجلس القسم
وبعد الحصول على موافقة القسم يتم رفع الترقيه/التثبيت للكلية بكتاب رسمي.
 -2تقوم الكلية بعرض الترقيه على لجنة البحث العلمي والتعيين والترقية في الكلية وبعد موافقة اللجنة
يتم عرضااها على مجلس الكلية للحصااول على الموافقة والتوصااية بالسااير باجراءات الترقية/التثبيت
ورفع كتاب بذلع لرئاسة الجامعة.
 -3تعرض الترقيه على اللجنة العلمية في الجامعة ،والتي تقوم بدورها بارسال األبحاث الى المحكمين.
 -4في حال حصاااااول الترقيه على التقييمات المناسااااابة حساااااب تعليمات الترقية/التثبيت في الجامعة تتم
الموافقة النهائية على الترقية/التثبيت عن طريق مجلس العمداء.
عنوان السياسة

التفرغ العلمي

نص السياسة:
التفرغ العلمي العضاء الهيئة التدريسية في الكلية يؤدي إلى النهوض بمستوى الكلية االكاديمي
والبحثي والتعاون مع المؤسسات االكاديمية والبحثية
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1تقديم طلب التفرغ العلمي الى القسااااااام االكاديمي الذي يعمل فيه طالب التفرغ العلمي وبعد موافقة
مجلس القسم يتم رفع الطلب للكلية.
 -2يعرض الطلب على لجنة البحث العلمي والترقية والتعيين للتأكد من تحقيق متطلبات الحصاااااااول على
التفرغ العلمي.
 -3يعرض الطلب على مجلس الكلية للحصول على الموافقة
 -4رفع الطلب للرئاسة للحصول على موافقة نهائية للتفرغ العلمي بعد عرضه على مجلس العمداء.
 -5يبلغ عضو هيئة التدريس بالرد إيجابا ل أو سلبال.
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االستبانات المرتبطة المصادر المادية والبشرية
رقم
1-5

رقم الصفحة

عنوان االستبانة
استبانة لقياس رضا الطلبة عن المصادر المادية والتجهيزات

.1

استبانة الرضا الوظيفي

من الجامعة

.2

استبانة استقصاء آراء الطالب حول خدمات الجامعة 2111

من الجامعة

.3

استبانة استقصاء آراء الطالب حول خدمات الجامعة 2116

من الجامعة

.4

استبانة استقصاء آراء الطالب حول خدمات الجامعة 2111

من الجامعة

.5

استبانة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة من الجامعة

1-6

.6

استبانة حول آراء الطلبة عن معرفتهم بحقوقهم وواجباتهم

2-6

.1

استبانة استطالع آراء الطالب في خدمتي التسجيل واإلرشاد

3-6
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)6

الخدمات الطالبية

عنوان السياسة

( )15سياسات واجراءات بناء الشخصية المتكاملة للطالب

نص السياسة
 -1تحقيق مسااااااتوى عال من رضااااااا المتعلمين في جميع جوانب الحياة الطالبية ،وذلع من خالل اعتماد
اساليب مختلفة للتغذية الراجعة ومعالجة مشكالتهم التحصيلية والسلوكية.
 -2توفير ا ليات الالزمة الحتضان ورعاية الموهوبين من الطلبة.
 -3البناااء العلمي والقيمي للطااالااب الجااامعي ،وتعزيز روح المواطنااة لااديااه ،ليكون قااادرا على االبااداع
والتعامل مع مستجدات العصر على نحو منفتح وهادف.
 -4تقديم خدمات االرشااااااااد الالزمة للطلبة ومسااااااااعدتهم على االختيار المهني بما يتوافق مع قدراتهم
وميلهم المهني في ضوء احتياجات سوق العمل.
االجراءات المرتبطة بالسياسة
 -1اشراع جميع األقسام العلمية واإلدارية في بناء وتنمية الصالت االنسانية.
 -2تكليف الوحدة التنظيمية المعنية في الجامعة بالتعاون مع عمداء الكليات ورؤسااااااء األقساااااام العلمية
بوضع آليات لبناء وتنمية صالت التفاعل مع الخريجين.
 -3توفير أنشطة المنهجية غايتها تعميق الروح الوطنية وتنمية قيم الوالء واالنتماء لدى الطلبة.
 -4تطوير برامج ارشادية لمساعدة الطلبة المتميزين أكاديميآ.
 -5تحديد صور المشاركة في المناسبات الدينية والوطنية.
 -6انشاء الصندوق التكافل االجتماعي للطلبة المحتاجين.
 -1التحديث المستمر لقاعدة بيانات الخريجين.
 -8عقد أنشطة مشتركة مع مؤسسات المجتمع المحلي لتوفير فرص عمل للخريجين.
 -9تقييم البرامج األكاديمية من قبل الخريجين ،وفق نموذج معتمد لهذح الغاية.
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عنوان السياسة

التوعية الطالبية وإجراءاتها

نص السياسة:
 .1االرتقاء بتقديم خدمات توعيه للطلبة بحقوقهم وواجباتهم ومسؤولياتهم بداية كل فصل دراسي.
 .2االرتقاء بتقديم خدمات اإلرشاد األكاديمي للطلبة في كل قسم وحسب المرحلة الدراسية.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 .1توزيع كتيب دليل الطالب على الطلبة الجدد.
 .2توفير نسخه من الدليل في كل قسم.
 .3تخصيص وقت معين من المحاضرة األولى لكل فصل دراسي لتعريف الطالب بحقوقهم وواجباتهم.
 .4إضاااااااافة فقرح توضااااااايحيه في خطة المادة الدراساااااااية ( )outlineلتعريف الطالب بتعليمات الكلية
بخصوص االمتحانات والغياب والحضور والغش والحرمان.
 .5تحديد مرشدين أكاديميين في األقسام بداية كل عام دراسي واعتمادح حسب األصول وإعالنه للطلبة.
 .6توجيه الطلبة لمتابعة المستجدات من خالل موقع الجامعة ولوحات اإلعالنات في األقسام والكليات.
 .1لقاء العميد ورؤساااااء األقسااااام وأعضاااااء الهيئة التدريسااااية بالطلبة بداية كل عام دراسااااي للتوعية
بالحقوق والواجبات والمسؤوليات والتعريف بأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
 .8لقاء رؤساء األقسام فصليا في القسم بطلبة كل قسم على حدح بداية كل عام دراسي للتوعية بالحقوق
والواجبات والمسؤوليات والتعريف بأعضاء هيئة التدريس بالكلية.
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عنوان السياسة

النشاطات الالمنهجية

نص السياسة:
تؤمن الكلية بأن التعلم يأخذ مكانه في مجموعة متنوعة من األشاااكال وفي ظل ظروف عديدة
ومتنوعة،وترى أن المسااهمة والمشااركة في أنشاطة اإلدارة المساؤولة عن األنشاطة والريادة الطالبية
في الكلية والهيئات الطالبية توفر اعترافا ل بالدور المهم للهيئات الطالبية في تنمية فرص للطلبة لتطوير
مهاراتهم كما تعزز الحياة في الحرم الجامعي.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1تشااااكيال لهيئات/الفرق الطالبية بما توافق مع سااااياسااااات الجامعة والمعايير التي تضااااعها اإلدارة
المسؤولة عن األنشطة
 -2بتشجيع األنشطة الثقافية واالجتماعية والتراثية والرياضية والترفيهية وتنمية المهارات القيادية،بما
يتفق مع السياسات واالجراءات وبما يؤدي إلى المساعدة في تحقيق رؤية ورسالة الكلية.
 -3توفير المرافق والموارد والتسهيالت الالزمة لجميع األنشطة الطالبية المناسبة .
 -4تصنيف الهيئات الطالبية بناء على طبيعتها وأهدافها إما أكاديمية أو رياضية أوفنية ... ،أو غيرذلع.
 -5اسناد مهمة االشراف على الهيئات الطالبية إلى احدا عضاء هيئة التدريس.
 -6االعالن للطلبة الراغبين عن شروط االشتراع في الهيئات.
 -1اختيار الطلبة وفقا ل للشروط المعلنة.

االستبانات المرتبطة بالخدمات الطالبية
رقم

عنوان االستبانة

.1

استبانة الجامعة لبيان آراء الطلبة عن خدمات الجامعة

1-6

استبانة رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة من الجامعة

2-6

استبانة استطالع اراء الطالب بمعرفتهم بحقوقهم وواجباتهم

3-6

استبانة استطالع آراء الطالب في خدمتي التسجيل واإلرشاد

4-6

استبانة ارباب العمل
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رقم الصفحة
من الجامعة

)1

خدمة المجتمع والعالقات الخارجية

عنوان السياسة

( )14سياسات واجراءات تنمية العالقات اإليجابية في العمل

نص السياسة:
تنفيد أنشطة علمية مشتركة بين كليات الجامعة.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
عقد لقاءات مشتركة في المناسبات المختلفة ألعضاء أسرة الجامعة.

عنوان السياسة

( )21سياسات واجراءات خدمة المجتمع

نص السياسة:
 -1االنفتاح على تجارب المؤساااااااساااااااات الوطنية وتبادل الخبرات بين أعضااااااااء هيئة التدريس وهذح
المؤسسات.
 -2اإلسهام في تنمية المجتمع من خالل األنشطة التدريبية واالستشارية.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 -1عقد أنشطة بحثية وتدريبية مشتركة مع المؤسسات الوطنية.
 -2مشااااركة البحوث المهنية والساااياساااية واالجتماعية في األنشاااطة الجامعة  ،ومشااااركة الجامعة في
المناسبات الوطنية.
 -3مساعدة الطلبة المحتاجين على تجاوز الصعوبات المالية التي قد يمرون بها خالل فترة دراستهم.
 -4عقد أيام طبية مجانية لخدمة ابناء المجتمع المحلي.
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عنوان السياسة

العالقات الخارجية

نص السياسة:
توسيع وتعزيز عالقات الجامعة/الكلية مع الجامعات/الكليات والمؤسسات الرائدة عالميا ل واقليميا ل
من خالل برامج اكاديمية وعملية.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
 .1وضع برامج للتبادل االكاديمي وبرامج الماجستير المشتركة في مجاالت استراتيجية محددة.
 .2تشجيع البحث العلمي المشتركمع اخرين مع استمرار حصولهم على الدعوم المادية الخاصة بذلع.
 .3المساهمة في إدارة المشاريع الخارجية للجامعة التي تعني بالكلية وبرامجها.
 .4تنظيم مؤتمرات وورش عمل وندوات على المستوى االقليمي والدولي.
 .5توقيع ومتابعة االتفاقيات مع الجامعات االقليمية والدولية.
االستبانات المرتبطة بخدمة المجتمع و العالقات الخارجية
رقم
.1

عنوان االستبانة
استبانة تقييم فعالية ( لقاء ،ورشة عمل ،دورة تدريبية)

2-8

.2

استبيانة خاصة برأي الجهات الموظفة للخريجين (أرباب العمل)

6-3

.3

استبانة تقييم عمل لجنة

3-8
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رقم الصفحة

إدارة ضمان الجودة

)8

عنوان السياسة

( )19سياسات واجراءات وضمان الجودة

نص السياسة:
 -1تحقيق االنسجام بين منتجات النشاط البحثي ومتطلبات الجودة العالية.
 -2تصميم وتشييد ما اصلح على تسميته في األدب اإلداري ب"بيت الجودة" الذي يقوم على التوجه
االستراتيجي والسياسات االستراتيجية والتخطيط االستراتيجي.
االجراءات المرتبطة بالسياسة:
وضع ا ليات المناسبة لضمان االستجابة المستمرة لمعايير ضمان الجودة المحلية والعالمية.
االستبانات المرتبطة بضمان الجودة
عنوان االستبانة

رقم
1-8

استبانة رضا الطلبة عن جودة التعليم والتعلم بالكلية

2-8

استبانة تقييم فعالية (لقاء ،ورشة عمل،دورة تدريبية)...

3-8

استبانة تقييم عمل لجنة

4-8

استبانة نشر ثقافة الجودة لدى العاملين في الكلية
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رقم الصفحة
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اﻻﺳﺘﺒﻴﺎﻧﺎت

1-3
جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة رضا الطلبة عن مادة دراسية
(اجراءات متابعة العملية التدريسية واالمتحانات)
تهدف هذه االستتتتبانة الق تمييأل اءداء وتحستتتين الم رجات لمواد الت صتتتي ال ال طة الدراستتتية وليي لال ة ع قة ال تمييأل
الطلبة لذا يهمنا اإلط ع علق رةيكأل ال تمييأل المادة الدراستتتتتتتية ومدئ الاامدة المعراية والمهارات العملية التل
جنيتموها ةثناء دراستكأل .شاكرين لكأل حسن تعاونكأل.
يعبأ هذا الجدول من قبل مدري المادة:

رقأل المادة الدراسية

اسأل المادة الدراسية

الاصل/السنة الدراسية

المسأل اءكاديمل

( اإلجابات ال هذا الجدول تعبأ من قبل الطالب).
يرجق وضع إشارة ( ) ةماأل ال يار المناسب لكل من المدرات واءهداف والمهارات المذكورة ةدناه( :مراق
الوصف التاصيلل للمادة).
م حظة :االجابة قد تكون نسبة التحمق ةو سلأل درجات للتمييأل تبدة بـِ ( )1وتنتهل ب ( )5تمييأل عالل جداً:
4
5
اءهداف /الم رجات المتوقعة للمادة الدراسية
ت
%80 %100
(كما وردت ال الوصف التاصيلل للمادة )

3

2

1

%60

%40

%20

1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

عزيز الطالب :ال تتردد ال تمديأل ة م حظات ةو اقتراحات من شأنها تحسين مضمون المادة الدراسية ةو طريمة عرضها وشرحها.

1
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات

استبانة تمييأل الم تصين االكاديميين لمادة دراسية
تهدف هذه اإلستتتبانة إلق تمييأل المادة الدراستتية من قبل الم تصتتين االكاديمين بهدف التحستتين والتطوير بناءاً علق إجاباتكأل لذا
يرجق وضتتتتتتتع ع مة (✓ ) ةماأل التمييأل المناستتتتتتتب من وجهة نظركأل حتق يتأل اإلستتتتتتتتاادة من ارامكأل ال اإلرتماء بمجمل العملية
التعليمية وتحميق متطلبات جودة التعليأل بالكلية.
يراق مع االستبيان الوصف التاصيلل للمادة الدراسية.
يعبأ هذا الجدول من قبلاءكاديمل الم تي:
رقأل المادة

قسأل

اسأل المادة

جامعة عدد الساعات

كلية

1

2

3

4

ةوالً -معلومات المستبين (تعبأ من قبل الش ي المستبين):
اسأل الم تي المستبين

الوظياة الحالية

الت صي العلمل الدقيق

ثانيا -التمييأل العاأل للمادة الدراسية (يعبأ من قبل الش ي المستبين بعد اط عال علق الوصف التاصيلل للمادة الدراسية):
معايير التمييأل

ت
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11

موااق()3

تعتبر ال مادة ضتتتتتتترور ية لمواك بة التطور العلمل واالن جازات العلم ية المرتب طة
بموضوعات الت صي
تعتبر المتتادة مهمتتة لمواكبتتة التمتتدأل التمنل)التكنولوجل والتصتتتتتتتنيعل(المرتبط
بموضوعات الت صي
تعتبر ال مادة جزء من االحت يا جات العمل ية لتلب ية متطل بات ستتتتتتتوق الع مل و/ةو
حاجات المجتمع
موضوعات المادة الدراسية كونها متطلب كما هو محدد ال الجدول ةع ه
مناسبة للامة المستهداة
المستوئ الدراسل للطالب المتلمل للمادة الدراسية يعتبر مناسبا لتحميق ةهدااها
المعلنة
الستتتاعات النظرية /العملية المحددة لتحميق موضتتتوعات المادة الدراستتتية تعتبر
م ممة لطبيعة المادة.
المتطلب السابق للمادة الدراسية يعتبر م مما لتواير االساي المعرال لدراسة
هذه المادة
الكتاب المعتمد لدراستتتتتتتة وتدريي المادة الدراستتتتتتتية يعتبر م مما وكاايا لهذا
الغرض
الكتب العلمية المحددة كمراجع علمية للمادة الدراستتتتتية م ممة وكااية لدراستتتتتة
المادة والتعمق ايها
الموضتتوعات المطروحة ال الوصتتف التاصتتيلل للمادة الدراستتية كااية ومناستتبة
لتحميق ةهدااها

ثالثا -الممترحات (يعبأ من قبل المستبين ال حال وجود م حظات ةو اقترحات لديال):
موضوعات يجب الغامها
موضوعات يجب اضااتها
م حظات :مثال :إلغاء المادة استبدالها...الخ

التاريخ:

توقيع المستبين:
2

محايد()2

غيرموااق()1
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جامعة الزرقاء  /كلية تكنولوجيا المعلومات
لجنة ال طة الدراسية

إستبانة رة ال ريجين بال طط الدراسية ال الكلية
تهدف هذه اإلستتتتبانة إلق إستتتتط ع لراء ال ريجين ايما يتعلق باري العمل واالستتتتاادة من المهارات التل
اكتسبها وتعلّمها ال الكلية
لذئ يرجق وضع إشارة ( ) ةماأل ما تجده يتناسب مع رةيك وما هو موجود اع ً ال حياتك العملية .شكراً
لمن حك جزءاً من وق تك لإل جا بة علق االستتتتتتتتب يان ل ما ل ها من دور ال تطوير العمل ية التعليم ية عل ما ً بأن
اإلجابات ستعامل بسرية تامة.
البند

.1

العبارة

إكتسبت مهارات معراية واكرية من

موااق()3

ل دراستل ال الكلية

ل دراستل

.2

إستادت من التدريب العملل

.3

إستادت من مشروع الت رج اق مجال عملل

.4

إستادت من اءنشطة الط بية و الدورات اق تنمية مهاراتل

.5

ةود اإللتحاق بالدراسات العليا

.6

تتوار المهارات والمعلومات الحديثة ال طة الكلية

.7

تتواكب البرامج الدراسية مع احتياجات سوق العمل

.8

ةحتياج لدورات تدريبية اضااية للتأهل للوظياة المناسبة

.9

ةقترح اتح ةقساأل وت صصات جديدة بالكلية لتواكب سوق العمل

 .11مدئ تواصل المعهد مع ةصحاب اءعمال
 .11ترتبط دراستل بالوظياة التق حصلت عليها
 .12تتواار وظامف اق مجال ت صصل
 .13سهولة حصولل علق وظياة اق مجال ت صصل
 .14م ءمة مستوئ مهاراتل العامة و التكنولوجية لسوق العمل
 .15ةتواصل مع موقع شمون ال ريجين علق صاحة المعهد اإللكترونية
 .16ةرغب اق المشاركة لتمديأل دمات لل ريجين
 .17ةرغب اق حضور اليوأل الم صي للماء ال ريجين ال الجامعة
ةنصح الطالب المتوقع ت رجال بتطوير ناسال بالدورات التدريبية و
.18
التعليأل الذاتق
ةنصح الطالب المتوقع ت رجال بإكمال دراستال العليا ليتيح لناسال
.19
ارصة ةاضل للمنااسة اق سوق العمل

3

محايد( )2غير موااق()1

المقترحات
مواد تمترح حذاها من ال طة الدراسية
مواد تمترح إضااتها الق ال طة الدراسية
مواد تمترح التعديل علق محتواها

شكراً لمساهمتكأل
االسأل والتوقيع

4
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جامعة الزرقاء  /كلية تكنولوجيا المعلومات
لجنة ال طة الدراسية

استبانة تمييأل الم تصين اءكاديميين ل طة دراسية
تهدف هذه اإلستبانة إلق تمييأل ال طط الدراسية من قبل الم تصين اءكاديمين بهدف التحسين و التطوير بناءاً علق إجاباتكأل لذا
يرجق وضتتتتتع ع مة (✓) ةماأل التميأل المناستتتتتب من وجهة نظركأل حتق يتأل اإلستتتتتتاادة من ارامكأل ال اإلرتماء بمجمل العملية
وتحميق متطلبات جودة التعليأل ال الكلية.
يراق مع االستبيان ال طة الدراسية.

رقأل ال طة

قسأل

عدد الساعات

ةوالً -معلومات المستبين (تعبأ من قبل الش ي المستبين)

الت صي العلمل الدقيق

اسأل الم تي المستبين

الوظياة الحالية

ثانيا ً -التمييأل العاأل لل طة الدراسية (يعبأ من قبل الش ي المستبين بعد اط عال علق ال طة والوصف
التاصيلل لم رجات التعليأل الدراسية):

ت

البند

موااق()3

.1

تعتبر المواد التتدراستتتتتتتيتتة مواكبتتة للتطور العلمل واالنجتتازات العلميتتة المرتبطتتة
بموضوعات الت صي بشكل عاأل

.2

تعتبر المواد الدراستتتتتية المواكبة للتمدأل التمنل (التكنولوجل والتصتتتتتنيعل) المرتبط
بموضوعات الت صي كااية

.3

المستتتوئ الدراستتل للطالب المتلمل للمواد الدراستتية يعتبر مناستتبا لتحميق ةهدااها
المعلنة

.4

الستتاعات النظرية و/ةو العملية المحددة لتحميق موضتتوعات المادة الدراستتية تعتبر
م ممة لطبيعة المادة.

.5

المتطلبات الستتابمة للمواد الدراستتية تعتبر م ممة لتواير االستتاي المعرال لدراستة
هذا الت صي

.6

تعتبر المواد ا لدراستتتتتتت ية ال ال طة جزء من االحت يا جات العمل ية لتلب ية حا جات
المجتمع

.7

تعتبر المواد الدرا سيةال ال طة جزء من االحتياجات العملية لتلبية متطلبات سوق
العمل

.8

م رجات التعلأل المنصتتتوي عليها ال الوصتتتف التاصتتتيلل لل طة الدراستتتية كااية
ومناسبة لتحميق ةهدااها

5

محايد()2

غير
موااق()1

ثالثا ً -الممترحات (يعبأ من قبل المستبين ال حال وجود م حظات ةو اقترحات لديال)
متتتواد تتتتمتتتتتتترح
الغامها
متتتتواد تتتتتمتتتتتتتتترح
اضااتها
متتتت حتتتتظتتتتات:
مثتتال :التعتتديتتل
علق متتتتادة ةو
استتتتتتتتبتتتتدالهتتتتا
...الخ

التاريخ:

توقيع المستبين
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة استط ع ةراء امات المجتمع ال ال طة الدراسية
تهدف هذ االس تتتبانة إلق اس تتتط ع ةراء اءشت ت اي المعنيين من المطاع ال اي والمطاع العاأل والمهتمين ب ريجل كلية تكنولوجيا المعلومات
بهدف التحستتين والتطوير وبناءاً علق إجاباتكأل لذا يرجق وضتتع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناستتب من وجهة نظركأل حتق يتأل اإلستتتاادة من
لرامكأل
(علما ً ةن ال طة الدراسية مرامة)
ةوال -معلومات المستبين (تعبأ من قبل الش ي المستبين):
اسأل الم تي المستبين

الوظياال الحاالية

المؤسسة التل يمثلها

ثانيا -التمييأل العاأل لل طة الدراسية) يعبأ من قبل الش ي المستبين بعد اط عال علق ال طة الدراسية المرامة مع هذا االستبيان(:
موااق()3

أل

البند

1

ال طة الدراسية تتوار ايها كل احتياجات المطاع من الموضوعات ال زمة للم تصين ال
هذا المجال

2

المعراة النظرية والعلمية التل توارها المواد الدراسية ال ال طة كااية لتأهيل كااءات ال
هذا الت صي

3

المواد العلمية التل تتوار ال ال طة الدراسية كااية لبناء المهارات التمنية والتطبيمية ال
هذا المجال

4

المعراة االدارية والتنظيمية التل تؤمنها ال طة الدراسية كااية ل ريجل الت صي
ريجو الجامعة يتميزون عن غيرهأل من ريجل الجامعات اء رئ(يعبأ ال حال التعامل مع
ريجل الكلية)

5

ثالثا -الممترحات (يعبأ من قبل المستبين ال حال وجود م حظات ةو اقتراحات لديال):
موضوعات نمترح إلغامها

موضوعات نمترح اضااتها

م حظات:

توقيع المستبين

التاريخ:
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غير موااق()1
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة اصة برة الجهات الموظاة لل ريجين (ةرباب العمل) /كلية تكنولوجيا
المعلومات
المسأل ...................
اسأل الجهة  ...................................المحترمين

السادة...................

الستتتتتتت أل عليكأل ورحمة ت وبركاتال يستتتتتتترنا التواصتتتتتتتتل معكأل كونكأل جهة توظيف ريجين من كلية
تكنولوجيا المعلومات ال جامعة الزرقاء ونكون من الشتتتتتتتتاكرين لكأل ال مستتتتتتتتاعدتنا لتمييأل ريجينا
واالستتتاادة من م حظاتكأل لتحستتين ةدامنا اءكاديمل واإلدار ال راد المجتمع وستتد حاجتال من ال برات
المت صتتصتتة ال المجال.لملين منكأل تعبمة اإلستتتبانة التالية مع الشتتكر الجزيل واءمل ال التواصتتل معكأل
دوماً.
التمييأل ال اي(:يرجق وضع ةشارة ةماأل اإلجابة التل ت تارونها ةماأل كل سؤال)
موااق( )3محايد()2

السؤال
يتمتع ريجو كلية تكنولوجيا المعلومات بالجودة العالية
تتواارالمهارات اءساسية لدئ ريجل كلية تكنولوجيا المعلومات
تتواارالمهارات الانية ال زمة لل ريج ءداء العمل
يتمتع ال ريج بمدرةعلق اداء المهاأل التل يكلف بها
تتواارالمعارف والمعلومات الحديثة ال زمة ءداء المهاأل المطلوبة
يعتبرال ريج ملما ً بمهارات العمل الجماعل
يتمتع بروح المبادرة
يمتلك المدرةعل ىالتغلب علق صعوبات العمل
يلتزأل بأنظمة العمل
يتمتع باالنضباط والتميد بأوقات العمل
يتمتع باتمان المهارات ال زمة للوظياة
المواد العملية التل تتوار ال ال طة الدراسية كااية لبناء المهارات
التمنية والتطبيمية ال هذا المجال
يت مأل ريجو الكلية مع احتياجات سوق العمل
يمتلك مهارات االتصال الاعال والعمل بروح الاريق ال زمة ءداء مهاأل
العمل
ينااي ريج كلية تكنولوجيا المعلومات ال جامعة الزرقاء مع ريجل
الجامعات اء رئ
8

غير موااق()1

التمييأل العاأل ( :اي بممارنة احتياجاتكأل الاعلية للت صتتتي ال المجال مع المستتتتوئ الذئ يتحلق بال الموظايين
اعليا)
ةهأل اإليجابيات التل تجدونها ال
الموظاين ةو المتمدمين للعمل

ةهأل السلبيات التل تجدونها لدئ
الموظاين المتمدمين للعمل
موضوعات الت صي التل
تجدون ااتمار للمعراة بها عند
الموظاين ةو المتمدميين للعمل
المهارات الضرورية والتل
ياتمر لها الموظاين ةو
المتمدمين للعمل

ما هل متطلبات ال ريج المتميز
واق االحتياجات سوق العمل؟

ممترحات لتحميق التواصل الاعال
بين الجامعة ورجال اءعمال
والمستايدين من ال دمة لت ريج
كااءات بشرية مؤهلة واق
احتياجات سوق العمل المتطورة:
بناء علق تجربتك هل لديك ة
اقتراحات للكلية تساعد ال تحسين
مهارات ريجيها؟

-1
-2
-3
-1
-2
-3
-1
-2
-3
-1
-2
-3

-1
-2

-3

-1
-2
-3

-1
-2
-3
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة مدئ وعل ةعضاء الهيمة التدريسية والعاملين والطلبة لم رجات التعلأل المتوقعة من البرامج
اءكاديمية المطروحة /كلية تكنولوجيا المعلومات
ت هدف هذه اإلستتتتتبانة إلق تمييأل مدئ وعل ةعضتتتتاء الهيمة التدريستتتتية والعاملين والطلبة لم رجات التعلأل
المتوقعة من البرامج اءكاديمية لذا يرجق وضع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناسب من وجهة نظركأل حتق
يتأل اإلستاادة من لرامكأل ال اإلرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات الجودة ال الكلية.
السؤال

ةحد العاملين

عضو هية تدريي

طالب

ما هو دورك ال الكلية؟

السؤال

علأل الحاسوب

هندسة البرمجيات

نظأل المعلومات
الحاسوبية

تكنولوجيا
االنترنت

متتتتا التتتبتتترنتتتتامتتتج
االكتتتاديمل التتتذ
تنتمل اليال؟

السؤال

اعرف م رجات ةعرف م رجات ةعرف م رجات
التعلأل و لكن ال
التعلأل وااهأل
التعلأل وااهمها
جميعا ً
ااهمها
بعضا ً منها

ما درجة وعيك ب صتتتتتتتوي
م رجتتتتات التعلأل للبرنتتتتامج
اءكاديمل الذ تنتمل لال؟

11

ال ةعرف
م رجات التعلأل
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة الطلبة المتوقع ت رجهأل ال م رجات التعليأل– إجراءات تنايذ مهاأل لجنة ال طة الدراسية ال كلية
تكنولوجيا المعلومات
تهدف هذه اإلستتتتتبانة استتتتتط ع ةراء الطلبة عن مدئ تحميمهأل لم رجات التعليأل ال قستتتتأل علأل الحاستتتتوب لذا
يرجق وضتتتتع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناستتتتب من وجهة نظركأل حتق تتأل اإلستتتتتاادة من لرامكأل ال االرتماء
بمجمل العمليال التعليمية وتحميق متطلبات الجودة والتعلأل ال الكلية.
عزيز الطالب\ة يرجق تحديد درجة رضاك عن الم رجات التالية لمسأل علأل الحاسوب

ت
1
2
3
4
5

موااق()3

البند
المدرة علق تطوير ةنظمة برمجية تلبل حاجات المؤسسات
والشركات
معراة البنية الدا لية والتنظيمية وةنظمة التشغيل الم تلاة
للحاسوب
المدرة علق إدارة وتطوير شبكات الحاسوب ال ة مؤسسة ةو
شركة
المدرة علق إدارة وتطوير ةنظمة المعمومات وقواعد البيانات
المتواجدة ال المؤسسات والشركات المحوسبة
اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية

 6امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة الطلبة المتوقع ت رجهأل ال م رجات التعليأل – إجراءات تنايذ مهاأل لجنة ال طة الدراسية ال كلية
تكنولوجيا المعلومات
تهدف هذه االستتتتتتتبانة الق استتتتتتتط ع ةراء الطلبة عن مدئ تحميمهأل لم رجات التعليأل ال قستتتتتتأل نظأل
المعلومات الحا سوبية لذا يرجق و ضع ع مة ( )ةماأل التمييأل المنا سب من وجهة نظركأل حتق يتأل
اإلستاادة من لرامكأل ال االرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات الجودة والتعلأل ال الكلية.
عزيز الطالب\ة يرجق تحديد درجة رضاك عن الم رجات التالية لمسأل نظأل المعلومات الحاسوبية

ت

موااق()3

البند

المدرة علق جمع المعمومات وتصتتتتتتتنياها وت زينها واستتتتتتتترجاعها
1
ونشرها
 2المدرة علق تطوير وتشغيل البنق اءساسية ءنظمة المعمومات
المتدرة علق علق تطبيق النظأل الحتاستتتتتتتوبيتة ال م تمف المجتاالت مثتتل
 3قواعد البيانات وشتتتتتتتبكة اإلنترنت وتمنيات الوستتتتتتتتامط المتعددة وحاظ
المعمومات وةمنها
اهأل الوظامف الرميستتية التل تد ل ال نطاق عمل النظأل الحاستتوبية مثل:
4
ةسي المحاسبة والتمويل والتسويق وادارة الموارد البشرية وغيرها
 5اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية
 6امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة الطلبة المتوقع ت رجهأل ال م رجات التعليأل لمسأل هندسة البرمجيات– إجراءات تنايذ مهاأل لجنة
ال طة الدراسية ال كلية تكنولوجيا المعلومات
تهدف هذه اإلستتتتتتتبانة إلق استتتتتتتط ع ةراء الطلبة عن مدئ تحميمهأل لم رجات التعليأل ال قستتتتتتأل هندستتتتتتة
البرمجيات لذا يرجق وضتتتتع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناستتتتب من وجهة نظركأل حتق تتأل اإلستتتتتاادة من
لرامكأل ال اإلرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات الجودة والتعلأل ال الكلية.
عزيز الطالب\ة يرجق تحديد درجة رضاك عن الم رجات التالية لمسأل هندسة البرمجيات

ت

موااق()3

البند

المتتدرة علق استتتتتتتت تتداأل الطرق والمنيجيتتات الحتتديثتتة ال التحليتتل
1
والتصميأل والتطوير والتدقيق
المدرة علق استتتتت داأل اءدوات البرمجية الحديثة ال النمذجة وادارة
2
النظأل البرمجية
 3المدرة علق علق إجراء دراسات الجدوئ والم اطر
المدرة علق تطبيق مااهيأل هند سة البرمجيات ال م تلف المجاالت
4
مثل قواعد البيانات وشبكة اإلنترنت وتمنيات الوسامط المتعددة
 5اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية
 6امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة

13

محايد( )2غير موااق()1

1-8-3

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة الطلبة المتوقع ت رجهأل ال م رجات التعليأل – إجراءات تنايذ مهاأل لجنة ال طة الدراسية ال
كلية تكنولوجيا المعلومات
تهدف هذه اإلستتتتتتتتبانة استتتتتتتتط ع اراء الطلبة عن مدئ تحميمهأل لم رجات التعليأل ال قستتتتتتتأل تكنولوجيا
االنترنت لذا يرجق وضتتع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناستتب من وجهة نظركأل حتق تتأل اإلستتتاادة من لرامكأل
ال اإلرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات الجودة والتعلأل ال الكلية.
هذه االستبانة اصة باستط ع لراء الطلبة بمدئ تحميمهأل لم رجات التعليأل لبرنامج تكنولوجيا االنترنت
عزيز الطالب\ة يرجق تحديد درجة تحميمك لم رجات التعليأل التالية لمسأل تكنولوجيا االنترنت.

ت

موااق()3

البند

التمكن من المعارف والمهارات اءستتتاستتتية المتعلمة بعلوأل الحاستتتوب بصتتتاة عامة
 1وتكنولوجيا اإلنترنت علق وجال ال صوي.
ال مدرة علق تحم يل وتصتتتتتتتميأل وتمييأل ةنظ مة اإلنتر نت بطري مة تجمع بين االبتكتار
2
واإلبداع
 3المدرة علق است داأل ةحدث البرمجيات واءدوات المتعممة بتكنولوجيا اإلنترنت
المدرة علق العمل الجماعل كعضتتتو ال اريق التطوير مع االعتراف بأدوار اي رين
 4الم تماة دا ل الاريق واءساليب المتنوعة لتنظيأل المجموعة
 5اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية
 6امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة

11

محايد()2

غير موااق()1

1-9-3

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر المدرسين لمسأل علأل الحاسوب– إجراءات تنايذ مهاأل
لجنة ال طة الدراسية ال كلية تكنولوجيا المعلومات
تهدف هذه اإلستبانة إلق تمييأل مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر المدرسين لمسأل علأل
الحاسوب-لذئ يرجق وضع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناسب من وجهة نظركأل حتق يتأل اإلستاادة من
لرامكأل:
ةوال -معلومات المستبين (تعبأ من قبل الش ي المستبين)
الرتبة اءكاديمية

المسأل

الت صي

ثانيا -التمييأل العاأل لم رجات التعليأل لمسأل علأل الحاسوب

أل

البند

موااق()3

المدرة علق تطوير ةنظمة برمجية تلبل حاجات المؤستتتتتتتستتتتتتتتات
1
والشركات
معراة البن ية ا لدا ل ية والتنظيم ية وةنظ مة التشتتتتتتتغ يل الم تلاة
2
للحاسوب
المدرة علق إدارة وتطوير شتتبكات الحاستتوب ال ة مؤستتستتة ةو
3
شركة
المتتدرة علق إدارة وتطوير ةنظمتتة المعمومتتات وقواعتتد البيتتانتتات
4
المتواجدة ال المؤسسات والشركات المحوسبة
اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية
5
6

امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة

15

محايد( )2غير موااق ()1

1-9-3

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر المدرسين لمسأل نظأل المعلومات الحاسوبية–
إجراءات تنايذ مهاأل لجنة ال طة الدراسية ال كلية تكنولوجيا المعلومات

تهدف هذه اإلستتتتتتتتبانة إلق تمييأل مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر المدرستتتتتتتين لمستتتتتتتأل نظأل
المعلومات الحاستتتتوبية-لذئ يرجق وضتتتتع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناستتتتب من وجهة نظركأل حتق يتأل
اإلستاادة من لرامكأل:
ةوال -معلومات المستبين (تعبأ من قبل الش ي المستبين)
الرتبة اءكاديمية

المسأل

الت صي

ثانيا -التمييأل العاأل لم رجات التعليأل لمسأل نظأل المعلومات الحاسوبية

ت

موااق()3

البند

 1المدرة علق جمع المعمومات وتصنياها وت زينها واسترجاعها ونشرها
 2المدرة علق تطوير وتشغيل البنق اءساسية ءنظمة المعمومات
المدرة علق علق تطبيق النظأل الحاستتوبية ال م تمف المجاالت مثل قواعد
 3البيانات وشتتتبكة اإلنترنت وتمنيات الوستتتامط المتعددة وحاظ المعمومات
وةمنها
اهأل الوظامف الرميستتتتية التل تد ل ال نطاق عمل النظأل الحاستتتتوبية مثل:
 4ةسي المحاسبة والتمويل والتسويق وادارة الموارد البشرية وغيرها
 5اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية
 6امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة

16

محايد()2

غير موااق()1

3-9-3

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة الهيمة التدريسية ال مدئ تحميق م رجات التعليأل لمسأل هندسة البرمجيات– إجراءات تنايذ مهاأل لجنة
ال طة الدراسية ال كلية تكنولوجيا المعلومات
تهدف هذه االستبانة إلق تمميأل مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر المدرسين لمسأل هندسة
البرمجيات – لذئ يرجق وضع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناسب من وجهة نظركأل حتق يتأل اإلستاادة
من لرامكأل:
ةوال -معلومات المستبين (تعبأ من قبل الش ي المستبين)
الرتبة اءكاديمية

المسأل

الت صي

ثانيا -التمييأل العاأل لم رجات التعليأل لمسأل هندسة البرمجيات
ت

موااق()3

البند

المدرة علق استتتت داأل الطرق والمنيجيات الحديثة ال التحليل والتصتتتميأل
1
والتطوير والتدقيق
المدرة علق است داأل اءدوات البرمجية الحديثة ال النمذجة وادارة النظأل
2
البرمجية
 3المدرة علق علق إجراء دراسات الجدوئ والم اطر
المدرة علق تطبيق مااهيأل هندستتة البرمجيات ال م تلف المجاالت مثل
4
قواعد البيانات وشبكة اإلنترنت وتمنيات الوسامط المتعددة
 5اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية
 6امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة

17

محايد( )2غير موااق()1

1-9-3

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر المدرسين لطلبة قسأل تكنولوجيا االنترنت إجراءات
تنايذ مهاأل لجنة ال طة الدراسية ال كلية تكنولوجيا المعلومات
تهدف هذه االستبانة إلق تمميأل مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر المدرسين لمسأل تكنولوجيا
االنترنت –لذئ يرجق وضع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناسب من وجهة نظركأل حتق يتأل اإلستاادة من
لرامكأل:
ةوال -معلومات المستبين (تعبأ من قبل الش ي المستبين)
االسأل

الت صي

الرتبة اءكاديمية

ثانيا -التمييأل العاأل لم رجات التعليأل لمسأل تكنولوجيا االنترنت
ت
1
2
3
4

موااق()3

البند
التمكن من المعارف والمهارات اءستتتتتاستتتتتية المتعلمة بعلوأل الحاستتتتتوب
بصاة عامة وتكنولوجيا اإلنترنت علق وجال ال صوي.
المدرة علق تحميل وتصتتتتتتتميأل وتمييأل ةنظمة اإلنترنت بطريمة تجمع بين
االبتكار واإلبداع
المدرة علق استتتتتتتت داأل ةحدث البرمجيات واءدوات المتعممة بتكنولوجيا
اإلنترنت
المدرة علق العمل الجماعل كعضتتتتتتتو ال اريق التطوير مع االعتراف
بأدوار اي رين الم تماة دا ل الاريق واءستتتتتتتتاليب المتنوعة لتنظيأل
المجموعة

5

اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية

6

امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة

18

محايد()2

غير موااق ()1

1-11-3

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر ةرباب العمل والمجتمع المحلل لمسأل علأل الحاسوب–
إجراءات تنايذ مهاأل لجنة ال طة الدراسية ال كلية تكنولوجيا المعلومات

تهدف هذه االستبانة إلق تمييأل مدئ تحميق م رجات التعلأل من وجهة نظر ةرباب العمل والمجتمع المحلل /ق سأل
علأل الحاسوب لذا يرجق وضع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناسب من وجهة نظركأل حتق يتأل اإلستاادة من لرامكأل
ةوال -معلومات المستبين (تعبأ من قبل الش ي المستبين)
اسأل الم تي المستبين

الوظياال الحالية

المؤسسة التل يمثلها

ثانيا -التمييأل العاأل لم رجات التعليأل لمسأل علأل الحاسوب

ت

البند

موااق()3

 1المدرة علق تطوير ةنظمة برمجية تلبل حاجات المؤسسات والشركات
 2معراة البنية الدا لية والتنظيمية وةنظمة التشغيل الم تلاة للحاسوب
 3المدرة علق إدارة وتطوير شبكات الحاسوب ال ة مؤسسة ةو شركة
المدرة علق إدارة وتطوير ةنظمة المعمومات وقواعد البيانات المتواجدة ال
 4المؤسسات والشركات المحوسبة
 5اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية
 6امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة

19

محايد()2

غير موااق()1

1-11-3
جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر ةرباب العمل والمجتمع المحلل لمسأل نظأل المعلومات
الحاسوبية– إجراءات تنايذ مهاأل لجنة ال طة الدراسية ال كلية تكنولوجيا المعلومات
تهدف هذه اإلستتتبانة الق تمييأل مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر ةرباب العمل والمجتمع
المحلل /قستتتأل نظأل المعلومات الحاستتتوبية لذا يرجق وضتتتع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناستتتب من
وجهة نظركأل حتق يتأل اإلستاادة من لرامكأل.

ةوال -معلومات المستبين (تعبأ من قبل الش ي المستبين)
المؤسسة التل يمثلها

اسأل الم تي المستبين

الوظياال الحالية

ثانيا -التمييأل العاأل لم رجات التعليأل لمسأل نظأل المعلومات الحاسوبية

ت

موااق()3

البند

1

المدرة علق جمع المعمومات وتصتتتتتتتنياها وت زينها واستتتتتتتترجاعها
ونشرها

2

المدرة علق تطوير وتشغيل البنق اءساسية ءنظمة المعمومات

4

المتدرة علق علق تطبيق النظأل الحتاستتتتتتتوبيتة ال م تمف المجتاالت مثتتل
قواعد البيانات وشتتتتتتتبكة اإلنترنت وتمنيات الوستتتتتتتتامط المتعددة وحاظ
المعمومات وةمنها
اهأل الوظامف الرميستتية التل تد ل ال نطاق عمل النظأل الحاستتوبية مثل:
ةسي المحاسبة والتمويل والتسويق وادارة الموارد البشرية وغيرها

5

اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية

6

امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة

3

11

محايد()2

غير موااق()1

3-11-3

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر ةرباب العمل وامات المجتمع المحلل لمسأل هندسة
البرمجيات إجراءات تنايذ مهاأل لجنة ال طة الدراسية ال كلية تكنولوجيا المعلومات
تهدف هذه اإلستتتبانة الق تمييأل مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر ةرباب العمل والمجتمع
المحلل قستتتتأل هندستتتتة البرمجيات لذا يرجق وضتتتتع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناستتتتب من وجهة
نظركأل حتق يتأل اإلستاادة من لرامكأل.
ةوال -معلومات المستبين (تعبأ من قبل الش ي المستبين)
اسأل الم تي المستبين

المؤسسة التل يمثلها

الوظياال الحالية

ثانيا -التمييأل العاأل لم رجات التعليأل لمسأل هندسة البرمجيات
البند
ت
المدرة علق استتتتتتتت داأل الطرق والمنيجيات الحديثة ال التحليل والتصتتتتتتتميأل
 1والتطوير والتدقيق
المدرة علق استتتتتتتت داأل اءدوات البرمجية الحديثة ال النمذجة وادارة النظأل
 2البرمجية
 3المدرة علق علق إجراء دراسات الجدوئ والم اطر
المدرة علق تطبيق مااهيأل هندستتتتتتتتة البرمجيات ال م تلف المجاالت مثل
 4قواعد البيانات وشبكة اإلنترنت وتمنيات الوسامط المتعددة
 5اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية
 6امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة

11

موااق()3

محايد((2

غير موااق()1

1-11-3

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر ةرباب العمل والمجتمع المحلل لمسأل تكنولوجيا
االنترنت– إجراءات تنايذ مهاأل لجنة ال طة الدراسية ال كلية تكنولوجيا المعلومات

تهدف هذه اإلستتتبانة الق تمييأل مدئ تحميق م رجات التعليأل من وجهة نظر ةرباب العمل والمجتمع
المحلل /قستتتتأل تكنولوجيا اإلنترنت لذا يرجق وضتتتتع ع مة ( )ةماأل التمييأل المناستتتتب من وجهة
نظركأل حتق يتأل اإلستاادة من لرامكأل.
ةوال -معلومات المستبين (تعبأ من قبل الش ي المستبين)
اسأل الم تي المستبين

المؤسسة التل يمثلها

الوظياال الحاالية

ثانيا -التمييأل العاأل لم رجات التعليأل لمسأل تكنولوجيا االنترنت

البند
ت
التمكن من المعارف والمهارات اءساسية المتعلمة بعلوأل الحاسوب بصاة عامة
1
وتكنولوجيا اإلنترنت علق وجال ال صوي.
المدرة علق تحميل وتصتتتتتميأل وتمييأل ةنظمة اإلنترنت بطريمة تجمع بين االبتكار
 2واإلبداع
 3المدرة علق است داأل ةحدث البرمجيات واءدوات المتعممة بتكنولوجيا اإلنترنت
المتدرة علق العمتل الجمتاعل كعضتتتتتتتو ال اريق التطوير مع االعتراف بتأدوار
4
اي رين الم تماة دا ل الاريق واءساليب المتنوعة لتنظيأل المجموعة
 5اتمان مهارات االتصال باللغتين العربية واإلنجليزية
 6امت ك مهارات التحليل واإلدراك والبحث والمعراة

11

موااق()3

محايد( )2غير موااق()1

1-5

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانال لمياي رضا الطلبة عن المصادر المادية والتجهيزات
عزيز الطالب/الطالبة

تهدف هذه االستبانة لتمييأل مدئ تواير االمكانات المادية الكااية لمصادر التعليأل والتعلأل لتحميق لتحميق اهداف الكلية بناءعلق
اجاباتكأل لذا يرجق وضع ع مة ( √ ) ةماأل التمييأل المناسب من وجهة نظركأل حتق تتأل اإلستاادة من ةرامكأل ال االرتماء بمجمل
العملية التعليمية وتحميق متطلبات جودة التعليأل ال الكلية.

معايير التقييم
الفئة

موااق ()3

يتوار ال الكلية م تبرات بعدد مناسب
يتوار م تبرات بمعدات مناسبة (اجهزة حاسوب واجهزة عرض)
يتوار م تبرات مزودة ببرمجيات مناسبة للمواد التدريسية
يتأل التحديث علق المعدات ال الم تبرات (اجهزة حاسوب واجهزة عرض)
يتأل التحديث علق البرمجيات ال الم تبرات بما يناسب مع المواد التدريسية
يتأل تواير قاعات صاية ومعتمة بمعدات مناسبة (اجهزة حاسوب واجهزة
عرض)
يتأل التحديث علق المعدات ال الماعات الصاية والمعتمة
يتأل تواير جهاز حاسوب حديث لكل مدري
تتأل صيانة الم تبرات والماعات بمحتوياتها بشكل دور حسب الحاجة

مالحظات:

13

محايد ()2

غير موااق ()1

1-6

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة رضا الطلبة عن ال دمات الممدمة من الجامعة
تهدف هذه االستتتتتتتتبانة إلق استتتتتتتتط ع لرامكأل ايما يتعلق بال دمات الممدمة ال الجامعة ستتتتتتتعيا ً إلق االرتماء بهذه
ال دمات.
ةوالً  :معلومات عامة :
ةنثق
ذكـر
 -1اســـأل الطـالب/الطالبة ( :ا تيار ) -2 ......................الجنــــــــــــــي :
 -4الت صـــــــــي ............................. :
 -3الكليـــــــــــــة ............................ :
 -6الاصل الدراسل ............................:
 -5العاأل الدراسل ..........................:
ثانياً:علق الطالب/الطالبة وضع ع مة( √) تحت البديل االنسب الممابل للعبارة:
معايير التمييأل

موااق()3

1
2
3
4
5
6
7
8
9

حل المشاكل بين الطلبة

11

ةعداد وتصتتتتتميأل برامج تطبيمية لتمكين الطلبة من الحصتتتتتول علق ال برة العلمية
قبل الت رج

11
12
13
14

متابعة ةوضاع ريجل الجامعة وةيجاد اري عمل
متابعة سلوكيات الطلبة دا ل الحرأل الجامعل

اءسعار
عدد العمال
المرااق الصحية
اءثاث
الوقت ال زأل لتمديأل ال دمة
التواصل بين ةولياء ةمور الطلبة و العمادة
تمديأل اءرشاد اءجتماعل والتربو للطالب لمواجهة الصعوبات
تمديأل العون والمساعدة للطلبة من ل تشغيلهأل ال ةقساأل الجامعة

مساعدة الطلبة ال تواير المعلومات ال زمة لألكمال الدراسات العليا
تمديأل دمات متنوعة ذات جودة عالية لط بها
تمديأل العون والمساعدة للطلبة من

ل المنح الممدمة من صندوق الطلبة

15
16
17

تنمية المواهب اءدبية والثمااية والانية للطلبة

18

تنمية المهارات لدئ الط ب وتمدير ارصهأل التسويمية ال سوق العمل من
الدورات

تلبية رغبات الطلبة ال ممارسة اءنشطة الرياضية

11

ل

محايد()2

غير موااق()1

2-6

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة استط ع اراء الط ب بمعراتهأل بحموقهأل وواجباتهأل
ة ل الطالب  /ة تل الطالبة :
تهدف هذه االستبانة إلق استط ع لرامكأل ايما يتعلق بمعراتكأل بحموقكأل وواجباتكأل ال الجامعة.
ةوالً  :معلومات عامة :
 -1اســـأل الطـالب/الطالبة ( :ا تيار ).........................

 - 2الجنــــــــــــــي :

ذكـر

ةنثق

 -4الكليـــــــــــــة ................................ :

 -4الت صـــــــــي ............................. :

 -6العاأل الدراسل ................................:

 -6الاصل الدراسل .............................. :

ثانياً:علق الطالب/الطالبة وضع ع مة ( √) تحت البديل االنسب الممابل للعبارة.
معايير التمييأل

موااق ()3

.1

تتاح للطالب حرية البحث العلمل

.2

يحق للطالب الترشح النت ابات مجلي الطلبة

.3

يتوار للطلبة ارصة الحصول علق المعلومات

.4

ال يوجد تمييز بين الطلبة

.5

اللوامح واءنظمة الجامعية تساو بين جميع الطلبة

.6

يحترأل المدري إنسانية الطالب وكرامتال

.7

تتاح الوسامل التعليمية للطلبة بالتساو

.8

تمديأل شكاوئ واقتراحات للمسؤولين بدون وف

.9

يتاح للطلبة ممابلة المسؤولين ال الجامعة

.11

لدئ الطالب معراة بتعليمات الجامعة وانظمتها.

.11

استلأل الطالب نس ة من دليل الطالب.

.12

لتديق الطتالتب معراتة بوجود لجنتة تتاديبيتة العمتال الطلبتة الم تال اة
للتعليمات (الغش سوء السلوك .)......

.13

لد الطالب معراة بوجود حرمان ال حالة تجاوزه الغياب المسموح

15

محايد ()2

غير موااق ()1

3-6
جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة استط ع لراء الط ب ال دمتل التسجيل واإلرشاد اءكاديمل
ة ل الطالب  /ة تل الطالبة :
تهدف هذه االستتتتبانة إلق استتتتط ع لرامكأل ايما يتعلق ب دمتق التستتتجيل واإلرشتتتاد اءكاديمل ستتتعيا ً إلق االرتماء بالمستتتتوئ اءكاديمل
وتحميما ً لرسالة الجامعة وةهدااها.
ةوالً  :معلومات عامة :
ةنثق
ذكـر
 -2اســـأل الطـالب/الطالبة ( :ا تيار ) -2 ............................الجنــــــــــــــي :
 -4الت صـــــــــي ............................. :
 -5الكليـــــــــــــة ................................ :
 -6الاصل الدراسل ..............................:
 -7العاأل الدراسل ................................:
ثانياً:علق الطالب/الطالبة وضع ع مة( √ )تحت البديل االنسب الممابل للعبارة:

اوال :التسجيل

موااق()3

1

تأل إع ن نتامجل ال المواد علق موقع الجامعة بعد ث ثة ةياأل من انتهاء
ا تبار جميع المواد.

3

لد معراة تامة بعملية التسجيل االلكترونل.

4

استطيع ةن ةقوأل بعملية الحذف واإلضااة للممررات الدراسية الكترونياً.

5

لأل تواجهنل مشاكل ةثناء عملية التسجيل االلكترونل.

6

كانت مصادر مساعدتل الستكمال تسجيل المواد متواارة.

7

ةتيحت لل الارصة ال تيار اءوقات المناسبة لتسجيل المواد.

8
9

توجد إع نات وإرشادات واضحة ال الجامعة لمساعدتل ال استكمال
تسجيل المواد.
المرشد اءكاديمل ال المسأل متعاون معل لتحميق رغباتل ال تسجيل
المواد.

 11عملية التسجيل عن طريق عمادة المبول والتسجيل ال الجامعة منظمة.
وجدت تعاون من قبل الموظاين ال عمادة المبول والتسجيل لحل المشاكل
11
التل واجهتنل الستكمال تسجيل المواد.
تأل إع مل من قبل عمادة المبول والتسجيل بمواعيد تسجيل المواد والحذف
12
واإلضااة.
 13ةشعر بالرضا بشكل عاأل عن مستوئ دمة التسجيل للممررات الدراسية.
ثانيا :االرشاد االكاديمل
14
15
16
17

يوجد إع نات وإرشادات واضحة ال المسأل لمساعدتل للحصول علق
اإلرشاد اءكاديمل المناسب.
يشرح لل المرشد اءكاديمل الصلة بين المواد الدراسية وتااصيل ال طة
الدراسية للمسأل.
يساعدنل المرشد اءكاديمل ال تسجيل الساعات الدراسية المتواامة مع
قدراتل والنظاأل الجامعل.
يتواجد المرشد اءكاديمل ل الساعات المكتبية الم صصة لإلرشاد
اءكاديمل.

 18المرشد اءكاديمل ملتزأل بتوجيهل وحل مشك تل.
المرشد اءكاديمل متابعا لمدئ تمدمل ويمدأل لل النصح والتوجيال ةثناء
19
دراستل.
 21ةشعر بالرضا بشكل عاأل عن مستوئ دمة اإلرشاد اءكاديمل ال المسأل.
16

محايد()2

غيرموااق()1

4-6
جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانال لمياي رضا ارباب العمل
اوالً :معلومات المسأل ( يتأل تعباتها من قبل الكلية ):
المسأل ....................................................:
البرنامج............................................... :

تتمدأل جامعة الزرقاء بالشكر الجزيل لمؤسستكأل ال تياركأل المشاركة ال إستبانة رضا ةرباب العمل نحن ال جامعة
الزرقاء ملتزمون ال إكستتتتتتاب طلبتنا المهارات والتعليأل ال زأل للنجاح ال ستتتتتتوق العمل .وتمييأل برامجنا بصتتتتتتورة
مستمرة إليجاد طرق جديدة للتحسين.
تهدف هذه االستتتتتتتتبانة لتمييأل رضتتتتتتتا ةرباب العمل عن ريجل كلية تكنولوجيا المعلومات  -جامعة الزرقاء بهدف
بناء علق إجاباتكأل لذا يرجق وضتتع ع مة ( √ ) ةماأل التمييأل المناستتب من وجهة نظركأل حتق
التحستتين والتطوير ً
تتأل اإلستاادة من ةرامكأل ال االرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات جودة التعليأل ال الكلية.
ثانيا  :معلومات الجهة الموظاة (يتأل تعباتها من قبل الجهة المرسل اليها االستبانة):
المطاع :حكومل ☐ اي ☐
المسمق الوظيال لمعبئ االستبانة .................................................... :
اسأل المؤسســـــــــــــــــة/الشركــــة................................................. :
معايير التمييأل
(تتوار لدئ ريجل جامعة الزرقاء الذين عملوا ةو يعملون ال مؤسستكأل)
1

المعراة بالعلوأل ذات الصلة بالوظياة المشغولة

2

المهارات المتعلمة باداء الوظياة المشغولة

3

مهارات االتصال الشاو  /المكتوب

4

الاهأل واالستيعاب

5

المهارات المتمدمة است داأل الحاسوب

6

مهارات التاكير الناقد والممدرة علق حل المشك ت

7

مهارات البحث العلمل وتاسير النتامج

8

مهارات العمل ضمن اريق

9

المعراة بالمواعد والسلوكيات اء

موااق ()3

محايد()2

غير موااق()1

قية

 11المعراة بالحموق والواجبات
 11التنظيأل والت طيط
 12جودة العمل المنجز
 13مهارات الميادة
 14االنتاجية
 15االبداع واالبتكار ال مجال العمل
هل تتطلعون الق تعيين ريجل كلية تكنولوجيا المعلومات  -جامعة الزرقاء ال شركتكأل  /مؤسستكأل ال المستمبل نعأل ☐
☐
اعتماداً على خبرتكم ،كيف تستطيع الجامعة تحسين مستوى خريجيها لتتناسب واحتياجات شركتكم/مؤسستكم:

17

ال

1-8
جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة رضا الطلبة عن جودة التعليأل والتعلأل بالكلية

بناء علق إجاباتكأل لذا
تهدف هذه االستتتتتتتبانة إلق تمييأل جودة التعليأل والتعلأل بالكلية بهدف التحستتتتتتين والتطوير ً
يرجق وضتتتتع ع مة ( √ ) ةماأل التمييأل المناستتتتب من وجهة نظركأل حتق تتأل اإلستتتتتاادة من ةرامكأل ال االرتماء
بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات جودة التعليأل ال الكلية.
معايير التمييأل
موااق ()3

اوال :ااعلية العملية التدريسية
1

البرامج والممررات الدراسية ترتبط باحتياجات سوق العمل

2

طرق التعليأل حديثة ووسامل التعليأل متوارة

3

اعضاء هيمة التدريي يست دمون وسامل تعليمية متعددة

4

يشارك الط ب ال عملية التمويأل المستمر للعملية التعليمية دا ل الكلية طوال العاأل

5

اهداف البرامج والممررات واضحة ومحددة

ثانيا  :التعلأل الذاتل
1

تت ضمن الممررات الدراسية انماط م تلاة للتعلأل الذاتل

2

اساليب التعلأل الذاتل المست دمة دا ل الكلية متنوعة

3

تتواار ال الكلية مصادر متعددة للتعلأل الذاتل

5

يموأل االساتذة بتشجيع وتحايز الط ب علق التعلأل الذاتل

ثالثا  :المهارات المهنية والعامة
1

توار الكلية برامج م تلاة لتنمية المهارات الم تلاة للط ب

2

توجد ال الكلية انشطة وتدريبات لتنمية المهارات المهنية والعملية لدئ الط ب

3

يوجد ال الكلية وثامق تدل علق عمد ورش عمل وندوات

4

يوجد ال الكلية طة للتدريب الميدانل

5

التدريب الميدانل يتأل ال اماكن العمل الاعلية

رابعا  :تمويأل الط ب
1

يوجد الية واضحة ومحددة لتمويأل الط ب

2

تساهأل النتامج التعليمية المستهداة ال تنمية المهارات الذهنية والمهنية

3

االمتحانات ال تمتصر علق قياي مستوئ الحاظ امط

4

تتنوع اساليب التمويأل المست دمة مع الط ب

18

محايد ()2

غير موااق ()1

2-8

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة تمييأل اعالية ( لماء ورشة عمل دورة تدريبية )...
تهدف هذه االستبانة إلق تمييأل اعالية بهدف التحسين والتطوير بنا ًء علق إجاباتكأل لذا يرجق وضع ع مة ( √ ) ةماأل
التمييأل المناسب من وجهة نظركأل حتق تتأل اإلستاادة من ةرامكأل ال االرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات
جودة التعليأل ال الكلية.
الدرجة العلمية .................................................. :
/
للعاأل الجامعل :

المسأل .........................................
الاصل الدراسل..............................:
اسأل الاعالية

مكان تنايذ الاعالية

تاريخ تنايذ الاعالية

وقت تنايذ الاعالية

معايير تمييأل الاعالية
موااق ()3

الامة
1.

وضوح الاكرة الرميسية للاعالية وجاذبيتها

2.

عرض المضمون والمحتوئ العاأل للاعالية ووضوحها وجاذبيتها

3.

تنوع ةساليب تنايذ الاعالية

4.

وسامل التمنية المست دمة تأل توظياها بطريمة احترااية

5.

اإلع ن عن الاعالية

6.

الحضور للمعنين وتااعلهأل

7.

مكان تنايذ الاعالية

8.

مستوئ تنظيأل الاعالية

.9

محتوئ اللماء ال إثراء معارال ومهاراتل بالجودة

.11

التركيز علق كيايال تطبيق مااهيأل الجوده الشاملال

19

محايد ()2

غير موااق ()1

3 -8

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة تمييأل عمل لجنة
تهدف هذه االستتتبانة إلق تمييأل عمل لجان الكلية بهدف التحستتين والتطوير بنا ًء علق إجاباتكأل لذا يرجق وضتتع ع مة ( √ )
ةماأل التمييأل المناستتتتب من وجهة نظركأل حتق تتأل اإلستتتتتاادة من ةرامكأل ال االرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات
جودة التعليأل ال الكلية.
المسمق الوظيال لمعبئ االستبانة :
اسأل اللــــــــــــجـــــــــــــــــــــــنة :
معايير التمييأل
الامة

موااق ()3

إعداد ال طة السنوية للجنة.
صياغة ةهداف محددة وقابلة للمياي.
تمديأل اءاكار والممترحات.
التنظيأل والت طيط
عمد اجتماعات دورية وتوثيمها بمحاضر.
االلتزاأل بالمهاأل والمتطلبات.
االلتزاأل بمواعيد العمل.
مهارات العمل ضمن اريق
جودة العمل المنجز

م حظات:

31

محايد ()2

غير موااق ()1

4 -8
جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة نشر ثمااة الجودة لدئ العاملين ال الكلية
تهدف هذه االستبانة إلق استط ع اراء الهيمة التدريسية واالدارية تجاه ثمااة الجودة لدئ العاملين ال الكلية لذا
يرجق وضع ع مة ( √ ) ةماأل التمييأل المناسب من وجهة نظركأل حيث إن التغذية الراجعة منك علق بنودها ال غاية
االهمية والتل ستساهأل ال التطوير والتحسين المستمر
معايير التمييأل

اوالً :الجودة علق مستوئ الجامعة

موااق()3

1

توار الجامعة دامرة م تصة بإدارة الجودة

2

تعمل الجامعة علق تواير طة الجودة الشاملة للجامعة.

3
4
5
6

توار ال جام عة الموارد ال ماد ية التل تح تاج ها الكل ية ال إدارة عمل يات ضتتتتتتت مان
الجودة
ً
توار ال جام عة الموارد ال مال ية التل تح تاج ها الكل ية ال إدارة عمل يات ضتتتتتتت مان
الجودة.
توار الجامعة الموارد البشتتتتتتت يرية التل تحتاجها الكلية ال إدارة عمليات ضتتتتتتتمان
الجودة.
عمتتل الجتتامعتتة علق عمتتد اجتمتتاعتتات دو يريتتة للمتتاممين علق إدارة الجودة علق
مستوئ الجامعة

7

تنشر الجامعة كل مايتعلق بثمااة الجودة عبر اللوحات االع نية الم صصة لذلك.

8

تنشتتتر الجامعة كل ما يتعلق بثمااة الجودة عبر الوستتتامل االلكترونية الم صتتتصتتتة
لذلك.

9

تمدأل الجامعة دورات توعية بثمااة الجودة لجميع العاملين لديها

ثانيا  :الجودة علق مستوئ الكلية
1

لدئ الكلية لجنة م تصة بالجودة

2

تضع الكلية سياسة الجودة والرؤية والرسالة ال مكان بارز ال الكلية واالقساأل

3

تمدأل الكلية دورات تو يعية بثمااة الجودة لجميع العاملين لديها .

4

تتشتتتارك جميع الوحدات االكاديمية واالدارية ال الكلية بتصتتتميأل عمليات ضتتتمان
الجودة.

5

تموأل الكلية بتمييأل اعمال الجودة ال الكلية بشكل دور ومستمر
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غير موااق()1
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
إستبانة التدريب العملل
إستبانة اصة بطلبة التدريب
ة ل الطالب  /ة تل الطالبة :
تهدف هذه االستتتتتتبانة إلق استتتتتتط ع لرامكأل ايما يتعلق بالتدريب العملل ستتتتتعيا ً إلق االرتماء بالمستتتتتتوئ االكاديمل
وتحميما لرستتتالة الجامعة واهدااها .لذا يرجق وضتتتع ع مة ( √ ) ةماأل التمييأل المناستتتب من وجهة نظركأل حتق تتأل
اإلستاادة من لرامكأل ال االرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات جودة التعليأل ال الكلية.

معايير التمييأل

موااق()3

.1

يموأل مركز التدريب بمتابعة الحضور والغياب

.2

يموأل مركز التدريب بمتابعة شؤون التدريب بشكل يومل

.3

كانت االستاادة الانية من التدريب كبيرة

.4

كان التدريب ارصتتتتة كبيرة للتعرف علق بيمة العمل الحميمية
ال مجال تكنولوجيا المعلومات

.5

عرض علل العمل ال مركز التدريب

31
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
إستبانة التدريب العملل
إستبانة اصة بمراكز التدريب الميدانل
السادة مسؤولل التدريب العملل ال مراكز تدريب الطلبة:
تهدف هذه االستتتبانة إلق استتتط ع لرامكأل ايما يتعلق بالطلبة المتدربين ال مؤستتستتتكأل العامرة ليتستتنق لنا تطوير
مستتاق التدريب العملل ال الجامعة ستتعيا ً إلق االرتماء بالمستتتوئ االكاديمل وتحميما لرستتالة الجامعة واهدااها .لذا
يرجق وضتتتتتع ع مة ( √ ) ةماأل التمييأل المناستتتتتب من وجهة نظركأل حتق تتأل اإلستتتتتتاادة من ةرامكأل ال االرتماء
بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات جودة التعليأل ال الكلية.
إسأل المركز................................................... :
العنوان ...................................................... :
رقأل الهاتف.................................................. :
معايير التمييأل

موااق()3

.1

يلتزأل الطالب المتدرب بالدواأل.

.2

يموأل الطالب المتدرب بالمهاأل الموكلة إليال بإتمان.

.3
.4
.5

محايد()2

غير موااق()1

لدئ الطالب المتدرب المدرة علق التواصتتتتتتتل الاعال مع
اال رين.
يلتزأل الطالب بالتعليمات واالرشتتتتتتتادات المعلنة من قبل
مركز التدريب.
يموأل مشتتتتتتترف من قبتتل جتتامعتتة الزرقتتاء بزيتتارة مركز
التدريب ل ط ع علق سير تدريب الطالب

ال حالة عدأل رضاك عن مستوئ ةداء الطالب اما هل اءسباب ؟
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
يمكن إضااة ةية ممترحات ا رئ:
...................................................................................................................... ................................................
......................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
إستبانة مشاريع الت رج /للطلبة

إستبانة اصة بطلبة مشاريع الت رج
اعزامل طلبة المشاريع:
تهدف هذه االستبانة إلق استط ع لرامكأل ايما يتعلق بمشاريع الت رج ليتسنق لنا تطوير لليات العمل علق مشاريع
الت رج سعيا ً إلق االرتماء بالمستوئ االكاديمل .لذا يرجق وضع ع مة ( √ ) ةماأل التمييأل المناسب من وجهة نظركأل
حتق تتأل اإلستاادة من ةرامكأل ال االرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات جودة التعليأل ال الكلية.

موااق()3

معايير التمييأل
 .1اعتبر المشروع مادة اساسية ومهمة ال ال طة الدراسية.
 .2نلتمل بمشرف المشروع بشكل دور .
 .3كان التعاون بين اعضاء الاريق النجاز المشروع كبيراً.
يعتبر توزيع الع مات علق النشتتتتتتتاطات المتعلمة بالمشتتتتتتتروع
.4
عادال.
كان المشروع حاازا لتعلأل امور انية كثيرة ومايدة تساعد علق
.5
ايجاد عمل.
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات

إستبانة مشاريع الت رج  /للطلبة
إستبانة اصة بمتلمل ال دمة من المجتمع المحلل /مشاريع الت رج
السادة متلمل ال دمة من المجتمع المحلل:
تهدف هذه االستبانة إلق استط ع لرامكأل ايما يتعلق بمشاريع الت رج ليتسنق لنا تطوير اليات العمل علق مشاريع
الت رج وسعيا ً إلق االرتماء بالمستوئ االكاديمل.لذا يرجق وضع ع مة( √ ) ةماأل التمييأل المناسب من وجهة
نظركأل حتق تتأل اإلستاادة من ةرامكأل ال االرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات جودة التعليأل ال
الكلية.

موااق()3

معايير التمييأل

قاأل ةعضتتتتتتتاء الاريق بزيارات منتظمة للتعرف علق متطلبات
.1
النظاأل
 .2كان لدئ الاريق المدرة الاعالة علق التواصل معنا
اتستتتتتتتأل اريق العمتتل بتتالجتتديتتة ال انجتتاز المهتتاأل المتعلمتتة
.3
بالمشروع
 .4كان هناك تعاون واضح بين اريق العمل التماأل العمل
 .5لد الرغبة باست دأل المشروع بعد إنجازه ال مؤسستل
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
إستبانة مشاريع الت رج /للمشراين

إستبانة اصة بمشرال مشاريع الت رج
السادة مشرال مشاريع الت رج:
تهدف هذه االستتتبانة إلق استتتط ع لرامكأل ايما يتعلق بمشتتاريع الت رج ليتستتنق لنا تطوير اليات العمل علق
مشاريع الت رج وسعيا ً إلق االرتماء بالمستوئ االكاديمل .لذا يرجق وضع ع مة( √ ) ةماأل التمييأل المناسب
من وجهة نظركأل حتق تتأل اإلستتتتتتتتاادة من ةرامكأل ال االرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات
جودة التعليأل ال الكلية.

معايير التمييأل
.1
.2
.3
.4
.5

موااق()3

محايد()2

غير موااق()1

يلتزأل الطلبتتتة بحضتتتتتتتور اللمتتتاءات التتتدوريتتتة مع
المشرف.
مستتتتتتتتوئ التعتتتاون بين الاريق التمتتتاأل العمتتتل ال
المشروع .
يعتبر مشروع الت رج ذو اامدة علمية كبيرة للطالب.
يلتزأل الطلبتتتة بنموذج التمرير المعتمتتتد عنتتتد كتتتتابتتة
التمرير ال اي ال المشروع.
يعتبر توزيع الع متتات علق النشتتتتتتتتتاطتتات المتعلمتتة
بالمشروع عادالً.

ال حالة عدأل رضاك عن مستوئ ةداء الطلبة

اما هل اءسباب ؟

..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
يمكن إضااة ةية ممترحات ا رئ:
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة تمييأل الموقع والتعلأل االلكترونل للكلية
تهدف هذه االستبانة إلق تمييأل الموقع والتعلأل االلكترونل بهدف التحسين والتطوير بنا ًء علق إجاباتكأل لذا
يرجق وضع ع مة ( √ ) ةماأل التمييأل المناسب من وجهة نظركأل حتق تتأل اإلستاادة من ةرامكأل ال االرتماء
بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات جودة التعليأل ال الكلية.
المسأل ...................................

الدرجة العلمية ...............................

الاصل الدراسل..................... :

للعاأل الجامعل ............................. :
الموقع االلكترونل

ت

الاـــــمة

موااق ()3

 .1مدئ سهولة إيجاد المعلومات علق موقع الكلية.
 .2هل ةنت راض عن المحتوئ؟
 .3التنظيأل العاأل وسهولة الد ول.
 .4سهولة العثور علق اتصل بنا.
 .5تحميل المعلومات (السيرة الذاتية).
 .6مسميات روابط وايمونات الموقع تؤد الق المحتوئ المطلوب.
 .7جميع الروابط التل است دمتها تعمل بشكل صحيح.
التعلأل االلكترونل
 .1نظاأل التعلأل االلكترونل متوار العضاء الهيمة التدريسية.
 .2يست دأل اعضاء الهيمة التدريسية نظاأل التعلأل بشكل سهل.
 .3من ل نظاأل التعلأل االلكترونل تستطيع متابعة وظامف الطلبة.
 .4تتااعل مع الط ب من ل منتدئ ط بل (اقتراحات شتتتتتكاو
استبانات)
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات

نموذج تمييأل اءداء -تمييأل رميي المسأل لعضو هيمة التدريي
قسأل........................................

تعبأ من قبل رميي المسأل:
 .1معلومات ش صية عن عضو هيمة التدريي:
االسأل:
الرتبة العلمية:

الرقأل الوظيال:
ةستاذ 

ةستاذ مساعد 

ةستاذ مشارك 

الت صي الدقيق:

 .2امرات التمييأل:
الع مة الم صصة

الامــرة
 .1التدريي والمدرة علق تغطية المواد الم تلاة بكااءة.

7

 .2اإلسهاأل ال تطوير ال طط الدراسية ال المسأل.

7

 .3االلتزاأل بأوقات المحاضرات.

7

 .4االلتزاأل بالساعات المكتبية.

6

 .5االلتزاأل باإلرشاد اءكاديمل والناسل للطلبة.

6

 .6اإلسهاأل ال اإلشراف علق مشاريع الطلبة.

6

 .7اإلهتماأل بتطوير االمتحانات وةساليب التمييأل اء رئ.

6

 .8إعداد ملف المادة وااللتزاأل بموعد تسليمال.

6

 .9العمل بروح الاريق من
ونحوه.

ل تدريي المواد متعددة الشعب والمراقبات

7

 .11التغذية الراجعة من عملية تمويأل الزميل للزميل.

7

 .11نشر الكتب والبحوث العلمية والمشاركة ال المؤتمرات المحلية
والعالمية

7

 .12المشاركة والتااعل ال اللجان واجتماعات المسأل.

7

 .13المشاركة ال النشاطات العلمية.

7

 .14الممدرة علق التطوير الذاتل العلمل والبحثل.

7

 .15االلتزاأل باءنظمة والتعليمات وتمبل التوجيهات والعمل بها.

7

مجموع تمييأل رميي المسأل

38

111

الع مة المستحمة

.1م حظات رميي المسأل:
....................................................................................................................
...................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................
....................................................................................................................

رميي المسأل
 رميي المسأل:
 التوقيع:
 التاريخ:

/

توقيع عضو هيمة التدريي بعد االط ع
 االسأل:
 التوقيع:
 التاريخ:

/
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جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات
استبانة رضا منسوبل الكلية عن دمات اللجنة االجتماعية
تهدف هذه اإلستبانة إلق تمييأل ال دمات الممدمة من قبل اللجنة االجتماعية للعاأل الجامعل  ............./............بهدف
تحسينها وتطوير ادامها من ل إجاباتكأل .لذا يرجق وضع ع مة ( √ ) ةماأل التمييأل المناسب من وجهة نظركأل حتق تتأل
اإلستاادة من ةرامكأل ال االرتماء بمجمل العملية التعليمية وتحميق متطلبات جودة التعليأل ال الكلية.
المسأل ...................................

الدرجة العلمية ...............................:

الاصل الدراسل ........................

للعاأل الجامعل ................. /............ :
معايير التمييأل

ةوالً  -االع ن عن نشاط اجتماعل ال الكلية

موااق()3

 1تموأل اللجنة بالتبليغ عن النشاط بشكل واضح
 2تموأل اللجنة بالتبليغ عن النشاط قبل وقت كاف
ثانيا ً  :الرضا عن ال دمات الممدمة
 1تموأل اللجنة بكامل واجبها بتنظيأل البرامج اإلجتماعية والثمااية التل
ت دأل الكلية والمجتمع المحلل.
 2تنوع ال ال دمات والاعاليات الممدمة.
3

جودة ال دمات الممدمة من قبل اللجنة مناسب.

 4مستوئ تعامل المسؤولين (رميي اللجنة واالعضاء ) معك مناسب.
ثالثا ً  :الشؤون المالية
 1تجمع المبالغ من ةعضاء اللجنة بشكل عادل
 2توثق مبالغ االيراد والصرف بشكل مناسب

11

محايد ()2

غير موااق ()1

www.zu.edu.jo

ﻛﻠﻴﺔ ﺗﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺎ اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت

اﻟــﻨـﻤــــﺎذج

تاريخ االصدار  42 :حزيران 4002

ZU/OP07F020

رقم االصـ ـ ـ ـ ــدار 00 :

جامعة الزرقاء

مديرية القبول والتسجيل

نموذج تسجيل مواد في الفترة الصباحية للطالب المسائي
(قبل الساعة الثانية عشر)

الدكتور عميد كلية  ...........................................المحترم
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ،وبعد،،
)

أنا الطالب  .............................................ورقمي الجامعي ( :

)

تخصص. ...........................................:أرجو التكرم بالموافقة على تسجيلي للمادة /للمواد التالية على الفصل (
 ................../.............في الفترة الصباحية حسب اآلتي:
رقم المادة

اسم المادة

شعبة

موعدها
متعارضة

غير مطروحة

التخرج

متعارضة

غير مطروحة

التخرج

متعارضة

غير مطروحة

التخرج

متعارضة

غير مطروحة

التخرج

متعارضة

غير مطروحة

التخرج

اسم المرشد:
التوقيع والتاريخ:

يرجى ذكر المواد المتعارضة:
*
*
*
المواد المسجلة في المسائي:
رقم المادة

اسم المادة

الشعبة

موعدها

شرح عميد الكلية................................................................................................:التوقيع..................................:
قرار رئيس الجامعة..............................................................................................:التوقيع................................:
و

تاريخ االصدار  42 :حزيران 4002

ZU/OP07F015

رقم االصـ ـ ـ ـ ــدار 00 :

جامعة الزرقاء

مديرية القبول والتسجيل

اكتـ ـ ـ ـم ـ ـ ـ ـ ــال ع ـ ـ ـ ـ ـ ــالمـ ـ ـ ـ ـ ــة
المسجل العام المحترم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ،وبعد،،
قد تغيب الطالب  .......................................................و تخصصه .................................................. ....ورقمه الجامعي ................................
عن اإلمتحان النهائي بعذر رسمي ومعتمد من عميد كليته ،في الفصل  ......................................للعام الدراسي

/

في مادة  ................ ..............................................و رقمها ..........................................................شعبة ..............................................
وكانت نتائجه كما يلي :
االمتحان االول

االمتحان الثاني

اعمال اخرى

االمتحان النهائي

المجموع العام
رقما ً
كتابة

توقيع مدرس المادة

يرجى إجراء الالزم حسب االصول
واقبلوا فائق االحترام والتقدير



مرفق نسخة من نوذج الموافقة على غير مكتمل للطالب

توقيع عميد الكلية .............................
التاريخ .............../............./............

الستعمال دائرة القبول والتسجيل

-

شرح المسجل العام ......................................................................... ....................................................................................:

-

شرح مسجل الكلية ......................................................................... ....................................................................................:

تاريخ االصدار  42 :حزيران 4002

ZU/OP07F015

رقم االصـ ـ ـ ـ ــدار 00 :

جامعة الزرقاء

مديرية القبول والتسجيل

غ ـ ـ ـيـ ــر م ـ ـك ـ ـت ـ ـم ــل
الدكتور عميد كلية  ...........................................المحترم

السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ،وبعد،،
أنا الطالب  .............................................أدرس في تخصص  ...............................................ورقمي الجامعي ...........................
كنت مسجالً للمواد التالية في الفصل  ..........................................للعام الدراسي
اسم المادة

الرقم
.1

/

رقمها

تاريخ عقد االمتحان النهائي

مدرس المادة

.2
.3
.4
.5
.6
.7
وقد تغيبت عن االمتحانات النهائية التالية راجياً التكرم بالموافقة على اعتبار غيابي بعذر وعالمتي غير مكتمل في هذه المواد :
الرقم

رقمها

اسم المادة

مجموع اعمال الفصل
امتحان اول

امتحان ثاني

أعمال أخرى

تنسيب المدرس
المجموع

موافق

غير موافق

وكانت اسباب غيابي ( :يجب إرفاق العذر مع الطلب ).
............................................................................................... .............................................................................................................................
التاريخ .................................................

توقيع الطالب ........................... ......................
قرار عميد الكلية :

المسجل العام المحترم :
غير موافق

وتعد عالماته في المواد التالية (غير مكتمل )

موافق

1

2

3

4

5

6

توقيع العميد.................................................

التاريخ .................................................. ...
الستعمال دائرة القبول والتسجيل

-

شرح المسجل العام ...................................................................................................................................................................................

-

شرح مسجل الكلية ...................................................................................................................................................................................

التوقيع

تاريخ االصدار  42 :حزيران 4002

ZU/QP07F012

رقم االصـ ـ ـ ـ ــدار 00 :

جامعة الزرقاء

م ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـادة بديـ ـ ـ ـ ـ ـ ـلـ ـ ـ ـ ـ ـ ـة

وحدة القبول و التسجيل
المحتر

الدكتور عميد كلية
السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته  ،وبعد،،
انا الطالب  ..............................................ورقمي الجامعي ........................من كلية ....................................
تخصص ...............................................
أرجو التكرم بالموافقة على اعطائي مادة بديلة لمادة  ..................................................ورقمها..........................
) للعام
وذلك لغايات استكمال متطلبات التخرج نظراً النني من المتوقع تخرجهم في نهاية الفصل (
الجامعي ................../...............
................................................... .1
................................................... .2
................................................... .3
................................................... .4
................................................... .5
................................................... .6
و اقبلوا فائق اإلحترام
توقيع الطالب ...........................................
التاريخ ...................................................
تنسيب رئيس القسم ............................................التوقيع ............................التاريخ.................................
قرار العميد الكلية :
ال

أوافق

اوافق

وتعد مادة ....................................................................و رقمها ...........................................مادة بديلة
لمادة  ....................................................................ورقمها ...........................................لغايات التخرج
توقيع عميد الكلية ........................................:
التاريخ .....................................................:
الستعمال دائرة القبول والتسجيل
-

شرح المسجل العام .......................................................................................................................................................:

-

شرح مسجل الكلية ........................................................................................................................................................:

تقويم الزميل للزميل
تقويم الزميل للزميل
)(Peer – to – Peer Review

رقمها..............................................:
الموعد.............................................:

اسم المادة .............................................:
اسم المدرس ..........................................:
اسم المدرس الزائر :
................................................................................. .1
................................................................................. .2
................................................................................. .3
................................................................................. .4

التوقيع  ............................................................................... :التاريخ :

/

/
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يسلم الجزء العلوي لرئيس قسم  .......................................................ويسلم الجزء السفلي لمدرس المادة
مالحظات عضو الهيئة التدريسية (سري وخاص لمدرس المادة فقط ) :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................

التوقيع ............................................. :
التاريخ :

/

/
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عالمة مشروع 1
التــوقيــع:

اسم المشرف:
عنوان المشروع:
السنة الدراسية:

التاريخ:

الفصل:

 .1اسم الطالب االول.......................... :

الرقم الجامعي..................... :

القسم...............................................:

 .2اسم الطالب الثاني.......................... :

الرقم الجامعي...................... :

القسم...............................................:

 .3اسم الطالب الثالث.......................... :

الرقم الجامعي....................... :

القسم...............................................:

 .4اسم الطالب الرابع.......................... :

الرقم الجامعي....................... :

القسم..............................................:

1
 .1الحضور والغياب (12عالمة
)

عالمه لكل جلسة بواقع  12جلسات

 .2نوعية المشروع
( 5عالمات)
 .3تقارير سير العمل بواقع 3
تقارير في الفصل
( 5عالمات لكل تقرير)

فكرة المشروع
تقرير 1
تقرير 2
تقرير 3

 .4المناقشة ()% 72

الفصل االول( :المقدمة) %32
الفصل الثاني( :التحليل) % 20
الفصل الثالث( :التصميم) %12
خطة العمل%12 :

العالمة النهائية:

%011

2

3

4

كشف بأسماء المحرومين من دخول االمتحان النهائي
الكلية ................................................:

الفصل الدراسي (:

القسم ................................................:

اسم المادة ..................................................:

مدرس المادة .......................................:

رقم المادة ............................... .................:
التاريخ :

التوقيع ...............................................:

شعبة رقم (
الرقم

اسم الطالب رباعيا ً

الرقم الجامعي

)

/

/

/

)
عدد الغيابات دون عذر(كتابة)

مالحظات

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.12
.11
.12
.13
.14
.15

االستاذ الدكتور عميد كلية  .............................................المحترم
يرجى مخاطبة وحدة القبول والتسجيل التخاذ إجراءات حرمان الطلبة المذكورين أعاله من دخول االمتحان النهائي بسبب تجاوزهم عدد الغيابات المسموح بها.
قرار عميد الكلية ...................................... ............................................................... .........................................................................:
توقيع عميد الكلية .........................................................................

نموذج (طلب) إذن غياب عن المحاضرات
اسم الطالب ................................................................................................الرقم الجامعي.....................................................
الكلية .....................................................التخصص ................................................تاريخ تقديم الطلب......................................
أرجو التكرم بإعطائي إذن للغياب عن المحاضررررررات لمدة (
22
/22
(األول/الثاني/الصيفي)

)من تاريخ  ......................الى تاريخ  ........................لهذا الفصررررررل

وذلك بسبب :

................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
................................................................................................................
و محاضراتي هي كاآلتي:
الرقم

اسم المادة

مدرس المادة

وقتها

1
2
3
4
5
6
7


رأي عميد الكلية :

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................

توقيع عميد الكلية ......................................

نموذج استدعاء
الدكتور رئيس القسم المحترم
السالم عليكم و رحمة هللا وبركاته ،،،
أنا الطالب ....................................... :

الرقم الجامعي ................................... :

التخصص ....................................... :

عنوان الموضوع ..............................:

.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
.............................................................................................
توقيع الطالب .........................

أسماء حضور الطالب لإلمتحان
المادة.............................................

المدرس.....................................................

اليوم..............................................

التاريخ......................................................

الساعة...........................................

عدد طلبة الشعبة..........................................

عدد المتقدمين.................................
التسلسل

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.12
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.22
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.32
.31
.32
.33

اسم الطالب

الرقم الجامعي

التوقيع

أسماء حضور الطالب لإلمتحان
.34
.35
.36
.37
.38
.39
.42
.41
.42
.43
.44
.45
.46
.47
.48
.49
.52
.51
.52
.53
.54
.55
.56
.57
.58
.59
.62

نموذج التقديم للتدريب الميداني
(يعبأ من الطالب قبل بدء التدريب)
 اسم الطالب...............................................................................................................................
 الرقم الجامعي...........................................................................................................................
 التخصص................................................................................................................................
 عدد الساعات الدراسية المقطوعة دون الفصل الحالي..........................................................................
 عدد الساعات الدراسية بعد اجتياز الفصل الحالي................................................................................
 هل لديك مكان محدد للتدريب فيه ؟

ال

نعم
معلومات جهة التدريب :


اسم الجهة.........................................................................................................................................:

 العنوان:
 .1المدينة.............................................................................................................................................:
 .2الشارع............................................................................................................................................:
 .3رقم البناية والطابق..............................................................................................................................:
 .4أي معلومات تدل على المكان....................................................................................................................:


رقم الهاتف........................................................................................................................................:

 توقيع الطالب.....................................:
 التاريخ:

/

/
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كلية تكنولوجيا المعلومات

رصد عالمة التدريب العملي النهائية

قسم.......................

(نموذج المشرف)
اسم الطالب.................................:
العام الجامعي..............................:
مكان التدريب (اسم جهة التدريب):
-1

الرقم الجامعي........................:
الفصل..................................:

التقرير المقدم:
البند
تكامل العناصر الرئيسية في التقرير
المعلومات العلمية
الصياغة اللغوية
اإلخراج الفني
المظهر العام للتقرير و االلتزام بالتعليمات

(الدرجة من )3

 -2التواصل والمتابعة:
البند
المتابعة والتفاعل مع المشرف
تكامل التقاريراالسبوعية

(الدرجة من )5

 -3نوعية التدريب:
البند

(الدرجة من )5

شمولية ووتكامل التدريب
االرتباط بالواقع والدراسة النظرية
مدى االستفادة الفعلية
42/

المجموع
عالمة الطالب من 122
مصدر العالمة
مكان التدريب
المشرف
المناقش
المجموع

العالمة
32/
42/
32/
122/

مالحظات حول التقرير و المناقشة :

اسم المشرف.........................................:

التوقيع...................................:

كلية تكنولوجيا المعلومات

نموذج المشرف عن كل زيارة

قسم.......................

(يعبأ من قبل المشرف على التدريب)
بيانات الطالب
 اسم الطالب...............................................................................................................................
 الرقم الجامعي...........................................................................................................................
 مكان التدريب............................................................................................................................

مالحظات المشرف على التدريب

اسم المشرف............................................:
التوقيع....................................................:
تاريخ الزيارة............................................:

كلية تكنولوجيا المعلومات

رصد عالمة التدريب العملي

قسم.......................

(نموذج المناقش)
اسم الطالب.................................:
العام الجامعي..............................:
مكان التدريب (اسم الشركة):
-1

الرقم الجامعي........................:
الفصل..................................:

التقرير المقدم:
البند
تكامل العناصر الرئيسية في التقرير

(الدرجة من )4

المعلومات العلمية
الصياغة اللغوية
اإلخراج الفني

 -2العرض:
البند
التسلسل في شرح مادة التدريب

(الدرجة من )4

التمكن من المادة واالجابة عليها

 -3نوعية التدريب:
البند

(الدرجة من )2

الشمولية
االرتباط بالواقع
االرتباط بالدراسة النظرية للطالب
المجموع

32/

مالحظات حول المناقشة:

تمت المناقشة بتاريخ................................:
اسم المناقش..........................................:

الساعة...................................................:
التوقيع...................................................:

كلية تكنولوجيا المعلومات

قسم.......................

نموذج تقييم متدرب
(يعبأ من قبل الجهة المدربة)
رقم الطالب

اسم الطالب
أوالً :تقييم المواظبة على الدوام:
عدد أيام الغياب

مالحظات

عدد ساعات التأخير
عدد ساعات المغادرة
ثانياً :األقسام التي تدرب بها الطالب:
1
2
3

4
5
6

ثالثاً :التقييم العام للطالب:
عناصر التقييم

العالمة
القصوى

االلتزام بالتعليمات

5

االندماج المجتمعي مع الموظفين

5

تدوين المالحظات

5

تقبل التوجيه

5

المعرفة بالعمل و اإللمام به

5

القدرة على تحمل المسؤولية

5

التجميع

32

القسم
األول

القسم
الثاني

القسم
الثالث

القسم
الرابع

القسم
الخامس

القسم
السادس

مالحظات :
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
مسؤول التدريب:
االسم:
التوقيع:

نموذج رقم ()1
مقترح مشروع التخرج
 .1المعلومات الشخصية :
 oالطالب االول :
-

اسم الطالب  .............................................................:الرقم الجامعي .....................................................................:
التخصص ..............................................................:عدد الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح ........................................:
 22الفصل الدراسي .................................................:
/22
المعدل التراكمي  .................................:العام الدراسي

 oالطالب الثاني :
-

اسم الطالب  ..................................................................:الرقم الجامعي ................................................................:
التخصص ....................................................................:عدد الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح ..................................:
 22الفصل الدراسي ...................................................:
/22
المعدل التراكمي ..............................:العام الدراسي

 oالطالب الثالث :
-

اسم الطالب  ..................................................................:الرقم الجامعي ................................................................:
التخصص ....................................................................:عدد الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح ..................................:
 22الفصل الدراسي ..................................................:
/22
المعدل التراكمي .................................:العام الدراسي

 oالطالب الرابع :
-

اسم الطالب  ..................................................................:الرقم الجامعي ................................................................:
التخصص ....................................................................:عدد الساعات التي أنهاها الطالب بنجاح ..................................:
 22الفصل الدراسي ...................................................:
/22
المعدل التراكمي  ...............................:العام الدراسي

 oتاريخ تقديم الطلب :

/

/

22

 .2اختيار المشروع :
رقم المشروع

عنوان المشروع

 .3رأي المشرف
اسم المشرف

التوقيع

التاريخ

 .4رأي رئيس لجنة القسم :
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
 .5التاريخ و التوقيع :

نموذج رقم ()4
عالمة مشرف مشروع تخرج
اسم المشرف
الفصل الدراسي
عنوان المشروع
اسم الطالب

التوقيع
رقم المشروع

القسم

الرقم الجامعي

 -1التقرير( 15عالمات)
تررررررركرررررررامرررررررل الرررررررعررررررروامرررررررل الررررررررئررررررريسررررررررررررريرررررررة لرررررررلرررررررترررررررقرررررررريرررررررر
مثل:الملخص،المقدمة،المحتويات،المراجع.....الخ
الصياغة اللغوية ودقتها

الطالب
االول

الطالب
الثاني

الطالب
الثالث

الطالب
الرابع

 المعلومات العلمية ودقتها
 االخراج الفني
 الصور والجداول التوضيحية
الطالب
االول

 -2االداء العام خالل انجاز المشروع( 25عالمات)
 ايجاد الحلول للمشاكل التي اعترضت المشروع
 االطالع على المصادر العلمية والمطالعة
 الجهد المبذول
 االبداع في اخراج المشروع للواقع
 سهولة االستخدام
 التسلسل في شرح فكرة المشروع
 االلتزام باللقاءات االسبوعية
رقما

المجموع()42
كتابة
التوقيع والتاريخ:
ال
هل المشروع مؤهل للمناقشة نعم
هل ترشح المشروع للمنافسة ونيل الجوائز وذلك على المستويين:
التوقيع:
ال
نعم
 -1على مستوى الكلية
التوقيع:
ال
نعم
 -2على مستوى الجامعات

الطالب
الثاني

الطالب
الثالث

الطالب
الرابع

نموذج رقم ()3
عالمة رئيس لجنة مناقشة مشروع تخرج
التاريخ

اسم رئيس لجنة

التوقيع

عنوان المشروع
اسم الطالب

الرقم الجامعي

تقييم التقرير (12عالمة)

القسم

الطالب
العالمة

 .1تكامل العوامل الرئيسية للتقرير مثل:الملخص،

2

 .2الصياغة اللغوية ودقتها

2

 .3وضوح منهجية العمل

2

 .4شرح الية عمل النظام لمستخدي النظام

2

 .5االخراج الفني و االلتزام بنموذج كتابة التقرير المعتمد

2

االول

الثاني

الثالث

الرابع

المناقشة ( 15عالمة)
 .1التسلسل في شرح فكرة المشروع

2

 .2فكرة المشروع (تقليدي ،غير تقليدي)

2

 .3مهارة التعامل مع النظام(المشروع)

2

 .4التعامل مع الكود

4

 .5التمكن من االجابة على االسئلة

2

 .6االنطباع العام

3
رقما
كتابة

المجموع من 25

المستوى العام للمشروع
o

ممتاز

o

جيد جداً

o

جيد

o

متوسط

o

ضعيف

نموذج رقم ()4
عالمة عضو لجنة مناقشة مشروع تخرج
التاريخ

اسم عضو اللجنة

التوقيع

عنوان المشروع
اسم الطالب

الرقم الجامعي

تقييم التقرير (12عالمة)

القسم

الطالب
العالمة

االول

الثاني

الثالث

الرابع

 .6ترررركررررامررررل الررررعرررروامررررل الرررررئرررريسرررررررررريررررة لررررلررررتررررقررررريررررر 2
مثل:الملخص،المقدمة،المحتويات،المراجع
 .7الصياغة اللغوية ودقتها

2

 .8وضوح منهجية العمل

2

 .9شرح الية عمل النظام لمستخدي النظام

2

 .12االخراج الفني و االلتزام بنموذج كتابة التقرير المعتمد

2

المناقشة ( 15عالمة)
 .7التسلسل في شرح فكرة المشروع

2

 .8فكرة المشروع (تقليدي ،غير تقليدي)

2

 .9مهارة التعامل مع النظام(المشروع)

2

 .12التعامل مع الكود

4

 .11التمكن من االجابة على االسئلة

2

 .12االنطباع العام

3
رقما
كتابة

المجموع من 25

المستوى العام للمشروع
o

ممتاز

o

جيد جداً

o

جيد

o

متوسط

o

ضعيف

نموذج سحب  /إضافة مادة
اسم الطالب ..............................................................................الرقم الجامعي......................................................................
الكلية ..........................................التخصص ..........................................تاريخ تقديم الطلب.......................................................
أرجو التكرم بالموافقة على سحب/إضافة المواد التالية على الجدول الدراسي لهذا الفصل (األول/الثاني/الصيفي)

/22

22

وذلك بسبب :

................................................................................................................
........................................................................................ ........................
................................................................................................................
........................................................ ........................................................
والمواد هي كاآلتي:
إضافة مادة

سحب مادة
الرقم

اسم المادة

مدرس المادة

وقتها

اسم المادة

مدرس المادة

وقتها

1
2
3
4
5
6
 شرح رئيس القسم:
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
توقيع رئيس القسم .....................................
 شرح عميد الكلية :
...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
توقيع عميد الكلية .......................................

كلية تكنولوجيا المعلومات

نموذج سير العمل للطالب (نصف شهري)

قسم.......................

(يعبأ من قبل الطالب المتدرب)
بيانات الطالب
 اسم الطالب...............................................................................................................................
 الرقم الجامعي...........................................................................................................................
 مكان التدريب............................................................................................................................
سير التدريب

مالحظات:
........................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................
تاريخ تسليم النموذج ..................................:
توقيع الطالب............................................:
-

يسلم إلى مشرف التدريب العملي في الجامعة.
يتم تعبئة هذا النموذج أربعة مرات على األقل خالل فترة التدريب.

كلية تكنووجيا المعلومات

قسم..........................

نموذج ضبط دوام متدرب
(يعبأ من قبل الجهة المدربة)

اسم الطالب

رقم الطالب

الجهة المدربة

مسؤول التدريب

م

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.12
.11
.12
.13
.14
.15
.16
.17
.18
.19
.22
.21
.22
.23
.24
.25
.26
.27
.28
.29
.32
عدد أيام الحضور

التريخ

ساعة بداية الدوام

المغادرة

عدد أيام الغياب

التوقيع

نموذج فتح شعبة مغلقة
اسم الطالب .......................................................................................الرقم الجامعي.............................................................
الكلية ..........................................التخصص ................................................تاريخ تقديم الطلب.................................................
أرجو التكرم بالموافقة على فتح الشعبة المغلقة التالية على الجدول الدراسي لهذا الفصل (األول/الثاني/الصيفي)

/22

22

وذلك بسبب :

................................................................................................................
........................................................................................ ........................
................................................................................................................
........................................................ ........................................................
والمواد هي كاآلتي:
الرقم

اسم المادة

مدرس المادة

وقتها

1
2
3
4
5
6
7


شرح رئيس القسم:

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
توقيع رئيس القسم .....................................


شرح عميد الكلية :

...........................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................
توقيع عميد الكلية ......................................

نموذج معادلة مواد
اسم الطالب

اسم الكلية المنقول منها

الجامعة المنقول منها

التخصص

نظام الدراسة فيها

الرقم الجامعي

تسلسل

المادة المطلوب معادلتها

عدد
الساعات

العالمة

المادة التي تعادلها في
جامعة الزرقاء

رقمها

عدد
ساعاتها

تعادل/ال تعادل

تصنيف المادة المعادلة او
سبب عدم معادلتها

رئيس القسم

المجموع

مقرر لجنة المعادلة

رئيس القسم

عميد الكلية

التوقيع

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات

نموذج دراسة وتحليل أسئلة اختبار

اسم المادة......................... :

التقويم

م
1

تنظيم واستكمال البيانات الخاصة برأس الصفحة )معلومات االختبار).

2

وضوح الطباعة والخط وحسن تنظيم الورقة.

3

خلو األسئلة من األخطاء ( علمية  ،إمالئية  ،لغوية.) ... ،

4

األسئلة شاملة ألهداف المادة الدراسية.

5

شمول األسئلة لمستويات المعرفة جميعا ً.

6

مراعاة األسئلة للفروقات الفردية بين الطلبة.

7

مناسبة األسئلة للزمن المحدد لإلمتحان.

8

كتابة الدرجة المخصصة لكل سؤال بشكل واضح.

9

عدم تضرمين ورقة االمتحان ألسرئلة توحي بإجابة أسرئلة أخرى موجودة
باالمتحان.

القسم......................... :
موافق()3

محايد ()2

غير موافق ()2

مالحظات

 12عدم تكرار الفكرة الواحدة في أكثر من سؤال.
تتناسررب الدرجة المخصررصررة لكل سررؤال مع أهميته ووزنه النسرربي وفقا
11
لمحتوى المادة الدراسية.
 12ترقيم صفحات االمتحان وتوضيح العدد الكلي لصفحاته
 13كتابة (انتهت األسئلة) بعد السؤال األخير.

الرأي العام

للمقيم ............... ......................................................... ........................................................ :

التوقيع .........................:
رأي رئيس

القسم................................ ...................................................................................................:

جامعة الزرقاء /كلية تكنولوجيا المعلومات

فــــــهـــــرس ملف الـــمــــــــــادة
القسم الذي يطرح المادة ...........
اسم المادة ورقمها .................

السنة الدراسية والفصل ................
اسم منسق المادة .......................

 .1االمتحان األول (أو النصفي)
عينة من أعلى عالمة

مرفق

(إجابات الطلبة)

عينة من عالمة متوسطة (إجابات الطلبة)
عينة من أدنى عالمة

(إجابات الطلبة)

اإلجابة النموذجية لالمتحان
مرفق

 .2االمتحان الثاني
عينة من أعلى عالمة

(إجابات الطلبة)

عينة من عالمة متوسطة (إجابات الطلبة)
عينة من أدنى عالمة

(إجابات الطلبة)

اإلجابة النموذجية لالمتحان
مرفق

 .3االمتحان النهائي
عينة من أعلى عالمة

(إجابات الطلبة)

عينة من عالمة متوسطة (إجابات الطلبة)
عينة من أدنى عالمة

(إجابات الطلبة)

اإلجابة النموذجية لالمتحان
 .4خطة المادة
 .5صورة غالف الكتاب المعتمد
 .6عينة من الوظائف والمشاريع مصححة من قبل المدرس
 .7استمارة دراسة وتحليل أسئلة االختبار
 .8احصائية وتوزيع عالمات االمتحان النهائي
 .9اسماء الطلبة في الشعبة
 .10مصادر المادة (،slidesكتب إلكترونية،نسخ االمتحانات جميعاً) تسلم إلكترونيا ً
لسكرتاريا القسم

