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 وحدة القبول والتسجيل

 2021- 2017 اإلستراتيجيةالخطة 

 

 وحدة القبول والتسجيل/ جامعة البلقاء التطبيقية

 

 ةالرؤي

 أحدث تخداموالتسجيل باسفي مجال القبول الكترونيًا  األكاديميةتقديم الخدمات  والريادة فيالتميز 
  .العالميةمعايير الجودة  وفق أعلىالوسائل التكنولوجية 

 الرسالة

ءة وكفاخبرة ب يمتازظيفي مؤهل خالل كادر و  منللطلبة  ومتطورةخدمة أكاديمية متميزة  بتقديم
ضى الجودة تنال ر  وسريعة وبأعلى مستوياتدقيقة  عملية وإجراءاتومتطورة  ونظم متقدمة عالية

  .وأخالقيات المهنةمتلقي الخدمة مع االلتزام التام بالسرية 
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 قيمنا

 ءاالنتما. 

  والتشريعات والقوانين باألنظمةااللتزام. 

  الفريقالعمل بروح. 

  والتميزالطموح 

  الجودةااللتزام بمعايير. 

 ر.التطوير المستم 

 :اإلستراتيجية األهداف

  وأقسامهللوحدة وتحديد مهام دوائره  فعالبناء هيكل تنظيمي. 

 للطلبة ومحفزة مالئمة تعليمية تهيئة خدمات. 

 ومة الجودة وفي أداء الخدمات.دعم منظ 

 والخطط الدراسية وتطويرها حاسوبيا   البرامج تحديث. 

 مع الطلبة التواصل جسور بناء. 
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 المبادئ العامة التي تلتزم بها وحدة القبول والتسجيل

  وحريصٌة  أعماِلها، ، ُتحاَسُب علىمسؤولةلمحافظُة على قيادٍة ل اإلدارةالحاكمية و
ها ق رؤيتِ الجامعِة لتحقيإستراتيجية تطبيق ل   ، ومؤهلٌة استراتيجيافي تصرُّفاِتها

 .وتنسجم مع تغيرات البيئة الخارجية المحيطة بالجامعةورسالِتها، 

 شريِة،  البتوفيِر المواردِ  الموارد:تأسيس بيئٍة مفعمٍة بالحيويٍة والنشاط، عن طريق
بة ة للطلوالمباشر  ةاإللكترونيتقديم أفضل الخدمات والمساهمة في  والبنية التحتية،

 والكادر األكاديمي والمجتمع المحلي.

  ُس الجماعي لتأسي التعبير، والحوار التفكيِر اإلبداعي، وحريةِ  ترويجِ : البيئُة الثقافية
 ي. المحلإيجابا  في ثقافِة المجتمعِ  ُ ، وُتساهماألفكار الجديدةتحترُم  عملبيئٍة 

  لخدمات الطالبية من خالل تفعيل منظمة الحكومة اوتعزيز  الخدمات:توفيرجودُة
ي الجامعة، وجميع االجراءات لقبول فابتقديم خدمات الكترونيا ) ،ةاإللكتروني

الخاصة خالل فترة الدراسة "تأجيل، انقطاع، اسقاط، انسحاب، براءة ذمة، مواعيد 
من  أيضاو ( االمتحانات النصفية والنهائية لكل طالب، اثبات الطالب االلكتروني"

استخدم المراسالت  إلىالجهات الباعثة االستفسار عن طلبتها دون االضطرار 
 الورقية والبريد التقليدي.

 
 

ر الدؤوب والمتواصل من أجل التحسين والتطوي وحدة القبول والتسجيل بالعملتلتزم 
 .وريد عمالئها من قبل إدارة الجامعة بشكلالطلبة و  تحقيق توقعات إلىالمستمر، وتسعى 
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 القوةالتحليل الرباعي/ 

وحدة القبول والتسجيل في القوة مواطن
العامة للجامعة.اإلستراتيجية لوحدة القبول والتسجيل مع  اإلستراتيجيةانسجام الخطة  
ا االبتكار بمو لتهيئة بيئة محفزة لالبداع  المستمر التطوير لعملية بالجامعة العليا اإلدارة مساندة 

قديم خدمات الكترونية أكثر فاعلية.ت مع يتواكب
.والخبرة الكفاءة ذوي  من اإلداري  الكادر وجود نخبة من 
.األكاديميةالخدمات  بمستوى  االرتقاء بضرورة وحدة القبول والتسجيل لدى القوي  اإلدراك 
 ح لنا خدماتيوحدة القبول والتسجيل ومركز الحاسوب مما يت بين وتعاون  اتصال قنوات وجود 

 .ةالكترونيا ترتبط مع توجه الحكومة اإللكتروني
وحدة القبول والتسجيل والكليات. بين وتعاون  اتصال قنوات وجود 
لنا  حيعاون فعال بين وحدة القبول والتسجيل وعمادة شؤون الطلبة مما يتقنوات اتصال وت وجود 

 ال مالحظاتهم ومتابعتها.بالمباشرة مع الطلبة واستق اللقاءات
 

 الضعفتحليل الرباعي/ ال

في وحدة القبول والتسجيل الضعف مواطن
ى االلكترونية علالخدمات جميع لتسجيل بشكل مستمر رغم توفر بعض الطلبة ل مراجعةاستمرار  

.صفحة الطالب االلكترونية
 من خالل المواقع جامعةلل الجدد الطلبة الستقطاب اإلعالمي والتوجيه التسويق برامج ضعف 

 كترونية ووسائل التواصل االجتماعي.االل
 عدم تنظيم دليل اجراءات بالخدمات االلكترونية المقدمة للمدرسين والطلبة. 
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الفرصالتحليل الرباعي/   

وحدة القبول والتسجيل في الفرصمواطن  
عمل وحدة  مجاالت كل في الجودة مستوى  ورفع والتحسين بالتطوير العليا اإلدارة اهتمام

بول والتسجيل.الق
.ةوحدات ودوائره الجامع مختلف مع والفاعل المثمر التعاون  لبنـاء الجامعة ودعم تشـجيع

.والطلبة ةالتدريسي هيئةال وأعضاءات الكلي ربط وحدة القبول والتسجيل مع
زيادة التفعيل والتحسين المستمر لجميع االجراءات وعمليات التسجيل.

 

 التحديات التحليل الرباعي/

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التي تواجه وحدة القبول والتسجيل التحدياتمواطن 
.وخدماته التسجيل بدور للتعريف للمجتمع الموجهة اإلعالمية قصور البرامج 
.خلق افكار ريادية جديدهل التسجيلالتحدي في جذب موظفي جدد للعمل في  
 مر.عدم وجود بيئة محفزة للعمل في التسجيل بسبب ضغط العمل المست 
 رفع بهدف التسجيل مستوى  على البشرية الموارد وتدريب لتطوير تفصيلية عملية خطة إيجاد 

.بينهم الفريق روح وبث لديهم العمل قيم وتأصيل مهاراتهم
.نترنتاال دور تقديم خدمات أكثر تطورًا وإبراز في المتمثل الهائل التكنولوجي التحديمواكبة  
.الجامعةوخارج مركز  داخل كلياتات بين التسجيل والالمعلوم لبعض االزدواجية 
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 :2021-2017للعام لوحدة القبول والتسجيل  الرئيسية االستراتيجيةمؤشرات األداء لألهداف 

رقم الهدف 

 االستراتيجي
 المالحظات القيمة المحققة دفهالمست مؤشر األداء

1. 

العمل بناء هيكل تنظيمي فاعل للوحدة يسرع من انجاز 
 وجودة مخرجاته

100% 100% 
ضمان فاعلية االداء 

 وجودة العمل

توزيع العمل بعدالة بين الموظفين بما يخدم مصلحة 
 الطلبة

100% 100% 
تطوير مقاييس االداء 

 الوظيفي

2. 

 %100 %100 حوسبة براءة الذمة للطلبة الكترونياً 
التحسين والتطوير 

 المستمر

 %100 %100 ثر الكترونياً حوسبة اسقاط المادة او اك
التحسين والتطوير 

 المستمر

 %100 %100 حوسبة التأجيل واالنقطاع الكترونياً 
التحسين والتطوير 

 المستمر

حوسبة طلبات االلتحاق بالبرنامج الموازي لجميع 
 تخصصات البكالوريوس الكترونيا، والدفع الكترونيًا  لرسوم

ليهم سياسات القبول الطلب، والقبول مباشرة لمن تنطبق ع
إلستكمال اجراءات حجز الساعات ودفع الرسوم الدراسية 

 الكتروينا.

100% 100% 
التحسين والتطوير 

 المستمر

حوسبة اجراءات استكمال قبول الطلبة المرشحين من وحدة 
 /تنسيق القبول الموحد بالتعليم العالي بالبرنامج النظامي 

وم الدراسية بكالوريوس وحجز الساعات ودفع الرس
 الكتروينا.

100% 100% 
التحسين والتطوير 

 المستمر

حوسبة طلبات االلتحاق البرنامج الموازي تخصص دكتور 
 في بالطب الكترونيا، والدفع الكترونيًا  لرسوم الطلب

100% 100% 
التحسين والتطوير 

 المستمر

للطلبة   SMSتفعيل نظام خدمات الرسائل القصيرة 
ت االلكترونية المقدمة لهم لتأكيد طلب وربطها بالخدما

 الخدمة.
100% 100% 

التحسين والتطوير 
 المستمر
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رقم الهدف 

 االستراتيجي
 المالحظات القيمة المحققة دفهالمست مؤشر األداء

حوسبة نظام مركزي لألعباء التدريسية وربطه مع الكليات 
 .الخارجية بنظام إلكتروني موحد

100% 100% 
التحسين والتطوير 

 المستمر

ع حوسبة طلبات التحاق الدراسات العليا بشكل الكتروني، والدف

 الكترونياً  لرسوم الطلب.
100% 100% 

التحسين والتطوير 
 المستمر

للخطط الدراسية بنظام الكتروني حوسبة نظام مركزي 
 واحد.

100% 100% 
التحسين والتطوير 

 المستمر

مواعيد االمتحانات النصفية والنهائية بشكل حوسبة 
 الكتروني بحيث تظهر على صفحة المدرس والطالب.

100% 100% 
لتحسين والتطوير ا

 المستمر

حوسبة طلبات االلتحاق إلبناء العاملين بالجامعة لمرحلتي 

 البكالوريوس والدرجة الجامعية المتوسطة
100% 100% 

التحسين والتطوير 
 المستمر

 امعةحوسبة طلبات التحاق الدرجة الجامعية المتوسطة في كليات الج

قبول إلستكمال والقبول مباشرة لمن تنطبق عليهم سياسات ال

 اجراءات حجز الساعات ودفع الرسوم الدراسية الكتروينا.

100% 100% 
التحسين والتطوير 

 المستمر

3. 

  كشوف العالمات والمصدقات ضبط وحوسبة

 (العالمات األمنية)بإضافة 

(barcode , verification code) والهولي جرام 

100% 100% 
التحسين والتطوير 

 المستمر

 بالعالمات األمنية ات الطالب االلكترونياثب حوسبة

(barcode) 
100% 100% 

التحسين والتطوير 
 المستمر

نظام التحقق من صحة الشهادات الكترونيا وتقديم حوسبة 
 .الطلبات الكتروينا والرد عليها الكترونيا

100% 100% 
التحسين والتطوير 

 المستمر

4. 

 %100 %100 ات الجامعة كافة.توحيد الخطط الدراسية للتخصصات في كليتم 
التحسين والتطوير 

 المستمر

 %100 %100 .ربط الجدول الدراسي للمواد المطروحة بالخطة االسترشاديةتم 
التحسين والتطوير 

 المستمر
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 :الرئيسية أهم اإلحصائيات

 القيمة اسم اإلحصائية الرقم

ة راسيصص والبرنامج والمرحلة الداحصائية اعداد الطلبة المقبولين حسب التخ .1

 والفصل الدراسي.
100% 

احصائية اعداد الطلبة المسجلين )على مقاعد الدراسة( حسب التخصص  .2

 والبرنامج والمرحلة الدراسية والجنس والفصل الدراسي.
100% 

احصائية اعداد الخريجين حسب التخصص والبرنامج والمرحلة الدراسية  .3

 والفصل الدراسي.
100% 

 %100 احصائية باعداد الطلبة المتوقع تخرجهم حسب الفصل الدراسي. .4
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شر كليات ع( كلية، منها تتعامل وحدة القبول والتسجيل في جامعة البلقاء التطبيقية مع )
كلية خارج  (بمركز الجامعة، ويضاف إليها )كلية الدراسات العليا وعمادة شؤون الطلبة( و)

 ز الجامعة.مرك

ستوى ( برنامج، وعلى ميبلغ عدد التخصصات في الجامعة على مستوى الدبلوم المتوسط )
 ( تخصص.( برنامج، وعلى مستوى الماجستير)البكالوريوس )

 داريةفي وحدة القبول والتسجيل حسب الرتب اإل -الكادر اإلداري الحالي 

 العدد المسمى حسب الرتبة اإلدارية
  الوحدة مدير 
  مدير دائرة 
  رئيس قسم 
  رئيس شعبة 
  موظف 
  المجموع 

 

 يةوحدة القبول والتسجيل حسب الرتب اإلدار  -الكادر اإلداري الحالي 

 العدد المسمى حسب الرتبة اإلدارية
  مدير الوحدة 
  مساعد مدير الوحدة 
  رةمدير دائ 
  رئيس قسم 
  رئيس شعبة 
  موظف 
  المجموع 

ب خطة ، فسوف تظهر مفصلة حسرات التنفيذ ووقت اكتمال التنفيذومؤشمن حيث اإلجراء  أما
 دوائر العمل الحالية على النحو المرفق.
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 الهيكل التنظيمي الرئيسي لوحدة القبول والتسجيل

 

 

 والمهام المباشرة لكل دائرة حسب مايلي: وتتكون وحدة القبول والتسجيل من الدوائر

 وتكون مهامها االشراف ومتابعة قبول وتسجيل الطلبة في  دائرة تسجيل كليات المركز
كليات المركز واالشراف على تطبيق التقويم الجامعي المعتمد باالضافة لتوزيع الجدول 

 داية كل فصل دراسي.الدراسي ب

مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات

تسجيل اعادة تصميم وتأهيل مكاتب دائرة 
ليتناسب مع طبيعة العمل  كليات المركز

وتوفير الراحة للطلبة حين مراجعة الدائرة 
،وتوفير التهوية الالزمة للمبنى بسبب كثرة 

 ين بشكل دائم.المراجع

2018 2021 
ن والتطوير التحسي

 المستمر

 توفير البنية التحتية الالزمة الظهار االهتمام
بالمراجع والطالب لمحاولة استقطابهم للقبول 

 في الجامعة وزيادة عدد الطلبة المقبولين .
2018 2021 

التحسين والتطوير 
 المستمر

 المسجل العام

دائرة تسجيل 
الهندسة 
 التكنولوجية

 دائرة التدقيق
 

دائرة الخطط 
والجدول 
 الدراسي

 

دائرة الخدمات 
 الفنية

 

رة تسجيل دائ
الكليات 
 الخارجية

 

دائرة تسجيل 
 كليات المركز

 

دائرة كليات 
 المجتمع
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مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات

تسجيل بناء الهيكل التنظيمي لدائرة  تفعيل
وتوزيعه لغايات تنظيم العمل  كليات المركز

بالشكل االمثل وزيادة سرعة انجاز 
 .لمعامالت والخدمة المقدمة للطالبا

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

حوسبة االعمال الورقية بالكامل للدائرة وذلك 
للتقليل من الكادر البشري الالزم النجاز 

 االعمال المطلوبة وسرعتها.
2018 2021 

التحسين والتطوير 
 المستمر

شاء بنك لمعادلة المواد يعمل على متابعة ان
معادلة المواد للطلبة المجسرين والمنتقلين من 
الجامعات االردنية الى الجامعة  او من كلية 
الى اخرى ومن تخصص الى اخر وذلك 
لسهولة اتمام عملية قبول وتسجيل هؤالء 

 الطلبة.

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

بالشكل الكامل وذلك  حوسبة اعمال التسجيل
من خالل حوسبة )الخدمات الطالبية ، 

التقارير التي يمكن تقديمها للجهات 
 المختلفة،كافة البرامج المتعلقة بتسجيل الطلبة

والسحب واالضافة لكل فصل دراسي  
 بالشكل الكامل،....(

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

مل تحديث اجهزة الحاسوب في الدائرة بالكا
لتتناسب مع حجم العمل وحجم الخدمات 

المقدمة كذلك توفير كل ما يخص العمل من 
اجهزة الكترونية ) اجهزة طابعة ، سكانر، 

 فاكس، اجهزة تصوير حديثة،...(

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر
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مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات

توفير دورات تدريبية دورية لموظفي دائرة 
ة البرنامج الجامعي تتعلق باستخدام االنظم

المختلفة للحاسوب كذلك الدورات االدارية 
 والدورات الخاصة بالتعامل مع الجمهور.

2017 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

 

 

 وتكون مهامها االشراف ومتابعة قبول وتسجيل الطلبة في  دائرة تسجيل الكليات الخارجية
باالضافة لتوزيع الجدول الكليات الخارجية واالشراف على تطبيق التقويم الجامعي المعتمد 

 الدراسي بداية كل فصل دراسي.

مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات

 توفير البنية التحتية الالزمة إلظهار االهتمام
بالمراجع والطالب لمحاولة استقطابهم للقبول 

 في الجامعة وزيادة عدد الطلبة المقبولين
2018 2021 

التحسين والتطوير 
 رالمستم

دائرة التسجيل بناء الهيكل التنظيمي ل تفعيل
لغايات تنظيم العمل يات الخارجية لالك

وتوزيعه بالشكل االمثل وزيادة سرعة انجاز 
 .لمعامالت والخدمة المقدمة للطالبا

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

حوسبة االعمال الورقية بالكامل للدائرة وذلك 
ري الالزم النجاز للتقليل من الكادر البش

 االعمال المطلوبة وسرعتها.
2018 2021 

التحسين والتطوير 
 المستمر

ورات تدريبية دورية لموظفي دائرة توفير د
تتعلق باستخدام  تسجيل الكليات الخارجية

االنظمة المختلفة للحاسوب كذلك الدورات 
االدارية والدورات الخاصة بالتعامل مع 

2017 2021 
ن والتطوير التحسي

 المستمر
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مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات

 الجمهور.

انشاء بنك لمعادلة المواد يعمل على متابعة 
معادلة المواد للطلبة المجسرين والمنتقلين من 
الجامعات االردنية الى الجامعة  او من كلية 
الى اخرى ومن تخصص الى اخر وذلك 
لسهولة اتمام عملية قبول وتسجيل هؤالء 

 الطلبة.

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 رالمستم

 

 وتكون مهامها االشراف ومتابعة قبول وتسجيل الطلبة في الكليات  دائرة كليات المجتمع
الجامعية المتوسطة واالشراف على تطبيق التقويم الجامعي المعتمد باالضافة لمتابعة 
التراخيص المعتمدة للتخصصات المطروحة في الكليات الجامعية المتوسطة لمستوى 

ة وبرنامج الدبلوم الفني، واعداد المطالبات المالية الخاصة الدرجة الجامعية المتوسط
ة وتزويدها لوحدة باالشراف على الكليات الجامعية المتوسطة التي تشرف عليها الجامع

 .الشؤون المالية

مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات

تنظيم عملية قبول الطلبة في بداية كل عام 
 2021 2020 جامعي الكترونيا

التحسين والتطوير 
 المستمر

اعداد نظام الكتروني خاص بالكليات 
الجامعية المتوسطة التي تشرف عليها 

 الجامعة
 قيد التفنيذ 2021 2018
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مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات

اعداد نظام الكتروني خاص باالحصائيات  
الكليات الجامعية المتوسطة التي تشرف 

 عليها الجامعة
 قيد التفنيذ 2021 2018

 

 وتكون مهامها تدقيق الطلبة المقبولين لجميع المراحل الدراسية في جميع  دائرة التدقيق
الكليات التابعة للجامعة والكليات التي تشرف عليها جامعة البلقاء التطبيقية، كل فصل 
دراسي، باالضافة لتدقيق الطلبة الخريجين لجميع المراحل الدراسية كل فصل دراسي، 

 ادها من داائرة الخطط والجدول الدراسي.وتدقيق االعباء التدريسية بعد اعد

مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات

 2021 2018 تدقيق قبوالت الطالب لجميع المراحل الدراسية
التحسين والتطوير 

 المستمر

تقسيم الموظفين في كل قسم الى مجموعات 
لتسهيل عملية التدقيق وتجويده والتدوير فيما بين 

 وعات هذه المجم
2018 2021 

التحسين والتطوير 
 المستمر

تدقيق طلبة كليات الجامعة مركزيا دون الحاجة 
لتحمل موظف التدقيق عناء السفر وتحقيق 

المراد وذلك من خالل استحداث نظام الكتروني 
 خاص بالتدقيق 

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

 

 الحصائيات العامة الرئيسية والتفصيلية إلعداد وتكون مهامها اعداد ا دائرة الخدمات الفنية
الطلبة المقبولين ومقاعد الدراسة والطلبة الخريجين، واصدار كشوف عالمات ومصدقات 
الطلبة الخريجين واالشراف الفني شكل الشهادات واالشراف اللوجستي على نظام التسجيل 

مع مركز الحاسوب،  للوقوف على حاجات المسجلين من التقارير الضرورية لمتابعتها
 وارشفة بيانات الكليات التي تحتاج الى اتمتتها على نظام االرشفة
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مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات

)المنشأه قبل  كليات الجامعة سجالتارشفة 
والتي تمتد خالل الفترة الزمنية  تأسيس الجامعة(

حيث تم ( قبل دخول الحوسبة، 1952-2003)
سبة كلية السلط وكلية االميرة رحمة انجاز حو 

الجامعية وكلية عمان الجامعية، وكلية االميرة 
عالية الجامعية، والعمل جاري حاليا على ارشفة 

 كلية الكرك الجامعية.

2020 2021 

جاري العمل منذ 
2020  

 %30نسبة االنجاز 

توحيد قاعدة بيانات الطلبة الخاصة بنظام 
التسجيل مركزي التسجيل بحيث يصبح برنامج 

وربط الكليات الخارجية عليها.
2020 2021 

جاري العمل منذ 
2020  

 %25نسبة االنجاز 

للطلبة بعد تجاوز المدة اتالف الملفات الورقية 
 2021 2020 ة .القانوني

جاري العمل منذ 
2020  

 %45نسبة االنجاز 

إنشاء نظام إحصائي دقيق وموحد مع جميع 
صة بالتعامل المباشر مع الجهات والدوائر المخت

دة الشؤون المالية ومركز الطلبة مثل وح
 الحاسوب، ومركز الجودة 

2020 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

وضع نظام استعالم مستقل يتم من خالله 
 2021 2021 حصائيات المطلوبة لبيانات الطلبة.إصدار اإل

التحسين والتطوير 
 المستمر

 

 انشاء، هامها االشراف المباشر من )تعديلوتكون م دراسيدائرة الخطط والجدول ال ،
تطوير( على الخطط الدراسية والجدول الدراسي في كل كلية لجميع المراحل الدراسية، 

 باالضافة الى اعداد االعباء التدريسية لكل كلية من كليات الجامعة لكل فصل دراسي.
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مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات

لخطط الدراسية اديث متطلبات الجامعة في تح
اعتبارًا من بداية العام الجامعي الجديدة 

2019/2020 
2019 2021 

تم التنفيذ وجاري 
العمل حاليا على 
عكسها على جميع 
الخطط الدراسية 
حسب البرامج من 

حتى  2019عام 
 2022عام 

 %70نسبة االنجاز 

تسريع عملية احتساب ساعات التدريس 
 ة للمدرسين.اإلضافي

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

حوسبة نظام خاص لصرف بدل التنقالت 
 للمدرسين المشرفين على التدريب الميداني.

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

حوسبة كاملة لنظام مركزي للخطط الدراسية 
وربطه مع الكليات الخارجية بنظام إلكتروني 

 موحد.
2018 2021 

حسين والتطوير الت
 المستمر

أرشفة الملفات الخاصة بقسم األعباء التدريسية 
 والخطط الدراسية إلكترونيا.

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

 

 وهي دائرة تابعة فنيا لوحدة القبول والتسجيل وتكون  دائرة تسجيل الهندسة التكنولوجية
 ع المراحل الدراسية المطروحة فيها.مهامها متابعة قبول وتسجيل وتخريج الطلبة لجمي

مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات
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مؤشر  االجراء

 التنفيذ

المدة 

 الزمنية
 المالحظات

 توفير البنية التحتية الالزمة إلظهار االهتمام
بالمراجع والطالب لمحاولة استقطابهم للقبول 

 في الجامعة وزيادة عدد الطلبة المقبولين
2018 2021 

التحسين والتطوير 
 المستمر

تسجيل دائرة يكل التنظيمي لبناء اله تفعيل
لغايات تنظيم العمل  الهندسة التكنولوجية

وتوزيعه بالشكل االمثل وزيادة سرعة انجاز 
 .لمعامالت والخدمة المقدمة للطالبا

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

حوسبة االعمال الورقية بالكامل للدائرة وذلك 
 للتقليل من الكادر البشري الالزم النجاز

 االعمال المطلوبة وسرعتها.
2018 2021 

التحسين والتطوير 
 المستمر

دائرة لتوفير دورات تدريبية دورية لموظفي 
تتعلق باستخدام  تسجيل الهندسة التكنولوجي

االنظمة المختلفة للحاسوب كذلك الدورات 
االدارية والدورات الخاصة بالتعامل مع 

 الجمهور.

2017 2021 
التحسين والتطوير 

 مستمرال

انشاء بنك لمعادلة المواد يعمل على متابعة 
معادلة المواد للطلبة المجسرين والمنتقلين من 
الجامعات االردنية الى الجامعة  او من كلية 
الى اخرى ومن تخصص الى اخر وذلك 
لسهولة اتمام عملية قبول وتسجيل هؤالء 

 الطلبة.

2018 2021 
التحسين والتطوير 

 المستمر

 

 


