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 عناصر الخطة االستراتيجيةتقييم 
 

 ..................... التاريخ:
 

 المحترمون  الهيئتين التدريسية واإلداريةأعضاء السادة 
 الطلبة األعزاء

 
 

 ،تحية وبعد،
 التدريسية واإلدارية من وجهة نظر أعضاء الهيئتينعناصر الخطة االستراتيجية رضا الوحدات العاملة حول مستوى لتجري الجامعة تقييمًا    

فقرات االستبانة واإلجابة عنها بموضوعية، علمًا أن إجاباتك سوف تعامل بسرية تامة، وسيتم استخدامها لغايات  ، يرجى قراءةوممثلي الطلبة
 وتحسين الخدمات وتلبية احتياجاتكم وليس وسيلة للمساءلة أو المحاسبة. التطوير والتحديث

 

 معنا،شاكرين لكم حسن تعاونكم 
 

 معلومات عامـة
   أنثى    ذكر    : الجنس

  كتوراهد     أو دبلوم عالي ماجستير    بكالوريوس    : المؤهل العلمي
 ة( سن15-11من )    ( سنوات10-6من )    ( سنوات5-1من )    أقل من سنة    : عدد سنوات الخبرة

 سنة 15أكثر من      
 

   
 ة( سن15-11من )    ( سنوات10-6من )    ( سنوات5-1من )    أقل من سنة    : جامعةفترة العمل في ال

 سنة 15أكثر من      
 

   
 الهيئة التدريسيةأعضاء خاص ب

 مدرس     أستاذ مساعد     أستاذ مشارك    أستاذ    : الرتبة األكاديمـية
 رئيس قسم أكاديمي    مساعد عميد    نائب عميد    عميد    : المسمى الوظيفـي

   ديرم    عضو هيئة تدريسية     
 الهندسة     األعمال     الحقوق    آلداب والعلوما    : الكلية

 العمارة والتصميم    التمريض    والعلوم الطبية الصيدلة    تقنية المعلومات     
 ..................................................................................................................... : القسم/ التخصص األكاديمـي

 الهيئة اإلدارية بأعضاءخاص 
 موظف إداري         إداري ئيس قسمر      مساعد مدير    مدير    : المسمى الوظيفـي

   سكرتيرة    مشرف/ فني     
 مكتب         دائرة     عمادة    كلية     : مكان العمل

 

 مجمع األرينا    مركز    
 
 

  

http://www.ammanu.edu.jo/ar/Faculties2/letters/Dept2.aspx
http://www.ammanu.edu.jo/ar/Faculties2/letters/Dept2.aspx
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 خاص بالطلبة

 الهندسة     األعمال     الحقوق     آلداب والعلوما     : الكلية

 العمارة والتصميم    التمريض    والعلوم الطبية الصيدلة     علوماتتقنية الم      

 ..................................................................................................................... : القسم/ التخصص األكاديمـي

   أنثى     ذكر     : الجنس
   ماجستير     بكالوريوس     : الدرجة العلمية

 ثالثة    ثانية    أولى     طالب مستجد     : المرحلة الجامعية
   خامسة     رابعة      

 ....................................... الفصل الدراسي: .......................................................... : العام الجامعي
 

( تعنيي 3، والدرجية )وافيق( تعنيي م4، والدرجية )جيداً  موافيق( تعنيي 5أن الدرجة ) علماً  ،( في المكان المخصصXالرجاء وضع إشارة ) مالحظة:
 على اإلطالق. وافقير م( تعني غ1، والدرجة )وافق( تعني غير م2متوسط، والدرجة )

 

 1 2 3 4 5 فقراتلا الرقم
 رؤية الجامعة: األول المجال

      .تتسم بالطموح والتحدي، واضحة الجامعة موجزة رؤية 1
      .الجامعة اليهاالجامعة تحدد المكانة المستهدفة التي يمكن أن تصل  رؤية 2
      ليًا، إقليميًا، عالميًا(.الجامعة تحدد المستوى المستهدف للجامعة )مح رؤية 3
      .يمكن تحقيقهاواقعية، و الجامعة  رؤية 4
      رؤية الجامعة معممة ومعلنة بشكل واسع في جميع الوحدات العاملة في الجامعة. 5

 رسالة الجامعة: الثاني المجال
      رسالة الجامعة مفهومة وواضحة للجميع. 6
      .رسالة الجامعة عملية ويمكن تحقيقها 7
      رسالة الجامعة تعبر عن المحاور الرئيسية المنوطة بالجامعة. 8
      رسالة الجامعة تتضمن الطريقة التي ستقوم الجامعة باتباعها لتحقيق أهدافها المنشودة. 9

      بتنفيذها.رسالة الجامعة توضح الجهات المعنية  10
      الجامعة معممة ومعلنة بشكل واسع في جميع الوحدات العاملة في الجامعة. رسالة 11

 القيم الجوهرية للجامعة: الثالث المجال
      .، وواقعيةالقيم الجوهرية للجامعة واضحة، مفهومة، معبرة 12

      القيم الجوهرية للجامعة تعكس ما ترغب الجامعة بتنميته. 13

      للجامعة تساهم بتحقيق الرؤية والرسالة.القيم الجوهرية  14

      القيم الجوهرية للجامعة معممة ومعلنة بشكل واسع في جميع الوحدات العاملة في الجامعة. 15

 

http://www.ammanu.edu.jo/ar/Faculties2/letters/Dept2.aspx
http://www.ammanu.edu.jo/ar/Faculties2/letters/Dept2.aspx


 Al-Ahliyya Amman University جامعة عمان األهلية

علم اإللكترونيتكنولوجيا المعلومات والتالقياس والتقويم/ وحدة مركز   
 

 

QA-35-F856, Rev. a 

Ref.: 15/17/2018 - 2019 

Date: 29/01/2019 
 

                              3-3 
 

 

 1 2 3 4 5 لفقراتا الرقم
 األهداف االستراتيجيةالغايات و : الرابع المجال

      امعة.الغايات واألهداف االستراتيجية تحقق رسالة الج 16
      الغايات واألهداف االستراتيجية تتوافق مع رؤية الجامعة. 17
      الغايات واألهداف االستراتيجية تعكس األدوار الرئيسية المنوطة بالجامعة. 18
      .محددة ودقيقةالغايات واألهداف االستراتيجية  19
      قابلة للتحقيق.الغايات واألهداف االستراتيجية  20
      .قابلة للقياسالغايات واألهداف االستراتيجية  21
      الغايات واألهداف االستراتيجية واقعية. 22
      .الغايات واألهداف االستراتيجية شاملة لجميع جوانب التطوير على مستوى البيئة الداخلية والخارجية 23

 
 
 

 :)أية مالحظات أخرى )اقتراحات وتوصيات 
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