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مكدمة 

المعجمدة الرٍدة عمان معاِّر 

الشّاصات إعداد هّفّة 

اإلزراءات إعداد هّفّة 

مدلة
 
ول المعّارِن من والعّة ا

 
 والداهُ ال

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



الجُ الدرزة علَ الرٍدة عمان شٌادة العالُ الجعلّم مؤصشات موس عملّة ثشجود 
 الخبراء من لروة مرازعة وعلَ فٌّا الرٍدة علَ ذاثّا عبؽا المؤصشة فٌّا ثمارس

   المعاِّر من بمرمٍعة المؤصشة الجزام علَ الدالة والبراًّن للشٍاًد

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



اعجمدت ما وًُ العجماد ًّئة لبو من الرٍدة لغمان معّارا عشر اخوُ ثصدِد ثم 
 الرٍدة عمان عملّة فُ الرامعة علّي

ه در هٍعّة ؼبّعة ذات المعاِّر
 
 همّة موٌا ا

صئلة من مرمٍعة إعداد ثم
 
 إعداد من المعوّّن لجمنّن بالمعاِّر المجعلكة ال

 المؽلٍبة والبراًّن والشٍاًد الٍخائق

 

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



ول المعّار
 
ًدافٌا ورصالجٌا المؤصشة رؤِة :ال

 
 والجخؽّػ وا

وفاعلّجٌا الجربٍِة البرامذ :الداهُ المعّار   

الؽالبّة والخدمات الؽلبة :الدالح المعّار 

عغاء :الرابع المعّار
 
الجدرِس ًّئة ا

واإلبداعات العلمُ والبصح اإلِفاد :الخامس المعّار 

الجعلم ومطادر المن جبة :الشادس المعّار 

واإلدارة الصاهمّة :الشابع المعّار 

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



المالّة المطادر :الدامن المعّار 

المادِة المطادر :الجاصع المعّار 

المؤصشّة الوزاًة :العاشر المعّار 

المرجمع مع الجفاعو :عشر الصادي المعّار 

الرٍدة عمان إدارة :عشر الداهُ المعّار

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



ا الشّاصات إعداد ِجم  :ِلُ هما وإلراًر
 الٍالع خالل من مؽلٍب ًٍ ما وعلَ المعاِّر علَ بواء المؽلٍبة الشّاصات ثصدِد◦

 العملُ

  الرٍدة وعمان الوٍعّة مرلس لبو من إعدادًا المؽلٍب الشّاصات موالشة◦

عغاء من مطغرة لروة ثنلّف◦
 
 مشٍدة إلعداد العاللة ذات والرٌات المرلس ا

 الشّاصة

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



ا الشّاصات إعداد ِجم  :ِلُ هما وإلراًر
ا لجعدِلٌا المرلس ازجماع فُ الشّاصة مشٍدة موالشة◦  وإلراًر

 اعجماد شّن إلَ الوٍعّة من جب لبو من Draft وخجمٌا للشّاصة رلم إعؽاء◦
   العمداء مرلس من الشّاصة

 العمداء مرلس علَ عرعٌا لبو مطغرة لروة لبو من هٌائُ بشنو الشّاصة مرازعة◦

ا لجعدِلٌا العمداء مرلس فُ الشّاصة موالشة◦  الوٌائُ بشنلٌا وثعمّمٌا وإلراًر

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



ا اإلزراءات إعداد ِجم  :ِلُ هما وإلراًر
 ًٍ ما وعلَ المعاِّر علَ بواء الشّاصات ثؽبّق بغرض المؽلٍبة اإلزراءات ثصدِد◦

 العملُ الٍالع خالل من مؽلٍب

  الرٍدة وعمان الوٍعّة مرلس لبو من إعدادًا المؽلٍب الشّاصات موالشة◦

 ؼرِق عن (وزدت ان) فعلّا النلّات لبو من والمجبعة المشابٌة اإلزراءات ثرمّع◦
 اإلزراءات بجلم الرٍدة وعمان الوٍعّة من جب وثزوِد المرلس فُ النلّات ممدلُ

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



ا اإلزراءات إعداد ِجم  :ِلُ هما وإلراًر
عغاء من مطغرة لروة ثنلّف◦

 
 مشٍدة إلعداد العاللة ذات والرٌات المرلس ا

  النلّات بإزراءات بالصجرشاد بٌا الخاضة والوماذج المؽلٍبة اإلزراءات

ا لجعدِلٌا المرلس ازجماع فُ وهماذزٌا اإلزراءات مشٍدة موالشة◦    وإلراًر

 اعجمادى شّن إلَ الوٍعّة من جب لبو منDraft وخجمي لإلزراء رلم إعؽاء◦
 العمداء مرلس من

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



ا اإلزراءات إعداد ِجم  :ِلُ هما وإلراًر
 علَ عرعٌا لبو مطغرة لروة لبو من هٌائُ بشنو والوماذج اإلزراءات مرازعة◦

   العمداء مرلس

ا لجعدِلٌا العمداء مرلس فُ والوماذج اإلزراءات موالشة◦  بشنلٌا وثعمّمٌا وإلراًر
 الوٌائُ

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



الشّاصة ثلم ثجبعي الذي المعّار علَ بالعجماد بٌا خاضا رمزا صّاصة هو إعؽاء ِجم: 

 

 

 

 

 

VM 01

رمز المعّار
رلم الشّاصة فُ المعّار

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



اإلزراء لٌا ِجبع الجُ الشّاصة ششب بي خاضا رمزا إزراء هو إعؽاء ِجم:

 

 

 

 

 

VM 01

رمز المعّار
رلم الشّاصة فُ المعّار

01

ثرثّب اإلزراء فُ الشّاصة

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



الومٍذج لٌا ِجبع الجُ الشّاصة ششب بي خاضا رمزا همٍذج هو إعؽاء ِجم 

 

 

 

 

 

VM 01

رمز المعّار
رلم الشّاصة فُ المعّار

F057

رلم الومٍذج المجشلشو

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



مدلة بعظ اصجعراض صّجم ِلُ فّما
 
 من والجؽبّق اإللرار عملّة لجٍعّس العملّة ال

ول المعّارِن خالل
 
ه در المعّارِن ًذِن ِعجبر شّح والداهُ ال

 
 ارثباؼا ال

بالنلّات

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



صئلة لائمة
 
ول للمعّار المدعمة والٍخائق ال

 
 ال

\documentsول للمعّار المٍشدة الٍخائق زدول
 
 doc.ال

صئلة لائمة علَ مدال
 
ول للمعّار المدعمة والٍخائق ال

 
 النلّات إشدى من ال

2\documentsمفٌرصة الٍخائق_الول المعّار.doc 

 

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 

documents/جدول الوثائق الموحدة للمعيار الأول.doc
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ًداف والرصالة بالرؤِة المجعلكة والوماذج واإلزراءات الشّاصة إلرار
 
 :وال

ًداف والرصالة الرؤِة صّاصة
 
 :وهماذزٌا وإزراءاثٌا وال

◦ doc.01-VM\VM\documents 

 

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 

documents/VM/VM-01.doc
documents/VM/VM-01.doc
documents/VM/VM-01.doc
documents/VM/VM-01.doc
documents/VM/VM-01.doc
documents/VM/VM-01.doc
documents/VM/VM-01.doc
documents/VM/VM-01.doc
documents/VM/VM-01.doc


الٍخائق المدعمةهص الشؤالرلم الشؤال

ول
 
هل يوجد وثيقة  سمةةي  ضضنةةن س ية  الشؤال ال

؟الكمي /وسمال  وأهداف الجاةع  
س يةةةةةةة  وسمةةةةةةةال  وأهةةةةةةةداف  -

Rev a ,b ,c))الجاةع  

س يةةةةةةة  وسمةةةةةةةال  وأهةةةةةةةداف  -
الكمي 

س يةةةةةةة  وسمةةةةةةةال  وأهةةةةةةةداف  -
(إن وجدت)األقمام 

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



الٍخائق المدعمةهص الشؤالرلم الشؤال

هةةةةةةةةةل ضةةةةةةةةةةم إقساسهةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةةن الشؤال الداهُ
الةجةةةةةةةالل الةيضم ةةةةةةة   ةةةةةةة  

الكمي ؟

الرامعة
ةحانس اجضةةا  ةجمةل العةةداق اقةساس  -

س ي  وسمال  وأهداف الجاةع 
النلّة

ةحانةةةةةةس اجضةالةةةةةةات ةجمةةةةةةل ال وليةةةةةة   -
ونةةةةةةان الجةةةةةودي اقةةةةةساس س يةةةةة  وسمةةةةةال  

وأهداف الكمي 
ةحانةةةةةةةس اجضةالةةةةةةةات ةجمةةةةةةةل الكميةةةةةةةة   -

اقساس س يضها وسمالضها وأهدا ها
ةحانةةةةةةةس اجضةالةةةةةةةات األقمةةةةةةةام لس يةةةةةةة   -

وأهدا هاالكمي  وسمالضها 
هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 



الٍضفرلم الٍخّكةهص الشؤالرلم الشؤال

ول
 
ًو ٍِزد وخّكة رصمّة ثجغمن رؤِة الشؤال ال

ًداف النلّة؟
 
ورصالة وا

1-1-VM-AF

2-1-VM-AF

ًداف الرامعة ورؤِة ورصالة 
 
ا
ًداف  ورؤِة ورصالة 

 
النلّةا

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 

documents/AF-VM-1-1.doc
documents/AF-VM-1-1.doc
documents/AF-VM-1-1.doc
documents/AF-VM-1-1.doc
documents/AF-VM-1-1.doc
documents/AF-VM-1-1.doc
documents/AF-VM-1-1.doc
documents/رؤية ورسالة واهداف كلية العلوم الإدارية.doc
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documents/رؤية ورسالة واهداف كلية العلوم الإدارية.doc
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الٍضفرلم الٍخّكةهص الشؤالرلم الشؤال

هل تم إقرارها من السؤال الثاني

المجالس المختلفة في 

الكلية؟

1-2-VM-AF 

2-2-VM-AF 

3-2-VM-AF

4-2-VM-AF

محضر اجتماع مجلس  -

العمداء لتعديل رؤية 
ورسالة وأهداف الجامعة

محضر اجتماع مجلس  -

العمداء إلقرار رؤية 
ورسالة وأهداف الجامعة

محضر  اجتماع مجلس  -

النوعية وضمان الجودة 

رسالة  وإلقرار رؤية 
الكلية

محضر  اجتماع مجلس  -

الكلية إلقرار رؤيتها 
ورسالتها

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 

documents/محضر اجتماع العمداء باعتماد التعديل الذي جرى على رؤية ورسالة واهداف الجامعة.pdf
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documents/محضر اجتماع العمداء إقرار رؤية ورسالة واهداف الجامعة.pdf
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documents/P1.pdf
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documents/P1.pdf
documents/P1.pdf
documents/P1.pdf


الداهُ المعّار وخائق \documentsالمٍشد الداهُ المعّار وخائق\الداهُ المعّار.doc 

الداهُ المعّار فٌرصة علَ مدال 

\documents1-مفٌرصة الٍخائق_الداهُ المعّار\الداهُ المعّار.doc 

هادِمُ واإلداري  مرهز الجومّة والجؽٍِر ال 
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