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 تقدمي:
 التعليم يف إحداثها ادلطلوب والتطوير التحديث دلتطلبات استجابة اإلسًتاتيجية اخلطة ىذه أتيت  

 رباول واخلطة  عادلياً. وادلنافسة إقليمياً  الرايدة إىل الوصول يكفل دبا لطال بن احلسُت جامعة يف العايل
 ونشر وإنتاج البحوث وإصلاز والتعلم، التعليم يف للتميز الساعية امعةاجل ورسالة أىداف ربقيق جاىدة
 برارلها يف والتميز واخلاص، العام القطاعُت مع الشراكات وبناء الطالب، شخصية وتنمية ادلعرفة،

 .والعادلية واإلقليمية احمللية اجملتمعات إىل والوصول اجلودة، ثقافة وغرس االبتكار، وتشجيع األكادؽلية،

 بشرية كوادر  لتخريج عالية جودة ذي تربوي نظام إغلاد على تقوم رؤية االسًتاتيجية اخلطة وتضمنت
 ربقيق مع يتواءم دبا وادلستقبلية اليةاحل اجملتمع احتياجات ولتليب ادلختلفة ادلعرفة حقول يف ومتخصصة مؤىلة
 نوعية ربسُت ضرورة االسًتاتيجية ذلذه العامة األىداف تضمنت كما  مستدامة. واجتماعية اقتصادية تنمية

 كافة على تطبق اجلودة وضبط لالعتماد وأسس معايَت بوضع اجملتمع دلتطلبات مواءمتو ومدى العايل التعليم
 .الدولية الوظيفية دلعايَتوا وتتطابق الدراسية الربامج

 بن احلسُت جامعة تسعى اذلامشية، األردنية ادلملكة يف العايل للتعليم اإلسًتاتيجية اخلطة مع وسبشياً 
 اجلامعة، سعت الرؤية ىذه من وانطالقاً  ادلنطقة. يف العلمي اإلشعاع مراكز أحد لتكون نشأهتا، منذ ،طالل

 ذلا تسهل اليت الرئيسة األرضية دبثابة لتكون ادلستقبلية اتيجيةاإلسًت  خططها صياغة إىل تسعى، تزال وما
 نتاج ىي اآلن أيدينا بُت اليت اإلسًتاتيجية واخلطة مرموقة. أكادؽلية كمؤسسة  والتفوق التميز ضلو الطريق
 التميز موقع إىل طالل بن احلسُت جبامعة للوصول اجلادة احملاوالت إحدى أهنا كما  ومضنية طويلة جهود

 .إدارهتا تنشده الذي واألكادؽلي العلمي التفوقو 

 األىداف، ىذه لتحقيق التنفيذية واإلجراءات اجلامعة، أىداف اإلسًتاتيجية اخلطة ىذه تغطي
 وخدمة العلمي والبحث التدريس يف ابلتميز اجلامعة التزام أعلها القيم من رلموعة ووفق أساسية زلاور ضمن

 والتعددية األكادؽلية، واحلرية اإلسالمية، العربية واذلوية األصالة على احلفاظ مع واإلبداع والتجديد اجملتمع،
 الوطنية التنمية يف الفاعلة وادلشاركة ،والبشرية وادلالية ادلادية للموارد األمثل واالستخدام الفرد، وقيمة

 .ومهنياً  واجتماعياً  اقتصادايً 
  امعةـــــــــــــــاجل ســــــــــرئي

 يسالقي    علي الدكتور

 

 

 



2 

 ادلقدمة

 
 ىذا يف رائدة ذبربة تعترب االسًتاتيجية اخلطط وتطوير اعداد يف طالل بن احلسُت جامعة ذبربة ان

 فهم اخلطة ىذه وتعكس اجلامعة. يف العمليات مجيع على اجلودة ضبط واجراءات معايَت لتطبيق اجملال
 تطويرىا. وكيفية ادلطلوبة واحلاجات البيئة ىذه يف ثربد اليت وادلتغَتات فيها تعمل اليت للبيئة اجلامعة

 الزمنية للفًتة واالولوايت االىداف لتحديد االسًتاتيجي التخطيط ادوات مجيع ابستخدام قمنا ولقد
 االىداف ربقيق ابذباه والتقدم وتقيميو االصلاز لقياس متعددة طرقاً  واعدادان ربقيقها، كيفية  وبيان القادمة

 التطوير وكذلك اخلارجيةو  الداخلية البيئتُت أتثَت يراعي اخًتانه الذي االسًتاتيجي الوضع ان .القدرات وبناء
 تلبية يف مساعلاتنا على بناء االخرين قبل من عملنا يقّيم ان ونتوقع أدائنا بتقييم وسنقوم اجلامعة، داخل

 احمللي. واجملتمع االحرين ادلصاحل واصحاب طلبتنا احتياجات
 

 ؼلص فيما اجلامعة ورسالة ىدافأ لتحقيق ادلتوقع ادلسار لرسم يهدف السًتاتيجيا التخطيط
 الركيزة يعترب العمليات ىذه سلرجات جودة وضمان اجملتمع. وخدمة العلمي والبحث والتعلم التعليم عمليات
 اجلودة ثقافة نشرل الطريق خارطة رسم يف ادلستخدمة داريةاإل داةاأل ابعتبارىا االسًتاتيجية، للخطة الرئيسية
 وزايدة اجملتمع ثقة كسب  ىلإ يؤدي الذي النحو على والدولية الوطنية ادلعايَت مع تتواكب اليت ادلعايَت وتنمية
 تسعى ذلك ضوء ويف االردن. يف ادلستدامة التنمية غراضأ وخدمة ودولياً، زللياً  التنافسية اجلامعة قدرة

 مجيع تغطي اليت احملاور من جملموعة وفقاً  وادلالية واالدارية االكادؽلية لعملياهتا ادلستمر التطوير اىل اجلامعة
 اجلامعة. عمل رلاالت

 

 صحابأو  والطلبة والعاملُت التدريس ىيئة ضاءأع تعريف ىلإ االسًتاتيجية اخلطة ىذه وهتدف
 رلاالت من معُت دبجال زلور كل  ؼلتص زلاور، عشرة وعددىا الرئيسية، ابحملاور منها وادلستفيدين ادلصلحة
 تبُت تنفيذية عمل خطة ذلا وضعت ىداف،ألا ربقق ولكي ،زلور لكل دافأى ووضعت اجلامعة، عمليات

 صلازاإل نسبة ولقياس للتنفيذ. ادلطلوبة الزمنية والفًتة التنفيذ عن ادلسؤولة واجلهة ازباذىا الواجب االجراءات
 التغذية وربليل داءاأل عن راجعة تغذية مجع وابلتايل وتقييمو داءاأل لقياس معيارية مؤشرات وضعت داءواأل

 تتحقق حىت وادلتابعة والتقييم ابلتنفيذ واالستمرار تصحيحية جراءاتإ غلادإ مث ومن ادلعنيُت قبل من الراجعة
 زلور. كل  اىداف مجيع

 واجلودة وادلعلومات التخطيط وحدة مدير
  احملارمة عبدهللا                                                                    
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 الرؤاي 

 تسعى جامعة احلسُت بن طالل للتميز يف نوعية التعليم والبحث العلمي وخدمة اجملتمع.  

 الرسالة 
جامعة احلسُت بن طالل جامعة أردنية، تسعى إىل اإلسهام يف التنمية الوطنية من خالل رفدىا      

تفاعل اإلغلايب مع اجملتمعات احمللية, واالنفتاح على الثقافة اإلنسانية ضمن رؤية ابلكوادر البشرية ادلؤىلة وال
 مستقبلية، تركز على النوعية والتميز وضرورات العصر.

  أهداف اجلامعة 
 من رسالة اجلامعة تتألف أىدافها شلا أييت:  انطالقاً 

شرية يف إقليم اجلامعة تلبية توفَت زبصصات وبرامج نوعية، تستجيب حلاجة البيئتُت الطبيعية والب .1
 دلتطلبات التنمية.

 القيام ابلبحث العلمي مع الًتكيز على اجلانب التطبيقي. .2
 اإلسهام يف تنمية اجملتمعات احمللية. .3
 التميز من خالل ربقيق معايَت ضبط اجلودة يف التعليم واإلدارة وادلنشآت واحملافظة عليها. .4

 اجلوهرية القيم 

 القيم من منظومة وفق ورسالتها رؤيتها ربقيق إىل طالل بن احلسُت جامعة هتدف  :قيم اجلامعة األساسية
 جاىدة وتسعى العلمي والبحث العلم تقدم إىل تسعى تعليمية كمؤسسة  اجلامعة ىوية ربدد اليت األساسية

 من ظومةمن وفق الغايل رلتمعنا وخدمة التعليمية وىيئتها طلبتها طموحات لتحقيق ادلالئمة البيئة إلغلاد
 :ادلنظومة ىذه وتضم  ومسلم. عريب كمجتمع  الكبَت رلتمعنا مع تتوافق اليت القيم

 االلتزام مستوايت أعلى ربقيق إىل طالل بن احلسُت جامعة تسعى: االلتزام االجتماعي و األخالقي .1
 عربيةال والتقاليد والعادات احلنيف اإلسالمي الدين تعاليم مع يتماشى دبا واألخالقي االجتماعي

 .العليا اإلنسانية وادلثل األصيلة
 طريق عن لطلبتها الصادق الوطٍت االنتماء مستوايت أعلى ربقيق اىل جاىدة اجلامعة تسعى: االنتماء .2

 .الشخصية ادلصاحل كل  فوق العامة ادلصلحة ووضع الوطنية الروح تعزيز
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 إىل وتسعى العادلية  اإلنسانية عايَتوادل ادلبادئ حيث من عادلية رؤية اجلامعة تتبٌت: الرؤية العادلية .3
 العادلية البحثية وادلراكز اجلامعات مجيع مع التعاون أبواب وفتح الثقافات مجيع مع االغلايب التفاعل
 .ادلتميزة

 رقعة وتوسيع ادلختلفة ادلعرفة أشكال تكامل يف الشمولية ربقيق إىل اجلامعة تسعى: الشمولية .4
 .عليها تركز اليت البحثية واالىتمامات التخصصات

 والبحث الًتبوية العملية تطوير إىل دائًما ساعية ادلستوى، رفيعة تربوية دبعايَت اجلامعة تلتزم:  اجلودة .5
 .والنوعية اجلودة مستوايت رفعأ وفق  اجملتمع وخدمة العلمي

 زلاور يف التميز لتحقيق سعيا اإلبداعية وادلشاريع ادلبادرات اجلامعة تشجع: اإلبداع والتميز .6
 .اجملتمع وخدمة العلمي والبحث التدريس يف ادلختلفة اجلامعة اىتمامات

 بقيم اىتمامها وتؤكد اآلخرين مع والتفاعل االنفتاح اجلامعة تشجع:  احلرية األكادمييةالشفافية و  .7
 .األكادؽلية واحلرية واإلنصاف العدل

 :اآلتية االسرتاتيجية األهداف حتقيق إىل احلسني جامعة تسعى
 ألساليبا ابعتماد والتطبيقية النظرية وفروعو زبصصاتو دبختلف العايل التعليم تطوير يف اإلسهام .1

 .والتدريب التعليم يف وادلبتكرة احلديثة

 العلمية التطورات مواكبة من اجلامعة ؽلكن دبا ادلتميزة العلمية األكادؽلية الكوادر وأتىيل تعيُت .2
 .احلديثة والتقنية

 اجلامعة تطوير على يساعد دبا ادلتميزة البحثية وادلراكز اجلامعات مع والثقافية علميةال الروابط توثيق .3
  .وعادلياً  وإقليمياً  زللياً  العلمية مكانتها وتعزيز

 التخصصات يف العليا دراساهتم إلكمال الطلبة من وادلوىوبُت للمتفوقُت الفرص وهتيئة إاتحة .4
 .وعادليا زلليا ادلختلفة

 العامل يف التقٍت و العلمي التطور تواكب حبيث الدراسية وادلناىج واخلطط لربامجا وتقومي تطوير .5
 .دائم بشكل

 واالىتمام البحث مشاريع دعم خالل من اجلامعة يف العلمي البحث حركة تطوير على الًتكيز .6
  .وعادليا زلليا العلمي ابلنشر

 و العلمي البحث حبركة للنهوض وتوظيفها للجامعة التابعة والبحثية العلمية ادلراكز بتطوير االىتمام .7
 واجملتمع والطلبة اجلامعة يف العاملُت خدمة يكفل دبا وتزويدىا والتدريب النشر و الًتمجة و التأليف

 .احمللي
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 البعثات وتوفَت العلمية ادلؤسبرات يف ادلشاركة خالل من وعادليا وإقليميا زلليا والتواصل االنفتاح .8
 .وخارجها اجلامعة داخل العلمية والندوات اتادلؤسبر  وإقامة العلمية

 احلنيف الدين  مبادئ وفق والتسامح االعتدال ثقافة ونشر اجملتمع وخدمة البيئة بتطوير االىتمام .9
  .والتطرف العنف نبذ و احلوار و الوسطية إىل يدعو الذي

 ابدلتعلم واالىتمام اجلودة مستوايت أبعلى تتمتع وتعلُّمّية تعليمية خبربات اجلامعة طلبة تزويد .11
 .العملية ادلهارات على الًتكيز مع وتربواي معرفيا

 ادلبادرة روح إكساهبم خالل من كافةً   الطلبة لدى وادلهٍت واالجتماعي الشخصي التطور تعزيز .11
 .ادلختلفة عملهم مواقع يف القيادية األدوار لتويل وأتىيلهم وإعدادىم

 احتياجات تلبية على ابلعمل للمجتمع واالقتصادي واالجتماعي الثقايف التقدم يف ادلساعلة .12
 ذات واخلاصة العامة وادلؤسسات ادلنظمات مع والتعاون تنميتو، يف الفاعلة وادلشاركة اجملتمع،
 .العالقة

 اإلسرتاتيجية حماور

 .الطالب اجلامعي حمور .0
 .الربامج واخلطط الدراسية حمور .5
 .التطوير اإلداري ورحم .3
  .و التسجيل القبول حمور .4
 .اجلودة االعتماد وضمان حمور .5
 .وادلراكز العلمية األكادمييةاستحداث الكليات  ورحم .6
 .البحث العلمي والدراسات العليا حمور .7
 .البشرية ادلواردتنمية  حمور .8
 .التمويل حمور .9

 .التشريعات حمور .01

http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=228:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%84%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9%D9%8A&Itemid=487
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=227:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&Itemid=479
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=227:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&Itemid=479
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=227:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&Itemid=479
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=75:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B7%D9%88%D9%8A%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%AF%D8%A7%D8%B1%D9%8A&Itemid=482
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=73:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%A8%D9%88%D9%84&Itemid=484
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=71:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%B6%D9%85%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%B6%D8%A8%D8%B7-%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%88%D8%AF%D8%A9&Itemid=486
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=227:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A7%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AF%D9%8A%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%B2-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A%D8%A9&Itemid=479
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=76:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%AD%D8%AB-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%B1%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D9%8A%D8%A7&Itemid=481
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=74:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%AA%D9%86%D9%85%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%82%D9%88%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%A9&Itemid=483
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=72:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%85%D9%88%D9%8A%D9%84&Itemid=485
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=70:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA&Itemid=488
http://www.yu.edu.jo/index.php?option=com_k2&view=item&id=70:%D9%85%D8%AD%D9%88%D8%B1-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D8%A7%D8%AA&Itemid=488
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 ياجلامع حمور الطالب .0
 اجملتمع. يف ومنتجا فاعال عضوا ليكون شخصيتو وصقل ادلعرفية والعلوم التطبيقية وادلهارات االنتماء وروح الوطٍت ابحلس الطالب تزويدالغرض العام : 

 مؤشرات األداء واالجناز اتريخ التنفيذ لةاجلهات ادلسؤو  اإلجراءات األهداف
 اجلامعي الطالب تزويد :أوالا 

 والعلوم التطبيقية ابدلهارات
 وجاىزيت يكفل دبا ادلعرفية
 .العمل لسوق

 

 .ادلختلفة اجلامعة وإمكاانت دبرافق لتعريفو ادلستجد للطالب التوجيهية الربامج تطوير .1
 .ادلتحصلة العلمية للمعرفة عمليو يقاتبتطب تضمينها هبدف الدراسية اخلطط مراجعة .2
 .العملية مهاراتو تطوير من الطالب لتمكُت الالزمة والتجهيزات التحتية البنية توفَت .3
 مالءمة مدى من للتأكد اخلرغلُت شؤون دلتابعة جلنة أو دائرة بتشكيل اخلاصة التشريعات إصدار .4

 .ومشاكلهم حتياجاهتما إىل للتعرف معهم والتواصل العمل لسوق التعليم سلرجات
 ادلختلفة العمل سوق وقطاعات الطلبة بُت التواصل خلق إىل اذلادفة واالتفاقيات الربامج تطوير .5

 .العمل سوق يف االندماج إىل الطالب توجيو هبدف
 التدريبية الدورات واحتساب ادلختلفة ادلهارات على اجلامعة مراكز يف ابلتدريب للطلبة السماح .6

 .االختيارية اجلامعة دلتطلبات دلعتمدةا الساعات مقابل

 الطلبة شؤون عمادة -
 اجلامعة كليات  مجيع -
 العمداء رللس -

عدد اخلطط الدراسية اليت  .1 
 مت مراجعتها.

تعديل التشريعات لتحقيق  .2
 الغاية منها.

عدد الدراسات اليت  .3
 جريت عن رضا الطلبة.أ

وجود مراكز تدريب  .4
 للطلبة.

 احلس تنمية تطوير :اثنياا 
 االنتماء وروح الوطٍت

 وصقل للطالب
 عضوا ليكون شخصيتو

 .اجملتمع يف ومنتجا فاعال

 .األكادؽلية الربامج سلتلف يف الوطٍت واحلس ادلواطنة مفهوم تعزيز .1
 من جزء زبصيص خالل من الطلبة عند الوطٍت احلس رفع على ابلعمل األكادؽلية اذليئة تكليف .2

 .دراسي فصل كل  بداية يف الغرض ذلذا احملاضرة وقت
 .الوطنية ادلناسبات يف والطلبة العاملُت بُت الفاعلة ادلشاركة روح تعزيز .3
 .اجملتمع خدمة دبساقات وتضمينها الدراسية للخطط الدورية ادلراجعة .4
 والنشاطات التدريبية الربامج يف للمشاركة الطلبة ربفيز إىل اذلادفة الربامج وتفعيل وضع .5

 .ةالالمنهجي

عدد الندوات وورش  .1  
العمل ادلوجهة لتعزيز ثقافة 

 ماء عند الطلبة.تاالن
مشاركة الطلبة يف  .2

 ادلناسبات الوطنية.
وجهة لبناء الربامج ادل .3

 .لبةقدرات ومهارات الط
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 الدراسية واخلطط الربامج حمور .2

 األكفاء ابخلرغلُت اجملتمع لرفد العادلي ادلستوى على والتكنولوجية العلمية التطورات يواكب دبا احلالية الربامج وتطوير واإلقليمي األردين السوق وحاجات يتناسب دبا التعليم قطاع يف ادلستمر التطور مواكبة الغرض العام:
 .الوطٍت احلس على واحلفاظ احلديثة التكنولوجيا ودمج ادلستدامة التنمية ويف ادلستقبل أردن بناء يف الفاعلة ادلساعلة على القادرين

 مؤشرات األداء واالجناز اتريخ التنفيذ اجلهات ادلسؤولة اإلجراءات األهداف
تطوير الربامج التعليمية  :أوالا 

واخلطط الدراسية إىل 
مستوى متميز يتم من 
خاللو تطبيق ادلعايَت 

احمللية واإلقليمّية والعادلية 
واحملافظة عليها ومواكبة 
ما يطرح من برامج من 

قبل ادلؤسسات التعليمّية 
 .دلنطقة والعاملالرائدة يف ا

 والربامج اخلطط مع ومواءمتها البشرية القوى من احمللي السوق الحتياجات الدورية الدراسة .1
 .احتياجاتو وتلبية العمل سوق يف التطور دلواكبة طالل بن سُتاحل جامعة يف حالياً  ادلوجودة

 التعليمية ساتادلؤس يف يطرح ما تنافس واإلقليمي األردين السوق احتياجات تليب برامج طرح .2
 .والعامل ادلنطقة يف الرائدة

 وضبط األكفاء اخلرغلُت من وادلنطقة األردين السوق احتياجات لتليب احلالية الربامج تطوير .3
 أن غلب اليت وادلهارات ادلعارف رلموعة ربديد يتم حبيث برانمج لكل التعليمية العملية سلرجات
 .زبرجو قبل الطالب يكتسبها

 يركز دبا التعليمّية العملّية يف ودرلها التكنولوجيا مستجدات يواكب مستمر شكلب ادلناىج تطوير .4
 .واألكادؽلّية العملّية ادلهارات على

 واإلبداعي الناقد التفكَت وقدرات والًتكيب التحليل مهارات تنمية على الدراسية اخلطط يف الًتكيز .5
 حبيث الشاملة، ادلعرفية القاعدة مفهوم وتعزيز ادلشكالت حل يف العلمية األساليب واستخدام

 بناء أجل من للتخصص األساسية البؤرة خارج تقع اليت العلمّية للمعارف الكافية األعلية تعطى
 .متكامل علمي بشكل اخلريج شخصية

 اخللل ومواطن الضعف نقاط معاجلة خالذلا من يتم الدراسية واخلطط للربامج دوريّة مراجعة إجراء .6
 على وادلستجدات التطورات يواكب دبا والربامج اخلطط لتلك ادلستمر التطوير يضمن بشكل
 .والعادلية واإلقليمية احمللية الساحة

 .التعليم دلخرجات ذايت تقييم نظام تطوير .7
 .اجلامعة يف األكادؽلية الربامج على والدولّية احمللية االعتماد معايَت تطبيق إىل السعي .8
 يف التأسيسية ابدلساقات التحاقهم يكفل دبا ادلستجدين الطلبة على التعليمّية احلزم نظام تطبيق .9

 وادلعلومات التخطيط وحدة -
 واجلودة

 اجلامعة كليات  مجيع -
 العمداء رللس -

تطلبات دلدراسات العدد  .1 
 سوق العمل.

عدد الربامج الدراسية  .2
اليت مت تطويرىا لتلبية 
 ادلتطلبات واالىداف.

االبتعاد عن التلقُت  .3
سلوب التقليدي يف واأل

 .تدريس واحلفظال
اد فرص التعليم الذايت إغل .4

 عند الطلبة.
تسويق برامج وخطط  .5

 اجلامعة زللياً واقليمياً.
تنويع مصادر التعليم  .6

انمج اد مرونة يف الرب إغلو 
 الدراسي للطلبة.
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 .ابجلامعة التحاقهم من األوىل ادلرحلة
 .األداء ربسُت ضلو للسعي التدريس ىيئة ألعضاء ومعنوية مادية حوافز وضع .11
 .العمل سوق ػلتاجها اليت الربامج وخصوصا اجلامعة لربامج الالزمة التسويقية اخلطط وضع .11
 .اجلامعة برامج يف وآرائهم مشاكلهم إىل والتعرف غلُتاخلر  متابعة .12

 
بناء قاعدة بياانت دلتابعة  .7

 اخلرغلُت.

 سبيز تعزيز على العمل :اثنياا 
 للجامعة األكادؽلية اذلوية
 ػلقق دبا عليها افظةواحمل

 مرموقة عادليةً  مكانة

 .اجلامعة يف ادلساندة والربامج األساسية الربامج ربديد .1
 التميز إىل للوصول واخلاصة العامة وأىدافها األكادؽلية الربامج دلخرجات الدورية ادلراجعة .2

 .ادلطلوب
 .اإلسًتاتيجية وخططها األكادؽلية للوحدات الدورية ادلراجعة .3
 وآلية ادلناىج وربديد التعليمّية األىداف ربدد اليت والسياسات التشريعات ديثورب مراجعة .4

 .وتطويرىا تطبيقها
 .وعادلياً  وإقليمياً  زللياً  اجلامعة إصلازات تسويق .5
 .عليها واحملافظة والعادلية واإلقليمية احمللية اجلامعات مع العالقات تطوير .6
 احمللية ادلستوايت على وسبّيزىا وتطّورىا امعةابجل تعّرف أن شأهنا من اليت الفرص استثمار .7

 .والعادلّية واإلقليمّية
 من ذلك وجعل ادلختلفة ادلؤسسات يف قياّدية مواقع الحتالل مؤىلة بكفاءات السوق رفد  .8

 .اجلامعة أولوايت

 والتسجيل القبول -
 وادلعلومات التخطيط وحدة -

 واجلودة
 الدولية العالقات دائرة -
 اجلامعة كليات  مجيع -

عدد االتفاقيات مع  .1 
خرى يف اجلامعات األ
كادؽلية اجملاالت األ

 والبحث العلمي.
اد طرق لقياس االصلاز إغل .2

كادؽلي ألعلى ادلستوى ا
 داري.إلو اأ

عدد اجلوائز اليت حصل  .3
عضاء ىيئة أعليها 

 التدريس والطلبة.

 وتطوير استحداث :اثلثاا 
 يتالءم دبا األكادؽلية الربامج

 ملالع سوق ومتطلبات
 ادلتغَتة احلاجات مع وينسجم
 واإلقليمي األردين للمجتمع

 واجلهود السياسات ومع
 االقتصاد رلال يف الوطنية

 ومواكبة الطلبة، لدى الوطٍت احلس وىي: الدراسية اخلطط يف رئيسة زلاور على اإلبقاء .1
 األكادؽلية مع العملية ادلهارات على والًتكيز التعليمية، العملية يف ودرلها التكنولوجيا مستجدات

 .والدولية الوطنية االعتماد ومعايَت متطلبات مع تنسجم حبيث ادلستقبل خريج بناء يف
 .اجلامعة يف األكادؽلية الوحدات بُت التكاملي الطابع ذات الربامج على الًتكيز .2
 كافة  يف ومعارف علوم من يستجد ما مع وانسجامها العصر دلستجدات الربامج مواكبة .3

 .الشاملة التنمية طارإ يف اجملتمع حاجات وتلبية االختصاصات
 .التنمية وبرامج اجملتمع خلدمة الربامج يف الطالبية ادلشاريع توجيو .4

 العمداء رللس -
 والتسجيل القبول -
 وادلعلومات التخطيط وحدة -

 واجلودة
 الدراسات مركز -

 اجملتمع وخدمة واالستشارات
 اجلامعة كليات  مجيع -

عدد الربامج ادلعتمدة  .1 
 وطنياً وعادلياً.

مدى مواكبة الربامج  .2
ة للمستجدات الدراسي

 العلمية والتكنولوجية.
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 ىو ما عن يتميز دبا ادلعريف
 اجلامعات يف مطروح
 .األردنية

 .تدريبية برامج خالل من العمل سوق يف االطلراط على اخلريج قدرة تعزيز .5
 ووضع الربامج ىذه استحداث عند اجلودة ضمان ومعايَت واخلاص العام داالعتما معايَت مراعاة .6

 .اخلطط

 
عدد الربامج خلدمة  .3

 اجملتمع.

 الكليات مساعلة رابعاا:
 حل يف وادلراكز والربامج
 .احمللي اجملتمع مشاكل

 .التنمية رلاالت مجيع يف ومشاكلو اجملتمع حلاجات ادلسحية الدراسات إجراء .1
 .ادلتبادلة الزايرات خالل من اجملتمع مؤسسات مع التواصل قنوات فتح .2
 .احمللي اجملتمع مؤسسات يف للعاملُت اجلامعة مراكز يف العملية التدريب ورش عقد .3
 .التثقيفية واحملاضرات الندوات عقد .4

 الدراسات مركز -
 اجملتمع وخدمة واالستشارات

 العامة العالقات دائرة -

عدد الدراسات  .1 
وادلسوحات عن اجملتمع 

 احمللي.
ثر ذلذه الدراسات ألقياس ا .2

 اجملتمع.على 
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 حمور التطوير اإلداري .3

 وادلساءلة والشفافية التنافسية على تعتمد القيادية ادلواقع اختيار يف موضوعية معايَت واعتماد الصالحيات، وتفويض الالمركزية يف التوسع خالل من رؤيتها لتحقيق اجلامعة يف اإلداري اجلهاز تطويرالغرض العام : 
 مؤشرات األداء واالجناز اتريخ التنفيذ اجلهات ادلسؤولة جراءاتاإل األهداف

 دور وتفعيل توجيو أوالا:
 دعم يف اإلداري اجلهاز
 ربقيق ضلو اجلامعة توجو

 رؤيتها.

 اجلامعة مسَتة دعم يف اإلداري الدور وتفعيل اجلامعة خطط وضع يف اإلدارية القيادات مشاركة .1
 .األكادؽلية

 لضمان ادلساءلة تفعيل مع اإلداري العمل تسيَت يف الصالحيات وتفويض زيةالالمرك مبدأ اعتماد .2
 .االسًتاتيجية خططها تنفيذ وضمان اجلامعية ادلسَتة سالمة

 ويرتقي األكادؽلي العمل ػلَسن شلا واألكادؽلي اإلداري اجلهازين بُت االتصال قنوات تفعيل .3
 .أفضل دلستوايت ابجلامعة

 .اإلدارية القيادات اختيار يف نافسةوادل الكفاءة مبدأ اعتماد .4

 .العاملُت شؤون دائرة -
 .الدائرة القانونية -
وحدة التخطيط وادلعلومات -

 واجلودة.
  رائسة اجلامعة. -

كيفية التحقق من تطبيق  .1 
مبادئ العدالة وادلساءلة 
 والشفافية على العاملُت.

عدد الًتقيات السنوية  .2
 للعاملُت ونسبتها ادلئوية.

 الدوائر ىيكلة إعادة :اثنياا 
 اجلامعة يف اإلدارية

 .دوري بشكل ومراجعتها

 .احلايل التنظيمي اذليكل مراجعة .1
 .اجلامعة يف اإلدارية والوحدات األقسام دلهام الوظيفي الوصف وتطوير ربديث .2
 الوظيفي األداء يف تطورا ػلقق ودبا النوعية التقييم معايَت توظيف .3
 .البشرية القوى من احتياجاهتا وربديد كافة  اإلدارية اجلامعة تلوحدا الدورية ادلراجعة .4

 العاملُت شوؤن دائرة -
 اجلامعة. رائسة -
 القانونية الشؤون دائرة -
 وادلعلومات التخطيط وحدة -

 واجلودة
 

وجود ىيكل تنظيمي  .1 
 معتمد يف اجلامعة.

وجود وصف وظيفي  .2
 لكل وظيفة يف اجلامعة.

نتائج التقييم معاجلة  .3
 ملُت. السنوي للعا
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 والتسجيل القبول حمور .4
 وكذلك الكفاءات، من السوق وحاجة األكادؽلية، لألقسام االستيعابية الطاقة االعتبار عُت يف آخذين ادلقبولُت الطلبة أعداد بُت وادلواءمة اخلاصة، والربامج العليا الدراسات يف الطلبة قبول يف التنافسية مبدأ تفعيل :العام الغرض

 .ادلالية اجلامعة واردم
 مؤشرات األداء واالجناز اتريخ التنفيذ اجلهات ادلسؤولة اإلجراءات األهداف

 قبول عملية تفعيل أوالا:
 كإحدى  الطلبة

 يف التعليم مدخالت
 العليا الدراسات برامج

 لتمكُت اخلاصة والربامج
 ربقيق من اجلامعة
 .أىدافها

 .للربانمج االستيعابية الطاقة مع برانمج كل  يف لُتادلقبو  الطلبة أعداد تتناسب أن مراعاة .1
 ةالتعليمي العملية على غلايبإ انعكاس من التنوع ذلذا دلا واألجانب العرب الطلبة استقطاب .2

 .الثقايف عالنو  وتغذية
 .لألقسام االستيعابية الطاقة ضوء يف التخصصات بُت الطلبة انتقال إجراءات تسهيل .3
 )  TOEFL,IELTS( مثل:  قبول، تامتحاان أو مقاييس اعتماد .4
 .االعتماد معايَت مع يتالئم دبا ادلقبولُت الطلبة أعداد من للجامعة االستيعابية الطاقة ربديد .5

وحدة القبول  -
 والتسجيل.

عمادة البحث العلمي  -
 والدراسات العليا.

 عمادة شؤون الطلبة. -
 مجيع كليات اجلامعة. -
 العمداء. رللس -

نسبة الطلبة العرب  .1 
 انب.واالج

ربديد الطاقة االستيعابية  .2
 جلميع الربامج.

نسبة االحتفاظ ابلطلبة  .3
 ادلسجلُت.

وجود معايَت لقبول  .4
الطلبة يف الدراسات 

 العليا.
 أو )مالية حوافز توفَت اثنياا:

 الستقطاب معنوية(
 .أكادؽلياً  ادلتميزين الطلبة

 .ادلختلفة أبشكالو ادلايل الدعم طريق عن األكادؽلية دراستهم خالل ادلتميزين الطلبة دعم .1
 .العليا الدراسات لطلبة اجلراايت برامج يف التوسع .2
 .الالمنهجية األنشطة من العديد يف ادلبدعُت الطلبة دعم .3
 .اجلامعة برامج يف األوائل الطلبة ابتعاث .4

 اجلامعة رائسة -
 والتسجيل القبول -
 الطلبة شؤون عمادة -
 العلمي البحث عمادة -
 اجلامعة كليات  مجيع -
 الثاين عبدهللا ادللك وقصند -

ادلزااي واحلوافز اليت تقدم  .1 
 للطلبة ادلتميزين.

ادلزااي واحلوافز اليت تقدم  .2
جلذب الطلبة ادلتفوقُت 

 وادلتميزين.
عدد االنشطو  .3

 الالمنهجية
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 اجلودة ضمان حمور .5
 ادلستويُت على كافة  جوانبو من التميز إىل والوصول العمل، سوق ومتطلبات اجملتمع احتياجات تلبية أجل من وسلرجات وعمليات خالتمد من اجلامعة  يف التعليمية العملية عناصر وفعالية كفاءة  دبستوى االرتقاء :العام الغرض

 .والدويل احمللي
 مؤشرات األداء واالجناز اتريخ التنفيذ اجلهات ادلسؤولة اإلجراءات األهداف

  يف التميز إىل الوصول أوالا:
 متقو  اليت األعمال كافة

 .اجلامعة هبا

 الربامج سلرجات نوعية ضمان إىل هتدف اجلامعة يف واجلودة وادلعلومات التخطيط وحدة إنشاء .1
 .اجلامعية واخلدمات األكادؽلية

 .استمراريتها وضمان وتفعيلها )Assessment-Self( الذايت التقييم بعملية البدء .2
 .واإلداري كادؽلياأل اجلهازين يف العاملُت تقييم آلليات الدورية ادلراجعة .3
 .العايل التعليم مؤسسات اعتماد ىيئة عن الصادرة االعتماد معايَت تطبيق .4
 .األداء مستوى وربسُت لرفع اجلامعة يف العاملُت أداء لتطوير برامج وضع .5
 .ادلتميز واألداء الكفاءة أساس على واألكادؽلية اإلدارية القيادات اختيار .6
 .اجلامعة يف عاملُتال لكافة الفرص تكافؤ مبدأ تطبيق .7
 إىل خالذلا من تسعى اجلودة لضمان وخطط اسًتاتيجيات بوضع الكليات تلزم تعليمات إصدار .8

 .االعتماد معايَت ربقيق
 .اجلامعة أداء تقييم يف ووطنية عادلية مقاييس واستخدام توظيف .9

 .واجملتمع اجلامعة وخدمة والتدريس البحث يف التميز ثقافة نشر .11
 التميز لقياس وأدوات امجبر  وتوظيف تطوير .11
 نتائج لتقييم آلية ووضع ربتية، وبنية وبشرايً  وتقنياً  مادايً  ادلتاحة لإلمكانيات األمثل االستخدام .12

 .االستخدام ىذا
 عن الراجعة التغذية من واالستفادة اجلامعة أداء جوانب لكافة الدوري التقييم بعملية القيام .13

 .اجلامعة يف والتطوير للتحسُت  )akeholdersSt(ادلصلحة أصحاب قبل من األداء ىذا
 .العمل وورش والنشرات احملاضرات خالل من اجلودة ثقافة نشر .14
 .واألقسام الكليات يف اجلودة ضمان جلان تشكيل .15

وحدة التخطيط وادلعلومات  -
 واجلودة

 مجيع كليات اجلامعة -
 رللس العمداء -

 

الربامج التدريبية لبناء  .1 
 القدرات.

ا يف احلاكمية وأتثَتى .2
تطبيق مبدأ تكافؤ 

 الفرص.
جودة ضمان وجود نظام  .3

 داخلي يف اجلامعة.
مدى تطبيق معايَت  .4

يع العمليات اجلودة يف مج
دارية كادؽلية واإلاأل

 وادلالية.
عدد التقيمات الذاتية  .5

 للربامج واجلامعة.
نشطة نشر عدد برامج وأ .6

 ثقافة اجلودة.
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 العلمية زوادلراك األكادميية الكليات استحداث حمور .6

 .ادلستدامة التنمية ومتطلبات واإلقليمي احمللي السوق وحاجات وأىدافها اجلامعة رسالة مع يتناسب ودبا الشاملة اجلامعة مفهوم ابذباه اجلامعة تطوير :العام الغرض

 مؤشرات األداء واالجناز اتريخ التنفيذ اجلهات ادلسؤولة اإلجراءات األهداف
 كليات  استحداثأوالا:

 عن وفريدة خصصةمت
 اجلامعات يف مثيالهتا
 الصيدلة مثل األردنية
 األسنان وطب والطب

 الطبية والتخصصات
 ادلساعدة

 االعتماد، معايَت مع يتوافق ودبا ادلطلوبة للتخصصات الالزمة الدراسية اخلطط وضع .1
 األردن. يف ادلماثلة الكليات عن ويتميز العادلية، العلمية ادلستجدات مع ويتواءم

 .ادلطلوبة التعليمية وادلختربات العلمية والتجهيزات التحتية البنية وفَتت .2

 .االعتماد معايَت أسس وفق والفٍت اإلداري ابلطاقم الكليات رفد .3

 .وابتعاث استقطاب خطط وضع خالل من تدريسية ةىيئ أبعضاء الكليات رفد .4

 للطلبة والتدريبية قيةالتطبي البيئة لتوفَت العالقة ذات اجلهات مع شراكة اتفاقيات عقد .5

 وحدة القبول والتسجيل. -
عمادة البحث العلمي والدراسات  -

 العليا.
 وحدة التخطيط وادلعلومات واجلودة -
 مجيع كليات اجلامعة. -
 رللس العمداء. -
 دائرة شؤون العاملُت -
 العالقات الدولية -
 رائسة اجلامعة -
 العالقات العامة -
 

تشكيل رلالس  .1 
أتسيسية للكليات 

 ىا.شاؤ إنادلنوي 
عداد اخلطط إ .2

والربامج الدراسية 
 للكليات اجلديدة.

استقطاب اعضاء  .3
جدد ىيئة تدريس 

 وابتعاث ادلوفدين.
صلاز يف قياس اإل .4

وىل األادلراحل 
 للتأسيس.
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 العليا والدراسات العلمي البحث حمور .7
 واذليئة الطالب بُت والتطوير البحث مشاريع تنشيط خالل من العليا الدراسات بربامج أمكن، ما ربطو، مع مناسب مايل ودعم ومرافق زاتذبهي من األساسية البنية توفَت خالل من العلمي ابلبحث االرتقاء :العام الغرض

 .ادلستدامة الوطنية التنمية يكفل إبداعي جو وهتيئة األردين صاداالقت لدعم اخلاص القطاع مع الشراكة خالل من التطبيقية األحباث بتنفيذ والقيام البحوث إجراء يف العلمية النزاىة على احملافظة مع التدريسية
 مؤشرات األداء واالجناز اتريخ التنفيذ اجلهات ادلسؤولة اإلجراءات األهداف

 البحث وتفعيل توجيو أوالا:
 التميز يكفل دبا العلمي
 .لو الالزم الدعم وتوفَت

 :مهمتها تصبح اخلارجية ادلشاريع دائرة إنشاء .1
 الدعم لتوفَت اآلليات وإغلاد ادلستهدفة االذباىات يف وتوجيهها البحثية الربامج ودعم ويلسب إدارة -

 .لذلك
عمل دراسة دلتطلبات التنمية ادلستدامة من خالل االتصال ابدلؤسسات واذليئات العامة  -

 .احتياجاهتم يف رلاالت البحث العلمي إىلواخلاصة وإقامة ادلؤسبرات والورش للتعّرف 
 ادلملكة، يف الباحثُت وخربات والتمويل، الدعم أوجو عن معلومات توّفر بياانت قاعدة إنشاء -

 وكافة اجلامعة بُت األحباث لتبادل االلكًتونية ادلكتبة دور وتفعيل ادلطلوبة البحث ورلاالت
 .العلمي ابلبحث ادلعنية اجلهات

 .اخلارجية اجلهات من العلمي البحث لدعم مصادر توفَت على العمل -
 التدريس ىيئة أعضاء حبوث وتشجيع لدعم العلمي البحث عمادة موازنة من خاصة موازنة رصد .2

 .عالية بفعالية البحثي االنطالق على دلساعدهتم اجلدد
 .واخلاص العام القطاعُت احتياجات ويليب ؼلدم دبا البحوث توجيو .3
 .لذلك الالزمة احلوافز إعطاء مع مرموقة عادلية علمية رلالت يف ادلنشور العلمي البحث تشجيع .4
 التدريسية اذليئة وبُت التدريسية، اذليئة زبصصات سلتلف بُت ادلشًتك العلمي البحث تشجيع .5

 .واخلاص العام والقطاعُت
 .العلمي البحث يف للمشاركة اجلامعة وخرغلي طلبة من ادلتميزين وربفيز استقطاب .6
 والدراسات األحباث لتحديد واخلاص مالعا والقطاعُت اجلامعة بُت مشًتكة متابعة ىيئة إنشاء .7

 .احملور ىذا أىداف خدمة فيو دلا وتوجيهها الالزمة
 .وخارجياً  زللياً  والدراسات البحوث نتائج تسويق .8

 

عمادة البحث العلمي  -
 .والدراسات العليا

 .اجلامعة مجيع كليات -
 لدراسات واالستشاراتمركز  -
مركز احلاسوب وتكنولوجيا  -

 ادلعلومات

ث ادلدعومة حباعدد األ .1 
من مصادر سبويل 

 خارجية.
حباث لعدد نسبة األ .2

 عضاء ىيئة التدريس.أ
مدى توفر قاعدة بياانت  .3

عن مصادر التمويل 
 وقدرات الباحثُت.

عدد الدورات لبناء  .4
 قدرات الباحثُت اجلدد.

حباث ادلنشورة عدد األ .5
علمية عادلية الت يف رل

 ومرموقة.
حباث ادلوجهة عدد األ .6

العام لتطوير القطاعُت 
 واخلاص.

حباث عدد األ .7
اخلاصة بتطوير عملية 

التعليم والتعلم يف 
 اجلامعة.



 

15 

 الدراسات برامج هتيئة اثنياا:
 القدرات لتطوير العليا

 وأتىيلهم للطلبة البحثية
 اجملتمع حاجات لسد
 التنمية رلاالت يف احمللي

 .والشاملة ادلستدامة

 ادليدانية والبحوث ادلستدامة التنمية وأغراض تمعاجمل احتياجات لتلبية األطروحات مواضيع توجيو .1
 .احمللي اجملتمع قضااي تتناول اليت

 البحث شلارسة على القادرين اخلرغلُت لتأىيل العلمي البحث وبربامج احلالية ابلربامج النظر إعادة .2
 .العلمي

 .الشامل االمتحان مسار مقابل الرسالة مسار تشجيع .3
 يف التنوّع لغاايت أجانب ابحثُت الستقطاب وعادلياً  إقليمياً  العليا الدراسات برامج تسويق .4

 .العلمي البحث

 عمادات الكليات -
عمادة البحث العلمي  -

 والدراسات العليا
 رللس العمداء -
 رائسة اجلامعة -

عدد االطروحات اليت  .1 
تليب احتياجات اجملتمع 

 احمللي.
نسبة مسار الرسالة  .2

 مقابل االمتحان الشامل.
الجانب انسبة الباحثُت  .3

 .ردنيُتاىل اال

 البحثية ادلراكز مع التعاون اثلثاا:
 .وعادلياً  إقليمياً  ادلرموقة

 رلال يف اخلربات وتبادل االستفادة هبدف العلمي البحث مراكز مع الشراكات من ادلزيد عقد .1
 .العلمي البحث

 وورش راتودو  ندوات لعقد ادلختلفة العلمي البحث مراكز يف عادلية مسعة ذوي ابحثُت دعوة .2
 .اجلامعة يف عمل

 .ادلرموقة العلمي البحث ومراكز اجلامعة بُت الزايرات تبادل تشجيع .3
 .األكادؽلية والربامج البحثي العمل ؼلدم دبا وتوطينها التكنولوجيا لنقل مناسبة عمل آليات وضع .4

عمادة البحث العلمي  -
 والدراسات العليا

 العالقات الدولية -
 رائسة اجلامعة -

قيات اليت عدد االتفا .1 
برمتها اجلامعة مع أ

 جامعات عادلية مرموقة.
عدد احلاضنات العلمية  .2

 والتكنولوجية.
 نسبة ادلشاريع الرايدية. .3

 العلمــــي البحث رلال يف رابعاا:

 

 ىذه تنظيم ذلك ويتطلب واخلارجية، ادلشًتكة والبحوث اجلامعة تدعمها اليت البحوث عدد ازدايد .1
 .العادلية ايَتادلع حسب وتنسيقها البحوث

 البحث عمادة يف مستقل كقسم  اخلارجية ادلشاريع دائرة وضم اخلارجية ادلشاريع دائرة إنشاء .2
 .العلمي

 .العليا والدراسات العلمي البحث عمادة إىل وضمو التكنولوجيا نقل مكتب إنشاء .3
 .دلشاريعهم خارجي دعم على للحصول الباحثُت دلساعدة خاص مكتب إنشاء .4
 األعوام يف ضطراداب زادت اليت العلمية للمجالت والتحرير والطباعة النشر تإجراءا تنظيم .5

 .اضيةادل
 .العليا الدراسات وعمادة ،العلمي البحث عمادة  عمادتُت: إىل العمادة تقسيم .6
 .العلمي البحث عمادة يف وتسويقها ادلطبوعات بتوزيع متخصص قسم إنشاء .7

نسبة البحوث اخلارجية  .1  
حوث  البإىلادلشًتكة 
 الداخلية.

 إىلاث الطلبة أحبنسبة  .2
 عضاء ىيئة التدريس.أ

الت النشر يف رلنسبة  .3
عضاء عادلية علمية أل
 ىيئة التدريس.

نسبة االقتباس  .4
واالستشهاد ابحباث 

 اجلامعة.
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 البشرية ادلوارد تنمية حمور .8
 واجتذاب أتىيل خالل من احمللي اجملتمع وخدمة ادلستدامة التنمية ومتطلبات التكنولوجي احملتوى مراعاة مع واإلداري األكادؽلي عيدينالص على وادلستجدات ادلتغَتات ليواكب البشرية القوى قطاع تطوير: العام الغرض

 .ادلصدر ذلذا األمثل واالستغالل اجلامعة أىداف لتحقيق  الالزمة ادلتميزة الكفاءات
 ت األداء واالجنازمؤشرا اتريخ التنفيذ اجلهات ادلسؤولة اإلجراءات األهداف

 اجلهاز وأتىيل تطوير  :أوالا 
 .األكادؽلي

 مع يتوافق دبا التخصصات كافة  يف التدريس ىيئة أعضاء لتأىيل نظام تحداثإس .1
 .ومدروسة واضحة سياسة ووفق احلديثة والسياقات التطورات

 .احلديثة التعليم تقنيات استخدام على التدريس ىيئة أعضاء تشجيع .2
 التعليم تقنيات استخدام على كافة  األكادؽلي اجلهاز يف العاملُت لتدريب خطة وضع .3

 .احلديثة
 .والدولية احمللية والندوات ادلؤسبرات يف ادلشاركة على التدريس ىيئة أعضاء تشجيع .4
 .وخالفو البحثي العمل يف التدريسية اذليئة أعضاء بُت اجلماعي العمل تشجيع .5
 .الوظيفية وادلزااي احلوافز كافة  يف النظر إعادة .6

وادلعلومات  وحدة التخطيط -
 واجلودة

ضاء ىيئة عمركز تطوير أداء أ -
 التدريس

 مجيع كليات اجلامعة -
 رللس العمداء. -

وجود برامج لتأىيل  .1 
عضاء ىيئة التدريس أ

اجلدد والعاملُت 
 داريُت.اإل

عدد ادلؤسبرات اليت  .2
عضاء ىيئة أيشارك فيها 

 التدريس.
وجود نظام حوافز  .3

 تشجيعية.

 الكفاءات اجتذاب اا:اثني
 الالزمة األكادؽلية

 اجلامعة أىداف لتحقيق
 .األكادؽلية

 دبا وربديثها ادلعايَت هبذه وااللتزام التدريسية اذليئة أعضاء الختيار مالئمة أكادؽلية معايَت واعتماد وضع .1
 .ادلستجدات مع يتالءم

 من الفعلية االحتياجات ديدرب تشمل سنوات 5 إىل سبتد التدريسية للهيئة بشرية موارد خطة وضع .2
 .عليها احلصول وكيفية التدريس ىيئة أعضاء

 .ادلتميزة الكفاءات جذب لغاايت الوظيفية وادلزااي احلوافز كافة  يف النظر إعادة .3
 .ذلم ادلقدمة وادلزااي ادلبعوثُت نوعية على الًتكيز خالل من اإلبتعاث نظام تطوير .4
 واإلقليمية األردنية اجلامعات من وزمالئهم التدريس ىيئة أعضاء بُت االتصال قنوات وفتح تشجيع .5

 .والعادلية

وجود خطة للموارد  .1  
 مد.البشرية طويلة األ

نظام ابتعاث وجود  .2
وائل الطلبة عند أل

 احلاجة.
مدى استخدام وسائل  .3

االتصال احلديثة 
 والتكنولوجيا.

 اجلهاز أداء تقييم  اثلثاا:
 األكادؽلي

 .دوري وبشكل اجملاالت كافة  يف التدريس ىيئة أعضاء أداء لتقييم متكامل موضوعي نظام وضع .1

 .ابلعمل والتميز اإلبداع يعزز مناخا لو يوفر دبا التدريس ىيئة لعضو األكادؽلية احلرية ضمان .2
 

 االقسام االكادؽلية -
 رللس العمداء -
 رائسة اجلامعة -

وجود نظام متكامل  .1 
داء وتشجيع لتقييم األ

 .التميز
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 اجلهاز وأتىيل رتطوي رابعاا:
 .اإلداري

 .اإلدارية الوظائف شغل يف ادلتميز صلازواإل ابألداء ترتبط وموضوعية واضحة معايَت توظيف .1
 وتوظيف ادلتميز األداء لتشجيع اإلداري اجلهاز يف العاملُت لتأىيل وتطويرية تدريبية برامج عقد .2

 .أعماذلم يف احلديثة التكنولوجيا
 .وخارجية زللية وتطويرية تدريبية بدورات اإلداري اجلهاز يف العاملُت إشراك .3
 .مستواه ربسُت يف اإلدارية ادلعلومات نظم من واالستفادة اإلداري العمل حبوسبة االىتمام .4

 دائرة شؤون العاملُت -
 مركز الدراسات واالستشارات -
 رللس العمداء -
 رائسة اجلامعة -

مدى تعزيز مبدأ تكافؤ  .1 
الفرص يف التعينات 

 عاملُت.والًتقيات لل
عدد الدورات التدريبية  .2

 لبناء القدرات.
مدى انتشار احلوسبة يف  .3

 اجلامعة لعملياهتا.

 اإلداري اجلهاز رفد خامساا:
 اإلدارية ابلكفاءات

 .ادلتميزة

 .اإلدارية اذليئة اختيار معايَت وربديث تطوير .1

 .عليها احلصول كيفيةو   الفعلية االحتياجات ربديد تشمل  اإلدارية للهيئة بشرية موارد خطة وضع .2

 .ادلتميزة الكفاءات جذب لغاايت الوظيفية وادلزااي احلوافز يف النظر إعادة .3

 دائرة شؤون العاملُت
 رللس العمداء
 رائسة اجلامعة

وجود خطة للموارد  .1 
 البشرية طويلة ادلدى.
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 التمويل حمور .9
 .التعليم جودة وضمان اجلامعة نفقات لتغطية حجمو وزايدة التمويل مصادر وتنويع النفقات وضبط اإلنفاق وإدارة للجامعة ادلتاحة التمويل دلصادر األمثل االستغالل :العام الغرض

 مؤشرات األداء واالجناز اتريخ التنفيذ اجلهات ادلسؤولة اإلجراءات األهداف
 بشكل النفقات إدارة  :أوالا 

 ادلايل الدعم توفَت يضمن
 اجلامعة لنشاطات

 .التعليم جودة ويكفل

 .النفقات ضبط .1
 .اإليرادات وتعظيم التكلفة لتخفيض للجامعة االستيعابية للقدرة األمثل االستغالل .2
 .الضرورية التعيينات على واالقتصار اإلداري اجلهاز تضخم من احلد .3
 .واالدخار( االستثمار )صناديق اجلامعة دلوارد ادلالية اإلدارة ظلط يف النظر إعادة .4
 .وإمكانيات موارد من اجلامعة يف يتوفر دلا ألمثلا االستغالل .5

 مجيع إدارات اجلامعة -
 مجيع كليات اجلامعة -
 .رائسة اجلامعة -

نسبة ضبط النفقات  .1 
 سنوايً.

وجود خطط جلذب  .2
االستثمار والتمويل 

 للجامعة.
نسبة استغالل ادلوارد  .3

 ادلتاحة.
 مصادر وتنويع زايدة اثنياا:

 .التمويل
 (Fund Raising) .للجامعة إضافية مالية موارد فَتبتو  تعٌت دائرة إنشاء .1
 .الالزم احلكومي الدعم على للحصول الرأمسالية اجلامعة دلشاريع عمل خطة تقدمي .2
 احلقيقية الكلفة مع يتناسب دبا التخصصات بعض يف اجلامعية الرسوم يف النظر إعادة .3

 .للطالب
 .معةاجلا إيرادات لزايدة االستثمارية ادلشاريع يف التوسع .4
 .البحثية للمشاريع خارجي سبويل استقطاب على التدريسية اذليئة تشجيع .5
 .والتدريب االستشارات تقدمي يف التوسع .6
 .واألجانب العرب من وافدين بةطل الستقطاب ودولياً  إقليمياً  اجلامعة تسويق .7
 دعم على احلصول خالذلا من يتم خاصة دببادرات والقيام اخلرغلُت دبتابعة اجلامعة دور تفعيل .8

 .للجامعة مايل
 .ادلتفوقُت للطلبة دراسية منح وتقدمي لدعم واخلاص العام القطاعُت دعوة .9

 دائرة الشؤون القانونية -
 وحدة الشؤون ادلالية -
مركز الدراسات  -

 واالستشارات
 مكتب الطلبة الوافدين -
 العالقات الدولية -
 .عمادة شؤون الطلبة -
 رللس العمداء -
 رائسة اجلامعة  -

ع عدد ادلشاري .1 
 االستثمارية.

مدى مساعلة اعضاء  .2
ىيئة التدريس يف جلب 

 التمويل اخلارجي.
عدد الشراكات مع  .3

القطاعُت العام 
 واخلاص.

مدى تفعيل دور  .4
اللجان يف مجع 

التربعات وجذب 
 االستثمارات.
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 التشريعات حمور .01
 .وأىدافها رؤيتها ربقيق يف اجلامعة ؼلدم دبا التشريعات تطوير: العام الغرض

 مؤشرات األداء واالجناز اتريخ التنفيذ اجلهات ادلسؤولة اإلجراءات األهداف
 ادلتعلقة التشريعات تطوير أوالا:
 .التدريسية ابذليئة

 ىيئة أعضاء أداء دبستوى لالرتقاء الالزمة القانونية النصوص وتضمينها الًتقية بتعليمات النظر إعادة .1
 .التدريس

 أعضاء وإلزامية والتعلم التعليم أبساليب ادلتخصصة التدريبية للدورات ناظمةال للتعليمات الدورية ادلراجعة .2
 .حبضورىا التدريسية اذليئة

 القانونية الشؤون دائرة -
 اجلامعة إدارات مجيع -
 .اجلامعة كليات  مجيع -

ضاء ىيئة أعمدى ربفيز  .1 
التدريس حلضور الدورات 

 التدريبية.
احتساب نقاط معينة حلضور  .2

 ة.الدورات التدريبي
 ادلتعلقة التشريعات تطوير :اثنياا 

 واخلطط األكادؽلية ابلربامج
 الدراسية

 بذوي ابالستعانة الدراسية للخطط الدورية ابدلراجعة والكليات األقسام رلالس تُلزم تعليمات إصدار .1
 .فيها والضعف القوة مواطن على للوقوف العمل سوق من االختصاص

 ادلصلحة اصحاب مع لقاءات لعقد والكليات اجلامعة مستوى على متخصصة جلان لتشكيل تعليمات إصدار .2
 )Stakeholders(ذلك مع يتالءم دبا واخلطط الربامج وتطوير السوق احتياجات متابعة أجل من. 

 تدريبية برامج خالل من العمل سوق يف االطلراط على اخلريج قدرة لتعزيز الالزمة التشريعات إصدار .3
 .عملية وتطبيقات

 القانونية شؤونال دائرة -
 العمداء رللس -
 اجلامعة رائسة -

عدد اخلطط والربامج اليت  .1 
 تراجع سنوايً.

عدد اللقاءات مع اصحاب  .2
 ادلصلحة.

عدد التقييمات الذاتية للربامج  .3
 الدراسية.

 ادلتعلقة التشريعات تطوير :اثلثاا 
 والدراسات العلمي ابلبحث

 العليا

 األحباث لتحديد واخلاص العام والقطاعُت اجلامعة بُت مشًتكة عةمتاب ىيئة إبنشاء اخلاصة التعليمات إصدار .1
 .ادلختلفة اجملتمع وقطاعات العمل سوق خدمة فيو دلا وتوجيهها الالزمة والدراسات

 .فيها العليا الدراسات لربامج الدورية ابدلراجعة األكادؽلية األقسام تلزم اليت التعليمات إصدار .2

 دائرة الشؤون القانونية -
البحث العلمي  عمادة -

 والدراسات العليا
 رللس العمداء -

عدد ادلشاريع مع القطاعُت  .1 
 العام واخلاص.

عضاء ىيئة أمدى مساعلة  .2
 التدريس يف ادلشاريع ادلشًتكة.

 ادلتعلقة التشريعات تطوير :رابعاا  
 .اإلداري ابلتطوير

 ادلسائل مناقشة يف للطلبة الفاعلة ادلشاركة يكفل دبا األكادؽلية اجملالس بتشكيل اخلاصة التشريعات تعديل .1
 .هبم ادلتعلقة

 .القانون تطبيق يف الشفافية على احملافظة تضمن اليت التعليمات إصدار .2
 الالزمة التدريبية الدورات ابجتيازىم اإلداريُت ابدلوظفُت اخلاصة الًتفيعات ربط يكفل دبا التشريعات تعديل .3

 .اإلداري العمل يف التطور دلواكبة
 الالزمة التعليمات وإصدار اجلامعة يف اإلدارية والوحدات األقسام دلهام الوظيفي الوصف ديثورب تطوير .4

 .فيها والعاملُت األقسام ىذه أداء لتقييم آلية لوضع
 

 دائرة الشؤون القانونية -
 العمادات -
 الوحدات االدارية -
 رللس العمداء -

ية الًتقيات للعاملُت ومدى آل .1 
 مالئمتها دلبدأ الشفافية

 .ساواةوادل
متطلبات التعيُت والًتقية لتلبية  .2

ادلتطلبات الوظيفية والوصف 
 الوظيفي.

دارية زام الوحدات اإلإلمدى  .3
 لوضع وصف وظيفي.
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 ادلتعلقة التشريعات تطوير :خامساا 
 ابلقبول

 يَتمعا ربقيق يكفل ودبا للجامعة االستيعابية الطاقة مع ادلقبولُت أعداد تناسب يكفل دبا التشريعات تعديل .1
 .واخلاص العام االعتماد

 .الطلبة بُت للمفاضلة قبول امتحاانت أو أداء مقاييس العتماد الالزمة التشريعات إصدار .2
 .ادلطلقة القيم من بدالً  ادلئينية ابلرتبة القبول ربط يكفل دبا التشريعات تعديل .3
 للطلبة ادلايل الدعم تقدمي خالل من اجلامعة يف للدراسة ادلتميزين الستقطاب الالزمة التشريعات إصدار .4

 .ادلتميزين

 دائرة الشؤون القانونية -
 وحدة القبول والتسجيل -
 رللس العمداء -

وجود خطة جلذب الطلبة  .1 
 ادلتفوقُت.

وجود خطة االستقطاب طلبة  .2
 جانب.أعرب و 

 ادلتعلقة التشريعات تطوير :سادساا 
 اجلودة بضمان

 .اجلامعة داخل اجلودة نوضما التميز ثقافة لنشر الالزمة التعليمات إصدار .1
 أعضاء قبل من األقسام ورؤساء ومساعديهم ونواهبم العمداء ألداء الدوري التقييم تكفل تعليمات إصدار .2

 .التدريسية اذليئة
 .ادلتميز واألداء الكفاءة أساس على واإلدارية األكادؽلية القيادات الختيار الالزمة التشريعات إصدار .3

 دائرة الشؤون القانونية -
 لس العمداءرل -
 رائسة اجلامعة -

داء يل طرق تقييم األمدى تفع .1 
اء ونواهبم السنوي للعمد

 عضاء ىيئة التدريس.أو 
دى تفعيل مبدأ ادلساءلة م .2

 واحملاسبة وادلكافأة.
 ادلتعلقة التشريعات تطوير :سابعاا 

 ابلتمويل
 احلقيقية التكلفة مع ناسبيت دبا اجلامعية ابلرسوم النظر إبعادة يسمح دبا التشريعات تعديل ضلو السعي .1

 .للطالب
 .اجلامعة إيرادات لزايدة االستثمار فرص إاتحة يكفل دبا التشريعات تعديل .2
 ) Fundللجامعة اإلضافية ادلالية ادلوارد بتحصيل ادلعنية الدائرة لعمل الناظمة التعليمات وضع .3

).Raising 

 دائرة الشؤون القانونية -
 الشؤون ادلاليةوحدة  -
 رللس العمداء -
 رائسة اجلامعة -

مدى تفعيل دور ادلعنيُت جلذب  .1 
االستثمارات ونسبة 

االستثمارات مقارنة ابلدعم 
 احلكومي.

 
 
 

 


