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 كلمة رئيس الجامعة

 
 نخوة الكرام، أكاديمييفريقا ً من اإلحينما تشرفت بحمل مسؤولية رئاسة هذه الجامعة، وجدت 

وإداريين، مميزين بعقول نيّرة وأفكار خّّلقة، يعملون بجد وحرص وأمانة لّلرتقاء بالجامعة وترجمة 
داع في مجال البحوث العلمية، باإلوالريادة رؤيتها ورسالتها التي تقوم على جودة التعليم العالي و

 والشراكة الفاعلة مع المجتمع المحلي.
ً أن تحقيق تلك األهداف  واستغّلل الفرص  دويتطلب العمل اإليجابي، وبذل الجهوإننا لندرك جميعا

واضحة المعالم واألهداف،  خطة مقنّنةواالستفادة من كل اإلمكانات المتاحة، وال يكون ذلك إال من خّلل 
خطة استراتيجية ترتكز على الموضوعية والشمول ومراعاة حدود وأبعاد الوضع الراهن، ووفق أهداف ك

التعليم العالي في المملكة، وفي جانب أهم أنها تأتي تنفيذاً لرؤية جّللة الملك في أوراقه النقاشية التي 
، وتمثل هذه الخطة اتيجيةاالسترركزت معظمها على التخطيط في مؤسسات التعليم العالي وإعداد الخطط 

إلعداد هذه الخطة لجنة إليه، إذ قمنا بتشكيل  خطيط االستراتيجي الذي نسعىأحد المرتكزات لنشر ثقافة الت
البيئة األساسية التي  باعتبارهاعلى مستوى إدارة الجامعة، وأعضاء من الكليات والعمادات  لجامعتنا

يقع على عاتقهم في النهاية عملية التنفيذ  نملين الذيوالعاتضمن مشاركة جميع أعضاء هيئة التدريس 
وتحقيق األهداف، وذلك في إطار يتسم بالمرونة والحيوية مما يساعد الجميع على صياغة خطط تتوافق 

 مع اإلمكانات والموارد البشريّة والماديّة.

 
 

ي وقد حاولت هذه اللجنة أن تتوخى الدقة في إعدادها بالتركيز على مؤشرات األداء لكل هدف من األهداف، وتحديد فترات اإلنجاز لتنفيذها ف
الثقافة البيئية  جاهدا ًعلى متابعتها وتنفيذها لتحقيق رؤية الجامعة في الريادة والتميّز لتسود هذهسأعمل كرئيس للجنة وجميع الكليات واألقسام والدوائر، 

 وأعمالهم ووظائفهم مستقبّل ً.افتهم ، فهم الفئة المستهدفة التي ينبغي أن تتمثل في ثقوطلبتهاالجامعية بأعضاء هيئتها التدريسية 
 

ولة، سائّل ًالمولى مقّدرا ً جهودكم المبذووالسيما أعضاء اللجنة، وكل من ساهم في إعداد هذه الخطة، جميعا ًوأخيرا ً أتوجه بالشكر الجزيل لكم 
 ألداء الواجب بكل أمانة وإخّلص.وإياكم القدير أن يوفقنا 

 
 الدكتور محمد الودياناألستاذ  
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 مقدمة
 
 

يستشرف المستقبل لرسم رؤية طموحة ورسالة ساميه انطالقا من توجيهات ورؤية القيادة الهاشمية متمثلة  تسعى جامعة عمان العربية إلى بناء جيل واعد
والتطةةور  بجاللةةة الملةةد عبةةد ن الثةةانس بةةن الهللاسةةين ح فةةه ن ورعةةااع وةةس بنةةاء جيةةل واا ومةةدر  هاميةةة المرحلةةة التةةس يمةةر بهةةا العةةالم وةةس  ةةوء النمةةو

 واجتماعيا وسياسيا. المضطرد تكنولوجيا واقتصاديا
 

الجامعيةة واهااديميةة  تهللاقيق الرؤية الملكية الساميةع اتجهت رئاسة الجامعة لتطوير وتيرة العمل وتهللاسةين مسةتوا الجةودة وةس  اوةة منةاحس الهللايةاةهدف وب
 والبهللاثية واإلداريةع إ اوة لتهللاقيق شرااات مجتمعية واعلةع تسعى من خاللها لرود سوق العمل بأوضل الخبرات والك اءات. 

 

ة التةس  2025وثيقةة اهردن علميةا موائمةا وذخةبا بعةين اتعتبةار الرؤيةة الملكيةة المتمثلةة ب امنهجي ة اومن انةا  ةان التة ال الجامعةة بةالتخطيت اتسةتراتيجس الت ام 
مخرجاتهةةا مو ةةت التن يةةب مةةن خةةالا إعةةداد بةةرامق تن يبيةةة  ةةمن قطةةاا التعلةةيم العةةالس والبهللاةةه واإلبةةداا لتهللاقيةةق بعةة  مةةن اهاةةداف ال رعيةةة  إعةةدادسةةيتم 

 والمبادرات المتعلقة ببلد والتس تصب مهللااوراا على تنمية الموارد البشرية وس اهردن.
 

المختصين وس اللجنة الرئيسةية للخطةة اتسةتراتيجية واللجةان ال رعيةة والتةس تةم مةن  ابا الخطة نتاج عمل دؤوب وجهود مخلصة قامت بها نخبة من دوتع
إل ةاوة باخاللها بناء ابا الخطة على ذسس علمية.  والتس ينتفر منها ذن تهللاقق جامعةة عمةان العربيةة ق ة ة نوعيةة وةس مجةاتت التعلةيم والبهللاةه العلمةس 

 مكانة مرموقة تضمن لها التمي  بين الجامعات. ع وشر ائها لتتبوذ بالتالسمنتسبيهاطموحات إلى زيادة الشرااة المجتمعيةع  ما وذنها تتطلت لتجسيد 
 

  وحتى متطلبات التن يب.وبما احتوته من موا يت ابتداء  من منهجية إعداد الخطة ع 2023-2018ا بين يدي القارئ الكريم خطتن وإنه ليسرنا ذن نضت
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 الجامعة في سطور
 

 جامعة خاصة غير ربهللاية تختص بالدراسات الجامعية العليا وذلد تهللاةت مسةمى جامعةة عمةان العربيةة للدراسةات  1999ذنشئت جامعة عمان العربية عال 
ة اير والد تورااع واةس جامعةة معتمةدة اعتمةاد  العليا و انت ببلد ذوا جامعة ذردنية مختصة وس برامق الدراسات العليا تطرح برنامجس الماجست ة اعام   اوخاص 

 وس اتهللااد الجامعات العربية. اوعضو  
 

بأمانةةةع لقةةد  ةةان تأسةةيس جامعةةة خاصةةة منةةا رة للجامعةةات المتميةة ة وةةس الةةدوا المتقدمةةة حةةاو ا ذساسةةيا إلنشةةاء جامعةةة عمةةان العربيةةة بهللايةةه تةة دي رسةةالتها 
ذاةةداوها ب عاليةةة. واةةبا اةةو الهللاةةاو  الرئيسةةس الةةبي دوةةت نخبةةة مةةن اهاةةاديميين ومةةن رجةةاتت ال كةةر والعلةةم والمهةةن واهعمةةاا وتقةةول بو ائ هةةا بك ةةاءة وتهللاقةةق 

 مةا  انةت حاجةة الجامعةات ومعااةد التعلةيم العةالس وم سسةات الدولةة ومراوقهةا إلةى  يةادات  .المهتمين بالتعليم الجامعس إلى تأسةيس جامعةة عمةان العربيةة
 لتأسيس الجامعة. امهم   احاو    المواجهة متطلبات الهللاياة المعاصرة وتهللادياتها  ان ذيض   اومتمي    اعالي   تأايال   امي  م الة ذاادي

مطلةت عةال  انقضت مرحلتان وس مسيرة الجامعة تمثلت اهولى وس اقتصار برامق الدراسةة ويهةا علةى الدراسةات العليةاع وةس حةين تمثلةت المرحلةة الثانيةة وةس
 اب القبوا وس برامق البكالوريوس وتغيير اسم الجامعة ليصبح جامعة عمان العربية.ب تح ب 2009

 

صع حيةه بمي  علةى شةارا اهردن وةس منطقةة مةو يوور موقت الجامعة إطاللة رائعة على العاصمة عمان ومهللااوفتس جرش والبلقاء من خالا موقعها المت
 12وتبعةد  2ل 12500عة بطابت معماري يجمت مةا بةين اهصةالة والهللاضةارة والهللاداثةة بمسةاحة تبلةغ دونما وتمتاز مبانس الجام 122تبلغ مساحة ذرض الجامعة 

 ام إلى الشماا عن العاصمة عمان.
 

تخصصةات متمية ة وةس مجةاتت الهندسةةع والصةيدلةع وااداب والعلةولع وتقنيةة المعلومةاتع واهعمةااع والقةانون والشةريعةع والعلةول التربويةةة الجامعةة تطةرح 
والن سية. وتهللارص الجامعة على استهللاداث التخصصات الجديدة المطلوبة وس سوق العمةل حيةه تمةت المواوقةة علةى اسةتهللاداث تخصصةات اللغةة العربيةة 

  .هاشميةنية الللناطقين بغيرااع و لية الطيران لتدريس بكالوريوس صيانة الطائرات ليكون ذوا تخصص من ابا النوا لدرجة البكالوريوس وس المملكة اهرد
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 كليات الجامعة وتخصصاتها
 

 الدرجة العلمية التخصص الكلية #

 الية العلول التربوية والن سية .1

 امق الماجستيرنبر  اهصوا واإلدارة التربوية
 برنامق الماجستير نمو وتعلم /علم الن س التربوي 
 برنامق الماجستير  ياس وتقويم  /علم الن س التربوي 

 برنامق الماجستير الن سس والتربوي اإلرشاد 
 برنامق الماجستير المنااق وطرق التدريس

 الماجستيربرنامق  التربية الخاصة
 برنامق البكالوريوس التربية الخاصة

 اليةةة اهعمةةاا .2

 برنامق الماجستير اإلدارة 
 برنامق الماجستير التسويق 

 برنامق الماجستير إدارة اهعماا
 برنامق الماجستير المهللااسبة 
 برنامق الماجستير التمويل

 برنامق الماجستير نفم المعلومات اإلدارية
 برنامق الماجستير إدارة الموارد البشرية

 برنامق البكالوريوس إدارة اهعماا
 برنامق البكالوريوس والمصارف  التمويل

 برنامق البكالوريوس المهللااسبة
 برنامق البكالوريوس المعلومات اإلدارية نفم
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 الدرجة العلمية التخصص الكلية #
 

  ليةةة اهعمةةااتابت/ 

 برنامق البكالوريوس قانون اهعمااالمهللااسبة و 
 برنامق البكالوريوس التسويق

 برنامق البكالوريوس الرقابة والتدقيق المالس
 البكالوريوسبرنامق  إدارة الموارد البشرية

 الية القانون  .3

 برنامق الماجستير القانون العال
 برنامق الماجستير القانون الخاص

 برنامق البكالوريوس القانون 
 برنامق البكالوريوس الشريعة

 الية العلول الهللااسوبية والمعلوماتية .4

 برنامق الماجستير علم الهللااسوب
 البكالوريوسبرنامق  نفم المعلومات الهللااسوبية

 برنامق البكالوريوس اندسة البرمجيات
 برنامق البكالوريوس الهللاوسبة النقالة

 اليةةة ااداب والعلول .5
 برنامق البكالوريوس الترجمةو اللغة اإلنجلي ية 

 برنامق البكالوريوس الريا يات
 برنامق البكالوريوس اللغة العربية للناطقين بغيراا

 الهندسةالية  .6
 برنامق البكالوريوس الهندسة المدنية
 برنامق البكالوريوس اندسة العمارة

 برنامق البكالوريوس الصيدلة الية الصيدلة .7
 برنامق البكالوريوس صيانة الطائرات الية علول الطيران .8
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 منهجية إعداد الخطة

 

الهللاكوميةع والتغيرات وس استقطاب والتشريعات القوانين و الماليةع العوامل اتستجابة لمجموعة من العوامل منها ب اتستراتيجسبدذت مراحل التخطيت 
مواجهة تساعد على  خطة استراتيجية إلعدادع واخراا الضغوط الدولية. وانطالقا من ابا العواملع تم التخطيت الجامعات المختل ةالطلبةع والتناوسية مت 

بناء  من خالالتهللاقيق ابا الغاية  ذات العالقة اهطرافبالشرااة مت  اوة  تم تشكيل لجنةالت اعل معها لمصلهللاة الجامعة. ومن انا ابا التهللاديات و 
من خالا  الخطة اتستراتيجية وذلد إلعداداإلطار اتمثل  اتبعت اللجنة وقد خارطة طريق لجامعة عمان العربية لألعوال القادمة. دعخطة استراتيجية ت  

 .المراحل خمسة مراحل  ما او مو ح بالشكل ذدناا
 

 
 

 

1
التحضير لعملية التخطيط االستراتيجيالتخطيط التمهيدي و•

2
SWOTوتحليل الموقف المسح البيئي•

3
الصياغة المبدئية والنهائية للرؤية والرسالة والقيم•

4
بلورة محاور الخطة االستراتيجية واألهداف الرئيسة والفرعية•

5
مراجعة شاملة لكافة مدخالت الخطة وإعداد التقرير النهائي•
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 حيث تضمنت كل مرحلة من هذه المراحل العديد من اإلجراءات نوجزها بما يأتي:

 

 :التحضير لعملية التخطيط االستراتيجيو  التمهيديمرحلة التخطيط  .1

وعضوية متخصصين وس مجاا التخطيت اتستراتيجس من جميت  الرئيسبرئاسة  الجامعةبدذت ابا المرحلة بتشكيل لجنة الخطة اتستراتيجية وس 
وقد عملت اللجنة منب بداية تشكيلها إلى تهللاقيق الشمولية وس عملية إعداد الخطة ع إ اوة لشر اء الجامعة المختل ينعمادات ودوائر الجامعة 

 تهللاديد الموارد التنفيمية الالزمة إلتمال بناء الخطة.و ت ذوضل الممارسا تطبيق الى تستندمنهجية خالا  اتستراتيجية وذلد من
 :SWOTوتحليل الموقف  البيئيالمسح مرحلة  .2

 المهللاتمل اتستراتيجية واجتماعات لتهللاديد التوجهات اتستراتيجية جلسات الخطة وريق ذعد
 اتستراتيجية بالتوجهات اهمر ويتعلق ع2023-2018اتستراتيجية  الخطة على ت ثر ذن

إ اوة إلى  ريعةةةةةالبش المورد رةةوتطوي سةةةةةةةةالعال التعليم نهللاو ميةةةةةة الهاشةةةةةةة اهردنيةةةللمملك
 الهللاكومية الجامعات تهللاكم العالس والبهللاه العلمس التس لوزارة التعليم التوجهات اتستراتيجية

وذلد  ع2025اهردن رؤية  بلد و  عالرسائل الملكية ذات الصلة اوذيض   والخاصة بالمملكةع
قال وريق الخطة عملع حيه الوورش  عقد وحضور العديد من اتجتماعات من خالا

المهللالية  عدد من الجامعاتبإجراء دراسة للمقارنة المرجعية مت  اذيض  اتستراتيجية 
واإلقليمية والعالمية المماثلة لجامعة عمان العربية من حيه الخصائص الهيكلية والموارد 

البيئة الداخلية والخارجيةع وذات التجربة وس الشرااة المجتمعيةع بهللايه تناولت وممي ات 
اس اإلدارةع والتعليم والتعلمع والبهللاه العلمسع ومخرجات  رئيسة مجاتت سبعةتلد الدراسة 

  .الخدمات والبنية التهللاتية االتعلمع والشراااتع والموارد البشريةع وذخير  
  

مجاالت 
المقارنة 
المرجعية

التعليم 
والتعلم

البحث 
العلمي

المخرجات

الشراكات
الموارد 
البشرية

الخدمات 
والبنية 
التحتية

االدارة
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ا إلى نتائق جلسات العصف البانس ومراجعة التقارير المختل ة المنج ة  من إطار التهللاليل اتستراتيجس )التوجهات اتستراتيجيةع عليه و  استناد 

قال وريق الخطة اتستراتيجية بتهللاليل  ع وقد(ذصهللااب المصلهللاةوالمقارنات المرجعيةع وتهللاليل مخرجات الخطة اتستراتيجية السابقةع واهخب بآراء 
(ع والنفر وس معالجتها  من عملية صياغة ذاداف Critical Issues( وتعريف وتهللاديد للقضايا الهللارجة )Situational Analysisللموقف الراان )

.  من ابا اإلطار وقد تم تهللاديد العناصر اهساسية المهمة وس التهللاليل الرباعس والتس تضم ذام نقاط القوة 2023-2018الخطة اتستراتيجية 
حسب  اهولويات اتستراتيجيةتهللاديد العوامل ذات ع ومنه وقد تم والضعف للجامعةع و بلد ذام ال رص والتهللاديات وس بيئتها الخارجية والداخلية

 (.SWOTالتهللاليل الرباعس )
 : والقيمللرؤية والرسالة  والنهائيةالصياغة المبدئية مرحلة  .3

وتسهم وس تهللاقيق ذاداوها المستقبلية بما يمكنها من  تعكس طموحاتها وتطلعاتهاالجامعة التس صياغة رؤية ورسالة و يم انتهت ابا المرحلة ب
وذلد بعد سلسلة من اتجتماعات وورش العمل واتستبانات التس تم من خاللها ذخب تغبية راجعة على الصياغة المبدئية  مواابة مجتمت المعروة

 .المرجعية والمقارنات SWOTلموقف التس استندت إلى نتائق المسح البيئس وتهللاليل ا
 :واألهداف الرئيسة والفرعية ةاالستراتيجيالخطة  محاوربلورة مرحلة  .4

معة عمان ووقا لنتائق التهللاليل اتستراتيجس وما نتق عنه من تقييم للموقف الراان وتهللاديد للقضايا الهللارجةع تبلور التوجه اتستراتيجس الجديد لجا
 .تهللاديد مهللااور الخطة اتستراتيجية وذاداوها الرئيسية وال رعيةمن خالا  2022- 2018العربية وس خطتها 

 :النهائي التقرير وإعداد الخطة خالتمد لكافة شاملة مراجعةمرحلة  .5

د الخطة تضمنت المرحلة اهخيرة من مرحل إعداد الخطة اتستراتيجية للجامعة مراجعة شاملة لكاوة النتائق واتستنتاجاتع وقد انتهت بإعداد مستن
التن يبية )الخطة التشغيلية( وم شرات اهداء و ل ما يل ل اتستراتيجية البي تضمن مقدمة الخطة ومهللااوراا وذاداوها الرئيسية وال رعية واإلجراءات 

 .لتهللاقيق  اوة اهاداف  من الوقت والموارد التس تم تهللاديداا
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 متطلبات تنفيذ الخطة االستراتيجية

 
 :يأتيجراءات تتضمن ما اإلمن لجامعة عمان العربية بكفاءة وفاعلية، اتخاذ جملة  2023- 2018يستلزم تنفيذ ومتابعة وتقويم الخطة االستراتيجية 

 

 الخطة االستراتيجية:وحدة إعداد ومتابعة تنفيذ تشكيل  .1
الخطةة اتسةتراتيجية تشةرف علةى متابعةة تن يةب الخطةة وتقييمهةاع واتخةاذ القةرارات الالزمةة لمعالجةة المشةكالت التةس وحدة إعداد ومتابعة تن يب تشكيل 

 تبرز ذثناء مرحلة التن يب.
 االستراتيجي:دعم إدارة التخطيط  .2

والتس ينبغس ذن ترتبت تنفيميا وبشكل مباشر بةرئيس الجامعةة بالتنسةيق مةت مختلةف إدارات الجامعةة بمتابعةة تن يةب الخطةة  دائرة  مان الجودةتقول 
 مو لة إليها.اتستراتيجية والخطة التشغيلية وتقويمهاع مما يتطلب دعمها بالموارد الالزمة بالشكل البي يمكنها من القيال بالمهال ال

 دعم لجان التخطيط االستراتيجي الفرعية: .3
 الزل إلنجاز مهامها.ل( بت عيل لجان التخطيت اتستراتيجس وتقديم الدعم االمراا ع المكاتبع الدوائرع الكليات يال مختلف إدارات الجامعة )

 للجامعة: اإلجرائية )التنفيذية(خطة الإعداد  .4
 ذات إجةةةراءات وذنشةةطة مهللاةةةددة ووةةةق جةةداوا زمنيةةةةع مةةةت تهللاديةةد اإلدارات المسةةة ولة مباشةةةرة عةةن تن يةةةب المشةةةاريت )التن يبيةةةة(اإلجرائيةةة خطةةةة الإعةةداد 

 .مهللاددةاستنادا إلى م شرات ذداء  )اهاداف ال رعية(
 إعداد كليات وإدارات الجامعة لخططها االستراتيجية والتشغيلية: .5

بإعةةةداد خططهةةةا اتسةةتراتيجية والتشةةةغيلية التةةس يجةةةب ذن تتواوةةةق وةةس ذاةةةداوها ومشةةاريعها مةةةت الخطةةةة  ة يةةال مختلةةةف  ليةةات وإدارات ومرااةةة  الجامعةة
  اتستراتيجية للجامعة.
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 توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ الخطة االستراتيجية: .6
 تووير الموارد المالية وإعداد المي انيات الالزمة لتن يب مشاريت الخطة اتستراتيجية.

 بناء نظام معلوماتي لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية: .7
 بناء نفال معلوماتس يوور بيانات عن م شرات اهداء على مستوا الجامعة ووحداتها المختل ة.

 إعداد برنامج إلدارة المخاطر: .8
 بناء نفال إلدارة المخاطر والتنب  بها والتعامل معها بما يضمن نجاح الخطة اتستراتيجية.

 د الهيكل التنظيمي:داإع .9
 تطوير الهيكل التنفيمس للجامعة بما يساعد على تهللاقيق ذاداف الخطة اتستراتيجية.

 برنامج إلدارة التغيير: .10
 إعداد وتن يب برنامق إلدارة التغيير يضمن المشار ة ال اعلة لجميت العاملين بالجامعة وس تن يب الخطة اتستراتيجية.
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 الخطةالشركاء المعنيون بتنفيذ 

 
التس تضمن واعلية الخطةةع حيةه ذن دراسةة وت هةم احتياجةات وتوقعةات تلةد اهطةراف  من العوامل المهمة (Stakeholders) ذصهللااب المصلهللاة تهللاديد يعد

ات التس تقدمها من المعايير اهساسية التس تو ح مدا واقعية الخطة المقترحة وس تو يد الجودة الشاملة وتمي  الخدمة التعليمية والبهللاثية ومدا المساام
 كن تهللاديد الشر اء وذصهللااب المصلهللاة على النهللاو ااتس:الجامعة وس خدمة المجتمت المهللالس والبيئة. ويم

 

 .الطلبة  تها.و مان جودم سسات التعليم العالس  ايئة اعتماد 
 .الخريجون  وزارة التعليم العالس. 
 .ذولياء اهمور  إدارة الجامعة والوحدات اهااديمية واإلدارية. 
 .جهات التو يف   المجتمت المهللالسم سسات. 
  التدريسذعضاء ايئة.  

 

 اإلطارات المرجعية للخطة
 

 .(2017 الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملد عبد ن الثانس ابن الهللاسين )نيسانع :أواًل 
 (.2016-2025اتستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ) :اثانيً 
 .(2013-2018الخطة اتستراتيجية للجامعة ) :اثالثً 

  داخل الجامعة وخارجها.( Stakeholdersالمصلهللاة )رؤية ذصهللااب  :ارابعً 
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على مستقبل  امعطيات وتوجهات استراتيجية في سياق رؤية األردن والورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك المعظم وانعكاساته

 الجامعة
 
 

 :2025 الوطنية والوثائق األردن رؤية
 

 التنسيق درجات ذعلى إلى الوصوا دفع بهالوطنية اتستراتيجية والتوجهات اتستراتيجية خطتها بين المواءمة إيجاد إلى جامعة عمان العربية تسعى
العلمس ومستوا  المستويين على العمل يتطلب مما والقطاعيةع الوطنية ادافاه تهللاقيق وس الدولةوذجه ة  م سسات و اوة الجامعة بين والتكامل
 مملكة.لل اتستراتيجس التخطيت مسار وس للجامعة العال اتلت ال على التأاد خالا من المتمثلو  العمليات

 

 :2025 االردن وثيقة من والمنبثق األولى للمرحلة التنفيذي التنموي  البرنامج في الواردة الوطنية األهداف :أواًل 
 .المواطنين لجميت جيد معيشة مستوا  لضمان مستدال نمو معدتت تهللاقيق .1
 .المهللالية اتستثمارات وتشجيت اتجنبية اهمواا رؤوس جبب على قادرة جاذبة استثمارية بيئة خلق .2
 .المخاطر وقليل     مالس نفال وبناء الموازنة عج  و بت والنقدي المالس اتستقرار على الهللا اظ .3
 .وعاا اجتماعية حماية نفال وبناء والبطالة ال قر مستويات خ   .4
 .الالمر  يةنهق  تطبيق  وء وس المهللااوفات بين التنموي  التوازن  تهللاقيق .5
 .توزيعها وس والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستوا  تهللاسين .6
 .مرت عة إنتاجية يذ واتبتكار بداااإل على قادر جيل بناء .7

 

 :2025األردن  وثيقة من والمنبثق األولى للمرحلة التنفيذي التنموي  البرنامج توجهات :اثانيً 
  .والبشرية الم سسية القدرات وبناء التشريعات بتووير وذلد الرشيد للهللاكم وصوت   المناسبة البيئة وتووير تمكين .1
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 .التصهللار من والهللاد المناخس التغير آثار من والتقليل الطبيعية للموارد اهمثل واتستغالا البيئة عناصر على الهللا اظ .2
 بقةةوة والنهةةوض العمةةلع سةةوق  مةةت مخرجاتةةه مةةةءوموا التعلةةيم مراحةةل وةةس ال ةةرص وتكةةاو  التمكةةين علةةى مبنيةةة مسةةتدامة بشةةرية تنميةةة تهللاقيةةق .3

 نسةةب وخ ةة  علةةىذ  نتاجيةةةإ لةةىإ وصةةوت والمةةرذة  للشةةباب خاصةةة الالئقةةة العمةةل وةةرص وتةةووير والمعروةةة بالمهةةارات وتمكينهةةا وتنميتهةةا العمةةل
 .والمهللالس الوطنس المستويين على البطالة

 .مضاوة  يمة ذات مشروعات لىإ ذعمالهم مخرجات وترجمة والباحثين المبدعين وتشجيت والمعروة العلم استغالا وس التوست .4
 

 :بداعواإل العلمي والبحث العالي التعليم لقطاع األولى للمرحلة التنفيذي التنموي  البرنامج في الواردة القطاعية األهداف :اثالثً 
 .والمستدامة الشاملة التنمية بأاداف هوربط مستواا  وروت التطبيقس العلمس البهللاه دعم .1
 .اودولي   إقليميا   مناوس والمستقبليةع الهللاالية تمتالمج احتياجات تلبس بشرية  وادر إعداد على قادر عالية بجودة يتسم عاا تعليم إلى الوصوا .2

 

 الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك المعظم
 

 .مواابة العصر بأدواته المعرفية الجديدة 

  من خالا العمادات لتوطين ذبهللااثهم وإبداعاتهم وذوكارام الريادية ويها. المتمي ين ورعايتهماستكشاف الطلبة 
 ا قطاا التعليمع وببا الجهود لتجاوزاا.هاتعتراف بالتهللاديات الكبيرة التس يواجه 
 .تو يف استراتيجيات التعليم اتلكترونس وس العملية التعليمية التعلمية 
 ا التعليم المتمي  و مان جودة مخرجاته.بناء القدرات البشرية من خال 
  .ت عيل دور مراا  التطوير وس الجامعات لتدريب ذعضاء ايئة التدريس على تصميم الخطت الدراسية بهدف الوصوا إلى نتاجات تعلم مناسبة 

 ولوجيا التعليم والتعلم.بناء شرااات وات اقات مت م سسات عربية وعالمية لمواابة واستيعاب التطورات المستقبلية وس مجاا تكن 

 .تدريب الطلبة على التواصل من خالا إتقان لغات عالمية واتن تاح على ثقاوات المجتمعات اهخرا 

 .تووير منااق دراسية ت تح َذمال الطلبة ذبواب الت كير العميق والناقد وتشجعهم على طرح اهسئلة  
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 المقارنات المرجعية

 
 لمعايير د يقة استندت إلى المنهجية العلمية للمقارنات المرجعيةع حيه تم اختيار عدد ابتهللاديد الجامعات المرجعية ووق  وريق الخطة اتستراتيجية قام 

عات عربية واس: م( جا3( جامعات مهللالية واس: الجامعة اهردنيةع والجامعة الهاشميةع وجامعة البتراءع و)3: )من دولة مختل ةع منها( جامعات 10)
ع )ذمريكا( Georgia State Universityجامعة جورجيا  ( جامعات ذجنبية واس:4سعودع وجامعة اإلماراتع والجامعة اهمريكية ببيروتع و)ملد جامعة ال

 University of Manitobaجامعة مانيتوبا ع و )بريطانيا( University of Salfordجامعة سال ورد ع و (ذمريكا) Louisiana State University وتية لوي ياناجامعة و 
وذلد بهدف التوست بالتعرف على خبرات الجامعات واتست ادة من النتائق التس يتم التوصل لها وتنوعها بما ينعكس على جودة إعداد الخطة ع )اندا(

 اتستراتيجية للجامعة.
 

 الجامعات:المعيارية الختيار المؤشرات 
 

 :امجاتت المقارنة المرجعيةع حسب المو ح تالي  إلى  اتمت المقارنة مت الجامعات المرجعية استناد  
 .اإلدارة .1

 .التعليم والتعلم .2
 البهللاه العلمس. .3
 .الخدمات .4

  .البنية التهللاتية .5
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 :نتائج المقارنات المرجعية
 

 مجال اإلدارة

 عدد العمداء عدد مساعدي الرئيس عدد نواب الرئيس الدولة اسم الجامعة

 10 2 1 األردن جامعة عمان العربية
 26 ال يوجد 5 األردن الجامعة األردنية

 19 ال يوجد 2 األردن الجامعة الهاشمية
  2  األردن البتراء جامعة

 57  1 السعودية جامعة الملك سعود
 11  4 اإلمارات جامعة اإلمارات

 7  3 لبنان ببيروت الجامعة االمريكية
 22 6 11 أمريكا  Georgia State Universityجورجيا  جامعة
 Louisiana Stateوالية لويزيانا  جامعة

University 
 17 1  أمريكا

 8 3 1 بريطانيا University of Salfordسالفورد  جامعة
 14   كندا University of Manitobaمانيتوبا  جامعة
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 الدروس المستفادة:

العليا وتقليل عدد الكليات والتر ي  بشكل ذاثر على العمل  من اهقسال وس المجاتت العلمية  انا  توجه عال لدا الجامعات المرجعية بعدل التوست وس الو ائف اإلدارية 
 والبهللاثية.

عميد(ع ويعود السبب  22عميد( وبشكل ذقل جامعة جورجيا ) 57بالرغم من ذلدع وإن عدد مهللادود من الجامعات لديها عدد  بير من العمداء مثل جامعة الملد سعود ) 
 د وروا لن س الجامعة منتشرة وس مناطق جغرافية عديدة يتم تعيين عميد لكل منها.وس ذلد إلى وجو 

 تقليل عدد الو ائف اإلدارية العليا يساعد على سرعة اتخاذ القرارات ومتابعة إنجازااع جامعة سال ورد. 
  

جامعة عمان 
العربية

الجامعة األردنية الجامعة الهاشمية جامعة البتراء
جامعة الملك 

سعود
جامعة اإلمارات

الجامعة 
االمريكية في 

بيروت
جامعة جورجيا

جامعة والية 
لويزيانا

جامعة سالفورد جامعة مانيتوبا

عدد نواب الرئيس 1 5 4 1 4 3 11 1

عدد مساعدي الرئيس 2 2 6 1 3

عدد العمداء 10 25 57 11 7 22 17 8 14
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مقارنة عدد نواب ومساعدي الرئيس والعمداء
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 التعليم والتعلممجال 

 الدولة اسم الجامعة
عدد البرامج 

 األكاديمية
 الطلبةعدد 

 أعضاء هيئة التدريسعدد 
عدد أعضاء 

هيئة التدريس 

 لكل برنامج

نسبة عدد 

أعضاء هيئة 

التدريس 

 األجانب

عدد نسبة 

الطلبة لعدد 

أعضاء هيئة 

 التدريس

نسبة عدد 

الطلبة 

 األجانب
 عدد األستاذة

عدد األساتذة 

 المشاركين

عدد األساتذة 

 المساعدين
 عدد المحاضرين

 %4 20 %0.129 3.35 5 64 28 27 2700 37 األردن جامعة عمان العربية

 %12 29 %1.5 7 203 366 429 468 45900 237 األردن الجامعة األردنية

  35 %0.074 8 130 222 203 76 23300 87 األردن الجامعة الهاشمية

  25 %2.4 9 66 158 34 30 7200 33 األردن البتراء جامعة

 Universityسالفورد  جامعة

of Salford 
 %8 16 %15 3 481 214 28 93 13000 320 بريطانيا
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 الدروس المستفادة:

راجعة خطت استهللاداث الحظ بأن عدد البرامق اهااديمية وس الجامعات المرجعية بشكل عال ذعلى من عدد البرامق وس جامعة عمان العربيةع مما يشير إلى  رورة مي  
 العمل.برامق جديدة مرتبطة باحتياجات سوق 

قليلةع وابا يستدعس تكثيف نسبة عدد الطلبة العرب واهجانب مقارنة مت الجامعات المرجعية العربية اس نسبة جيدةع ولكن بالنسبة للجامعات المرجعية الدولية تعبر  
 الجهود بشكل ذابر لقبوا طلبة عرب وذجانب لتهللاقيق ووائد متعددة.

لالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد  اواهجانب من خالا تسويق الجامعة من الطلبة الهللااليين والدعم البي تقدمه الوزارة ووق   انا  ورصة  بيرة ل يادة عدد الطلبة العرب 
 البشرية.

 زيادة نسبة الطلبة العرب واهجانب المسجلين بالجامعة يساعد وس روت نقاط الجامعة وس التصني ات واتعتمادات الدولية. 

  

جامعة عمان العربية الجامعة األردنية الجامعة الهاشمية جامعة البتراء جامعة سالفورد

عدد البرامج األكاديمية 37 225 87 33 320

عدد أعضاء هيئة التدريس 146 1567 675 288 816
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 المستفادة:الدروس 

انا  ت اوت بين الجامعات المرجعية وس نسبة عدد ذعضاء ايئة التدريس لكل  
برنامق ويعود السبب وس ذلد إلى اختالف وس بع  اهدوار التس تلعبها  ل 
جامعة ذو إلى اتختالف وس الوزن النسبس الممنوح للعمليات التعليمية والبهللاثية 

 والخدمية.
هعداد والنسب المقررة من ايئة اعتماد م سسات اتلت ل جامعة عمان العربية ب 

عدد  يعدالتعليم العالس اهردنيةع ووس  وء ذعداد الطلبة الهللاالس وس الجامعة ف
 اعضاء ايئة التدريس لكل برنامق مناسب.

تساعد ال يادة ذعضاء ايئة التدريس الم الة إلى تهللاقيق رؤية ورسالة الجامعة وس  
 لبهللاثية والخدمية.مختلف المسارات التعليمية وا

 الدروس المستفادة:

تتمي  الجامعة عن معفم الجامعات المرجعية بنسبة مثالية لعدد الطلبة لكل  
 عضو ايئة تدريس.

يمكن اتست ادة من ابا النسبة بو ت الخطت التس تساعد على روت تهللاصيل  
الطلبة العلمس وتنمية مهاراتهم المختل ة بهللايه يكونوا نواة تمي  لدا جهات 

 لتو يف والمجتمتع تتمكن من خاللهم الجامعة التمي  واستقطاب طلبة آخرين.ا
ابلد يمكن توجيه طاقات ذعضاء ايئة التدريس وس دعم جوانب الجودة  

اهااديمية والبهللاه العلمس والمشار ة وس المسابقات المهللالية واإلقليمية والدولية 
 ى م يد من التمي . وغيراا من اهنشطة التس تساعد البرامق اهااديمية عل
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 الدروس المستفادة:

جامعة عمان العربية من ذوضل الجامعات بتهللاقيق ذوضل نسبة وس عدد الطلبة لكل ذستاذ وذستاذ مشار  وذستاذ مساعدع وابا يساعد  عدتمقارنة بكاوة الجامعات المرجعيةع  
لى روت ذداء بالتر ي  ذاثر ععلى إبراز جوانب تمي  إ افية من خالا اتست ادة من الخبرات العلمية التس يتمتت بها ذعضاء ايئة التدريس وس الجامعة عن غيرااع وذلد 

 وتمي  الطلبة اهااديمس.
 حقيقية لالست ادة من الكادر اهااديمس للتمي  ذاثر وس المسارات التعليمية والبهللاثية والخدمية. اتنخ اض ذعداد الطلبة لكل عضو ايئة تدريسع والجامعة تمتلد ورص   انفر    
نسبة عدد الطلبة لكل مهللاا ر مرت عة وتهللاتاج لدراسةع وابا يستدعس و ت خطت  دلمرجعيةع حيه تعاانا  نقص وس عدد المهللاا رين وس الجامعة مقارنة بالجامعات  

باإلشراف على المختبرات لتقليل ابا النسبة خاصة بالكليات العلميةع ويمكن ذلد بتعيين مساعدي تدريس إما من حملة درجة البكالوريوس ذو الماجستير بهللايه يقوموا 
 ة ومساعدة الطلبة وس  اوة ما يتعلق بالجوانب التطبيقية للمساقات.وتدريس المساقات العملي

  

جامعة عمان العربية الجامعة األردنية الجامعة الهاشمية جامعة البتراء جامعة سالفورد

نسبة الطلبة لكل أستاذ 90 105 284 240 140

نسبة الطلبة لكل أستاذ مشارك 82 107 117 212 464

نسبة الطلبة لكل أستاذ مساعد 37 145 115 46 61

نسبة الطلبة لكل محاضر 270 119 122 109 27
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 الدروس المستفادة:

 نسبة عدد ذعضاء ايئة التدريس العرب واهجانب وس الجامعة نسبة جيدة. عدتمقارنة مت الجامعات المرجعية العربية والعالمية  
 التقدل للتصني ات واتعتمادات اهااديمية الدولية. يمكن اتست ادة من ابا النسبة وس دعم ملف الجامعة عند 
نسبة عالية وذلد لعدل توور بديل وطنس مناسب إلشغاا  عدت%( 30.6نسبة ذعضاء ايئة التدريس اهجانب وس العديد من الجامعات السعودية ومنها جامعة الملد سعود ) 

  دسية.و ي ة عضو ايئة تدريس خاصة وس المجاتت الطبية والعلمية والهن

 

  

جامعة عمان العربية الجامعة األردنية الجامعة الهاشمية جامعة البتراء جامعة الملك سعود جامعة سالفورد

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس األجانب 10.20% 1.50% 0.90% 2.40% 30.60% 15.00%
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مقارنة نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس األجانب
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 الدروس المستفادة:
من عدد  ا% تقريب  43وس  وء تمثيل برامق الدراسات العليا )الماجستير( ما نسبته  

برامق الجامعة الكلسع وبلد يستدعس زيادة عدد ذعضاء ايئة التدريس من 
من  االهللااصلين على رتبة ذستاذ بهدف دعم الجانب البهللاثس للطلبة والجامعة عموم  

وس العديد من التخصصات من ناحية  د توراا ناحيةع ودعم التوجه ل تح برامق 
 ذخرا.

يجب زيادة العدد الهللاالس من المهللاا رين بهدف اإلشراف على المختبرات وتدريس  
 الجوانب العملية للمساقات ومساعدة الطلبة وس  ل ما يتعلق بالجوانب التطبيقية. 

 ي  اهستاذة المساعدين ذاثر على روت ر زيادة عدد المهللاا رين يساعد على ت 
 مستوا الطلبة العلمس واتست ادة منهم وس جوانب الجودة والتمي  لدا الطلبة.

 الدروس المستفادة:
عدد برامق الدراسات العليا ذاثر من عدد البرامق وس الجامعات الخاصة المرجعية على المستوا  

 الوطنس.
مستضاوة ذو مشتر ة باإل اوة لخبرة   توراا داتست ادة من مواوقة ايئة اتعتماد على وتح برامق  

ع خاصة وذن والد توراا الجامعة وس إدارة برامق الدراسات العليا ب تح على مستوا الماجستير 
 .الد توراا العديد من برامق  االجامعة  انت تضم سابق  

من طلبة البكالوريوس تلتهللاق ببرنامق الدراسات العليا داخلياع وابا يستدعس  انسبة قليلة جد   
 تهللا ي ام وروت مستواام التهللاصيلس ليتمكنوا من اتلتهللااق ببرامق الدراسات العليا وس الجامعة.

العليا منخ   وس بع  التخصصات مما يستوجب تطوير برامجها  تاعدد طالب الدراس 
 ل.والعمل على تسويقها بشكل ذوض
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 (SWOT Analysisالرباعي )تحليل ال
قدرة الجامعة على تنفيذ  فيتحديد مواضع القوة والضعف، والتعرف إلى الظروف البيئية والعناصر المحيطة، بما فيها من الفرص والتحديات، وأثرها بالتحليل الرباعّي  قامت لجنة الخطة االستراتيجية من خالل

ليل من تحديد عوامل القوة والعمل على تنميتها، والفرص المتاحة ودراسة إمكانية استثمارها، ومعالجة عوامل الضعف والتحديات، والعمل على التق أنالخطة االستراتيجية، والوصول إلى األهداف المأمولة، إذ 

 :ابالنتائج الموضحة تاليً تيجية. وقد تمثلت جوانب التحليل آثارها السلبية، يعّزز فرص نجاح الخطة االسترا
  

وجود أعضاء هيئة تدريس من حملة شهادة الدكتوراه والرتب االكاديمية المختلفة من جامعات  

 عريقة ومتنوعة.

 توجه رئاسة الجامعة نحو التطوير التنظيمي والمواكبة الحديثة. 

 األردن(. جامعة غير ربحية )أول جامعة غير ربحية في 

 نسبة عالية من الطلبة غير األردنيين. 

 ارتباط الجامعة منذ تأسيسها بالدراسات العليا. 

 تنفرد الجامعة بتخصصات نوعية. 

 توفر العديد من التخصصات في مرحلة البكالوريوس والماجستير. 

 تنوع فترات التدريس لكافة البرامج األكاديمية. 

 نقص عدد القاعات التدريسية. 

 انخفاض عدد الطلبة في بعض التخصصات. 

 عدم وجود أماكن لألنشطة والخدمات الطالبية. 

 ضعف المواصالت العامة للجامعة والبعد عن التجمعات السكانية واالقتصادية. 

 وجود التزامات مالية على الجامعة. 

 ضعف جودة المخرجات البحثية والتعليمية. 

 ضعف الخطة التسويقية للجامعة. 

 لبيئة التكنولوجية للجامعة.اضعف  

 ضعف تجذير الثقافة التنظيمية في الجانب اإلداري. 

 ضعف تطبيق بعض األنظمة والتعليمات في الجامعة. 

 ضعف توظيف تكنولوجيا المعلومات في العمل اإلداري داخل الجامعة. 

 

 

 ارتفاع الطلب نسبيا على الدراسات العليا. 

 ردن.ألاالستقرار السياسي واألمني في ا 

 التعاون والشراكات مع جامعات إقليمية وعالمية. 

 انخفاض نسب الرسوب وازدياد اعداد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة. 

 إمكانية تعزيز التفاعل مع المجتمع المحلي. 

 إمكانية استقطاب المزيد من الطلبة غير األردنيين. 

 مان الجودة واالعتمادات األكاديمية الدولية.ضإمكانية تسويق الجامعة من خالل الحصول على شهادة  

 

 

 عدم استقرار سياسات التعليم العالي وهيئة االعتماد. 

 المنافسة بين الجامعات في استقطاب الطلبة وفي جودة التعليم. 

 تدني المستوى االقتصادي بشكل عام. 

 توسع الجامعات الحكومية في برنامج الموازي. 

 محدودية مصادر الدخل. 

 االستقرار الوظيفي. عدم 

 إيقاف وزارة التعليم العالي لبرنامج الدكتوراه. 

 ضعف جودة المدخالت. 

 

 نقاط القوة 

 الفرص

 نقاط الضعف

 التهديدات

S 

O 

W  

T  



 

Ref.: Board of Trustees Session (01/2018-2019), Decision No.: 06, Date: 01/09/2018, Rev. a 

 Deans' Council Session (206/2017-2018), Decision No.: 1728, Date: 28/08/2018, Rev. a 
 

28-175 

 

 

 

 نتائج التحليل البيئي:
 

 

 

 

 الهللارجة القضايا ذام تهللاديد تم ععلى مراجعة التهللاليل الرباعس بناء  
عمان  جامعة ذن بينت التس (SWOT) مص ووة تقاطعات إلى باتستناد
 خطة على باتعتمادعالجها  يتطلب حرجة قضايا (6) تواجهالعربية 

ع وابا القضايا  ما او مطبقة  من اطر وا هللاة وعالة استراتيجية
اس سياسة قبوا الطلبةع واإلدارة والتنفيمع  امو ح بالشكل جانب  

 اوالتمويل البهللاثسع وجودة البرامق اهااديميةع والشرااة والتواصلع وذخير  
التهللاليل الرباعسع  ان تبد من  ذامية على وللوقوف عوعالية الجامعةع 

 النتائقودراسة  اتستراتيجية الخطة صياغة عند الهللارجة القضاياتهللاديد 
 التوصيات تقديم ثم ومن معالجتهاع عدل عن تنجم ذن مكني التس السلبية
 المستقبلية اتستراتيجية اهاداف بناء وس امهم   اذساس   تشكل التس

يو ح الجدوا ااتس  .مبادرات ذو مشاريت من بها يرتبت وما للجامعة
 ذبعاد ابا القضايا والنتائق السلبية وس حاا عدل المعالجة.

 
 

  

القضايا 
الحرجة 
للجامعة

اإلدارة 
والتنظيم

التمويل 
البحثي

فعالية 
الجامعة

الشراكة 
والتواصل

جودة 
البرامج 
األكاديمية

سياسة 
القبول 
للطالب
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 النتائج السلبية في حالة عدم المعالجة أبعاد القضايا الحرجة القضايا الحرجة #

 والمهللااوفة اذااديمي   المتمي ين الطلبةاستقطاب  الطلبة قبول سياسة 1
 .على المت وقين منهم

سي ثر على عدد الخريجين ويقلل من قدرة الجامعة على 
 اتستقطاب.

م سسية وّعالة المتطلبات الالزمة لبناء إدارة  والتنظيم اإلدارة 2
 .وناجهللاة

إن تجاال التمي  اإلداري سي دي إلى انخ اض مستويات 
 اهداء واإلنتاجيةع ويعيق عملية التطوير والتهللاسين.

 البحثي التمويل 3
 .زيادة التمويل البهللاثس وجودة النشر

غياب التمويل الكاوس للبهللاوث سي ثر على التصنيف العالمس 
 للجامعة على المدا البعيد.

الدراسات العليا وبرامق  تع ي  وتقوية برامق األكاديمية البرامج جودة 4
 .البكالوريوس لديها

ال شل وس معالجة ابا المشكلة سي قد الجامعة  يمة درجاتها 
 العلمية التس تمنهللاها.

 التمويل.تغييب العديد من ال رص المتاحة ل يادة  .اودولي   ابناء شرااات وعالة مهللالي   والتواصل الشراكة 5
المس ولية عن   ياس وتقييم اهداء وتكريس الجامعة فعالية 6

 .القرارات
إن عدل وجود نفال قوي لجمت البيانات سيعيق عملية المرا بة 

 على تهللاقيق اهاداف اتستراتيجية. اوالرصد وي ثر سلب  
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الرؤية، الرسالة، القيم، الغايات

الصيغة 
ةالنهائي

تعديل 
الصياغة

الصياغة 
االولية

 

 هاوأهداف الجامعة ورسالتهارؤية 
 

 

 والرسالة الرؤية صياغة وس اتستراتيجية الخطة وريق اعتمد
 :المصادر من العديد على والقيم

 لجنة.ال ذعضاء خبرات اتعتماد على 
 بالتهللاليل الخاصة المختل ة التقارير نتائق تو يف 

 .اتستراتيجس
  إجراء مقارنات مرجعية لجامعات مهللالية واقليمية

 وعالمية.

 ويها تنوعت رئيسة مراحل ثالبث الصياغة مرت وقد
 مرحلةع  ل مقتضيات حسب واإلجراءات واهنشطة اهدوات

 والقيم والرسالة للرؤية تقييم إجراء المراحل تلد وتضمنت
 القوة جوانب على للتعرف وذلد اهوليةع صورتها وس

 من استخالصها تم التس ينوالخارجي نالتغبية الراجعة للشر اء الداخليي من اتست ادة علىاتستراتيجية  الخطة ت لجنةحرص  ما ويهاع والضعف
 .توالمقابال العمل ورش نتائقالمخاطبات الرسمية و 
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 .جامعة متمي ة وس التعليم والبهللاه العلمس وواعلة وس بناء مجتمت المعروة رؤيتنا:

 

 التنمية الشاملة. تقديم تعليم جامعس متمي  وإنتاج ذبهللااث علمية إبداعية تخدل المجتمتع وتنتق المعروةع وتهللاقق الجودةع وتساام وس رسالتنا:
 

وتنمية الروح التناوسية وس إطار المساءلة والش افيةع وتطوير اهنفمة والتعليمات  اوإداري   اومالي   اووكري   ااستقاللية الجامعة ذااديمي   .1 األهداف:
 واإلجراءات.

 تووير البيئة الجامعية الجاذبة التس تهللاقق التمي  واإلبداا اهااديمس والمعروس. .2
 بمستوا البهللاه العلمس والدراسات العليا خاصة البهللاه العلمس التطبيقس المرتبت بخطت التنمية.اترتقاء  .3
 .اا وإقليمي  وت عيل تواجداا مهللالي  تسويق برامق وذنشطة الجامعة  .4
 .إلى التمي  على المستوا المهللالس واإلقليمس والدولس ت  عايير اتعتماد و مان الجودة وصو تووير بنية تهللاتية مالئمة لم .5
تطوير الخطت والبرامق الدراسية وتهللاديثها باستمرار لتهللاسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالس وس الجامعة بغية التواؤل مت  .6

 متطلبات سوق العمل.
 اتستثمار اهمثل لمصادر التمويل المتاحة للجامعة وإيجاد مصادر جديدة متنوعة و بت الن قات. .7
 تطورات المعرفية وس المجاا العلمس واإلداري وتطوير الهيكل التنفيمس وس الجامعة.تمكين رذس الماا البشري لمواابة ال .8
 تهللاسين مدخالت الجامعة من الطلبة بما ينسجم مت معايير اتعتماد العال والخاص وسياسات القبوا.  .9
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 غايات الجامعة وقيمها الجوهرية

 
 تهدف الخطة االستراتيجية لتحقيق الغايات اآلتية:

 

 اترتقاء بجودة العملية التعليمية التعلمية وذعضاء الهيئة التدريسية. .1
 إعداد خريق ذو جودة عالية متمي  علميا وم ال مهنيا مواابا لمتطلبات سوق العمل. .2
 تع ي  الثقاوة الم سسية وتووير بيئة جامعية جاذبة. .3
 .تعميق المس ولية المجتمعية للجامعة .4
 العليا.تع ي  البهللاه العلمس والدراسات  .5

 
 القيم الجوهرية:

 

 .اتنتماء الوطنس  اإلبداا واإلنجاز. مكاوأة 
 .القيادة والعمل بروح ال ريق  .التسامح ونبب العنف والتطرف 
 . الجودة والتمّي  .الش افية والمساءلة 
 .العدالة والن ااة  .احترال الرذي والرذي ااخر 
 التعليم والتعلم المستمر.   الثقاوس.احترال القيم والتنوا 
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 الرئيسة وأهدافها محاور الخطة االستراتيجية

 
 
 

 محور الحاكمية واإلدارة الجامعية. المحور األول:

 محور الطالب والبيئة الجامعية. المحور الثاني:

 محور البحث العلمي والدراسات العليا. المحور الثالث:

 .والشراكة المجتمعية محور التسويق واإلعالم المحور الرابع:

 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة. المحور الخامس:

 محور الموارد المالية والتمويل. المحور السادس:

 محور الموارد البشرية. المحور السابع:

 محور سياسات القبول. المحور الثامن:
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 وأهدافها الفرعية ومبادراتها االستراتيجيةوصف ألهداف الجامعة 

 
 المحور االول: محور الحاكمية واإلدارة الجامعية

 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

استقاللية الجامعة  .1
ذااديمي ا ووكري ا ومالي ا 
وإداري ا وتنمية الروح 
التناوسية وس إطار 
المساءلة والش افيةع 

اهنفمة وتطوير 
 والتعليمات واإلجراءات.

تع ي  الش افية والر ا  1.1
الو ي س وتطوير  يم 
المشار ة والمساءلة والوتء 

 الم سسس.

 تطوير نفال تقييم مو وعس هداء ذعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية. 1.1.1

 المختل ة.تطوير نفال لمراجعة ذداء وإنجاز الوحدات اهااديمية واإلدارية  2.1.1

تطوير نفال لتقييم مستوا الخدمات المختل ة المقدمة وس الجامعة ومستوا ر ا المتعاملين معها  3.1.1
 بشكل مستمر.

 تشجيت مبادرات ذعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية لتطوير العمل. 4.1.1

لو عهم وس صورة خطت الجامعة اتلتقاء بشكل دوري مت ذعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية  5.1.1
 وبرامجها والهللاصوا على تغبية راجعة منهم.

وتح قنوات اتصاا غير تقليدية بين الهيئة التدريسية واإلدارية من ناحية واإلدارة العليا للجامعة من  6.1.1
 ناحية ذخرا.

إبراز صورة الجامعة وخلق  2.1
 سمعة متمي ة لها.

 للجامعة. تطوير الهيكل التنفيمس 1.2.1

 تنمية مهارات القيادات اهااديمية واإلدارية العاملة وس الجامعة وتطوير ذدائها. 2.2.1

 تطوير نفال واعل لمراجعة ذداء  ليات الجامعة وعماداتها ودوائراا ومراا اا ومكاتبهاع وإنجازاتها. 3.2.1

 وتن يباا.تطبيق المنهق الم سسّس وس إدارة اهنشطة الجامعية  4.2.1

 تشكيل مجالس استشارية للكليات اهااديمية. 5.2.1
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 المحور االول: محور الحاكمية واإلدارة الجامعية
 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

تو يف ذنفمة إدارة المعلومات وس  3.1 
 الجامعة.

المعلوماتس بين إدارة الجامعة والوحدات اهااديمية روت مستوا التنسيق والتعاون  1.3.1
 واإلدارية.

 تطوير الموقت اإللكترونس بما يهللاقق متطلبات العمل اهااديمس واإلداري والمجتمعس. 2.3.1

تطوير نفال مهللاوسب للصادر والوارد بين  ليات الجامعة ودوائراا ومراا اا ومكاتبها  3.3.1
 جميعها.

 البوابة اإللكترونية للجامعة.تطوير  4.3.1

 تطوير خطة للتهللاوا من التعليم النمطس إلى اإللكترونس. 5.3.1

 تهللاسين خدمة الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( الالسلكية وس الجامعة. 6.3.1

تطوير اهنفمة بما يتناسب مت  4.1
المستجدات اهااديميةع 

 ومستجدات التعليم العالس.

 اهنفمة بما يتناسب مت المستجدات اهااديميةع ومستجدات التعليم العالس.تطوير  1.4.1

 دراسة الو ت الراان لألنفمة والتعليمات واإلجراءات وتطويراا. 2.4.1

 مراجعة وتطوير الوصف الو ي س لكاوة وحدات الجامعة. 3.4.1
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 للجامعة وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء االستراتيجيةوصف لألهداف 
 

وتنمية الروح التنافسية في إطار المساءلة والشفافية، وتطوير  اوإداريً  اوماليً  اوفكريً  ااستقاللية الجامعة أكاديميً  الهدف االستراتيجي األول:

 األنظمة والتعليمات واإلجراءات.

 مؤشرات اإلداء )المبادرات( اإلجراءات التنفيذية األهداف الفرعية

تع ي  الش افية والر ا الو ي س  1.1
وتطوير  يم المشار ة والمساءلة 

 والوتء الم سسس.

تطةةةةوير نفةةةةال تقيةةةةيم مو ةةةةوعس هداء ذعضةةةةاء الهيئتةةةةين  1.1.1
 التدريسية واإلدارية.

 دراسة نفال التقييم الهللاالس. -

 نفال تقييم جديد وإتباا آلية لتطبيقه. -
تطةةوير نفةةال لمراجعةةة ذداء وإنجةةاز الوحةةدات اهااديميةةة  2.1.1

 واإلدارية المختل ة.
 تقارير دورية عن ذداء الوحدات اهااديمية واإلدارية. -

تطةةوير نفةةال لتقيةةيم مسةةتوا الخةةدمات المختل ةةة المقدمةةة  3.1.1
وةةةةس الجامعةةةةة ومسةةةةتوا ر ةةةةا المتعةةةةاملين معهةةةةا بشةةةةكل 

 مستمر.

الخةةةةةدمات ومسةةةةةتوا ر ةةةةةا تقةةةةةارير دوريةةةةةة عةةةةةن تقيةةةةةيم مسةةةةةتوا  -
 المتعاملين مت الجامعة.

تشةةةةةجيت مبةةةةةادرات ذعضةةةةةاء الهيئةةةةةة التدريسةةةةةية واإلداريةةةةةة  4.1.1
 لتطوير العمل.

 .اعدد اتقتراحات التس يتم تن يباا سنوي   -

اتلتقةةةةةاء بشةةةةةكل دوري مةةةةةت ذعضةةةةةاء الهيئةةةةةة التدريسةةةةةةية  5.1.1
واإلداريةة لو ةةعهم وةةس صةةورة خطةةت الجامعةةة وبرامجهةةا 

 والهللاصوا على تغبية راجعة منهم.

عةةةةدد اللقةةةةاءات التةةةةس يةةةةتم عقةةةةداا هعضةةةةاء الهيئةةةةة التدريسةةةةية  -
 واإلدارية.

وةةتح قنةةوات اتصةةةاا غيةةر تقليديةةة بةةةين الهيئةةة التدريسةةةية  6.1.1
واإلداريةةة مةةن ناحيةةة واإلدارة العليةةا للجامعةةة مةةن ناحيةةة 

 ذخرا.

 العليا.مستوا ر ا العاملين عن سهولة اتتصاا باإلدارة  -
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وتنمية الروح التنافسية في إطار المساءلة والشفافية، وتطوير  اوإداريً  اوماليً  اوفكريً  ااستقاللية الجامعة أكاديميً  الهدف االستراتيجي األول:

 األنظمة والتعليمات واإلجراءات.

 مؤشرات اإلداء اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

صورة الجامعة إبراز  2.1
وخلق سمعة متمي ة 

 لها.

 دراسة الهيكل التنفيمس الهللاالس للجامعة. - تطوير الهيكل التنفيمس للجامعة. 1.2.1

مدا انسجال الهيكل الجديد مت المتغيرات البيئية الداخلية  -
 والخارجية.

تنمية مهارات القيادات اهااديمية واإلدارية العاملة وس الجامعة  2.2.1
 ئها.وتطوير ذدا

 عدد ورش العمل والدورات التدريبية. -

 مدا انعكاس نتائق تقييم ذداء القيادات اهااديمية واإلدارية. -
تطوير نفال واعل لمراجعة ذداء  ليات الجامعة وعماداتها ودوائراا  3.2.1

 ومراا اا ومكاتبهاع وإنجازاتها.
 إعداد معايير للتأاد من تطوير تعليمات واعلة لمراجعة اهداء -

 واإلنجاز للكليات والوحدات اهااديمية واإلدارية بالجامعة.

إعداد االية المناسبة لتطبيق المنهق الم سسس وس إدارة  - تطبيق المنهق الم سسّس وس إدارة اهنشطة الجامعية وتن يباا. 4.2.1
 اهنشطة الجامعية  وتن يباا.

 عدد مهللاا ر اجتماعات المجالس اتستشارية. - تشكيل مجالس استشارية للكليات اهااديمية. 5.2.1

تو يف ذنفمة إدارة  3.1
المعلومات وس 

 الجامعة.

روت مستوا التنسيق والتعاون المعلوماتس بين إدارة الجامعة  1.3.1
 والوحدات اهااديمية واإلدارية.

تطوير مستوا التنسيق والتعاون المعلوماتس بين إدارة الجامعة  -
 والدوائر والمراا .والكليات والعمادات 

تطوير الموقت اإللكترونس بما يهللاقق متطلبات العمل اهااديمس  2.3.1
 واإلداري والمجتمعس.

مراجعة تطوير الموقت اإللكترونس للجامعة سنويا للتأاد من  -
 جودة متطلبات العمل اهااديمس واإلداري والمجتمعس.

 ليات الجامعة ودوائراا تطوير نفال مهللاوسب للصادر والوارد بين  3.3.1
 ومراا اا ومكاتبها جميعها.

إعداد معايير تطوير نفال الصادر والوارد بين  ليات الجامعة  -
 ودوائراا ومراا اا جميعها.

 إعداد معايير تطوير البوابة اإللكترونية. - تطوير البوابة اإللكترونية للجامعة. 4.3.1

 مدا قابلية الخطة المعدة للتطبيق العملس. - النمطس إلى اإللكترونس.تطوير خطة للتهللاوا من التعليم  5.3.1

 تطوير خدمة اإلنترنت الالسلكس. - تهللاسين خدمة الشبكة العنكبوتية )اإلنترنت( الالسلكية وس الجامعة. 6.3.1
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وتنمية الروح التنافسية في إطار المساءلة والشفافية، وتطوير  اوإداريً  اوماليً  اوفكريً  ااستقاللية الجامعة أكاديميً  الهدف االستراتيجي األول:

 األنظمة والتعليمات واإلجراءات.

 مؤشرات اإلداء اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

تطوير اهنفمة بما  4.1
يتناسب مت 

المستجدات 
اهااديميةع 

ومستجدات التعليم 
 العالس.

يتناسب مت المستجدات اهااديميةع  تطوير اهنفمة بما 1.4.1
 ومستجدات التعليم العالس.

 قدرة اهنفمة على التكيف مت المستجدات. -

 نقاط قوة و عف مهللاددة.  - دراسة الو ت الراان لألنفمة والتعليمات واإلجراءات وتطويراا. 2.4.1

معايير وا هللاة ود يقة لتطوير اهنفمة والتعليمات  -
 واإلجراءات.

ذاداف عامة وت صيلية لكل و ي ة مصاغة بدقة ووق  - مراجعة وتطوير الوصف الو ي س لكاوة وحدات الجامعة. 3.4.1
 المهللاددات العلمية.

 مهال رئيسة لكل و ي ة مصاغة بدقة ووق المهللاددات العلمية. -
مهارات وم االت مهللاددة لكل و ي ة مصاغة بدقة ووق  -

 المهللاددات العلمية.
و ي ة مصاغة بدقة ووق المهللاددات م شرات تقييم اهداء لكل  -

 العلمية.
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 والفرعية االستراتيجيةالمخطط التفصيلّي لتحقيق األهداف 
 

 محور الحاكمية واإلدارة الجامعيةالمحور األول:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

استقاللية  .1
الجامعة 

ذااديمي ا ووكري ا 
ومالي ا وإداري ا 
وتنمية الروح 
التناوسية وس 

إطار المساءلة 
والش افيةع 
وتطوير 
اهنفمة 

والتعليمات 
 واإلجراءات.

تع ي   1.1
الش افية 
والر ا 
الو ي س 

وتطوير  يم 
المشار ة 
والمساءلة 

والوتء 
 الم سسس.

تطةةةةوير نفةةةةال تقيةةةةيم  1.1.1
مو ةةةةةةةةةةةةةةةةةوعس هداء 
ذعضةةةةةةةةةاء الهيئتةةةةةةةةةين 
 التدريسية واإلدارية.

دراسةةةةةةةةة نفةةةةةةةةال التقيةةةةةةةةيم  -
 الهللاالس.

نفةةةةةةةةةةال تقيةةةةةةةةةةيم جديةةةةةةةةةةد  -
 وإتباا آلية لتطبيقه.

تشكيل لجنة  -
لمراجعة إعداد 
نفال تقييم 

 اهداء.

دائرة المةوارد البشةريةع  سنة 1-2
ومجلةةةةةةةةةةةةةةس  ةةةةةةةةةةةةةةمان 

 الجودة.

- 

تطةةةةةةةةةةةةةةةةةوير نفةةةةةةةةةةةةةةةةةال  2.1.1
لمراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ذداء 
وإنجةةةةةةةةةاز الوحةةةةةةةةةدات 
اهااديميةةة واإلداريةةة 

 المختل ة.

تقةةةةةةةارير دوريةةةةةةةة عةةةةةةةن  -
ذداء الوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات 
 اهااديمية واإلدارية.

تشكيل لجنة  -
لمراجعة وتطوير 

الوحدات ذداء 
اهااديمية 
 واإلدارية.

1-5 
 سنوات

دائرة المةوارد البشةريةع 
ودائرة  مان الجودةع 

اهااديميةةةةة والوحةةةةدات 
 واإلدارية.

1000 

تطةةةوير نفةةةال لتقيةةةيم  3.1.1
مسةةةةةةةتوا الخةةةةةةةدمات 
المختل ةةةةةةةةة المقدمةةةةةةةةة 
وةةةةةةةةةةةةةةةةةةس الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
ومسةةةةةةةةةةةةةتوا ر ةةةةةةةةةةةةةةا 
المتعةةةةةةةةةاملين معهةةةةةةةةةا 

 بشكل مستمر.

تقةةةةةةةارير دوريةةةةةةةة عةةةةةةةن  -
تقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيم مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوا 
الخةةةةةةةةةدمات ومسةةةةةةةةةتوا 
ر ةةةا المتعةةةةاملين مةةةةت 

 الجامعة.

إعداد استبانة  -
تقييم مستوا 
الخدمات المقدمة 
للمتعاملين مت 

 الجامعة.

1-5 
 سنوات

دائرة المةوارد البشةريةع 
 ودائرة  مان الجودة.

1000 
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 محور الحاكمية واإلدارة الجامعيةالمحور األول:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

المسؤولة عن الجهة 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تشةةةةجيت مبةةةةادرات ذعضةةةةاء  4.1.1  
الهيئةةة التدريسةةية واإلداريةةة 

 لتطوير العمل.

عدد اتقتراحات  -
التس يتم تن يباا 

 .اسنوي  

عقد لقاءات  -
وورش عمل 
 لتطوير العمل.

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والعمةةةةةةةةةةةةةةداءع ومةةةةةةةةةةةةةةدراء 

 الوحدات اإلدارية.

1000 

اتلتقةةاء بشةةكل دوري مةةت  5.1.1
ذعضةةاء الهيئةةة التدريسةةية 
واإلداريةةةةةة لو ةةةةةعهم وةةةةةس 
صةةةةةورة خطةةةةةت الجامعةةةةةة 
وبرامجهةةةةةةةةةةةةا والهللاصةةةةةةةةةةةةوا 
 على تغبية راجعة منهم.

عةةةةةةدد اللقةةةةةةاءات  -
التس يةتم عقةداا 
هعضةةاء الهيئةةة 
التدريسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 واإلدارية.

عقد لقاءات  -
وورش عمل 

 دورية.

إعداد خطت  -
التهللاسين 
والتطوير 
 والمتابعة.

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والوحةةةةةةةدات اهااديميةةةةةةةة 

 واإلدارية.

1000 

وةةتح قنةةوات اتصةةاا غيةةر  6.1.1
تقليديةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةين الهيئةةةةةةةةةةةة 
التدريسةةةية واإلداريةةةة مةةةةن 
ناحيةةةةةةةةةةةةة واإلدارة العليةةةةةةةةةةةةا 
للجامعةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةن ناحيةةةةةةةةةةة 

 ذخرا.

مسةةةةةةةتوا ر ةةةةةةةا  -
العةةةةةةةاملين عةةةةةةةن 
سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةهولة 
اتتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 

 باإلدارة العليا.

عقد لقاءات  -
 دورية.

استبانة إعداد  -
 ياس وتقييم 
مستوا الر ا 
الو ي س والوتء 
الم سسس لدا 

 العاملين.

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والوحةةةةةةةدات اهااديميةةةةةةةة 

 واإلدارية.

- 
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 محور الحاكمية واإلدارة الجامعيةالمحور األول:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 فترة التنفيذ متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

إبراز صورة  2.1 
الجامعة 
وخلق 
سمعة 

 متمي ة لها.

تطوير الهيكل  1.2.1
التنفيمس 
 للجامعة.

دراسة الهيكل  -
التنفيمس الهللاالس 

 للجامعة.

مدا انسجال  -
الهيكل الجديد مت 
المتغيرات البيئية 

الداخلية 
 والخارجية.

تشةةكيل لجنةةة علةةى  -
 مستوا الجامعة.

رئاسةةة الجامعةةةع ودائةةرة  سنوات 1-5
 ةةمان الجةةودةع عمةةداء 

 الكليات.

1000 

تنمية مهارات  2.2.1
القيادات 

اهااديمية 
واإلدارية العاملة 
وس الجامعة 

 وتطوير ذدائها.

عدد ورش العمل  -
 والدورات التدريبية.

مدا انعكاس  -
ذداء نتائق تقييم 

القيادات اهااديمية 
 واإلدارية.

تهللاديةةةةد اتحتياجةةةةات  -
والمهارات التدريسية 

 واإلدارية.
تطةةةةةةةةةةةةةةوير خطةةةةةةةةةةةةةةة  -

 تدريب.

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  سنوات 1-5
وعمداء الكلياتع ودائرة 
 ةةمان الجةةةودةع ودائةةةرة 
المةةةةوارد البشةةةةرية )قسةةةةم 

 التدريب والتطوير(.

800000 
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 واإلدارة الجامعيةمحور الحاكمية المحور األول:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 فترة التنفيذ متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تطوير نفال  3.2.1  
واعل لمراجعة 
ذداء  ليات 

الجامعة 
وعماداتها 

 ودوائراا ومراا اا
ومكاتبهاع 
 وإنجازاتها.

إعداد معايير للتأاد  -
من تطوير تعليمات 
واعلة لمراجعة 
اهداء واإلنجاز 
للكليات والوحدات 
اهااديمية واإلدارية 

 بالجامعة.

تشكيل لجنة  -
لمراجعة 

التعليمات 
المتعلقة باهداء 

 واإلنجاز.

دائةةرة رئاسةةة الجامعةةةع و  حسب الهللااجة
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةودةع 

 وعمداء الكليات.

2000 

تطبيق المنهق  4.2.1
الم سسّس وس 
إدارة اهنشطة 

الجامعية 
 وتن يباا.

إعداد االية  -
المناسبة لتطبيق 
المنهق الم سسس 
وس إدارة اهنشطة 
 الجامعية  وتن يباا.

تشكيل لجنة من  -
ذوي 

اتختصاص 
لبناء منهق 

 م سسس.

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةع  سنة 1-2
 وعمداء الكليات.

- 

مجالس تشكيل  5.2.1
استشارية للكليات 

 اهااديمية.

عدد مهللاا ر  -
اجتماعات المجالس 

 اتستشارية.

قرارات تشكيل  -
المجالس على 

المستويات 
 جميعها.

 - عمداء الكليات. سنوات 1-5
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 محور الحاكمية واإلدارة الجامعيةالمحور األول:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تو يف  3.1 
ذنفمة 
إدارة 

المعلومات 
وس 

 الجامعة.

روت مستوا  1.3.1
التنسيق والتعاون 
المعلوماتس بين 
إدارة الجامعة 

والوحدات 
اهااديمية 
 واإلدارية.

تطوير مستوا  -
التنسيق والتعاون 
المعلوماتس بين إدارة 
الجامعة والكليات 
والعمادات والدوائر 

 والمراا .

ت عيل مر    -
الهللااسوب 

 والمعلومات.

مجالس الكلياتع  سنة 1-2
ومديرو الدوائر 
والمراا  والمكاتبع 
ومر   الهللااسوب 

 والمعلومات.

- 

تطوير الموقت  2.3.1
بما اإللكترونس 

يهللاقق متطلبات 
العمل اهااديمس 

واإلداري 
 والمجتمعس.

مراجعة تطوير  -
الموقت اإللكترونس 
للجامعة سنويا للتأاد 
من جودة متطلبات 
العمل اهااديمس 
 واإلداري والمجتمعس.

تهللاديد احتياجات  -
 الموقت.

اتطالا على المواقت  -
 العالمية.

تشكيل لجنة للتطوير  -
من ذوي 

 اتختصاص.

سنة  هللاد 
 ذقصى

مجالس الكلياتع 
ومديرو الدوائر 
والمراا  والمكاتبع 
ومر   الهللااسوب 

 والمعلومات.

3000 
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 محور الحاكمية واإلدارة الجامعيةالمحور األول:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

المسؤولة عن الجهة 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تطوير نفال مهللاوسب  3.3.1  
للصادر والوارد بين 
اليات الجامعة 
ودوائراا ومراا اا 

 ومكاتبها جميعها.

إعداد معايير  -
تطوير نفال 
الصادر والوارد 
بين  ليات 
الجامعة ودوائراا 
 ومراا اا جميعها.

تقدير اتحتياجات  -
من خالا اتطالا 

النفال المعموا على 
 به وس الجامعة.

تشكيل لجنة لتطوير  -
 النفال.

سنة 
 واحدة

مجالس الكلياتع 
مديرو الدوائر والمراا  
والمكاتبع ومر   
 الهللااسوب والمعلومات.

10000 

البوابة  تطوير 4.3.1
 اإللكترونية للجامعة.

إعداد معايير  -
البوابة تطوير 
 اإللكترونية.

تشكيل لجنة من  -
الهللااسوب ومر   
 والمعلومات.

1-3 
 سنوات

مجالس الكلياتع 
مديرو الدوائر والمراا  
والمكاتبع ومر   
 الهللااسوب والمعلومات.

- 

تطوير خطة للتهللاوا  5.3.1
من التعليم النمطس 

 إلى اإللكترونس.

مدا قابلية  -
الخطة المعدة 
 للتطبيق العملس.

مواوقة ذصهللااب  -
 القرار.

تشكيل لجنة لعمل  -
 استرشادي.دليل 

 بناء خطة. -

1-5 
 سنوات

مجالس الكلياتع 
 ومجالس اهقسال.

200000 

تهللاسين خدمة الشبكة  6.3.1
العنكبوتية )اإلنترنت( 
الالسلكية وس 

 الجامعة.

تطوير خدمة  -
اإلنترنت 
 الالسلكس.

عقد ات ا يات طويلة  -
اهمد مت الشر ات 

 المتخصصة.

مر   الهللااسوب  سنة 1-2
 والمعلومات.

40000 
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 محور الحاكمية واإلدارة الجامعيةالمحور األول:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تطوير  4.1 
اهنفمة 

بما يتناسب 
مت 

المستجدات 
اهااديميةع 
ومستجدات 

التعليم 
 العالس.

تطوير اهنفمة بما  1.4.1
يتناسب مت 

المستجدات 
اهااديميةع 

ومستجدات التعليم 
 العالس.

قدرة اهنفمة على  -
التكيف مت 

 المستجدات.

تشكيل لجنة  -
للمراجعة 

والتطوير من 
القيادات 

اهااديمية 
واإلدارية وذعضاء 
الهيئة التدريسية 

 والطلبة.

1-5 
 سنوات

رئاسة الجامعةع ودائرة 
 ةةةةةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةةةةةودةع 

 وعمداء الكليات.

2000 

دراسة الو ت الراان  2.4.1
والتعليمات لألنفمة 
واإلجراءات 
 وتطويراا.

نقاط قوة و عف  -
  .مهللاددة

معايير وا هللاة ود يقة  -
 لتطوير اهنفمة

والتعليمات 
 واإلجراءات.

تشكيل لجنة  -
للمراجعة 

والتطوير من 
القيادات 

اهااديمية 
واإلدارية وذعضاء 
الهيئة التدريسية 

 والطلبة.

1-5 
 سنوات

نائب الرئيسع ودائرة 
 مان الجودةع 

 وعمداء الكليات.

2000 
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 محور الحاكمية واإلدارة الجامعيةالمحور األول:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

 مراجعة وتطوير 3.4.1  
 الو ي سوصف ال

لكاوة وحدات 
 الجامعة.

وت صيلية ذاداف عامة  -
لكل و ي ة مصاغة 
بدقة ووق المهللاددات 

 .العلمية
 و ي ة لكل رئيسة مهال -

 ووق بدقة مصاغة
 .العلمية المهللاددات

 وم االت مهارات -
 و ي ة لكل مهللاددة

 ووق بدقة مصاغة
 .العلمية المهللاددات

م شرات تقييم اهداء  -
لكل و ي ة مصاغة 
بدقة ووق المهللاددات 

 .العلمية

إعداد نماذج  -
الوصف 
 الو ي س.

عقد اجتماعات  -
لمراجعة واعتماد 
الوصف الو ي س 
لكاوة الو ائف 

اإلدارية 
 واهااديمية.

1-5 
 سنوات

و اوة الموارد البشريةع 
الوحدات اإلدارية 

 واهااديمية.

- 
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 وأهدافها الفرعية ومبادراتها االستراتيجيةوصف ألهداف الجامعة 

 
 المحور الثاني:  محور الطلبة والبيئة الجامعية

 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

تووير البيئة الجامعية  .1
التمي   الجاذبة التس تهللاقق

واإلبداا اهااديمس 
 .والمعروس

تع ي  الديمقراطية وثقاوة التسامح  1.2
 والتعددية ممارسة وتطبيقا.

ت عيةةةل دور اهنديةةةة الطالبيةةةة التةةةس تر ةةة  علةةةى  ةةةيم المواطنةةةة الصةةةالهللاة وتشةةةجيت  1.1.2
 مشار ة الطلبة وس نشاطاتها.

 الديمقراطية على  اوة المستويات.تنفيم برامق توعية للطلبة بأامية المشار ة  2.1.2

زيادة اهنشطة التس تهدف إلى تع ي   يم اتنتماء والمواطنة من ندوات  3.1.2
 ومهللاا رات ميدانية.

مراجعة تعليمات مجلس الطلبة واهندية الطالبية لتوسيت قاعدة المشار ة  4.1.2
 الطالبية.

 انتخابات مجلس الطلبة. تشجيت الطلبة على المشار ة ال اعلة وس 5.1.2

 توسيت قاعدة المشار ة الطالبية وس البرامق الوطنية. 6.1.2

 تطوير وتن يب برامق تدريبية للطلبة. 7.1.2

تووير مصادر التعليم والتعلم  2.2
ووسائلهما بما يتناسب والمستجدات 

 التقنية الهللاديثة.

التعليمية الهللاديثة لتهللاقيق ذاداف البرامق تووير القاعات الب ية بما يالئم العملية  1.2.2
 .اهااديمية

 العمل على تطبيق ذحدث وسائل التعليم وتقنياته. 2.2.2
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 المحور الثاني:  محور الطلبة والبيئة الجامعية
 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

 .استخدال التقنيات الهللاديثة وس التعليم تدريب ذعضاء ايئة التدريس على 3.2.2  

 .إعداد خطة عمل لتطبيق التعليم اإللكترونس بالجامعة 4.2.2

بما  ةالجامعي البيئة جاذبية تطوير 3.2
يهللاقق ذعلى مستوا من التمي  
التكنولوجس والتقنس ويهللا   التمي  

 اإلبداعس للطلبة والعاملين.

للجامعةع وتطوير خدمات المكتبة اإللكترونيةة والتعلةيم تهللاديه البنية التهللاتية التقنية  1.3.2
 .اإللكترونس

بمةةةةةا يتناسةةةةةب والتوسةةةةةت المسةةةةةتمر وةةةةةس المبةةةةةانس  الجامعيةةةةةةالبيئةةةةةة جاذبيةةةةةة تطةةةةةوير  2.3.2
والمنشةةةآتع بضةةةمنها التطةةةوير والتنفةةةيم العةةةال المسةةةتمر لل ضةةةاءات الخارجيةةةة مةةةن 
منةةةاطق خضةةةراء ومنةةةاطق تجمةةةت الطلبةةةة والمالعةةةب الريا ةةةية ومواقةةةف السةةةيارات 

 بإعداد مناسبة وتوزيت منتفم داخل موقت الهللارل الجامعس.
تهللاسين تع ي  وتء ور ا الطلبة و  4.2

 لهم.مستوا الخدمات المقدمة 
 تع ي  دور اإلرشاد اهااديمس لمتابعة الطلبة وس البرامق اهااديمية. 1.4.2

تطوير اإلرشةاد الن سةس واتجتمةاعس لمراعةاة اتحتياجةات المتغيةرة والمت ايةدة للجسةم  2.4.2
 الطالبس.

اهقسةةةال والكليةةةات والتعةةةرف علةةةى عقةةةد اللقةةةاءات الدوريةةةة مةةةت الطلبةةةة علةةةى مسةةةتوا  3.4.2
 احتياجاتهم.

والتشةةةةار ية بةةةةين الطلبةةةةة وذعضةةةةاء الهيئةةةةة  وتطويراةةةةا الالمنهجيةةةةةاهنشةةةةطة تشةةةةجيت  4.4.2
 التدريسية.

 تطوير وتهللاسين مستوا الخدمات الترويهية المقدمة للطلبة. 5.4.2

 رعاية الطلبة المتمي ين وتقديم الجوائ  التشجيعية لهم. 6.4.2
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 المحور الثاني:  محور الطلبة والبيئة الجامعية
 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

 تووير ورص لتدريب وتبادا الطلبة. 7.4.2  

 إشرا  الطلبة وس بهللاوث ذعضاء ايئة التدريس التس يقومون بإجرائها. 8.4.2

 .المساعدة الطلبة المتعثرين ذااديمي  تطوير برامق خاصة  9.4.2

 توثيق العقوبات للهللاد من  اارة العنف الطالبس والسلو يات الخاطئة. 10.4.2

تنمية مهارات وقدرات الطلبة والعمل  5.2
 على صقل شخصياتهم ومواابهم.

 ت عيل دور اهندية الطالبية وس تنفيم ورعاية اهنشطة. 1.5.2

إقامةةةة اهنشةةةطة الريا ةةةية والثقافيةةةة وال نيةةةة وتوسةةةيت قاعةةةدة المشةةةار ة التوسةةةت وةةةس  2.5.2
 الطالبية ويها.

 التوست وس عقد ندوات الثقاوة العامة والمهللاا رات المتخصصة. 3.5.2

 تطوير المجالت الطالبية وتهللاسين توزيعها وتوسيت قاعدة المشار ة ويها. 4.5.2

 والثقافية وال نية إلبراز إبداعات الطلبة وإنجازاتهم.إقامة المعارض العلمية  5.5.2

تنفيم المسابقات العلمية واهدبية والثقافية والريا ية وتخصيص جوائ  للطلبة وةس  6.5.2
 المجاتت المختل ة.

 تنفيم رحالت علمية وترويهية. 7.5.2
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 للجامعة وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء االستراتيجيةوصف لألهداف 

 
 توفير البيئة الجامعية الجاذبة التي تحقق التميز واإلبداع األكاديمي والمعرفي.  الهدف االستراتيجي الثاني:

 األداءمؤشرات  اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

التسامح تع ي  الديمقراطية وثقاوة  1.2
 والتعددية ممارسة وتطبيقا.

ت عيةةةةل دور اهنديةةةةة الطالبيةةةةة التةةةةس تر ةةةة  علةةةةى  ةةةةيم  1.1.2
المواطنةةةةةة الصةةةةةالهللاة وتشةةةةةجيت مشةةةةةار ة الطلبةةةةةة وةةةةةس 

 نشاطاتها.

 عدد الطلبة المشار ين وس نشاطات اهندية الطالبية. -

تنفيم برامق توعية للطلبة بأامية المشار ة  2.1.2
 المستويات.الديمقراطية على  اوة 

 عدد برامق التوعية. -

زيادة اهنشطة التس تهدف إلى تع ي   يم اتنتماء  3.1.2
 والمواطنة من ندوات ومهللاا رات ميدانية.

 عدد اهنشطة الهادوة لتع ي   يم اتنتماء والمواطنة. -

مراجعة تعليمات مجلس الطلبة واهندية الطالبية  4.1.2
 الطالبية.لتوسيت قاعدة المشار ة 

نسةةبة مشةةار ة الطلبةةة وةةس نشةةاطات مجلةةس الطلبةةة واهنديةةة  -
 الطالبية.

تشةةجيت الطلبةةة علةةى المشةةار ة ال اعلةةة وةةس انتخابةةات  5.1.2
 مجلس الطلبة.

 نسبة مشار ة الطلبة وس انتخابات مجلس الطلبة. -

 المشار ين وس البرامق الشبابية الوطنية.عدد الطلبة  - توسيت قاعدة المشار ة الطالبية وس البرامق الوطنية. 6.1.2

 عدد البرامق التدريبية المقدمة. - تطوير وتن يب برامق تدريبية للطلبة. 7.1.2
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 توفير البيئة الجامعية الجاذبة التي تحقق التميز واإلبداع األكاديمي والمعرفي.الهدف االستراتيجي الثاني:  

 مؤشرات األداء التنفيذية )المبادرات(اإلجراءات  األهداف الفرعية

تووير مصادر التعليم والتعلم  2.2
ووسائلهما بما يتناسب والمستجدات 

 التقنية الهللاديثة.

تةةةووير القاعةةةات الب يةةةة بمةةةا يالئةةةم العمليةةةة التعليميةةةة  1.2.2
 .الهللاديثة لتهللاقيق ذاداف البرامق اهااديمية

 تر يب القاعات الب ية. -

 ( الت اعلس.LMSاستخدال نفال إدارة التعلم ) - تطبيق ذحدث وسائل التعليم وتقنياته.العمل على  2.2.2

تدريب ذعضاء ايئة التدريس على استخدال التقنيات  3.2.2
 .الهللاديثة وس التعليم

تدريب ذعضاء ايئة التدريس على استخدال التقنيات  -
 .االهللاديثة وس التدريس سنوي  

التعليم اإللكترونس إعداد خطة عمل لتطبيق  4.2.2
 .بالجامعة

 إعداد خطت العمل. -

بما  ةالجامعي البيئة جاذبية تطوير 3.2
يهللاقق ذعلى مستوا من التمي  
التكنولوجس والتقنس ويهللا   التمي  

 اإلبداعس للطلبة والعاملين.

تهللاةةةةةديه البنيةةةةةة التهللاتيةةةةةة التقنيةةةةةة للجامعةةةةةةع وتطةةةةةوير  1.3.2
 .إللكترونسخدمات المكتبة اإللكترونية والتعليم ا

 تهللاديه البنية التهللاتية التقنية للجامعة. -

بمةةا يتناسةةب والتوسةةت  الجامعيةةةالبيئةةة جاذبيةةة تطةةوير  2.3.2
المسةةةتمر وةةةس المبةةةانس والمنشةةةآتع بضةةةمنها التطةةةوير 
والتنفةةةةيم العةةةةال المسةةةةتمر لل ضةةةةاءات الخارجيةةةةة مةةةةن 
منةةةةاطق خضةةةةراء ومنةةةةاطق تجمةةةةت الطلبةةةةة والمالعةةةةب 
الريا ةةةية ومواقةةةف السةةةيارات بإعةةةداد مناسةةةبة وتوزيةةةت 

 منتفم داخل موقت الهللارل الجامعس.

عسع سةهولة الوصةوا إلةى جمالية المنفر العال للهللاةرل الجةام -
المواقةةت المطلوبةةةع تةةوور منةةاطق الجلةةوس والراحةةة المناسةةبة 

 وس ال ضاءات الخارجية للجامعة.

 إنجاز مراوق الجامعة الريا ية الثقافية والترويجية. -
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 والمعرفي.توفير البيئة الجامعية الجاذبة التي تحقق التميز واإلبداع األكاديمي الهدف االستراتيجي الثاني:  

 مؤشرات األداء اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

تع ي  وتء ور ا الطلبة  4.2
تهللاسين مستوا الخدمات و 

 لهم.المقدمة 

تع يةةة  دور اإلرشةةةاد اهاةةةاديمس لمتابعةةةة الطلبةةةة وةةةس البةةةرامق  1.4.2
 اهااديمية.

 مستوا ر ا الطلبة عن خدمات اإلرشاد اهااديمس. -

تطةةةةوير اإلرشةةةةاد الن سةةةةس واتجتمةةةةاعس لمراعةةةةاة اتحتياجةةةةات  2.4.2
 المتغيرة والمت ايدة للجسم الطالبس.

مسةةةةةةةةةتوا ر ةةةةةةةةةا الطلبةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةن خةةةةةةةةةدمات اإلرشةةةةةةةةةاد الن سةةةةةةةةةس  -
 واتجتماعس.

عقةةةةد اللقةةةةاءات الدوريةةةةة مةةةةت الطلبةةةةة علةةةةى مسةةةةتوا اهقسةةةةال  3.4.2
 والكليات والتعرف على احتياجاتهم.

 ذقسال الكليات.مستوا ر ا الطلبة وس  -

 عدد اللقاءات وس السنة. -
والتشار ية بين الطلبة  وتطويراا الالمنهجيةاهنشطة تشجيت  4.4.2

 وذعضاء الهيئة التدريسية.
 .عة اهنشطة الهللاالية واقتراح مجاتت وذساليب تطويراامراج -

عةةةةدد وتنةةةةوا النشةةةةاطات الت اعليةةةةة بةةةةين الطلبةةةةة وذعضةةةةاء ايئةةةةة  -
 التدريس.

 مستوا ر ا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم. - وتهللاسين مستوا الخدمات الترويهية المقدمة للطلبة. تطوير 5.4.2

 .انسبة الطلبة المتمي ين ذااديمي   - رعاية الطلبة المتمي ين وتقديم الجوائ  التشجيعية لهم. 6.4.2

 تكريم الطلبة المتمي ين. -
 الطلبة المست يدين من ورص التدريب والتبادا.عدد  - تووير ورص لتدريب وتبادا الطلبة. 7.4.2

إشرا  الطلبة وس بهللاوث ذعضاء ايئة التدريس التس يقومةون  8.4.2
 بإجرائها.

عةةةدد الطلبةةةة المشةةةار ين وةةةس مشةةةاريت ودراسةةةات ذعضةةةاء ايئةةةة  -
 التدريس.

 .اذااديمي  نسبة الطلبة المتعثرين  - .اتطوير برامق خاصة لمساعدة الطلبة المتعثرين ذااديمي   9.4.2

توثيق العقوبات للهللاد من  اارة العنف الطالبس والسلو يات  10.4.2
 الخاطئة.

 .اعدد المخال ات الطالبية المسجلة سنوي   -
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 توفير البيئة الجامعية الجاذبة التي تحقق التميز واإلبداع األكاديمي والمعرفي.الهدف االستراتيجي الثاني:  

 مؤشرات األداء التنفيذية )المبادرات( اإلجراءات األهداف الفرعية

تنمية مهارات وقدرات الطلبة والعمل  5.2
 على صقل شخصياتهم ومواابهم.

ت عيةةةةل دور اهنديةةةةة الطالبيةةةةة وةةةةس تنفةةةةيم ورعايةةةةة  1.5.2
 اهنشطة.

 .اعدد اهنشطة التس تنفمها اهندية الطالبية سنوي   -

والثقافية وال نية التوست وس إقامة اهنشطة الريا ية  2.5.2
 وتوسيت قاعدة المشار ة الطالبية ويها.

 .اعدد النشاطات المنفمة سنوي   -

 .اعدد الطلبة المشار ين وس النشاطات سنوي   -
التوست وس عقد ندوات الثقاوة العامة والمهللاا رات  3.5.2

 المتخصصة.
 عدد الندوات المنفمة سنويا. -

توزيعهةةةةةةةا تطةةةةةةةوير المجةةةةةةةالت الطالبيةةةةةةةة وتهللاسةةةةةةةين  4.5.2
 وتوسيت قاعدة المشار ة ويها.

 دورية إصدار المجالت الطالبية. -

 مستوا انتشار المجالت الطالبية. -

إقامةةةةة المعةةةةارض العلميةةةةة والثقافيةةةةة وال نيةةةةة إلبةةةةراز  5.5.2
 إبداعات الطلبة وإنجازاتهم.

 .اعدد المعارض المنفمة سنوي   -

والثقافيةةةةةةةةة تنفةةةةةةةةيم المسةةةةةةةةابقات العلميةةةةةةةةة واهدبيةةةةةةةةة  6.5.2
والريا ية وتخصيص جوائ  للطلبة وس المجةاتت 

 المختل ة.

 . اعدد المسابقات المنفمة سنوي   -
 .اعدد الطلبة المشار ين وس المسابقات سنوي   -
 عدد الطلبة الهللااصلين على جوائ  تقديرية. -

 .اعدد الرحالت المنفمة سنوي   - تنفيم رحالت علمية وترويهية. 7.5.2
 .االمشار ين سنوي  عدد الطلبة  -
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 والفرعية االستراتيجيةالمخطط التفصيلّي لتحقيق األهداف 

 
 محور الطلبة والبيئة الجامعيةالمحور الثاني:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 فترة التنفيذ متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

الجهة المسؤولة 

 التنفيذعن 

الموازنة 

 التقديرية

تووير البيئة  .2
الجامعية 

الجاذبة التس 
تهللاقق التمي  

واإلبداا 
اهااديمس 
 والمعروس.

تع ي   1.2
الديمقراطية 

وثقاوة 
التسامح 
والتعددية 
ممارسة 
 وتطبيقا.

ت عيةةةةةةةةةةل دور اهنديةةةةةةةةةةة  1.1.2
الطالبيةةةةةة التةةةةةس تر ةةةةة  
علةةةةةةةى  ةةةةةةةيم المواطنةةةةةةةة 
الصةةةةةةةةةةالهللاة وتشةةةةةةةةةةةجيت 

الطلبةةةةةةة وةةةةةةس مشةةةةةةار ة 
 نشاطاتها.

عةةةةةةةةةةةةةةدد الطلبةةةةةةةةةةةةةةة  -
المشةةةةةةةار ين وةةةةةةةس 
نشةةةاطات اهنديةةةة 

 الطالبية.

إعداد السياسات  -
واإلجراءات المتعلقة 
باهندية الطالبية 

 وت عيلها.

عمةةادة شةة ون الطلبةةةع  سنوات 1-5
ومجلةةةةةةةةةةةةةةس  ةةةةةةةةةةةةةةةمان 

 الجودة.

2500 

تنفيم برامق توعية  2.1.2
للطلبة بأامية 
المشار ة الديمقراطية 

 المستويات.على  اوة 

عةةةةةةةةةةةةةةةدد بةةةةةةةةةةةةةةةرامق  -
 التوعية.

عقد ورش ولقاءات  -
 وصلية مت الطلبة.

 20000 عمادة ش ون الطلبة. سنوات 1-5

زيادة اهنشطة التس  3.1.2
تهدف إلى تع ي   يم 
اتنتماء والمواطنة من 
ندوات ومهللاا رات 

 ميدانية.

عةةةةةةةةةدد اهنشةةةةةةةةةطة  -
الهادوةةةةةةةة لتع يةةةةةةة  
 ةةةةةةةةةةةةةيم اتنتمةةةةةةةةةةةةةاء 

 والمواطنة.

اتحتياجات تهللاديد  -
 التدريسية واإلدارية.

عقد ورش ولقاءات  -
لتع ي   يم اتنتماء 

 والمواطنة.

عمةةادة شةة ون الطلبةةةع  سنوات 1-5
والوحةةةةدات اهااديميةةةةة 

 واإلدارية.

20000 
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 محور الطلبة والبيئة الجامعيةالمحور الثاني:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 فترة التنفيذ متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

مراجعة تعليمات  4.1.2  
مجلس الطلبة واهندية 
الطالبية لتوسيت قاعدة 

 المشار ة الطالبية.

نسةةةةةةةةةةةةةةةبة مشةةةةةةةةةةةةةةةار ة  -
الطلبة وس نشةاطات 
مجلةةةةةةةةةةةةةةس الطلبةةةةةةةةةةةةةةة 

 واهندية الطالبية.

 تشكيل لجنة -
لمراجعة 

تعليمات مجلس 
الطلبة واهندية 

 الطالبية.

ت عيل اهنشطة  -
الطالبية وس 

 الجامعة.

 15000 .عمادة ش ون الطلبة سنوات 1-5

تشةةةةةةجيت الطلبةةةةةةةة علةةةةةةةى  5.1.2
المشةةةةةار ة ال اعلةةةةةة وةةةةةس 
انتخابةةةةةةةةةةةةةةةةات مجلةةةةةةةةةةةةةةةةس 

 الطلبة.

نسةةةةةةةةةةةةةةةبة مشةةةةةةةةةةةةةةةار ة  -
الطلبة وس انتخابات 

 مجلس الطلبة.

عقد لقاءات  -
توعوية 

تنتخابات 
 مجلس الطلبة.

 1000 .عمادة ش ون الطلبة سنوات 1-5

توسةةيت قاعةةدة المشةةار ة  6.1.2
الطالبيةةةةةة وةةةةةةس البةةةةةةرامق 

 الوطنية.

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -
المشةةةةةةةةةةةةةار ين وةةةةةةةةةةةةةس 
البةةةةةةةةةةرامق الشةةةةةةةةةةبابية 

 الوطنية.

ت عيل اهنشطة  -
الطالبية وس 

 الجامعة

 15000 .عمادة ش ون الطلبة سنوات 1-5

بةةةةةةرامق  تطةةةةةةوير وتن يةةةةةةب 7.1.2
 تدريبية للطلبة.

عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد البةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامق  -
 التدريبية المقدمة.

إعداد برنامق  -
 تدريبس للطلبة.

ع عمةةادة شةة ون الطلبةةة سنوات 1-5
 مر ةةةةةةة  اتستشةةةةةةةاراتو 

 والتدريب.

20000 
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 محور الطلبة والبيئة الجامعيةالمحور الثاني:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تووير  2.2 
مصادر 
التعليم 
والتعلم 

ووسائلهما 
بما يتناسب 
والمستجدات 

التقنية 
 الهللاديثة.

تةةةةةةةةةةةةووير القاعةةةةةةةةةةةةات  1.2.2
الب يةةةةةةة بمةةةةةةا يالئةةةةةةم 
العمليةةةةةةةةة التعليميةةةةةةةةة 
الهللاديثةةةةةةةةةةة لتهللاقيةةةةةةةةةةق 
ذاةةةةةةةةةةةةداف البةةةةةةةةةةةةرامق 

 .اهااديمية

تر يب القاعات  -
 الب ية.

مواوقةةةةة ذصةةةةهللااب  -
 القرار.

تهللاديةةد احتياجةةات  -
ومةةةةةةةواد القاعةةةةةةةات 

 الب ية.

ع والعطاءاتدائرة اللوازل  سنة 1-2
ومر   الهللااسوب 

مجلس و ع والمعلومات
 . مان الجودة

40000 

العمل على تطبيق  2.2.2
ذحدث وسائل 

 التعليم وتقنياته.

إدارة  استخدال نفال -
( LMSالتعلم )

 الت اعلس.

تهللاديةةةةةةةد الوسةةةةةةةائل  -
والتقنيات الهللاديثةة 

 المطلوبة.

1-5 
 سنوات

ع والعطاءاتدائرة اللوازل 
ومر   الهللااسوب 

العلول  لية و ع والمعلومات
 الهللااسوبية والمعلوماتية.

20000 

تدريب ذعضاء  3.2.2
ايئة التدريس على 
استخدال التقنيات 
 .الهللاديثة وس التعليم

ذعضاء ايئة  تدريب -
التدريس على 
استخدال التقنيات 
الهللاديثة وس 

 .االتدريس سنوي  

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد دورات  -
 تدريبية.

1-5 
 سنوات

مر   الهللااسوب 
ودائرة ع والمعلومات

الموارد البشرية )قسم 
ع التدريب والتطوير(

 .مجلس  مان الجودةو 

10000 

إعداد خطة عمل  4.2.2
لتطبيق التعليم 

اإللكترونس 
 .بالجامعة

تشةةكيل لجنةةة مةةن  - إعداد خطت العمل. -
ذوي 

 اتختصاص.

مر   الهللااسوب  سنة 1-2
العلول  لية و ع والمعلومات

 الهللااسوبية والمعلوماتية.

- 

  



 

Ref.: Board of Trustees Session (01/2018-2019), Decision No.: 06, Date: 01/09/2018, Rev. a 

 Deans' Council Session (206/2017-2018), Decision No.: 1728, Date: 28/08/2018, Rev. a 
 

57-175 

 

 محور الطلبة والبيئة الجامعيةالمحور الثاني:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

 تطوير 3.2 
 جاذبية
 البيئة

 ةالجامعي
بما يهللاقق 

ذعلى 
مستوا من 

التمي  
التكنولوجس 

والتقنس 
ويهللا   
التمي  

اإلبداعس 
للطلبة 

 والعاملين.

تهللاةةةةةةةةديه البنيةةةةةةةةةة التهللاتيةةةةةةةةةة  1.3.2
التقنيةةةة للجامعةةةةع وتطةةةوير 

المكتبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات 
اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةةةة والتعلةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 

 .اإللكترونس

تهللاةةةةةةةةةةةةةةةديه البنيةةةةةةةةةةةةةةةة  -
التهللاتيةةةةةةةةةةةةةة التقنيةةةةةةةةةةةةةة 

 للجامعة.

مواوقةةة ذصةةهللااب  -
 القرار.

تهللاديد اهماان  -
 والخدمات
المنوي 

 تطويراا.

دائرة المكتبةع ودائرة  سنة 1-2
 مان الجودةع 
ومر   الهللااسوب 

 والمعلومات.

1000000 

البيئةةةةةةةةةةة جاذبيةةةةةةةةةةة تطةةةةةةةةةةوير  2.3.2
بمةةةةةةةةا يتناسةةةةةةةةب  الجامعيةةةةةةةةة

والتوسةةةةةةةةةت المسةةةةةةةةةتمر وةةةةةةةةةس 
المبةةةةةةةةةةةةةةةةةةانس والمنشةةةةةةةةةةةةةةةةةةآتع 
بضةةمنها التطةةوير والتنفةةيم 
العةةال المسةةتمر لل ضةةاءات 
الخارجيةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةن منةةةةةةةةةاطق 
خضةةةةةةراء ومنةةةةةةاطق تجمةةةةةةت 
الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والمالعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 
الريا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية ومواقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 
السةةةةيارات بإعةةةةداد مناسةةةةبة 
وتوزيت منتفم داخةل موقةت 

 الهللارل الجامعس.

جماليةةةةةةةةةةةة المنفةةةةةةةةةةةر  -
العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال للهللاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرل 
الجةةةةةةةامعسع سةةةةةةةهولة 
الوصةةةةةةةةةةةةةةةةوا إلةةةةةةةةةةةةةةةةى 
المواقةةةةةةت المطلوبةةةةةةةع 
تةةةةةةةةةةةةةةةةةوور منةةةةةةةةةةةةةةةةةاطق 
الجلةةةةةةةةةوس والراحةةةةةةةةةة 
المناسةةةةةةةةةةةةةةةةةبة وةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
ال ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءات 
 الخارجية للجامعة.

إنجةةةةةةةةةةةةةةةةاز مراوةةةةةةةةةةةةةةةةق  -
الجامعةةةةةة الريا ةةةةةية 
 الثقافية والترويجية.

مواوقةةة ذصةةهللااب  -
 القرار.

تهللاديد اهماان  -
 المراد تطويراا.

1-5 
 سنوات

دائرة الهندسة 
 والخدمات العامة.

7500000 
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 محور الطلبة والبيئة الجامعيةالمحور الثاني:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تع ي   4.2 
وتء 

ور ا 
الطلبة 

تهللاسين و 
مستوا 

الخدمات 
المقدمة 

 لهم.

تع يةة  دور اإلرشةةاد  1.4.2
اهاةةةةةاديمس لمتابعةةةةةة 
الطلبةةةة وةةةس البةةةرامق 

 اهااديمية.

مسةةةةةتوا ر ةةةةةا  -
الطلبةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةن 
خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات 
اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 

 اهااديمس.

مراجعة تعليمات وخدمات  -
 اإلرشاد اهااديمس الهللاالية.

 إعداد دليل اإلرشاد اهااديمس. -

عقد ورش عمل لتع ي  دور  -
 اإلرشاد اهااديمس.

1-5 
 سنوات

الكليةةةةةةةةةةةةةات واهقسةةةةةةةةةةةةةال 
اهااديميةةةةةةع ومجلةةةةةةس 
ع  ةةةةةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةةةةودة
 وعمادة ش ون الطلبة.

5000 

تطةةةةةةةةةةةوير اإلرشةةةةةةةةةةةاد  2.4.2
الن سس واتجتماعس 
لمراعةاة اتحتياجةات 
المتغيةةةةةةرة والمت ايةةةةةةدة 

 للجسم الطالبس.

مسةةةةةتوا ر ةةةةةا  -
الطلبةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةن 
خةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات 
اإلرشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 
الن سةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 

 واتجتماعس.

اإلرشاد إعداد إجراءات  -
 .الن سس واتجتماعس

1-5 
 سنوات

الكليةةةةةةةةةةةةةات واهقسةةةةةةةةةةةةةال 
اهااديميةةةةةةع ومجلةةةةةةس 

  مان الجودة.

5000 

عقةةةةةةةةةةةةةةةد اللقةةةةةةةةةةةةةةةاءات  3.4.2
الدوريةةةة مةةةت الطلبةةةة 
علةةةةةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةةةةةتوا 
اهقسةةةةةةةةال والكليةةةةةةةةات 
والتعةةةةةةةةةةةةةةرف علةةةةةةةةةةةةةةى 

 احتياجاتهم.

مسةةةةةةةةتوا ر ةةةةةةةةا  -
الطلبةةةةةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةةةةةس 
 ذقسال الكليات.

عةةةةدد اللقةةةةاءات  -
 وس السنة.

 لقاءات دورية مت الطلبة. عقد -

وتء و مستويات ر ا  دراسة -
 .الجوانب المتعلقة بكاوةالطلبة 

تهللاديد اهسباب والمعوقات  -
 التس تخ   الر ا والوتء.

 إجراءاتو آليات  تهللاديد -
تع ي  مستويات وتء  وذوكار
 طلبة الجامعة.ور ا 

1-5 
 سنوات

الكليةةةةةةةةةةةةةات واهقسةةةةةةةةةةةةةال 
ع ودائةةةةةةةةةةرة اهااديميةةةةةةةةةةة

 . مان الجودة

5000 
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 محور الطلبة والبيئة الجامعيةالمحور الثاني:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 فترة التنفيذ متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

اهنشةةةةةةةةةةةةةةةةةطة تشةةةةةةةةةةةةةةةةةجيت  4.4.2  
 وتطويراةةةةةةةا الالمنهجيةةةةةةة

والتشةةةار ية بةةةين الطلبةةةة 
وذعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء الهيئةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 التدريسية.

عةةةةةةةةةةةةةة اهنشةةةةةةةةةةةةةطة مراج -
الهللااليةةةةةةةةةةةةةةةةةة واقتةةةةةةةةةةةةةةةةةراح 
مجةةةةةةةةةةةةاتت وذسةةةةةةةةةةةةاليب 

 .تطويراا

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد وتنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا  -
النشةةةةاطات الت اعليةةةةة 
بةةين الطلبةةة وذعضةةاء 

 ايئة التدريس.

عقد لقاءات  -
 وصلية مت الطلبة.

ت عيل اهنشطة  -
 الطالبية.

عمةةادة شةة ون الطلبةةةع  سنوات 1-5
 والكليات.

5000 

تطوير وتهللاسين مستوا  5.4.2
الخةةةةةةةةةةةةدمات الترويهيةةةةةةةةةةةةة 

 المقدمة للطلبة.

مسةةتوا ر ةةا الطلبةةة  -
عةةةةةةةةةةةةةةةةةن الخةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات 

 المقدمة لهم.

استبانة تقييم  -
مستوا ر ا 
الطلبة عن 

الخدمات 
 المقدمة لهم.

رئاسةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةع  سنوات 1-5
 وعمادة ش ون الطلبة.

20000 

رعاية الطلبةة المتمية ين  6.4.2
الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوائ  وتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديم 

 التشجيعية لهم.

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -
 .االمتمي ين ذااديمي  

تكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةريم الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -
 المتمي ين.

تكريم الطلبة  -
 المتمي ين.

عمةةادة شةة ون الطلبةةةع  سنوات 1-5
 والكليات.

25000 
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 محور الطلبة والبيئة الجامعيةالمحور الثاني:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تةةةةةةووير وةةةةةةرص لتةةةةةةدريب  7.4.2  
 وتبادا الطلبة.

عةدد الطلبةة المسةت يدين  -
مةةةةةةةةن وةةةةةةةةرص التةةةةةةةةدريب 

 والتبادا.

ت عيل دور  -
المكتب الدولس 

والعالقات 
 الخارجية.

1-5 
 سنوات

عمادة ش ون الطلبةع 
والعماداتع والمكتب 

الدولس والعالقات 
 الخارجية.

20000 

إشةةةةةةةةةةرا  الطلبةةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةةس  8.4.2
بهللاةةةةةةوث ذعضةةةةةةاء ايئةةةةةةة 
التةةةةدريس التةةةةس يقومةةةةون 

 بإجرائها.

عةةدد الطلبةةة المشةةار ين  -
وةةةةس مشةةةةاريت ودراسةةةةات 
 ذعضاء ايئة التدريس.

دعم اهبهللااث  -
 المشتر ة.

ربت موا يت  -
اهبهللااث 
مت  المشتر ة

احتياجات 
 المجتمت المهللالس.

1-5 
 سنوات

الكليات واهقسال 
 اهااديمية.

20000 

تطةةةةةوير بةةةةةرامق خاصةةةةةة  9.4.2
لمسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعدة الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .االمتعثرين ذااديمي  

نسةةةبة الطلبةةةة المتعثةةةرين  -
 .اذااديمي  

تهللاديد الطلبة  -
المتعثرين 

 .اذااديمي  

1-5 
 سنوات

عمةةادة شةة ون الطلبةةةع 
 والكليات.

20000 

توثيق العقوبات للهللاد  10.4.2
من  اارة العنف 
الطالبس والسلو يات 

 الخاطئة.

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد المخال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
الطالبيةةةةةةةةةةةةةةة المسةةةةةةةةةةةةةةجلة 

 .اسنوي  

إصدار نشرات  -
توعوية للهللاد من 

  اارة العنف.

1-5 
 سنوات

 5000 عمادة ش ون الطلبة.
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 محور الطلبة والبيئة الجامعيةالمحور الثاني:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تنمية  5.2 
مهارات 
وقدرات 
الطلبة 

والعمل على 
صقل 

شخصياتهم 
 ومواابهم.

ت عيةةةةةةةةل دور اهنديةةةةةةةةة  1.5.2
الطالبيةةةةة وةةةةس تنفةةةةيم 

 اهنشطة.ورعاية 

عةةةةةةدد اهنشةةةةةةطة التةةةةةةس  -
تنفمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةا اهنديةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .االطالبية سنوي  

إنشاء اهندية  -
 الطالبية.

1-5 
 سنوات

 5000 عمادة ش ون الطلبة.

التوسةةةةةةةت وةةةةةةةس إقامةةةةةةةة  2.5.2
اهنشةةةةةةةطة الريا ةةةةةةةية 
والثقافيةةةةةةةةةةةةةةة وال نيةةةةةةةةةةةةةةة 
وتوسةةةةةةةةةةةةةةةةيت قاعةةةةةةةةةةةةةةةةةدة 
المشةةةةةةةار ة الطالبيةةةةةةةة 

 ويها.

عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد النشةةةةةةةةةةةةةةةةةاطات  -
 .االمنفمة سنوي  

المشار ين عدد الطلبة  -
 .اوس النشاطات سنوي  

إقامة اهنشطة  -
الريا ية والثقافية 

 وال نية.

1-5 
 سنوات

 5000 عمادة ش ون الطلبة.

التوسةةةةةةةةةت وةةةةةةةةةس عقةةةةةةةةةد  3.5.2
نةةدوات الثقاوةةة العامةةة 
والمهللاا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 

 المتخصصة.

عةةدد النةةدوات المنفمةةة  -
 سنويا.

عقد ندوات  -
ومهللاا رات 

 بالثقاوة العامة.

1-5 
 سنوات

 5000 الطلبة.عمادة ش ون 

تطةةةةةةةةةةةوير المجةةةةةةةةةةةالت  4.5.2
الطالبيةةةةةةةةةة وتهللاسةةةةةةةةةين 
توزيعهةةةةةةةةةةةةةا وتوسةةةةةةةةةةةةةيت 
 قاعدة المشار ة ويها.

دوريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدار  -
 المجالت الطالبية.

مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوا انتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةار  -
 المجالت الطالبية.

تشكيل لجنة  -
إلعداد المجالت 

 الطالبية.

1-5 
 سنوات

 5000 عمادة ش ون الطلبة.
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 والبيئة الجامعيةمحور الطلبة المحور الثاني:  

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

إقامةةةةةةةةةةةةة المعةةةةةةةةةةةةارض  5.5.2  
العلميةةةةةةةةةةةةة والثقافيةةةةةةةةةةةةة 
وال نيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةراز 
إبةةةةةةةةةةةةةداعات الطلبةةةةةةةةةةةةةة 

 وإنجازاتهم.

عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد المعةةةةةةةةةةةةةةةةةارض  -
 .االمنفمة سنوي  

إعداد سياسة  -
 اتبداعات.

 إقامة المعارض. -

1-5 
 سنوات

عمةةةةةةةادة شةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةع 
والكلياتع ومجلس  مان 

ع ودائةةةةةرة اإلعةةةةةالل الجةةةةةودة
 والعالقات العامة.

20000 

تنفةةةةةةةةةةيم المسةةةةةةةةةةابقات  6.5.2
العلميةةةةةةةةةةةةةة واهدبيةةةةةةةةةةةةةة 
والثقافيةةةةةة والريا ةةةةةية 
وتخصةةةةةةةيص جةةةةةةةوائ  

وةس المجةاتت  للطلبة
 المختل ة.

عةةةةةةةةةةةةةةةةدد المسةةةةةةةةةةةةةةةةابقات  -
 . االمنفمة سنوي  

عدد الطلبة المشار ين  -
 .اوس المسابقات سنوي  

عدد الطلبة الهللااصلين  -
 على جوائ  تقديرية.

ت عيل دور عمادة  -
 ش ون الطلبة.

تكريم الطلبة  -
ال ائ ين 

 المسابقات.ب

1-5 
 سنوات

عمةةةةةةةادة شةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةع 
ع ودائةةةرة اإلعةةةالل والكليةةةات

 والعالقات العامة.

15000 

تنفيم رحةالت علميةة  7.5.2
 وترويهية.

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرحالت  -
 .االمنفمة سنوي  

عدد الطلبة المشار ين  -
 .اسنوي  

ت عيل دور عمادة  -
 ش ون الطلبة.

إعداد تعليمات  -
 الرحالت الطالبية.

1-5 
 سنوات

عمةةةةةةةادة شةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةع 
والكلياتع ومجلس  مان 

ع ودائةةةةةرة اإلعةةةةةالل الجةةةةةودة
 والعالقات العامة.

10000 
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 وأهدافها الفرعية ومبادراتها االستراتيجيةوصف ألهداف الجامعة 
 

 المحور الثالث:  محور البحث العلمي والدراسات العليا
 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

اترتقاء بمستوا البهللاه  .3
 العلمس والدراسات العليا
خاصة البهللاه العلمس 
التطبيقس المرتبت بخطت 

 .التنمية

دعم وتطوير البهللاه  1.3
 العلمس وتسويقه.

ت عيةةل دور عمةةادة البهللاةةةه العلمةةس والدراسةةات العليةةةا ولجةةان البهللاةةه العلمةةةس علةةى مسةةتوا الكليةةةات  1.1.3
 واهقسال.

 .قدراتهم البهللاثيةعقد دورات تدريبية وورش متخصصة لطلبة الدراسات العليا لتنمية  2.1.3

 إنشاء قاعدة بيانات متكاملة بالتجهي ات واإلمكانات البهللاثية المتوورة وس الجامعة لالست ادة منها. 3.1.3

 إنشاء قاعدة بيانات باتاتمامات والمشاريت البهللاثية. 4.1.3

 إصدار تقرير سنوي لملخصات اإلنتاج العلمس. 5.1.3

 ب رص الدعم للبهللاه العلمس وتعميمها على ذعضاء ايئة التدريس.إنشاء قاعدة بيانات  6.1.3

 التقييم الدوري هداء ذعضاء الهيئة التدريسية وس البهللاه العلمس. 7.1.3

 تشجيت المشاريت البهللاثية المشتر ة التس تقول بها ورق بهللاثية متعددة التخصصات. 8.1.3
 العمل المتخصصة.تشجيت وتنفيم الم تمرات العلمية وورش  9.1.3
 .تشجيت وتهللا ي  ذعضاء ايئة التدريس على نشر ذبهللااثهم وس مجالت عالمية مهللاكمة 10.1.3

 تع ي  وتنمية التعاون مت الجامعات المهللالية والعربية والعالمية وس مجاا البهللاه. 11.1.3

 تشجيت وتطوير وتبادا ال يارات البهللاثية. 12.1.3

 البهللاه العلمس.تسويق منتجات  13.1.3
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 المحور الثالث:  محور البحث العلمي والدراسات العليا
 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

برامق الدارسات وتطوير دعم  2.3 
 العليا.

العمل على استهللاداث برامق دراسةات عليةا جديةدة مواابةة تحتياجةات السةوق المهللالةس  1.2.3
 والعربس.

 .عقد دورات تدريبية وورش متخصصة لطلبة الدراسات العليا لتنمية قدراتهم البهللاثية 2.2.3

 تبّنس خطة ابتعاث للطلبة اهردنيين بما يتناسب واحتياجات الجامعة المستقبلية. 3.2.3

تع ي  دور البهللاه العلمس وس  3.3
تهللاقيق الشرااة ال اعلة مت  اوة 

 .المختل ة القطاعات المهللالية

ربةةةت البهللاةةةه العلمةةةس باهولويةةةات الوطنيةةةة وتعمةةةيم ذلةةةد علةةةى ذعضةةةاء ايئةةةة التةةةدريس  1.3.3
 وطلبة الدراسات العليا.

توجيه دعم البهللاه العلمس إلى مجاتت البهللاه والتطوير ذات اهولوية واتاتمال  2.3.3
 الوطنس.

 تع ي  وتشجيت اهبهللااث التطبيقية. 3.3.3
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 للجامعة وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء االستراتيجيةوصف لألهداف 
 

 االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا خاصة البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية. الهدف االستراتيجي الثالث:

 األداءمؤشرات  اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

البهللاه وتطوير دعم  1.3
 وتسويقه. العلمس

ت عيةل دور عمةادة البهللاةه العلمةةس والدراسةات العليةا ولجةان البهللاةةه  1.1.3
 العلمس على مستوا الكليات واهقسال.

 إعداد خطة البهللاه العلمس. -

إصةةةةةدار مجةةةةةالت علميةةةةةة مهللاكمةةةةةة وةةةةةس مختلةةةةةف التخصصةةةةةات  -
 العلمية.

الدراسةةةةةات العليةةةةةا عقةةةةةد دورات تدريبيةةةةةة وورش متخصصةةةةةة لطلبةةةةةة  2.1.3
 .لتنمية قدراتهم البهللاثية

 إنجاز دروات تدريبية لطلبة الدراسات العليا. -
عةةةدد الةةةدورات التدريبيةةةة وورش العمةةةل السةةةنوية لطلبةةةة الدراسةةةات  -

 العليا لتنمية قدراتهم البهللاثية.

إنشةةةةاء قاعةةةةةدة بيانةةةةةات متكاملةةةةة بةةةةةالتجهي ات واإلمكانةةةةةات البهللاثيةةةةةة  3.1.3
 لالست ادة منها.المتوورة وس الجامعة 

 تطوير قاعدة البيانات. -

 وجود قاعدة بيانات باتاتمامات والمشاريت البهللاثية. - إنشاء قاعدة بيانات باتاتمامات والمشاريت البهللاثية. 4.1.3

 توزيت التقرير السنوي على الكليات المختل ة. - إصدار تقرير سنوي لملخصات اإلنتاج العلمس. 5.1.3

بيانةةات ب ةةرص الةةدعم للبهللاةةه العلمةةس وتعميمهةةا علةةى  إنشةاء قاعةةدة 6.1.3
 ذعضاء ايئة التدريس.

وجةةةةود قاعةةةةدة بيانةةةةات ب ةةةةرص التمويةةةةل والةةةةدعم. عةةةةدد البهللاةةةةوث  -
 المنج ة سنويا.

 .اعدد البهللاوث المنج ة سنوي   - التقييم الدوري هداء ذعضاء الهيئة التدريسية وس البهللاه العلمس. 7.1.3

المشةةةتر ة التةةةس تقةةةول بهةةةا وةةةرق بهللاثيةةةة  تشةةةجيت المشةةةاريت البهللاثيةةةة 8.1.3
 متعددة التخصصات.

 عدد المشاريت البهللاثية المشتر ة. -

 عدد اهبهللااث المنشورة سنويا هعضاء ايئة التدريس. - تشجيت وتنفيم الم تمرات العلمية وورش العمل المتخصصة. 9.1.3
 عدد ورش العمل والدورات التدريبية لنشر ثقاوة البهللاه العلمس. -
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 االرتقاء بمستوى البحث العلمي والدراسات العليا خاصة البحث العلمي التطبيقي المرتبط بخطط التنمية. الهدف االستراتيجي الثالث:

 مؤشرات األداء اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

تشجيت وتهللا ي  ذعضاء ايئة التدريس على نشر ذبهللاةاثهم وةس  10.1.3 
 .مهللاكمة مجالت عالمية

عةةةةدد اهبهللاةةةةاث المنجةةةة ة والمنشةةةةورة وةةةةس المجةةةةالت العالميةةةةة المهللاكمةةةةة  -
 سنويا.

تع يةةةةةة  وتنميةةةةةةة التعةةةةةةاون مةةةةةةت الجامعةةةةةةات المهللاليةةةةةةة والعربيةةةةةةة  11.1.3
 والعالمية وس مجاا البهللاه.

 عدد المشاريت المشتر ة مت جهات خارج الجامعة. -

 وتنوا ال يارات البهللاثية.عدد  - تشجيت وتطوير وتبادا ال يارات البهللاثية. 12.1.3

 .منها المتمي ومكاوأة  منتجاتها البهللاثيةتشجيت الكليات على تسويق  - .تسويق منتجات البهللاه العلمس 13.1.3

برامق وتطوير دعم  2.3
 الدارسات العليا.

العمةةل علةةى اسةةتهللاداث بةةةرامق دراسةةات عليةةا جديةةدة مواابةةةة  1.2.3
 تحتياجات السوق المهللالس والعربس.

 البرامق التس تّم استهللاداثها.عدد  -

عقةةةةةد دورات تدريبيةةةةةة وورش متخصصةةةةةة لطلبةةةةةة الدراسةةةةةات  2.2.3
 .العليا لتنمية قدراتهم البهللاثية

 إنجاز دروات تدريبية لطلبة الدراسات العليا. -
عةةةدد الةةةدورات التدريبيةةةة وورش العمةةةل السةةةنوية لطلبةةةة الدراسةةةات العليةةةا  -

 لتنمية قدراتهم البهللاثية.

خطةةةةةةةة ابتعةةةةةةةاث للطلبةةةةةةةة اهردنيةةةةةةةين بمةةةةةةةا يتناسةةةةةةةب تبّنةةةةةةةس  3.2.3
 واحتياجات الجامعة المستقبلية.

 إعداد معايير اجتياز الطلبة المنوي ابتعاثهم. -

تع ي  دور البهللاه  3.3
العلمس وس تهللاقيق 
الشرااة ال اعلة مت 
ااوة القطاعات 

 .المهللالية المختل ة

علةةى ربةةت البهللاةةه العلمةةس باهولويةةات الوطنيةةة وتعمةةيم ذلةةد  1.3.3
 ذعضاء ايئة التدريس وطلبة الدراسات العليا.

مةةدا معروةةة ذعضةةاء ايئةةة التةةدريس وطلبةةة الدراسةةات العليةةا اهولويةةات  -
 الوطنية.

توجيه دعم البهللاه العلمس إلى مجاتت البهللاه والتطوير  2.3.3
 ذات اهولوية واتاتمال الوطنس.

 وس الكليات.نسبة اهبهللااث وس مجاا اهولويات الوطنية إلى اهبهللااث  -

 نسبة اهبهللااث التطبيقية إلى اهبهللااث الكلية. - تع ي  وتشجيت اهبهللااث التطبيقية. 3.3.3
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 والفرعية االستراتيجيةالمخطط التفصيلّي لتحقيق األهداف 
 

 البحث العلمي والدراسات العليامحور :  الثالث المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 فترة التنفيذ متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

اترتقاء  .3
بمستوا 

البهللاه العلمس 
والدراسات 

العليا خاصة 
البهللاه العلمس 

التطبيقس 
المرتبت 
بخطت 
 التنمية.

دعم  1.3
وتطوير 
البهللاه 
العلمس 
 وتسويقه.

ت عيةةةةةةةةةةل دور عمةةةةةةةةةةادة  1.1.3
البهللاةةةةةةةةةةةةةةةةةه العلمةةةةةةةةةةةةةةةةةس 
والدراسةةةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةةةا 
ولجان البهللاةه العلمةس 
علةةى مسةةتوا الكليةةات 

 واهقسال.

إعةةةةداد خطةةةةة البهللاةةةةه  -
 العلمس.

إصةةةةةةةةةدار مجةةةةةةةةةالت  -
علميةةةة مهللاكمةةةة وةةةس 
مختلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 
التخصصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 العلمية.

خطةةةةةةةةةةةةةة بهللاةةةةةةةةةةةةةه  -
 علمس.

تشةةةةةةةةةةكيل لجةةةةةةةةةةان  -
علةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةتوا 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 واهقسال.

البهللاةةه العلمةةس عمةةادة  سنوات 1-5
والدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةاع 
عمداء الكلياتع وقسم 

 التدريب والتطوير.

5000 

عقةةةد دورات تدريبيةةةة  2.1.3
وورش متخصصةةةةةةةةةة 
لطلبةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةات 
العليا لتنمية قةدراتهم 

 .البهللاثية

إنجاز دروات تدريبية  -
لطلبةةةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةةةات 

 العليا.
عةةةةةةةةةةةةةةةدد الةةةةةةةةةةةةةةةدورات  -

التدريبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وورش 
العمةةةةةةةةةةةةل السةةةةةةةةةةةةنوية 

الدراسةةةةةةةةةات لطلبةةةةةةةةةة 
العليةةةةةةةةةةةةةةةةةا لتنميةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 قدراتهم البهللاثية.

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد دورات  -
تدريبيةةةةةةةةةةةةةة وورش 
عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 متخصصة. 

عمةةادة البهللاةةه العلمةةس  سنوات 1-5
والدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةاع 
وعمةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةاتع 
وقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 والتطوير.

15000 
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 البحث العلمي والدراسات العليامحور :  الثالث المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 فترة التنفيذ متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

إنشةةةةةةةةاء قاعةةةةةةةةدة بيانةةةةةةةةات  3.1.3  
متكاملةةةةةةةةةةةةة بةةةةةةةةةةةةالتجهي ات 
واإلمكانةةةةةةةةةةةةةةات البهللاثيةةةةةةةةةةةةةةة 
المتةةةةةةةوورة وةةةةةةةس الجامعةةةةةةةة 

 لالست ادة منها.

تطوير قاعدة  -
 البيانات.

تشكيل لجنة  -
لبناء قاعدة 

 معلومات.

عمادة البهللاه العلمس  سنوات 1-5
والدراسات العلياع 
وعمداء الكلياتع 
وقسم التدريب 

 والتطوير.

7000 

إنشةةةةةةةةاء قاعةةةةةةةةدة بيانةةةةةةةةات  4.1.3
باتاتمامةةةةةات والمشةةةةةاريت 

 البهللاثية.

وجةةةةةةةةةةةةةةود قاعةةةةةةةةةةةةةةدة  -
بيانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
باتاتمامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
والمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريت 

 البهللاثية.

تشكيل لجنة  -
لبناء قاعدة 

 البيانات.

عمادة البهللاه العلمس  سنوات 1-5
والدراسات العلياع 

 وعمداء الكليات.

7000 

إصةةةةةةةدار تقريةةةةةةةةر سةةةةةةةةنوي  5.1.3
لملخصةةةةةةةةةةةةةةات اإلنتةةةةةةةةةةةةةةةاج 

 العلمس.

توزيةةةةةةةةةةةةت التقريةةةةةةةةةةةةر  -
السةةةةةةةةةةةةةنوي علةةةةةةةةةةةةةى 
 الكليات المختل ة.

تشةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةة  -
التقريةةةةةةر إلعةةةةةةداد 
 السنوي.

عمةةادة البهللاةةه العلمةةس  سنوات 1-5
 والدراسات العليا.

5000 

إنشةةةةةةةةاء قاعةةةةةةةةدة بيانةةةةةةةةات  6.1.3
ب ةةةةةةةرص الةةةةةةةدعم للبهللاةةةةةةةه 
العلمةةةةس وتعميمهةةةةا علةةةةى 

 ذعضاء ايئة التدريس.

وجةةةةةةةةةةةةةةود قاعةةةةةةةةةةةةةةدة  -
بيانةةةةةةةةةةات ب ةةةةةةةةةةرص 
التمويةةةةةةل والةةةةةةدعم. 
عةةةةةةةةةةةةدد البهللاةةةةةةةةةةةةوث 

 المنج ة سنويا.

تشكيل لجنة  -
لبناء قاعدة 

 البيانات.

عمادة البهللاه العلمس  سنوات 1-5
والدراسات العلياع 

 وعمداء الكليات.

7000 
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 البحث العلمي والدراسات العليامحور :  الثالث المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 فترة التنفيذ متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

التقييم الدوري هداء  7.1.3  
ذعضةةةةةةةةةةةةةاء الهيئةةةةةةةةةةةةةة 
التدريسةةةةةةةةةةةةةةةية وةةةةةةةةةةةةةةةس 

 البهللاه العلمس.

عدد البهللاوث  -
 .االمنج ة سنوي  

 خطة بهللاه علمس  -
احتياجات ذعضاء  -

ايئة التدريس 
 والطلبة.

 دورات وبرامق تدريبية  -

عمادة البهللاه العلمس  سنوات 1-5
والدراسات العلياع 
وعمداء الكلياتع 
وقسم التدريب 

 والتطوير.

10000 

تشةةةةةةةةجيت المشةةةةةةةةاريت  8.1.3
المشةةةةةةةتر ة البهللاثيةةةةةةةة 

التةةس تقةةول بهةةا وةةرق 
بهللاثيةةةةةةةةةةةةةةةة متعةةةةةةةةةةةةةةةددة 

 التخصصات.

عةةةةةةةةةةدد المشةةةةةةةةةةاريت  -
 البهللاثية المشتر ة.

دعم اهبهللاةاث العلميةة  -
 المشتر ة.

ربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت موا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةيت  -
اهبهللاةةةةةةةةاث المشةةةةةةةةتر ة 
بتلبيةةةةةةةةةةةةةة احتياجةةةةةةةةةةةةةات 

 المجتمت.

عمةةادة البهللاةةه العلمةةس  سنوات 1-5
والدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةاع 

 وعمداء الكليات.

500000 

تشةةةةةةةةةةةةجيت وتنفةةةةةةةةةةةةيم  9.1.3
المةةةةة تمرات العلميةةةةةة 
وورش العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 المتخصصة.

عةةةةةةةةةةةدد اهبهللاةةةةةةةةةةةاث  -
المنشةةةةةةةةورة سةةةةةةةةنويا 
هعضةةةةةةةةةةاء ايئةةةةةةةةةةة 

 التدريس.
عةةةدد ورش العمةةةل  -

والةدورات التدريبيةةة 
لنشر ثقاوة البهللاه 

 العلمس.

تهللاديةةةةةةةةد اتحتياجةةةةةةةةات  -
 التدريبية البهللاثية.

إعةةةةداد بةةةةرامق تدريبيةةةةة  -
 متخصصة.

عمةةادة البهللاةةه العلمةةس  سنوات 1-5
والدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةاع 
وعمةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةاتع 
وقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 والتطوير.

15000 
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 البحث العلمي والدراسات العليامحور :  الثالث المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 فترة التنفيذ متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تشةةةةةةةةةةةجيت وتهللا يةةةةةةةةةةة   10.1.3  
ذعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء ايئةةةةةةةةةةةةةةةةة 
التةةدريس علةةى نشةةر 
ذبهللااثهم وس مجالت 

 .عالمية مهللاكمة

عةةةةةةةةةةةدد اهبهللاةةةةةةةةةةةاث  -
المنجةةة ة والمنشةةةورة 
وةةةةةةةةةةةةس المجةةةةةةةةةةةةالت 
العالميةةةة المهللاكمةةةة 

 سنويا.

قاعدة بيانات للمجالت  -
 العلمية المهللاكمة.

عمادة البهللاه العلمس  سنوات 1-5
والدراسات العلياع 

 عمداء الكليات.

50000 

تع يةةةةةةةةةةةةةةة  وتنميةةةةةةةةةةةةةةةة  11.1.3
التعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
الجامعةةةةات المهللاليةةةةة 
والعربيةةةةةةة والعالميةةةةةةة 

 وس مجاا البهللاه.

عةةةةةةةةةةدد المشةةةةةةةةةةاريت  -
المشةةةةةةةةةةةةتر ة مةةةةةةةةةةةةت 
جهةةةةةةةةةةةةةات خةةةةةةةةةةةةةارج 

 الجامعة.

تهللاديةةةةةةةةةةةد اتحتياجةةةةةةةةةةةات  -
 التدريبية البهللاثية.

إعةةةةةةداد بةةةةةةرامق تدريبيةةةةةةة  -
 متخصصة.

عمادة البهللاه العلمس  سنوات 1-5
والدراسات العلياع 

الكلياتع وعمداء 
وقسم التدريب 

 والتطوير.

20000 

تشةةةةةةةةةةجيت وتطةةةةةةةةةةوير  12.1.3
وتبةةةةةةةةةةادا ال يةةةةةةةةةةارات 

 البهللاثية.

عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد وتنةةةةةةةةةةةةةةةةةوا  -
 ال يارات البهللاثية.

دعةةةم اهبهللاةةةاث العلميةةةة  -
 المشتر ة.

ربةةت موا ةةيت اهبهللاةةاث  -
المشةةةةةةةةةةةةةةةةةتر ة بتلبيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 احتياجات المجتمت.

عمادة البهللاه العلمس  سنوات 1-5
والدراسات العلياع 

 الكليات.وعمداء 

25000 

تسةةةةةةةةةةويق منتجةةةةةةةةةةات  13.1.3
 .البهللاه العلمس

عةةةةةةةةةةةدد اهبهللاةةةةةةةةةةةاث  -
 التس تم تسويقها.

تشةةةةجيت الكليةةةةات علةةةةى  -
منتجاتهةةةةةةةةةةةةةةةةا تسةةةةةةةةةةةةةةةةويق 
ومكاوةةةةةةةةةةةةةةةةةأة  البهللاثيةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 .منها المتمي 

البهللاه العلمس  عمادة سنوات 1-5
راسات العلياع والد
ع واهقسال الكلياتو 

 .اهااديمية

- 
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 العلمي والدراسات العلياالبحث محور :  الثالث المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

دعم  2.3 
وتطوير 
برامق 

الدارسات 
 العليا.

العمةةةةةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةةةةى  1.2.3
اسةةةةةةةتهللاداث بةةةةةةةرامق 
دراسةةةةةةةةةةةةةات عليةةةةةةةةةةةةةا 
جديةةةةةةةةةةةةدة مواابةةةةةةةةةةةةة 
تحتياجات السةوق 

 المهللالس والعربس.

عدد البرامق التس تّم  -
 استهللاداثها.

مواوقةةةةةةة ذصةةةةةةهللااب  -
 القرار.

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
احتياجةةات السةةوق 
 المهللالس والعربس.

1-5 
 سنوات

عمةةادة البهللاةةه العلمةةس 
والدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةاع 
وعمةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةاتع 
وقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 والتطوير.

لكل  /5000
 تخصص
)وزارة(ع 

تكل ة  /1000
 إدارية

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد دورات  2.2.3
تدريبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وورش 
متخصصةةةة لطلبةةةة 
الدراسةةةةةةةةات العليةةةةةةةةا 
لتنميةةةةةةةةةةةة قةةةةةةةةةةةدراتهم 

 .البهللاثية

إنجةةةةةاز دروات تدريبيةةةةةة  -
 لطلبة الدراسات العليا.

عةةدد الةةدورات التدريبيةةةة  -
وورش العمةةةةةل السةةةةةنوية 
لطلبةةةة الدراسةةةات العليةةةا 
 لتنمية قدراتهم البهللاثية.

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد دورات  -
تدريبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وورش 
 عمل متخصصة. 

1-5 
 سنوات

عمةةادة البهللاةةه العلمةةس 
والدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةاع 
وعمةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةاتع 
وقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 والتطوير.

5000 

تبّنس خطة ابتعةاث  3.2.3
للطلبةةةةةةة اهردنيةةةةةةين 
بمةةةةةةةةةةةةةةةةا يتناسةةةةةةةةةةةةةةةةب 
واحتياجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 المستقبلية.

إعةةةةةداد معةةةةةايير اجتيةةةةةاز  -
الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة المنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوي 

 ابتعاثهم.

 خطة ابتعاث. -
 خطة متابعة. -

دراسةةةةة احتياجةةةةات  -
السةةةةةةةةوق المهللالةةةةةةةةس 

 والعربس.

1-5 
 سنوات

عمةةادة البهللاةةه العلمةةس 
والدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةاع 
وعمةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةاتع 
وقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 والتطوير.

حسب عدد 
المبتعثين 

لكل  30000)
 مبتعه(
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 البحث العلمي والدراسات العليامحور :  الثالث المحور

األهداف 

 االستراتيجية
األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تع ي  دور  3.3 
البهللاه 

العلمس وس 
تهللاقيق 
الشرااة 

ال اعلة مت 
ااوة 

القطاعات 
المهللالية 
 .المختل ة

العلمةةةةةس ربةةةةةت البهللاةةةةةه  1.3.3
باهولويةةةةةةةات الوطنيةةةةةةةة 
وتعمةةةةةةةيم ذلةةةةةةةد علةةةةةةةةى 
ذعضاء ايئة التةدريس 
وطلبةةةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةةةات 

 العليا.

مةةدا معروةةة ذعضةةاء  -
ايئة التدريس وطلبةة 
الدراسةةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةةةا 
 اهولويات الوطنية.

 خطة بهللاه علمس  -
احتياجات ذعضاء  -

ايئة التدريس 
 والطلبة.

دورات وبرامق  -
 .تدريبية

1-5 
 سنوات

عمادة البهللاه العلمس 
والدراسات العلياع 
وعمداء الكلياتع 
وقسم التدريب 

 والتطوير.

5000 

توجيه دعم البهللاه  2.3.3
العلمس إلى مجاتت 
البهللاه والتطوير ذات 
اهولوية واتاتمال 

 الوطنس.

نسةةةةبة اهبهللاةةةةاث وةةةةس  -
مجةةةةةةةةةةاا اهولويةةةةةةةةةةات 
الوطنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةى 
اهبهللاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث وةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 

 الكليات.

تهللاديةةةةةد اتحتياجةةةةةات  -
 التدريبية البهللاثية.

بةةرامق تدريبيةةة إعةةداد  -
 متخصصة.

1-5 
 سنوات

عمادة البهللاه العلمس 
والدراسات العلياع 
وعمداء الكلياتع 
وقسم التدريب 

 والتطوير.

5000 

تع يةةةةةةةةةةةةةةةة  وتشةةةةةةةةةةةةةةةةجيت  3.3.3
 اهبهللااث التطبيقية.

نسةةةةةةةةةةةةةةةبة اهبهللاةةةةةةةةةةةةةةةاث  -
التطبيقيةةةةةةةةةةةةةةةةة إلةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 اهبهللااث الكلية.

قاعةةةةةةةةةةةةةةةةةدة بيانةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
للمجةةةةةةةةةالت العلميةةةةةةةةةة 

 المهللاكمة.

1-5 
 سنوات

العلمةةس  عمةةادة البهللاةةه
والدراسةةةةةةةةةةةات العليةةةةةةةةةةةاع 

 عمداء الكليات.

50000 
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 وأهدافها الفرعية ومبادراتها االستراتيجيةوصف ألهداف الجامعة 
 

 والشراكة المجتمعية التسويق واإلعالممحور   :الرابعالمحور 
 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

وذنشطة تسويق برامق  .4
الجامعة وت عيل 
 تواجداا مهللالي ا وإقليمي ا.

تع ي  صورة الجامعة من خالا  1.4
 .زيادة الت اعل مت المجتمت المهللالس

 تع ي  دور الجامعة وس تقديم الخدمات للمجتمت المهللالس. 1.1.4

والنةدوات زيادة التواصل مت قطاعات المجتمت المختل ةة مةن خةالا تنفةيم اللقةاءات الدوريةة  2.1.4
 وورش العمل داخل الجامعة وخارجها.

 زيادة إمكانية است ادة المجتمت المهللالس من مراوق الجامعة المختل ة. 3.1.4

تنفةةةةيم اهيةةةةال المجتمعيةةةةة الم توحةةةةة واليةةةةول الةةةةو ي س السةةةةنوي لتعريةةةةف المجتمةةةةت المهللالةةةةس  4.1.4
 بتخصصات الجامعة ومراوقها واإلمكانات المتوورة ويها.

 تع ي  مساامة الجامعة وس المبادرات المجتمعية والبرامق التطوعية على  اوة المستويات. 5.1.4

بناء شرااة واعلة مت م سسات  2.4
 .المجتمت المدنس المختل ة

 إبرال ات ا يات شرااة  مت عدد من م سسات القطاا العال والخاص ال اعلة. 1.2.4

اتسةةةةتراتيجية ومتابعةةةةة تن يةةةةباا بمةةةةا يهللاقةةةةق المصةةةةالح المشةةةةتر ة ت عيةةةةل ات ا يةةةةات الشةةةةرااة  2.2.4
 للجامعة وشر ائها اتستراتيجيين.

بناء شرااة مت الجامعات اإلقليميَّة  3.4
 والعالمية فيما يخص برامق التوذمة.

الشرااة مت الجامعات اإلقليميَّة والعالمية من خالا إبرال اتت ا يات اهااديمية ومب رات  1.3.4
 الت اامع وخاصة  برامق التوذمة.

تمكين المراا  التخصصية وس الجامعة من تقديم برامق ودراسات تساام وس تهللاقيق  2.3.4
 اهاداف.

 .تبادا ذعضاء ايئة التدريس والطلبة مت الجامعات اإلقليميَّة والعالمية 3.3.4
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 والشراكة المجتمعية التسويق واإلعالممحور   :الرابعالمحور 
 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

دعم الخدمات التس تقدمها  4.4 
 الجامعة للمجتمتع وتطويراا.

تع ي  مساامة الجامعة وس روت مستوا ذداء الم سسات المهللالية واإلقليمية من خالا  1.4.4
 ومتمي ة.تووير خدمات تدريبية متنوعة 

التوسةةةت وةةةس تقةةةديم خةةةدمات التةةةدريب واتستشةةةارات للقطاعةةةات اإلنتاجيةةةة والخدميةةةة المهللاليةةةة  2.4.4
 واإلقليمية.

تع ي  وتقوية عالقة الجامعة  5.4
 .بالخريجين

 إنشاء قاعدة بيانات لخريجس الجامعة وتهللاديثها بشكل مستمر. 1.5.4

متميةةة ة لم سسةةةات المجتمةةةت التةةةس يتواجةةةد بهةةةا خريجةةةةو تقةةةديم خةةةدمات استشةةةارية وتدريبيةةةة  2.5.4
 الجامعة.

 .تنفيم لقاءات دورية مت الخريجين 3.5.4

 .تشجيت التواصل المستمر مت م سسات المجتمت بهدف إيجاد ورص عمل للخريجين 4.5.4

خريجو تقديم خدمات استشارية وتدريبية متمي ة لم سسات المجتمت التس يتواجد بها   5.5.4
 الجامعة.
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 للجامعة وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء االستراتيجيةوصف لألهداف 

 

 .اوإقليميً  اتسويق برامج وأنشطة الجامعة وتفعيل تواجدها محليً  الهدف االستراتيجي الرابع:

 األداءمؤشرات  اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

صورة الجامعة من تع ي   1.4
خالا زيادة الت اعل مت 

 .المجتمت المهللالس

تع يةة  دور الجامعةةة وةةس تقةةديم الخةةدمات للمجتمةةت  1.1.4
 المهللالس.

 عدد الدراسات التس ذجريت للتعرف إلى مشكالت المجتمت. -
 عدد المشكالت المجتمعية التس ساامت الجامعة وس تشجيعها وحلها. -

المجتمت المختل ة من زيادة التواصل مت قطاعات  2.1.4
خالا تنفيم اللقاءات الدورية والندوات وورش 

 .هاالعمل داخل الجامعة وخارج

 عدد اللقاءات الدورية. -
 مدا تواصل الخريجين مت الجامعة. -

 .اتستباناتنتائق تهللاليل  -
زيةادة إمكانيةةة اسةةت ادة المجتمةت المهللالةةس مةةن مراوةةق  3.1.4

 الجامعة المختل ة.

 المجتمعية التس تستخدل مراوق الجامعة.عدد النشاطات  -

واليةةول الةةو ي س تنفةةيم اهيةةال المجتمعيةةة الم توحةةة  4.1.4
لتعريةةةةةف المجتمةةةةت المهللالةةةةةس بتخصصةةةةةات السةةةةنوي 

 الجامعة ومراوقها واإلمكانات المتوورة ويها.

 .اعدد اهيال المجتمعية الم توحة المنفمة سنوي   -

 عدد المشار ين باليول الو ي س السنوي. -

تع يةة  مسةةاامة الجامعةةة وةةس المبةةادرات المجتمعيةةة  5.1.4
 والبرامق التطوعية على  اوة المستويات.

 عدد م سسات المجتمت التس تم التواصل معها. -
 .المبادرات والبرامق التطوعية التس يتم تن يبااعدد  -

بناء شرااة واعلة مت م سسات  2.4
 .المجتمت المدنس المختل ة

ات ا يةةةةات شةةةةرااة  مةةةةت عةةةةدد مةةةةن م سسةةةةات إبةةةةرال  1.2.4
 القطاا العال والخاص ال اعلة.

 تو يت ات ا يات الشرااة. -
 عدد الشرااات مت م سسات المجتمت سنويا. -

ومتابعةةةةةةة  اتسةةةةةةتراتيجيةت عيةةةةةةل ات ا يةةةةةةات الشةةةةةةرااة  2.2.4
تن يةةةةباا بمةةةةا يهللاقةةةةق المصةةةةالح المشةةةةتر ة للجامعةةةةة 

 وشر ائها اتستراتيجيين.

 يق ات ا يات الشرااة.مدا واعلية تطب -
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 .اوإقليميً  اتسويق برامج وأنشطة الجامعة وتفعيل تواجدها محليً  الهدف االستراتيجي الرابع:

 مؤشرات األداء اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

بناء شرااة مت الجامعات  3.4
اإلقليميَّة والعالمية فيما يخص 

 برامق التوذمة.

الشرااة مت الجامعات اإلقليميَّة والعالمية من خالا  1.3.4
إبرال اتت ا يات اهااديمية ومب رات الت اامع 

 وخاصة  برامق التوذمة.

إعةةداد آليةةات التعةةاون والشةةرااة مةةت عمةةادة البهللاةةه العلمةةس والدراسةةات  -
 العليا الخاصة بإبرال ات ا يات برامق التوذمة اهااديمية وس الكليات.

تمكين المراا  التخصصية وس الجامعة من تقديم  2.3.4
 برامق ودراسات تساام وس تهللاقيق اهاداف.

إعةةةةةةداد آليةةةةةةةات تمكةةةةةةين المرااةةةةةةة  التخصصةةةةةةةية وةةةةةةس تقةةةةةةةديم البةةةةةةةرامق  -
 والدراسات.

تبادا ذعضاء ايئة التدريس والطلبة مت الجامعات  3.3.4
 .اإلقليميَّة والعالمية

اإلقليميَّةةةة والعالميةةةة لتبةةةادا ذعضةةةاء عةةةدد اتت ا يةةةات مةةةت الجامعةةةات  -
 ايئة التدريس والطلبة.

 نسبة ذعضاء ايئة التدريس والطلبة البين تم اتت اق بشأن تبادلهم. -
دعم الخدمات التس تقدمها  4.4

 الجامعة للمجتمتع وتطويراا.
تع يةةةةةة  مسةةةةةةاامة الجامعةةةةةةة وةةةةةةس روةةةةةةت مسةةةةةةتوا ذداء  1.4.4

تةةةةةووير  الم سسةةةةةات المهللاليةةةةةة واإلقليميةةةةةة مةةةةةن خةةةةةالا
 خدمات تدريبية متنوعة ومتمي ة.

 .اعدد الدورات المقدمة سنوي   -
 .اعدد المست يدين من ابا الدورات سنوي   -

التوسةةةةت وةةةةس تقةةةةديم خةةةةدمات التةةةةدريب واتستشةةةةارات  2.4.4
 للقطاعات اإلنتاجية والخدمية المهللالية واإلقليمية.

 .اعدد الدورات واتستشارات  المقدمة سنوي   -

وتقوية عالقة الجامعة تع ي   5.4
 .بالخريجين

إنشةةةةاء قاعةةةةدة بيانةةةةات لخريجةةةةس الجامعةةةةة وتهللاةةةةديثها  1.5.4
 بشكل مستمر.

 توور قاعدة بيانات حديثة للخريجين. -

تقةةديم خةةدمات استشةةارية وتدريبيةةة متميةة ة لم سسةةات  2.5.4
 المجتمت التس يتواجد بها خريجو الجامعة.

التةةةةس تةةةم تقةةةةديمها لم سسةةةةات عةةةدد الخةةةةدمات اتستشةةةارية والتدريبيةةةةة  -
 المجتمت المهللالس.

 عدد البرامق التدريبية المعدة. -
  ياس وعالية الدورات التدريبية. -
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 .اوإقليميً  اتسويق برامج وأنشطة الجامعة وتفعيل تواجدها محليً  الهدف االستراتيجي الرابع:

 مؤشرات األداء اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

 عدد اللقاءات الدورية. - .تنفيم لقاءات دورية مت الخريجين 3.5.4 
 مدا تواصل الخريجين مت الجامعة. -
 نتائق تهللاليل اتستبانات. -

تشجيت التواصل المستمر مت م سسات المجتمت  4.5.4
 .بهدف إيجاد ورص عمل للخريجين

 عدد م سسات المجتمت التس تم التواصل معها. -
 تم إيجاداا للخريجين.عدد ورص العمل التس  -

تقديم خدمات استشارية وتدريبية متمي ة لم سسات  5.5.4
 المجتمت التس يتواجد بها  خريجو الجامعة.

عدد الخدمات اتستشارية والتدريبية التس تةم تقةديمها لم سسةات  -
 المجتمت المهللالس.

 عدد البرامق التدريبية المعدة. -
  ياس وعالية الدورات التدريبية. -
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 والفرعية االستراتيجيةالمخطط التفصيلّي لتحقيق األهداف 
 

 محور التسويق واإلعالم والشراكة المجتمعية:  الرابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تسويق برامق  .4
وذنشطة 
الجامعة 
وت عيل 

تواجداا مهللالي ا 
 .وإقليمي ا

تع ي   1.4
صورة 

الجامعة 
من خالا 

زيادة 
الت اعل مت 

المجتمت 
 .المهللالس

تع ي  دور  1.1.4
الجامعة وس 
تقديم الخدمات 
 للمجتمت المهللالس.

عدد الدراسات التس  -
ذجريت للتعرف إلى 

 مشكالت المجتمت.
عدد المشكالت  -

المجتمعية التس 
ساامت الجامعة وس 

 تشجيعها وحلها.

دراسة المشكالت  -
التس يعانس منها 
المجتمت والهللالوا 

 المالئمة.

إعداد برامق تشخص  -
وتعالق المشكالت وس 

 المجتمت.

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةات الخارجيةةةةةع 
والكليةةةةةةةةةةةاتع وعمةةةةةةةةةةةادة 

 ش ون الطلبة.

10000 

زيادة التواصل  2.1.4
مت قطاعات 
المجتمت المختل ة 
من خالا تنفيم 
اللقاءات الدورية 
والندوات وورش 
العمل داخل 

الجامعة 
 .هاوخارج

عةةةةةةةةةةةةةةةةدد اللقةةةةةةةةةةةةةةةةاءات  -
 الدورية.

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا تواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  -
الخةةةةةةةةةةةةةةةةريجين مةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 الجامعة.

نتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائق تهللاليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  -
 .اتستبانات

بنةةةةةةةةاء جةةةةةةةةدوا زمنةةةةةةةةس  -
للقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءات مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 الخريجين.

مت عقد لقاءات دورية  -
 قطاعات المجتمت.

إعةةةةةةةةةةةداد اتسةةةةةةةةةةةتبانات  -
 .ذات العالقة

1-5 
 سنوات

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةةةةةةةةةجيلع ومر ةةةةةةةةةة  
الهللااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةةةاتع وعمةةةةةادة 
شةةةةةةةةةةةةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةات الخارجيةةةةةع 

 والكليات.

25000 
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 محور التسويق واإلعالم والشراكة المجتمعية:  الرابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

زيادة إمكانية است ادة  3.1.4  
المجتمت المهللالس من 
مراوق الجامعة 

 المختل ة.

عدد النشاطات  -
المجتمعية التس 

مراوق  تستخدل
 الجامعة.

تهللاديد اهماان  -
المراد اتست ادة 

 منها.

1-5 
 سنوات

رئاسة الجامعةع والوحدات 
اهااديمية واإلداريةع 

 وعمادة ش ون الطلبة.

5000 

تنفيم اهيال  4.1.4
المجتمعية الم توحة 
واليول الو ي س 

لتعريف السنوي 
المجتمت المهللالس 
بتخصصات الجامعة 
ومراوقها واإلمكانات 

 المتوورة ويها.

عدد اهيال  -
المجتمعية 

الم توحة المنفمة 
 .اسنوي  

عدد المشار ين  -
باليول الو ي س 

 السنوي.

 بناء جدوا زمنس. -

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  -
المجتمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الم توحة.

دعةةةةةةةةوة خريجةةةةةةةةس  -
 الجامعة

1-5 
 سنوات

دائةةةةةةةرة القبةةةةةةةوا والتسةةةةةةةجيلع 
ومر ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةةةةةةةةةةةةةاتع وعمةةةةةةةةةةةةةةةادة 
شةةةةةة ون الطلبةةةةةةةع والمكتةةةةةةب 
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدولس والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الخارجيةع والكليات.

5000 

تع ي  مساامة  5.1.4
الجامعة وس 
المبادرات المجتمعية 
والبرامق التطوعية 
على  اوة 

 المستويات.

عةةةةةةةةةدد م سسةةةةةةةةةات  -
المجتمةةةت التةةةس تةةةةم 

 التواصل معها.
المبةةةةةةةةةادرات عةةةةةةةةةدد  -

والبةةرامق التطوعيةةة 
 .التس يتم تن يباا

اتت ا يةةةةةةةةةات عقةةةةةةةةةد  -
 مةةةةةةةةةت الم سسةةةةةةةةةات

 .المجتمعية
تشةةةكل مجموعةةةات  -

طالبيةةةة مةةةن  اوةةةة 
 .الكليات

1-5 
 سنوات

عمةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةةع 
والمكتةةب الةةدولس والعالقةةات 
الخارجيةةةةةةةةةةةةةةةةع والكليةةةةةةةةةةةةةةةاتع 
ومر ةةةةةةةةةةةةةةةةةة  اتستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 
والتةةدريبع ومر ةة  اهعمةةاا 
الرياديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والمبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادرات 

 المجتمعية.

5000 
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 المجتمعيةمحور التسويق واإلعالم والشراكة :  الرابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية
اإلجراءات التنفيذية  األهداف الفرعية

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

بناء شرااة  2.4 
واعلة مت 

م سسات 
المجتمت 
المدنس 
 .المختل ة

إبرال ات ا يات شرااة   1.2.4
مت عدد من 
م سسات القطاا 
العال والخاص 

 ال اعلة.

تو يت ات ا يات  -
 الشرااة.

عدد الشرااات مت  -
م سسات المجتمت 

 سنويا.

بناء قاعدة  -
بيانات م سسات 

 المجتمت.

الوحدات  توجيه -
 اإلدارية المعنية.

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةات الخارجيةةةةةةع 
والكليةةةةةةةةةةةةاتع وعمةةةةةةةةةةةةادة 

الطلبةةةع ومر ةة  شةة ون 
اهعمةةةةةةةةةةةةةةاا الرياديةةةةةةةةةةةةةةة 
 والمبادرات المجتمعية.

5000 

ت عيل ات ا يات  2.2.4
 اتستراتيجيةالشرااة 

ومتابعة تن يباا بما 
يهللاقق المصالح 
المشتر ة للجامعة 

وشر ائها 
 اتستراتيجيين.

مدا واعلية تطبيق  -
 ات ا يات الشرااة.

تطبيق ات ا يات  -
 الشرااة.

1-5 
 سنوات

الجامعةع رئاسة 
والكلياتع والمكتب 
الدولس والعالقات 

 الخارجية.

5000 
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 محور التسويق واإلعالم والشراكة المجتمعية:  الرابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية
اإلجراءات التنفيذية  األهداف الفرعية

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

بناء شرااة مت  3.4 
الجامعات 
اإلقليميَّة 

والعالمية فيما 
يخص برامق 

 التوذمة.

الشرااة مت  1.3.4
الجامعات اإلقليميَّة 
والعالمية من خالا 
إبرال اتت ا يات 
اهااديمية ومب رات 
الت اامع وخاصة  

 برامق التوذمة.

إعداد آليات التعاون  -
عمادة  والشرااة مت

البهللاه العلمس 
والدراسات العليا 
الخاصة بإبرال ات ا يات 
برامق التوذمة اهااديمية 

 وس الكليات.

تهللاديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا  -
اتت ا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 ومتطلباتها.
عةةةةةةةدد اتت ا يةةةةةةةات  -

 المبرمة.

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةات الخارجيةةةةةةع 

 وعمداء الكليات.

100000 

المراا  تمكين  2.3.4
التخصصية وس 
الجامعة من تقديم 
برامق ودراسات 
تساام وس تهللاقيق 

 اهاداف.

إعداد آليات تمكين  -
المراا  التخصصية وس 
تقديم البرامق 

 والدراسات.

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتطالعية 
لتهللاديةةةةةةةةةد البةةةةةةةةةرامق 
ومتطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 التنمية.
خطةةةةةةةةةةةةةةةت عمةةةةةةةةةةةةةةةل  -

 المراا .

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةةدولس 

الخارجيةةةةةةع والعالقةةةةةات 
 وعمداء الكليات.

15000 
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 محور التسويق واإلعالم والشراكة المجتمعية:  الرابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تبادا ذعضاء ايئة  3.3.4  
التدريس والطلبة 
مت الجامعات 

 .اإلقليميَّة والعالمية

عدد اتت ا يات مت  -
الجامعات اإلقليميَّة 
والعالمية لتبادا ذعضاء 

 ايئة التدريس والطلبة.
نسبة ذعضاء ايئة  -

التدريس والطلبة البين تم 
 اتت اق بشأن تبادلهم.

تهللاديةةد نةةوا اتت ا يةةات  -
 ومتطلباتها.

تهللاديةةةةةةةةةةةةةد الجامعةةةةةةةةةةةةةات  -
المسةةةةتهدوة والتواصةةةةل 

 معها.

عقةةةةةةةةةةةةد اتت ا يةةةةةةةةةةةةةات  -
 ومب رات الت اام.

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةات الخارجيةةةةةع 

 وعمداء الكليات.

100000 

دعم الخدمات  4.4
التس تقدمها 

الجامعة 
للمجتمتع 
 وتطويراا.

تع ي  مساامة  1.4.4
الجامعة وس روت 
 مستوا ذداء
الم سسات المهللالية 
واإلقليمية من 
خالا تووير 
خدمات تدريبية 

 متنوعة ومتمي ة.

عدد الدورات المقدمة  -
 .اسنوي  

عدد المست يدين من ابا  -
 .االدورات سنوي  

دراسةةةةةات اسةةةةةتطالعية  -
لتهللاديةةةةةةةةةةةةةةةةةد البةةةةةةةةةةةةةةةةةرامق 

 والمتطلبات.
خطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  -

 المراا .

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةدولس 

الخارجيةةةةةع والعالقةةةةات 
وعمةةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةةاتع 
وعمادة ش ون الطلبةةع 
ومر ةةةةةةةةةةةةةةة  اهعمةةةةةةةةةةةةةةةاا 
الرياديةةةةةةةةةة والمبةةةةةةةةةادرات 

ع ومر ةةةةةةةة  المجتمعيةةةةةةةةة
 .اتستشارات والتدريب

10000 

  



 

Ref.: Board of Trustees Session (01/2018-2019), Decision No.: 06, Date: 01/09/2018, Rev. a 

 Deans' Council Session (206/2017-2018), Decision No.: 1728, Date: 28/08/2018, Rev. a 
 

83-175 

 

 محور التسويق واإلعالم والشراكة المجتمعية:  الرابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية  األهداف الفرعية

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

 

 

التوست وس تقديم  2.4.4
خدمات التدريب 

واتستشارات 
للقطاعات اإلنتاجية 
والخدمية المهللالية 

 واإلقليمية.

عدد الدورات  -
واتستشارات 
 .االمقدمة سنوي  

اتت ا يات مت عقد  -
 .المختل ة الم سسات

استبانات إعداد  -
لتقدير اتحتياجات 
الو يفية وس السوق 

 المهللالس واإلقليمس.

1-5 
 سنوات

عمادة ش ون 
الطلبةع والمكتب 
الدولس والعالقات 
الخارجيةع والكلياتع 
ومر   اتستشارات 

 والتدريب.

5000 

تع ي  وتقوية  5.4
عالقة الجامعة 

 .بالخريجين

إنشاء قاعدة بيانات  1.5.4
لخريجس الجامعة 
وتهللاديثها بشكل 

 مستمر.

توور قاعدة  -
بيانات حديثة 

 للخريجين.

مواوقة ذصهللااب  -
 القرار.

 إنشاء قاعدة بيانات. -

ت عيل وحدة القياس  -
 . والتقويم

1-5 
 سنوات

دائرة القبوا 
والتسجيلع ومر   

الهللااسوب 
والمعلوماتع وعمادة 
ش ون الطلبةع 
والمكتب الدولس 
والعالقات الخارجيةع 

 والكليات.

5000 
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 محور التسويق واإلعالم والشراكة المجتمعية:  الرابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

 تقديم خدمات 2.5.4  
استشارية 

وتدريبية متمي ة 
لم سسات 

المجتمت التس 
يتواجد بها 
 خريجو الجامعة.

عدد الخدمات  -
اتستشارية والتدريبية 
التس تم تقديمها 
لم سسات المجتمت 

 المهللالس.
عدد البرامق التدريبية  -

 المعدة.
 ياس وعالية الدورات  -

 التدريبية.

تهللاديد اتحتياجات  -
 التدريبية.

لتقديم بناء استبانات  -
الخدمات 

 اتستشارية.

بناء استبانات لتقييم  -
وعالية الدورات 

 التدريبية.

1-5 
 سنوات

مساعد الرئيسع 
وعمادة ش ون الطلبةع 
والمكتب الدولس 
والعالقات الخارجيةع 
والكلياتع ومكتب 
 اتستشارات والتدريب.

20000 

تنفةةةةةةةةةيم لقةةةةةةةةةاءات  3.5.4
دوريةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 .الخريجين

 الدورية.عدد اللقاءات  -
مةةةةدا تواصةةةةل الخةةةةريجين  -

 مت الجامعة.

 .اتستباناتنتائق تهللاليل 

بنةةةةةةةةاء جةةةةةةةةدوا زمنةةةةةةةةس  -
للقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءات مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 الخريجين.

إعةةداد اسةةتبانات وعاليةةة  -
 لقاءات الخريجين.

1-5 
 سنوات

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةةةةةةةةةةجيلع ومر ةةةةةةةةةةة  
الهللااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةةةاتع وعمةةةةةةادة 
شةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةات الخارجيةةةةةةع 

 والكليات.

25000 
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 محور التسويق واإلعالم والشراكة المجتمعية:  الرابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

التواصل تشجيت  4.5.4  
المستمر مت 
م سسات المجتمت 
بهدف إيجاد ورص 

 .عمل للخريجين

عةةةةةةةةةدد م سسةةةةةةةةةات  -
المجتمةةةت التةةةس تةةةةم 

 التواصل معها.
عةةةةةةدد وةةةةةةرص  - -

العمةةةةةةةل التةةةةةةةس تةةةةةةةم 
إيجاداةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا 

 للخريجين.

إعداد نفال معلومات  -
مختص بال رص 

الو يفية  من قاعدة 
 .بيانات الخريجين

اتت ا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  -
 الم سسات.

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتبانات لتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدير  -
اتحتياجات الو يفية وةس 
 السوق المهللالية والعربية.

1-5 
 سنوات

عمةةةادة شةةة ون الطلبةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةات الخارجيةةةةةةع 
والكليةةةةةةةةةةةةةاتع ومر ةةةةةةةةةةةةة  
 اتستشارات والتدريب.

5000 

تقةةةةةةةةةةةةةةةةةديم خةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات  5.5.4
استشةةةةةةةارية وتدريبيةةةةةةةة 
متميةةةةةةةةة ة لم سسةةةةةةةةةات 
المجتمت التس يتواجةد 
بهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  خريجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةو 

 الجامعة.

الخةةةةةةةةةةدمات عةةةةةةةةةةدد  -
اتستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارية 
والتدريبيةةة التةةس تةةم 
تقةةديمها لم سسةةات 
 المجتمت المهللالس.

عةةةةةةةةةةةةةةدد البةةةةةةةةةةةةةةرامق  -
 التدريبية المعدة.

 يةةةةةةةةةةةةةةاس وعاليةةةةةةةةةةةةةةة  -
 الدورات التدريبية.

تهللاديةةةةةةةةةةةةةةةةةد اتحتياجةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
 التدريبية.

بنةةةةةةةةةاء اسةةةةةةةةةتبانات لتقةةةةةةةةةديم  -
 الخدمات اتستشارية.

بناء استبانات لتقييم وعالية  -
 الدورات التدريبية.

1-5 
 سنوات

مسةةةةةةةةةةةةةةةاعد الةةةةةةةةةةةةةةةرئيسع 
وعمادة شة ون الطلبةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةات الخارجيةةةةةةع 
والكليةةةةةةةةةةةةاتع ومكتةةةةةةةةةةةةب 
 اتستشارات والتدريب.

15000 
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 وأهدافها الفرعية ومبادراتها االستراتيجيةوصف ألهداف الجامعة 

 

 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة: الخامسالمحور 
 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

تووير بنية تهللاتية مالئمة  .5
لمعايير اتعتماد و مان 
الجودة وصوت إلى التمي  
على المستوا المهللالس 

 واإلقليمس والدولس

تع ي  ذسس  مان الجودة  1.5
واتعتماد وس  اوة البرامق 
اهااديمية التس تقدمها 

 الجامعة.

معةةايير اتعتمةةاد العةةال والخةةاص علةةى  اوةةة البةةرامق اهااديميةةة التةةس تطرحهةةا الجامعةةة تع يةة   1.1.5
 وبما يتناسب مت  مان الجودة.

نشةةر ثقاوةةة الجةةودة وةةس الجامعةةةع وروةةت مسةةتوا الةةوعس بأاميةةة تطبيةةق معةةايير الجةةودة والتقيةةيم  2.1.5
 الباتس.

 اهااديمية وإعداد تقارير التقييم الباتس سنويا.تع ي  تطبيق نفال التقييم الباتس للبرامق  3.1.5

 تع ي  تطبيق نفال جودة البرامق اهااديمية. 4.1.5

ت عيل دور دائرة  مان الجودة وس مجاا تطوير معروة ذعضاء ايئة التدريس بمعايير الجةودة  5.1.5
 اهااديمية والتقييم الباتس.

 اهااديمية والتقييم الباتس.إعداد نشرات توعية عن الجودة  6.1.5

 .إجراء مراجعة دورية للبرامق اهااديمية للتأاد من جودة المخرجات وطرق التدريس 7.1.5

تقةةديم حةةواو  تشةةجيعية لألقسةةال التةةس تهللاقةةق نتةةائق متميةة ة وةةس تقيةةيم برنامجهةةا اهاةةاديمس علةةى  8.1.5
 مستوا الجامعة.

 التشجيعية لألقسال التس تهللاقق نتائق متمي ة وس امتهللاان الك اءة الجامعية.تع ي  تقديم الهللاواو   9.1.5

 ت عيل آليات لقياس مستوا ذداء الطلبة الخريجين ومستوا ر ا جهات التو يف وتع ي ا. 10.1.5
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 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

الجودة شهادات  مان لهللاصوا على ا 2.5 
المهللالية و/ذو اتعتمادات اهااديمية 

 .الدولية لكاوة برامق الجامعة

 .للهللاصوا على شهادة  مان الجودة المهللالية إعداد خطة تن يبية 1.2.5

للهللاصوا على اتعتمادات اهااديمية  إعداد خطة تن يبية 2.2.5
 .الدولية

تهللاسين ترتيب الجامعة وس التصني ات  3.5
المهللالية والدولية وتصني ات اهااديمية 
 وغيراا.  Webometrics ويبوميتر س

معايير  ياسية وا هللاة ود يقة بخصوص متطلبات إعداد  1.3.5
 .التصني ات اهااديمية المهللالية والدولية للجامعات

معايير  ياسية وا هللاة ود يقة بخصوص متطلبات إعداد  2.3.5
 .وغيراا ويبوميتر ستصني ات 
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 للجامعة وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء االستراتيجيةوصف لألهداف 

 
توفير بنية تحتية مالئمة لمعايير االعتماد وضمان الجودة وصوال إلى التميز على المستوى المحلي واإلقليمي  الهدف االستراتيجي الخامس:

 .والدولي

 األداءمؤشرات  )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية  األهداف الفرعية

تع ي  ذسس  مان  1.5
الجودة واتعتماد وس 
ااوة البرامق اهااديمية 

 التس تقدمها الجامعة.

تع يةةةةة  معةةةةةايير اتعتمةةةةةاد العةةةةةال والخةةةةةاص علةةةةةى  اوةةةةةة البةةةةةرامق  1.1.5
اهااديميةةةةة التةةةةس تطرحهةةةةا الجامعةةةةة وبمةةةةا يتناسةةةةب مةةةةت  ةةةةمان 

 الجودة.

اتعتماد الخاص حاا حصوا  اوة برامق الجامعة على  -
 استهللاداثه.

 اعتماد البرامق اهااديمية دون مخال ات ذو نواقص.  -

نشر ثقاوة الجودة وس الجامعةع وروت مستوا الوعس بأامية  2.1.5
 تطبيق معايير الجودة والتقييم الباتس.

 .اعدد ورش العمل التس تن باا دائرة  مان الجودة سنوي   -

التقييم الباتس للبرامق اهااديمية وإعداد تع ي  تطبيق نفال  3.1.5
 تقارير التقييم الباتس سنويا.

 نتائق تهللاليل التقييم الباتس لألقسال اهااديمية وللكلية. -

 متابعة تطبيق نفال  مان الجودة وس البرامق اهااديمية. - تع ي  تطبيق نفال جودة البرامق اهااديمية. 4.1.5

الجودة وس مجاا تطوير معروة ذعضاء  ت عيل دور دائرة  مان 5.1.5
 ايئة التدريس بمعايير الجودة اهااديمية والتقييم الباتس.

إعداد معايير تقييم ذداء الكليات بما يتناسب والمعايير المعموا  -
 بها.

 .اعدد ورش العمل والمهللاا رات التس يتم تن يباا سنوي   -

 عدد النشرات والندوات التثقيفية بضمان الجودة المنج ة سنويا. - والتقييم الباتس.إعداد نشرات توعية عن الجودة اهااديمية  6.1.5

إجراء مراجعة دورية للبرامق اهااديمية للتأاد من جودة  7.1.5
 .المخرجات وطرق التدريس

مراجعة برامق الجامعة دوريا للتأاد من جودة المخرجات  -
 وطرق وذساليب التدريس.
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توفير بنية تحتية مالئمة لمعايير االعتماد وضمان الجودة وصوال إلى التميز على المستوى المحلي واإلقليمي  الخامس:الهدف االستراتيجي 

 .والدولي

 مؤشرات األداء اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

تقديم حواو  تشجيعية لألقسال التس تهللاقق نتائق متمي ة وس تقييم  8.1.5 
 اهااديمس على مستوا الجامعة. برنامجها

 تكريم اهقسال المتمي ة. -

تع يةة  تقةةديم الهللاةةواو  التشةةجيعية لألقسةةال التةةس تهللاقةةق نتةةائق متميةة ة  9.1.5
 وس امتهللاان الك اءة الجامعية.

 تكريم اهقسال المتمي ة. -

ت عيل آليات لقياس مستوا ذداء الطلبة الخريجين ومستوا ر ا  10.1.5
 وتع ي ا.جهات التو يف 

وجود آليات وا هللاة لقياس مستوا ذداء الطلبة الخريجين  -
 .جهات التو يفومستوا ر ا 

شهادات لهللاصوا على ا 2.5
 مان الجودة المهللالية 
و/ذو اتعتمادات 
اهااديمية الدولية لكاوة 

 .برامق الجامعة

 الهللااصلة على شهادة  مان الجودة المهللالية. عدد البرامق - .للهللاصوا على شهادة  مان الجودة المهللالية إعداد خطة تن يبية 1.2.5

 عدد البرامق الهللااصلة على اتعتمادات اهااديمية الدولية. - .للهللاصوا على اتعتمادات اهااديمية الدولية إعداد خطة تن يبية 2.2.5

تهللاسين ترتيب الجامعة وس  3.5
التصني ات اهااديمية 
المهللالية والدولية وتصني ات 

  Webometrics ويبوميتر س
 وغيراا.

معايير  ياسية وا هللاة ود يقة بخصوص متطلبات إعداد  1.3.5
 .التصني ات اهااديمية المهللالية والدولية للجامعات

درجة تهللاسن الترتيب السنس للجامعة وس التصني ات  -
 اهااديمية المهللالية والدولية.

معايير  ياسية وا هللاة ود يقة بخصوص متطلبات إعداد  2.3.5
 .وغيراا ويبوميتر ستصني ات 

درجة تهللاسن الترتيب السنوي للجامعة وس تصني ات  -
 .ويبوميتر س
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 والفرعية االستراتيجيةالمخطط التفصيلّي لتحقيق األهداف 
 

 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة:  الخامس المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تووير بنية  .5
تهللاتية مالئمة 

لمعايير 
اتعتماد 
و مان 

الجودة وصوت 
إلى التمي  

على المستوا 
المهللالس 

واإلقليمس 
 والدولس.

تع ي  ذسس  1.5
 مان الجودة 
واتعتماد وس 
ااوة البرامق 

اهااديمية 
 تقدمهاالتس 
 الجامعة.

تع يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةايير  1.1.5
اتعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد العةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
والخةةةةةاص علةةةةةى  اوةةةةةة 
البةةةةةةةةةةرامق اهااديميةةةةةةةةةةة 
التةس تطرحهةا الجامعةة 
وبمةةةةةةةةةا يتناسةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةت 

  مان الجودة.

حصوا  اوة برامق  -
الجامعة على 
اتعتماد الخاص 

 استهللاداثه. حاا

اعتماد البرامق  -
اهااديمية دون 
 مخال ات ذو نواقص. 

تطبيق معايير  -
ايئة اعتماد 
م سسات التعليم 

 العالس.

1-5 
 سنوات

ع رئاسة الجامعة
وعمداء الكلياتع 
ولجان الخطت 

 الدراسية.

لكل  /5000
 تخصص

نشر ثقاوة الجودة وس  2.1.5
الجامعةع وروت 
مستوا الوعس بأامية 

معايير الجودة تطبيق 
 والتقييم الباتس.

عةةةةةةةةةةدد ورش العمةةةةةةةةةةل  -
التةةةةةةةس تن ةةةةةةةباا دائةةةةةةةرة 
 ةةةةةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةةةةودة 

 .اسنوي  

عقد ورش عمل  -
ولقاءات لنشر 

 ثقاوة الجودة.

1-5 
 سنوات

ع دائرة  مان الجودة
والكلياتع والدوائر 

 .اإلدارية

5000 

تع ي  تطبيق نفال  3.1.5
التقييم الباتس للبرامق 
اهااديمية وإعداد 
تقارير التقييم الباتس 

 سنويا.

نتائق تهللاليل التقييم  -
الباتس لألقسال 

 اهااديمية وللكلية.

تشكيل لجنة على  -
 مستوا الجامعة.

بناء نموذج التقييم  -
 الباتس.

 روت تقارير سنوية. -

1-5 
 سنوات

رئاسة الجامعةع 
وعمداء الكلياتع 
ودائرة  مان 
الجودةع ووحدة 

 القياس والتقويم.

لكل  /2500
 لجنة
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 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة:  الخامس المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تع ي  تطبيق نفال  4.1.5  
البرامق جودة 

 اهااديمية.

متابعةةةةةةة تطبيةةةةةةق نفةةةةةةال  -
 ةةةةةةةمان الجةةةةةةةودة وةةةةةةةةس 

 البرامق اهااديمية.

نفال  مراجعة وتطوير -
جودة البرامق 

 اهااديمية.

1-5 
 سنوات

رئاسة الجامعةع 
والكلياتع ودائرة 

  مان الجودة.

- 

ت عيل دور دائرة  5.1.5
 مان الجودة وس 
مجاا تطوير معروة 
ذعضاء ايئة التدريس 
بمعايير الجودة 
اهااديمية والتقييم 

 الباتس.

إعداد معايير تقييم  -
ذداء الكليات بما 
يتناسب والمعايير 

 المعموا بها.

عدد ورش العمل  -
والمهللاا رات التس يتم 

 .اتن يباا سنوي  

بناء قائمة بالمعايير  -
 الواجب تواّوراا.

جودة دليل  إعداد -
هعضاء ايئة  إرشادي
 .التدريس

1-5 
 سنوات

الكلياتع واهقسال 
اهااديميةع ودائرة 

  مان الجودة.

15000 

نشرات توعية  إعداد 6.1.5
عن الجودة اهااديمية 

 والتقييم الباتس.

عةدد النشةرات والنةةدوات  -
التثقيفيةةةةةةةةةةةةةةة بضةةةةةةةةةةةةةةمان 
 الجودة المنج ة سنويا.

تشكيل لجنة إلعداد  -
 نشرات توعوية للجودة.

1-5 
 سنوات

 5000 دائرة  مان الجودة.

مراجعة دورية  إجراء 7.1.5
للبرامق اهااديمية 
للتأاد من جودة 
المخرجات وطرق 

 .التدريس

مراجعة برامق الجامعة  -
دوريا للتأاد من جودة 
المخرجات وطرق 

 وذساليب التدريس.

لجنةةةةةةةةةةةة علةةةةةةةةةةةى تشةةةةةةةةةةةكيل  -
مسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتوا الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
لمراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامق 

 اهااديمية.
تشةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةة التةةةةةةةدقيق  -

 اهااديمس.

1-5 
 سنوات

  مان الجودة لجان
وس الكلياتع ودائرة 

  مان الجودة.

- 
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 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة:  الخامس المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تقديم حواو  تشجيعية  8.1.5  
لألقسال التس تهللاقق 
نتائق متمي ة وس تقييم 
برنامجها اهااديمس 
 على مستوا الجامعة.

تكةةةةةةةةةةةةةةةةةريم اهقسةةةةةةةةةةةةةةةةةال  -
 المتمي ة.

تقارير التقييم الباتس  -
 للبرامق اهااديمية.

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةع 
دائةةةةةةةةةةةةةرة و والكليةةةةةةةةةةةةةاتع 

  مان الجودة.

20000 

تع يةةةة  تقةةةةديم الهللاةةةةواو   9.1.5
التشةةةةةةةةةجيعية لألقسةةةةةةةةةال 
التةةةةةةةةةس تهللاقةةةةةةةةةق نتةةةةةةةةةائق 
متميةةةةةة ة وةةةةةةةس امتهللاةةةةةةةان 

 الك اءة الجامعية.

تكةةةةةةةةةةةةةةةةةريم اهقسةةةةةةةةةةةةةةةةةال  -
 المتمي ة.

تقارير نتائق امتهللاان  -
 الك اءة الجامعية.

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةع 
 والكليات.

20000 

ت عيل آليات لقياس  10.1.5
مستوا ذداء الطلبة 
الخريجين ومستوا 

 جهات التو يفر ا 
 وتع ي ا.

وجود آليات وا هللاة  -
لقياس مستوا ذداء 
الطلبة الخريجين 

جهات ومستوا ر ا 
 .التو يف

إعةةةةةةةةةةةةةةداد اسةةةةةةةةةةةةةةتبانات  -
وتوزيعهةةةةةةةةةةةةةةةةا علةةةةةةةةةةةةةةةةى 

وجهةةةةةةةةات الخةةةةةةةةريجين 
 .التو يف

تهللاليل نتائق  -
 اتستبانات.

1-5 
 سنوات

لجان و الكلياتع 
 مان الجودة وس 
الكلياتع ووحدة 

 القياس والتقويم.

5000 
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 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة:  الخامس المحور

األهداف 

 االستراتيجية
اإلجراءات التنفيذية  األهداف الفرعية

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

لهللاصوا على ا 2.5 
شهادات 

 مان الجودة 
المهللالية و/ذو 

اتعتمادات 
اهااديمية 

الدولية لكاوة 
برامق 

 .الجامعة

إعداد خطة  1.2.5
 تن يبية

للهللاصوا على 
شهادة  مان 

 .الجودة المهللالية

عدد البرامق  -
الهللااصلة 

على شهادة 
 مان 
الجودة 
 المهللالية.

شهادة  ةمان تطبيق معايير  -
ايئةةةةةةةةة الجةةةةةةةةودة المقةةةةةةةةرة مةةةةةةةةن 

اعتمةةةةةةةةاد م سسةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةيم 
 .و مان جودتها العالس

عقةةةةةةةد ورش عمةةةةةةةل ولقةةةةةةةاءات  -
 .تستكماا متطلبات الشهادة

اسةةةةةةةةتكماا تقريةةةةةةةةر الدراسةةةةةةةةة  -
ةةةة ايئةةةةة لمعةةةةايير  االباتيةةةةة ووق 

اعتمةةةةةةةاد م سسةةةةةةةات التعلةةةةةةةيم 
 و مان جودتها. العالس

1-5 
 سنوات

ودائرة  الكلياتع
لجان و  الجودةع

 مان الجودة وس 
ع و اوة الكليات

الوحدات اإلدارية 
 .ذات العالقة

على  /7000
مستوا 
 الجامعة

كل ل /5000
 برنامق

إعداد خطة  2.2.5
 تن يبية

للهللاصوا على 
اتعتمادات 
اهااديمية 

 .الدولية

عدد البرامق  -
الهللااصلة 

على 
اتعتمادات 
اهااديمية 

 الدولية.

المقةةةةةةرة مةةةةةةن معةةةةةةايير التطبيةةةةةةق  -
اتعتمةةةةةةةاد اهاةةةةةةةاديمس جهةةةةةةةات 
 .الدولس

عقةةةةةةةةةد ورش عمةةةةةةةةةل ولقةةةةةةةةةاءات  -
تسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتكماا متطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 .اتعتمادات الدولية

اسةةةةةةةةتكماا تقريةةةةةةةةر الدراسةةةةةةةةة  -
ةةةةةةةةةةةةة لمعةةةةةةةةةةةةةايير  االباتيةةةةةةةةةةةةةة ووق 

 اتعتماد اهااديمس الدولس.

1-5 
 سنوات

ودائرة  الكلياتع
لجان و  الجودةع

 مان الجودة وس 
ع و اوة الكليات

الوحدات اإلدارية 
 .ذات العالقة

- 
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 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة:  الخامس المحور

األهداف 

 االستراتيجية
اإلجراءات التنفيذية  األهداف الفرعية

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تهللاسين ترتيب  3.5 
الجامعة وس 

التصني ات 
اهااديمية 

المهللالية 
والدولية 

وتصني ات 
 ويبوميتر س

Webometrics  
 وغيراا.

معايير إعداد  1.3.5
 ياسية 
وا هللاة 
ود يقة 

بخصوص 
متطلبات 

التصني ات 
اهااديمية 

المهللالية 
والدولية 
 .للجامعات

درجة تهللاسن  -
الترتيب 
السنس 

للجامعة وس 
التصني ات 
اهااديمية 

المهللالية 
 والدولية.

تهللاديةةةةةةةةةةةةةةةةد معةةةةةةةةةةةةةةةةايير ومتطلبةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
 التصني ات اهااديمية الدولية.

إعداد برنامق زمنس لتهللاسين ترتيةب  -
 الجامعة وس ابا التصني ات.

تقةةةديم مقترحةةةات لت عيةةةل مشةةةار ة  -
ااوة العمادات والكليات وس اةبا 

 التصني ات.

1-5 
 سنوات

العماداتع والكلياتع 
ودائرة الجودةع ولجان 
 مان الجودة وس 
الكلياتع و اوة 
 الوحدات اإلدارية

 ذات العالقة.

50000 

معايير إعداد  2.3.5
 ياسية 
وا هللاة 
ود يقة 

بخصوص 
متطلبات 
تصني ات 

 ويبوميتر س
 .وغيراا

درجة تهللاسن  -
الترتيب 
السنوي 

للجامعة وس 
تصني ات 

 .ويبوميتر س

تهللاديد معايير ومتطلبات تصةني ات  -
 .ويبوميتر س

إعداد برنامق زمنس لتهللاسين ترتيةب  -
 الجامعة وس ابا التصني ات.

تقديم مقترحات لت عيل مشار ة  -
ااوة وحدات الجامعة وس إثراء 
الموقت والبوابة اإللكترونية 
للجامعة لتهللاسين ترتيب 

 الجامعة.

1-5 
 سنوات

الكلياتع ودائرة 
الجودةع  مان 

  الهللااسوب ومر 
والمعلوماتع و اوة 
 الوحدات اإلدارية

 ذات العالقة.

50000 
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 وأهدافها الفرعية ومبادراتها االستراتيجيةوصف ألهداف الجامعة 

 

 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة: الخامسالمحور 
 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

تطوير الخطت والبرامق  .6
الدراسية وتهللاديثها 
باستمرار لتهللاسين جودة 
ونوعية مخرجات 
التعليم العالس وس 
الجامعة بغية التواؤل 
مت متطلبات سوق 

 .العمل

تطوير البرامق والخطت الدراسية لمواابة  1.6
المستجدات بما يتناسب واحتياجات سوق 

 العمل الهللاالية والمستقبلية.

وا هللاة لقياس مدا تهللاقق اهاداف والمخرجات التعليمية المتوقعة تهللاديد آلية  1.1.6
 .للبرامق اهااديمية

 .التأايد على دور القطاا العال والخاص وس تطوير البرامق اهااديمية 2.1.6

مراجعة وتطوير الخطت الدراسية لمرحلتس البكالوريوس والماجستير بما يتناسب  3.1.6
 واحتياجات سوق العمل.

ت عيل دور الطلبة وجهات التو يف والم سسات المعنية وس تقييم البرامق  4.1.6
 .اهااديمية

 .وتناسبها مت احتياجات سوق العمل وس الجامعة البرامق الهللااليةتقييم جدوا  5.1.6

مراجعة وتطوير برنامق التدريب الميدانس للطلبة وس البرامق اهااديمية وعقد  6.1.6
 .التدريب مت م سسات المجتمت المهللالسات ا يات 

 روت مستوا ذداء الطلبة وس الجانب اهااديمس. 1.2.6 .تهللاسين اهداء اهااديمس للطلبة 2.6

برامق ذااديمية مبتكرة وس  اقتراح 3.6
 الجامعة.

 .اقتراح برامق مشتر ة )بينية( مت جامعات عالمية مرموقة 1.3.6

 .ابتكارية تتناسب ومستجدات المعروةإعداد برامق ذااديمية  2.3.6
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تطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها باستمرار لتحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي في  : السادس الهدف االستراتيجي

 الجامعة بغية التواؤم مع متطلبات سوق العمل.

 اإلداءمؤشرات  اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

تطوير البرامق والخطت الدراسية  1.6
لمواابة المستجدات بما يتناسب 
واحتياجات سوق العمل الهللاالية 

 والمستقبلية.

تهللاديد آلية وا هللاة لقياس مدا تهللاقق اهاداف  1.1.6
 .والمخرجات التعليمية المتوقعة للبرامق اهااديمية

رامق إعداد معايير للتأاد من تهللاقيق اهاداف المتوقعة للب -
 اهااديمية.

 .الجامعيةنسبة الطلبة البين اجتازوا امتهللاان الك اءة  -

التأايد على دور القطاا العال والخاص وس تطوير  2.1.6
 .البرامق اهااديمية

احتياجات طوير البرامق الدراسية وس الجامعة لتوااب ت -
 .سوق العمل

تشكيل المجالس اتستشارية وس الكليات بعضوية عدد من  -
 مس ولس القطاا الخاص والعال.

مراجعة وتطوير الخطت الدراسية لمرحلتس البكالوريوس  3.1.6
 والماجستير بما يتناسب واحتياجات سوق العمل.

 عدد البرامق التس تم مراجعة وتطوير خططها الدراسية. -

ت عيل دور الطلبة وجهات التو يف والم سسات المعنية  4.1.6
 .اهااديميةوس تقييم البرامق 

)الجهات المست يدة( عن  جهات التو يف ياس نسبة ر ا  -
 .اذداء الخريجين سنوي  

وتناسبها مت  وس الجامعة البرامق الهللااليةتقييم جدوا  5.1.6
 .احتياجات سوق العمل

 عدد البرامق التس تم إجراء دراسة جدوا لها. -

وس مراجعة وتطوير برنامق التدريب الميدانس للطلبة  6.1.6
البرامق اهااديمية وعقد ات ا يات التدريب مت م سسات 

 .المجتمت المهللالس

 مدا ر ا جهات التو يف عن الطلبة المتدربين. -

 مستوا ذداء الطلبة وس التدريب الميدانس. -

عدد ات ا يات التدريب الميدانس الموقعة مت م سسات  -
 المجتمت المهللالس.
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الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها باستمرار لتحسين جودة ونوعية مخرجات التعليم العالي في تطوير  : السادس الهدف االستراتيجي

 الجامعة بغية التواؤم مع متطلبات سوق العمل.

 مؤشرات اإلداء اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

نسبة عدد الطلبة البين تهللاسن ذداءام اهااديمس بشكل  - وس الجانب اهااديمس.روت مستوا ذداء الطلبة  1.2.6 .تهللاسين اهداء اهااديمس للطلبة 2.6
 وصلس.

 نتائق امتهللاان الك اءة الجامعية. -

برامق ذااديمية مبتكرة وس  اقتراح 3.6
 الجامعة.

اقتراح برامق مشتر ة )بينية( مت جامعات عالمية  1.3.6
 .مرموقة

 المقترحة.مواوقة اتعتماد العال والخاص للبرامق  -

إعداد برامق ذااديمية ابتكارية تتناسب ومستجدات  2.3.6
 .المعروة

 عدد البرامق اتبتكارية التس تّم طرحها. -
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 والفرعية االستراتيجيةالمخطط التفصيلّي لتحقيق األهداف 
 

 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة:  الخامس المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تطوير  .6
الخطت 
والبرامق 
الدراسية 
وتهللاديثها 
باستمرار 

لتهللاسين جودة 
ونوعية 

مخرجات 
التعليم العالس 
وس الجامعة 
بغية التواؤل 

متطلبات مت 
 سوق العمل.

تطوير البرامق  1.6
والخطت 
الدراسية 
لمواابة 

المستجدات 
بما يتناسب 

واحتياجات 
سوق العمل 

الهللاالية 
 والمستقبلية.

تهللاديةةةةةةةةةةةةةةةةةد آليةةةةةةةةةةةةةةةةةة  1.1.6
وا ةةةةةةةةهللاة لقيةةةةةةةةاس 
مةةةةةةةةةةةةةةةةدا تهللاقةةةةةةةةةةةةةةةةق 
اهاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداف 
والمخرجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
التعليميةةة المتوقعةةة 
للبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامق 

 .اهااديمية

إعداد معايير للتأاد من  -
المتوقعة تهللاقيق اهاداف 
 للبرامق اهااديمية.

نسبة الطلبة البين اجتازوا  -
 .امتهللاان الك اءة الجامعية

تهللاديةةةةةةد المخرجةةةةةةات  -
التعليميةةةةةة للجامعةةةةةةة 
والكليةةةةةةات والبةةةةةةرامق 

 اهااديمية.

إعةةةةةةةةةةةداد مصةةةةةةةةةةة ووة  -
 .مخرجات التعلم

إعةةةةةةةةةداد اسةةةةةةةةةتبيانات  -
  للقياس.

ت عيل دور لجان  -
 الك اءة الجامعية.

1-5 
 سنوات

مجلس  مان 
وعمداء  الجودةع

الكليات واهقسال 
اهااديميةع ووحدة 
القياس والتقويمع 
 ودائرة  مان الجودة.

5000 

التأايد على دور  2.1.6
القطاا العال 
والخاص وس 
تطوير البرامق 

 .اهااديمية

تطوير البرامق الدراسية وس  -
الجامعة لتوااب احتياجات 

 سوق العمل.
تشةةكيل المجةةالس اتستشةةارية  -

بعضةةةةوية عةةةةدد وةةةةس الكليةةةةات 
من مس ولس القطاا الخاص 

 والعال.

عقد اجتماعات  -
وصلية من ممثلس 
القطاعين العال 
والخاص على 
مستوا الجامعة 
والكليات واهقسال 

 اهااديمية.

1-5 
 سنوات

مجلس  مان 
الجودةع وعمداء 
الكلياتع ووحدة 
القياس والتقويمع 
 ودائرة  مان الجودة.

10000 
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 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة:  الخامس المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

مراجعة وتطوير  3.1.6  
الخطت الدراسية 

لمرحلتس 
البكالوريوس 

والماجستير بما 
يتناسب واحتياجات 

 .سوق العمل

عدد البرامق التةس  -
تةةةةةةةةةةةةةةةةم مراجعةةةةةةةةةةةةةةةةة 
وتطةةةوير خططهةةةا 

 الدراسية.

لمراجعة إعداد آلية مناسبة  -
وتطوير الخطت الدراسية لكاوة 

 .البرامق على مستوا الجامعة

جهةةةةةةةةات  مةةةةةةةةدا ر ةةةةةةةةى يةةةةةةةةاس  -
 . التو يف

الخةةةةريجين  مةةةةدا ر ةةةةى يةةةةاس  -
 البرامق.  اوة وس

رذي  اوةةةةةةة الجهةةةةةةات ذات  ذخةةةةةةب -
 بةةةةةةةةالبرامق اهااديميةةةةةةةةة العالقةةةةةةةةة

(Stakeholders). 

إجراء المقارنات المرجعية  -
 المناسبة.

1-5 
 سنوات

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةةس  ةةةةةةةةةةةةةةةةةمان 
عمةةةةةةةةةةةةةداء و الجةةةةةةةةةةةةةودةع 
وحةةةةةةةةةةةةةةدة و الكليةةةةةةةةةةةةةةاتع 

القيةةةةةةةةةةةةةاس والتقةةةةةةةةةةةةةويمع 
 ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمان ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة 

 الجودة.

10000 

ت عيل دور الطلبة  4.1.6
 وجهات التو يف
والم سسات المعنية 
وس تقييم البرامق 

 .اهااديمية

 يةاس نسةبة ر ةا  -
 جهةةةات التو يةةةف
)الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
المسةةةةةةت يدة( عةةةةةةن 
ذداء الخةةةةةةةةةةةةةةريجين 

 .اسنوي  

 اوةةةةة عقةةةةد لقةةةةاءات سةةةةنوية مةةةةت  -
الجهةةةةات ذات العالقةةةةة بةةةةالبرامق 

 .(Stakeholders)اهااديمية 
استبانات للطلبة  إعداد -

والخريجين لتقييم البرامق 
 اهااديمية.

1-5 
 سنوات

عمةةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةةاتع 
وحةةةةةةةةةةةةةةةةةدة القيةةةةةةةةةةةةةةةةةةاس و 

ودائةةةةةةةةةةةةةةةرة والتقةةةةةةةةةةةةةةةويمع 
  مان الجودة.

10000 

  



 

Ref.: Board of Trustees Session (01/2018-2019), Decision No.: 06, Date: 01/09/2018, Rev. a 

 Deans' Council Session (206/2017-2018), Decision No.: 1728, Date: 28/08/2018, Rev. a 
 

100-175 

 
 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة:  الخامس المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

البرامق تقييم جدوا  5.1.6  
 وس الجامعة الهللاالية

وتناسبها مت 
احتياجات سوق 

 .العمل

عدد البرامق التس تم  -
إجراء دراسة جدوا 

 لها.

إجةةةةةةةةةةراء دراسةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةهللاية  -
 العمل.تحتياجات سوق 

إجراء تقييم جدوا البرامق  -
 الهللاالية.

1-5 
 سنوات

رئاسة الجامعةع دائرة 
 اتعتماد.

5000 

مراجعة وتطوير  6.1.6
برنامق التدريب 
الميدانس للطلبة وس 
البرامق اهااديمية 
وعقد ات ا يات 
التدريب مت 
م سسات المجتمت 

 .المهللالس

مدا ر ا جهات  -
التو يف عن الطلبة 

 المتدربين.

مستوا ذداء الطلبة  -
 وس التدريب الميدانس.

عدد ات ا يات التدريب  -
الميدانس الموقعة مت 
م سسات المجتمت 

 المهللالس.

إنشةةةاء قاعةةةدة بيانةةةات بكاوةةةة  -
 جهات التدريب المهللاتملة.

مراجعةةةةة وتهللاةةةةديه تعليمةةةةات  -
وإجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 الميدانس.

إعةةةةةةةةةةةةةداد دليةةةةةةةةةةةةةل يتضةةةةةةةةةةةةةمن  -
تعليمات وإجةراءات التةدريب 

 ونشرا.الميدانس 

إعةةةةةةةداد اسةةةةةةةتبانات التقيةةةةةةةةيم  -
والتقارير المختل ة الخاصة 

 بالتدريب الميدانس.

1-5 
 سنوات

رئاسة الجامعةع 
واهقسال  الكلياتعو 

ودائرة  اهااديميةع
  مان الجودة.

5000 
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 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة:  الخامس المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تهللاسين  2.6 
اهداء 

اهااديمس 
 .للطلبة

روةةت مسةةةتوا ذداء  1.2.6
الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةةةةةةةةس 
الجانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 

 اهااديمس.

نسبة عدد  -
الطلبة البين 
تهللاسن ذداءام 

اهااديمس 
 وصلس.بشكل 

نتةةةةةةةائق امتهللاةةةةةةةان  -
الك ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءة 

 الجامعية.

تهللاسين اهداء آلية تهللاديد  -
 .اهااديمس للطلبة

توصيف حاتت الضعف  -
والتعثر اهااديمس ودراسة 
ذسبابها وو ت الهللالوا 

 .المناسبة
ت عيل دور اإلرشاد اهااديمس  -

 .لتهللاسين اهداء اهااديمس

1-5 
 سنوات

واهقسةةةةةةةةةةةةةال  الكليةةةةةةةةةةةةةاتع
ودائةةةةةةةةةةةةةرة  اهااديميةةةةةةةةةةةةةةع

 الجودة.  مان

5000 

 اقتراح 3.6
برامق 

ذااديمية 
مبتكرة وس 

 الجامعة.

اقتةةةةةةةةةةةراح بةةةةةةةةةةةرامق  1.3.6
مشةةةةةتر ة )بينيةةةةةة( 
مةةةةةةةةةةةت جامعةةةةةةةةةةةةات 

 .عالمية مرموقة

مواوقة اتعتماد  -
العال والخاص 

للبرامق 
 المقترحة.

 مواوقة ذصهللااب القرار. -
تشكيل لجنة لدراسة البرامق  -

 المقترحة.

1-5 
 سنوات

الكليةةةةةةةةةةةةةةةات واهقسةةةةةةةةةةةةةةةال 
المعنيةع ولجنةة الخطةت 

دائةرة القبةةوا و الدراسةيةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةرة والتسةةةةةةةةةةةةةةجيلع 

 اتعتماد.

لكل  /5000
 تخصص

إعةةةةةةةةةةةةةداد بةةةةةةةةةةةةةرامق  2.3.6
 ابتكاريةةةذااديميةةة 

تتناسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةب 
ومسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتجدات 

 .المعروة

عدد البرامق  -
اتبتكارية التس 

 تّم طرحها.

تهللاديد احتياجات السوق  -
 المهللالس واإلقليمس. 

1-5 
 سنوات

الكليةةةةةةةةةةةةةةةات واهقسةةةةةةةةةةةةةةةال 
المعنيةع ولجنةة الخطةت 

دائةرة القبةةوا و الدراسةيةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةرة والتسةةةةةةةةةةةةةةجيلع 

 اتعتماد.

لكل  /5000
 تخصص
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 وأهدافها الفرعية ومبادراتها االستراتيجيةوصف ألهداف الجامعة 

 
 الموارد المالية والتمويل محور :السادسالمحور 

 التنفيذية )المبادرات( اإلجراءات الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

اتستثمار اهمثل لمصادر التمويل المتاحة  .7
للجامعة وإيجاد مصادر جديدة متنوعة 

 و بت الن قات.

 .ت عيل التمويل اتستثماري بآليات حديثة 1.1.7 .تنويت مصادر الموارد المالية للجامعة 1.7

المشةةةةةروعات تبّنةةةةةس حا ةةةةةنات اهعمةةةةةاا )التكنولوجيةةةةةة( وإقامةةةةةة   2.1.7
 .المشتر ة

لتسةةةةويق النتاجةةةةات والبهللاةةةةوث العلميةةةةة واتبتكةةةةارات  مر ةةةة إنشةةةةاء  3.1.7
هعضةةةةةاء ايئةةةةةة التةةةةةدريس وخةةةةةدمات المكتبةةةةةة واسةةةةةتثمار مراوقهةةةةةا 

 .)تسويق منتجات الجامعة المعرفية(
 .إعداد آلية للعمل بنفال صندوق الوقف الخيري  4.1.7

تسةةةةةةويق وتن يةةةةةةب خةةةةةةدمات تدريبيةةةةةةة متخصصةةةةةةة موجهةةةةةةة للطلبةةةةةةة  5.1.7
 والمجتمت المهللالس وم سسات القطاعين العال والخاص. 

تسةةويق وتن يةةةب خةةدمات استشةةةارية متخصصةةة موجهةةةة لم سسةةةات  6.1.7
 القطاعين العال والخاص. 
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 للجامعة وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء االستراتيجيةوصف لألهداف 

 
 االستثمار األمثل لمصادر التمويل المتاحة للجامعة وإيجاد مصادر جديدة متنوعة وضبط النفقات. :السابع الهدف االستراتيجي

 األداءمؤشرات  اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

تنويت مصادر الموارد  1.7
 .المالية للجامعة

 المشاريت اتستثمارية المنج ة. - .بآليات حديثةت عيل التمويل اتستثماري  1.1.7
تبّنةةةةةةس حا ةةةةةةنات اهعمةةةةةةاا )التكنولوجيةةةةةةة ( وإقامةةةةةةة المشةةةةةةروعات  2.1.7

 .المشتر ة
 عدد حا نات اهعماا التس تم ت عيلها. -

لتسةةةةةويق النتاجةةةةةات والبهللاةةةةةوث العلميةةةةةة واتبتكةةةةةارات  مر ةةةةة إنشةةةةةاء  3.1.7
هعضاء ايئة التدريس وخدمات المكتبة واسةتثمار مراوقهةا )تسةويق 

 .منتجات الجامعة المعرفية(

 عدد المنتجات المعرفية للجامعة التس تم تسويقها. -

 الخيري.إعداد آليات صندوق الوقف  - .إعداد آلية للعمل بنفال صندوق الوقف الخيري  4.1.7
تسويق وتن يب خدمات تدريبية متخصصةة موجهةة للطلبةة والمجتمةت  5.1.7

 المهللالس وم سسات القطاعين العال والخاص. 
 .اعدد البرامق التدريبية التس يتم تن يباا سنوي   -

تسةةةويق وتن يةةةةب خةةةةدمات استشةةةةارية متخصصةةةةة موجهةةةةة لم سسةةةةات  6.1.7
 القطاعين العال والخاص. 

 .االتس يتم تقديمها سنوي  عدد اتستشارات  -

  



 

Ref.: Board of Trustees Session (01/2018-2019), Decision No.: 06, Date: 01/09/2018, Rev. a 

 Deans' Council Session (206/2017-2018), Decision No.: 1728, Date: 28/08/2018, Rev. a 
 

104-175 

 

 والفرعية االستراتيجيةالمخطط التفصيلّي لتحقيق األهداف 
 
 

 الموارد المالية والتمويل محور:  السادس المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 فترة التنفيذ متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

المسؤولة عن الجهة 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

اتستثمار  .7
اهمثل 

لمصادر 
التمويل 
المتاحة 
للجامعة 
وإيجاد 

مصادر 
جديدة 
متنوعة 
و بت 
 الن قات.

تنويت  1.7
مصادر 
الموارد 
المالية 

 للجامعة.

ت عيةةةةةةةةةةةةةةةةةةل التمويةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  1.1.7
اتسةةةةةةةةتثماري بآليةةةةةةةةات 

 .حديثة

المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريت  -
اتسةةةةةةةةةةةةةةةتثمارية 

 المنج ة.

ذصةةةةةةةةةهللااب مواوقةةةةةةةةةة  -
 القرار.

إعةةداد آليةةات لجةةبب  -
التمويةةل واتسةةتثمار 
المطلةةةةةةةةوب حسةةةةةةةةب 
رذس المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 

 للمشروا اهولس.

1-5 
 سنوات

رئاسةة الجامعةةةع ومجلةةس 
العمةةةةةةةةةةةةةةداءع والكليةةةةةةةةةةةةةةاتع 
ودائةةةةرة الشةةةة ون الماليةةةةةةع 
ومر ةة  اهعمةةاا الرياديةةة 

 والمبادرات والمجتمعية.

100000 

تبّنةةةةةةةةةةةةةةةةس حا ةةةةةةةةةةةةةةةةنات  2.1.7
اهعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 
)التكنولوجيةةةةة( وإقامةةةةة  
المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةروعات 

 .المشتر ة

عدد حا نات  -
اهعمةةةاا التةةةس 

 تم ت عيلها.

 ذصةةةةةةةةةهللااب مواوقةةةةةةةةةة -
 .القرار

إعةداد دليةل لتسةويق  -
المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريت 

 المشتر ة. 

1-5 
 سنوات

رئاسةةةة الجامعةةةة ومجلةةةس 
العمةةةةةةةةةةةةةةداءع والكليةةةةةةةةةةةةةةاتع 
ودائةةةةرة الشةةةة ون الماليةةةةةةع 
ومر ةة  اهعمةةاا الرياديةةة 
ع والمبةةةةادرات والمجتمعيةةةةة
 .ودائرة العالقات العامة

100000 
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 الموارد المالية والتمويل محور:  السادس المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

لتسةةةةةةةةةةةويق  مر ةةةةةةةةةةة إنشةةةةةةةةةةةاء  3.1.7  
النتاجةةات والبهللاةةوث العلميةةة 
واتبتكةةارات هعضةةاء ايئةةة 
التةةةدريس وخةةةدمات المكتبةةةة 
واسةةةةتثمار مراوقهةةةةا )تسةةةةويق 
منتجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .المعرفية(

عةدد المنتجةةات  -
المعرفيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
للجامعةةةةة التةةةةس 

 تم تسويقها.

 ذصةةةةةةةةةةهللااب مواوقةةةةةةةةةةة -
 .القرار

إعةةداد دليةةل تعري ةةس  -
بمنتجةةةةةات الجامعةةةةةة 

 المعرفية.

1-5 
 سنوات

مجلةةةةةةةةةةةةةةةةس العمةةةةةةةةةةةةةةةةداءع 
والكليةةةةةةةةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةةةةةةةةرة 

ع ودائةرة الش ون الماليةة
 .العالقات العامة

10000 

إعةةةةةداد آليةةةةةة للعمةةةةةل بنفةةةةةال  4.1.7
 .صندوق الوقف الخيري 

إعةةةةةةةداد آليةةةةةةةات  -
صةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةندوق 
الوقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 

 الخيري.

 ذصةةةةةةةةةةهللااب مواوقةةةةةةةةةةة -
 .القرار

إعةةةةةةةةةةداد تشةةةةةةةةةةةريعات  -
 وقوانين.

 إعداد آليات العمل. -

1-5 
 سنوات

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
العمةةةةةةةةةةةةةداءع ومجلةةةةةةةةةةةةةس 

والكليةةةةةةةةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةةةةةةةةرة 
 الش ون المالية.

5000 

  



 

Ref.: Board of Trustees Session (01/2018-2019), Decision No.: 06, Date: 01/09/2018, Rev. a 

 Deans' Council Session (206/2017-2018), Decision No.: 1728, Date: 28/08/2018, Rev. a 
 

106-175 

 
 الموارد المالية والتمويل محور:  السادس المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تسةةةويق وتن يةةةب خةةةدمات  5.1.7  
تدريبيةةةةةةةةةةةة متخصصةةةةةةةةةةةة 
موجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة للطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والمجتمةةةةةةةةةةةةةةت المهللالةةةةةةةةةةةةةةس 
وم سسةةةةةةات القطةةةةةةاعين 

 العال والخاص. 

عةةةةةةةةةدد البةةةةةةةةةرامق  -
التدريبيةةةةةةة التةةةةةةس 
يةةةةةةةةةةةةتم تن يةةةةةةةةةةةةباا 

 .اسنوي  

إعةةةةةةداد آليةةةةةةة متكاملةةةةةةة  -
 البرامق.لتقديم 

إعةةةةةةداد خطةةةةةةة تةةةةةةدريب  -
سةةنوية تتضةةمن بةةرامق 
تدريبيةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةةس  اوةةةةةةةةةةة 

 التخصصات.

قاعةةةةةدة بيانةةةةةات إعةةةةةداد  -
 بالجهات المستهدوة.

1-5 
 سنوات

مر ةةةةةةةةةةة  اتستشةةةةةةةةةةةارات 
والتةةةةةةةدريبع والكليةةةةةةةاتع 
واهقسةةةةةةةال اهااديميةةةةةةةةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة اإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل 

 والعالقات العامة.

20000 

تسةةةويق وتن يةةةب خةةةدمات  6.1.7
استشةةةةةةارية متخصصةةةةةةة 
موجهةةةةةةةةةةةةةة لم سسةةةةةةةةةةةةةات 
القطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعين العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 

 والخاص. 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  -
اتستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 
التس يتم تقديمها 

 .اسنوي  

إعةةةةةةداد آليةةةةةةة متكاملةةةةةةة  -
لتقةةةةةةةةةةةةةةةديم الخةةةةةةةةةةةةةةةةدمات 
اتستشةةةةةةةةةةارية بجةةةةةةةةةةودة 

 .عالية

التواصةةل مةةت الجهةةات  -
 المستهدوة.

إعةةةةةداد قاعةةةةةدة بيانةةةةةات  -
 بالجهات المستهدوة.

1-5 
 سنوات

مر ةةةةةةةةةةة  اتستشةةةةةةةةةةةارات 
والتةةةةةةةدريبع والكليةةةةةةةاتع 
واهقسةةةةةةةال اهااديميةةةةةةةةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة اإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالل 

 والعالقات العامة.

20000 
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 وأهدافها الفرعية ومبادراتها االستراتيجيةوصف ألهداف الجامعة 

 
 الموارد البشرية محور :السابعالمحور 

 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

تمكين رذس الماا البشري  .8
لمواابة التطورات المعرفية وس 
المجاا العلمس واإلداري 

التنفيمس وس وتطوير الهيكل 
 الجامعة.

 وحداتالتطوير وروت   اءة  1.8
اهااديمية واإلدارية المختل ة وس 

 .الجامعة

 تطبيق معايير  مان الجودة حسب دليل ايئة اعتماد م سسات التعليم العالس 1.1.8
 .و مان جودتها

 بالجامعة. اتستراتيجساتستمرار وس نشر ثقاوة التخطيت  2.1.8

 اتستمرار وس نشر ثقاوة اتعتماد والجودة وس الجامعة. 3.1.8

إلكترونس بين جميت  ليات الجامعة ودوائراا  اوة  مراسالتاستهللاداث وتطوير نفال  4.1.8
 لتسهيل تدوق المعلومات.

 خطة سنوية للدورات التدريبية للمو  ين بما يتناسب واحتياجاتهم التدريبية. إعداد 5.1.8

اإلدارية تطوير القيادات  2.8
 .اهااديميةو 

 تدريب القيادات اهااديمية المكل ين باهعماا اإلدارية. 1.2.8

 معايير تختيار القيادات اهااديمية واإلدارية بالجامعة. إعداد 2.2.8

 .ذعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية ومعارف تنمية مهارات 3.2.8

 معايير تقييم مو وعية وعادلة هداء ذعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية. إعداد 4.2.8
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 للجامعة وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء االستراتيجيةوصف لألهداف 

 
وتطوير الهيكل التنظيمي تمكين رأس المال البشري لمواكبة التطورات المعرفية في المجال العلمي واإلداري  الهدف االستراتيجي الثامن:

 في الجامعة.

 األداءمؤشرات  اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

تطوير وروت   اءة الوحدات  1.8
اهااديمية واإلدارية المختل ة 

 وس الجامعة.

تطبيق معايير  مان الجودة حسب دليل ايئة اعتماد  1.1.8
 .و مان جودتها م سسات التعليم العالس

 نتائق تقييم الك اءة وال يادات اإلدارية. -

 .اتستراتيجسمدا نشر ثقاوة التخطيت  - بالجامعة. اتستراتيجساتستمرار وس نشر ثقاوة التخطيت  2.1.8
عدد الدورات التدريبية وورش العمل المنج ة سنويا وس مجاا  -

 .اتستراتيجسالتخطيت 
 مدا نشر ثقاوة اتعتماد والجودة بالجامعة. - والجودة وس الجامعة.اتستمرار وس نشر ثقاوة اتعتماد  3.1.8

عدد الدورات التدريبية وورش العمل المنج ة وس مجاا  -
 .الجودة واتعتماد اهااديمس

إلكترونس بين جميت  ليات  مراسالتاستهللاداث وتطوير نفال  4.1.8
 الجامعة ودوائراا  اوة لتسهيل تدوق المعلومات.

إلكترونس يسهل عملية تدوق المعلومات  مراسالتبناء نفال  -
 بين الوحدات اهااديمية واإلدارية.

خطة سنوية للدورات التدريبية للمو  ين بما يتناسب  إعداد 5.1.8
 واحتياجاتهم التدريبية.

 .اتحتياجاتمدا انسجال البرامق التدريبية مت  -
 عدد الدورات التدريبية التس تم تن يباا. -

القيادات اإلدارية تطوير  2.8
 واهااديمية.

 عدد الدورات والورش التدريبية المنج ة. - تدريب القيادات اهااديمية المكل ين باهعماا اإلدارية. 1.2.8
 نتائق تقييم القيادات اهااديمية واإلدارية. -
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المجال العلمي واإلداري وتطوير الهيكل التنظيمي تمكين رأس المال البشري لمواكبة التطورات المعرفية في  الهدف االستراتيجي الثامن:

 في الجامعة.

 مؤشرات األداء اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

معايير تختيار القيادات اهااديمية واإلدارية  إعداد 2.2.8 
 بالجامعة.

 ذداء القيادات اإلدارية واهااديمية. -

  اهااديمية واإلدارية.نتائق تقييم القيادات  -
ذعضاء الهيئتين التدريسية  ومعارف تنمية مهارات 3.2.8

 .واإلدارية
 عدد الدورات التدريبية وورش العمل التس عقدت. -
 نتائق تقييم ذداء الهيئتين التدريسية واإلدارية. -

معايير تقييم مو وعية وعادلة هداء ذعضاء  إعداد 4.2.8
 الهيئتين التدريسية واإلدارية.

 وإدارية.إعداد نفال لمراجعة ذداء ذعضاء الهيئتين التدريسية  -
ر ةةةةةا ذعضةةةةةاء الهيئتةةةةةين التدريسةةةةةية واإلداريةةةةةة عةةةةةن معةةةةةايير  -

 التقييم.
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 والفرعية االستراتيجيةالمخطط التفصيلّي لتحقيق األهداف 
 

 الموارد البشريةمحور :  السابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية
اإلجراءات التنفيذية  األهداف الفرعية

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تمكين رذس  .8
الماا البشري 

لمواابة 
التطورات 

المعرفية وس 
العلمس المجاا 

واإلداري 
وتطوير الهيكل 
التنفيمس وس 

 الجامعة.

تطوير وروت  1.8
ا اءة الوحدات 

اهااديمية 
واإلدارية 

المختل ة وس 
 الجامعة.

تطبيق معايير  1.1.8
 مان الجودة 
حسب دليل 
ايئة اعتماد 

م سسات 
 التعليم العالس

و مان 
 .جودتها

نتائق تقييم الك اءة  -
 وال يادات اإلدارية.

الكليات  متابعة –
واهقسال بشكل 

 .مستمر
التدقيق والرقابة  –

المسةةةتمرة علةةةى 
معةةةةةةدا تطبيةةةةةةق 
معةةةايير الجةةةودة 
وةةةةةةس الوحةةةةةةةدات 
اهااديميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 واإلدارية.

1-5 
 سنوات

ومر   الكلياتع 
الهللااسوب 
ودائرة ع والمعلومات

ودائرة ع  مان الجودة
الموارد البشرية )قسم 
ع التدريب والتطوير(

ومتابعة وحدة إعداد و 
 .اتستراتيجيةالخطة 

- 

اتستمرار وس  2.1.8
نشر ثقاوة 

التخطيت 
 اتستراتيجس
 بالجامعة.

مدا نشر ثقاوة  -
 .اتستراتيجسالتخطيت 

عدد الدورات التدريبية  -
وورش العمل المنج ة 
سنويا وس مجاا 

 .اتستراتيجسالتخطيت 

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد دورات  –
تدريبيةةةةةةةة وورش 
عمةةةةةةةةل لجميةةةةةةةةت 
منتسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبس 

 .الجامعة

1-5 
 سنوات

الكلياتع ودائرة 
الموارد البشرية )قسم 
التدريب والتطوير(ع 
ودائرة  مان الجودةع 
ووحدة إعداد ومتابعة 

 .اتستراتيجيةالخطة 

5000 
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 الموارد البشريةمحور :  السابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية
اإلجراءات التنفيذية  األهداف الفرعية

 )المبادرات(
 التنفيذمتطلبات  مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

اتستمرار وس  3.1.8  
نشر ثقاوة 

اتعتماد 
والجودة وس 

 الجامعة.

مدا نشر ثقاوة  -
اتعتماد والجودة 

 بالجامعة.
عدد الدورات التدريبية  -

وورش العمل المنج ة 
وس مجاا الجودة 

 .واتعتماد اهااديمس

 عقةةةد ورش عمةةةل -
 متخصصة.

1-5 
 سنوات

الكليةةةةةةةةةةةةات والةةةةةةةةةةةةدوائرع 
ومر ةةةةةةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةرة 
 مان الجةودةع ودائةرة 
المةةةوارد البشةةةرية )قسةةةم 
التةةةةةةةدريب والتطةةةةةةةوير(ع 

ومتابعةةةة  وحةةةدة إعةةةدادو 
الخطةةةةةة اتسةةةةةتراتيجيةع 

 .اتعتمادودائرة 

5000 

استهللاداث  4.1.8
وتطوير نفال 

 مراسالت
إلكترونس بين 
جميت  ليات 

الجامعة 
ودوائراا  اوة 
لتسهيل تدوق 

 المعلومات.

 مراسالتبناء نفال  -
إلكترونس يسهل عملية 
تدوق المعلومات بين 
الوحدات اهااديمية 

 واإلدارية.

بناء نفال  -
مراسالت 
 إلكترونس. 

تشةةةةةةةةةةةكيل لجةةةةةةةةةةةان  -
 متخصصة.

1-5 
 سنوات

الكليةةةةةةةةةةةةات والةةةةةةةةةةةةدوائرع 
ومر ةةةةةةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةرة 

  مان الجودة.

25000 
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 الموارد البشريةمحور :  السابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

خطة سنوية  إعداد 5.1.8  
للدورات التدريبية 
للمو  ين بما 

يتناسب 
واحتياجاتهم 

 التدريبية.

مدا انسجال البرامق  -
التدريبية مت 

 اتحتياجات.
عدد الدورات  -

التدريبية التس يتم 
 تن يباا.

تهللاديه اتحتياجات  -
 التدريبية

عقةةةةةةةةةةةةةةةةد الةةةةةةةةةةةةةةةةدورات  -
 والورش التدريبية.

1-5 
 سنوات

 دائةةةةرة المةةةةوارد البشةةةةرية
)قسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

عمةةةةةةةةداء والتطةةةةةةةةوير(ع و 
الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةات ومةةةةةةةةةةةةةةةةةدراء 

 .الدوائر

10000 

تطوير  2.8
القيادات 
اإلدارية 

 واهااديمية.

تدريب القيادات  1.2.8
اهااديمية 
المكل ين 
باهعماا 
 اإلدارية.

الةةةةةةةةةةةةةةةةةةدورات  عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد -
والةةةةةةةةةورش التدريبيةةةةةةةةةةة 

 .المنج ة
نتةةائق تقيةةيم القيةةادات  -

 اهااديمية واإلدارية.

اتحتياجةةةةات تهللاديةةةةد  -
 التدريبية.

عقةةةةةد ورش تدريبيةةةةةة  -
وتطويريةةةةةةةةةةةةة لروةةةةةةةةةةةةت 

 اإلدارية. الك اءة

1-5 
 سنوات

ع عمةةةةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةةةةات
مةةةةةةةةةةةةةةةةةةدراء الةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوائر و 

دائةةةةةةةةةةةةةةةرة ع و والمرااةةةةةةةةةةةةةةة 
)قسةةةم  المةةةوارد البشةةةرية

 التدريب والتطوير(.

10000 

معايير  إعداد 2.2.8
تختيار 
القيادات 

اهااديمية 
واإلدارية 
 بالجامعة.

 ذداء القيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات -
 اإلدارية واهااديمية.

نتةةائق تقيةةيم القيةةادات  -
  اهااديمية واإلدارية.

تصةةةةةةةةةميم اسةةةةةةةةةتبانات  -
تقيةةةةةيم ذداء القيةةةةةادات 
 .اهااديمية واإلدارية

دورات وورش  عقةةةةةةةةةةةد -
عمةةةةةةةل لروةةةةةةةت   ةةةةةةةاءة 
القيةةةةادات اهااديميةةةةة 

 .واإلدارية

1-5 
 سنوات

 عمجلس اهمناء
ورئيس الجامعة 
وعمداء الكلياتع 

 البشرية.ودائرة الموارد 

- 
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 الموارد البشريةمحور :  السابع المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

 تنمية مهارات 3.2.8  
 ومعارف

ذعضاء الهيئتين 
التدريسية 
 .واإلدارية

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد الةةةةةةةةةةةةةةةةةةدورات  -
التدريبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وورش 
 العمل التس عقدت.

نتةةةةةةةةةةةةائق تقيةةةةةةةةةةةةيم ذداء  -
الهيئتةةةةةةةين التدريسةةةةةةةية 

 واإلدارية.

تهللاديةةةةةد اتحتياجةةةةةات  -
لدراسة  االتدريبية ووق  
 .استطالعية

عقةةةةةةةد ورش تدريبيةةةةةةةة  -
 تتعلق باتحتياجات. 

1-5 
 سنوات

عمداء الكليات 
ومديرو الدوائرع 
ودائرة الموارد البشرية 
)قسم التدريب 

 والتطوير(.

50000 

معايير  إعداد 4.2.8
تقييم مو وعية 

وعادلة هداء 
ذعضاء الهيئتين 

التدريسية 
 واإلدارية.

إعةةداد نفةةال لمراجعةةة  -
ذداء ذعضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 
الهيئتةةةةةةةين التدريسةةةةةةةية 

 وإدارية.
ر ةةةةةةةةةةةةةةةةةا ذعضةةةةةةةةةةةةةةةةةاء  -

الهيئتةةةةةةةين التدريسةةةةةةةية 
واإلدارية عن معايير 

 التقييم.

تطةةةةةةةةوير وتصةةةةةةةةميم  -
ذدوات واسةةةةةةةةةةةةتبانات 
مرتبطةةة بتقيةةيم ذداء 
ذعضةةةةةةةةةةةةةةةاء ايئةةةةةةةةةةةةةةةة 
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريس 

 واإلداريين.

1-5 
 سنوات

وحدة القيةاس والتقةويمع 
 ععمةةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةةاتو 

 ومةةةةةةةةةةةةةةةةةديرو الةةةةةةةةةةةةةةةةةدوائر
والمر ةةةةةةةةة  والمكاتةةةةةةةةةبع 
ومجلةةةةةةةةةةةةةةةةس  ةةةةةةةةةةةةةةةةمان 

ودائةرة المةةوارد الجةودةع 
البشةةرية )قسةةم التةةدريب 

 والتطوير(.

10000 
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 وأهدافها الفرعية ومبادراتها االستراتيجيةوصف ألهداف الجامعة 
 

 سياسات القبول محور :الثامنالمحور 
 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( الهدف الفرعي الهدف االستراتيجي

تهللاسين مدخالت الجامعة  .9
من الطلبة بما ينسجم مت 
معايير اتعتماد العال 
والخاص وسياسات 

 .القبوا

تهللاسين ذداء  1.9
والجامعة الكليات 

باستقطاب طلبة 
 جدد.

 توسيت ورص القبوا وس برامق البكالوريوس. 1.1.9

 توسيت ورص القبوا وس برامق الماجستير. 2.1.9

 تطوير معايير قبوا الطلبة. 3.1.9

 تطوير برنامق تواصل اجتماعس تستقطاب طلبة جدد. 4.1.9

 اتستشارية للكليات.تشكيل المجالس  5.1.9

 استهللاداث تخصصات ي ر ها سوق العمل المهللالس واإلقليمس والدولس. 6.1.9

استخدال آلية اتستقطاب المباشر عبر البهللاه عن   اءات متمي ة من ذعضاء ايئة التدريس باختصاصات  7.1.9
 نادرة والعمل على جببها.

تع ي  قدرة  2.9
الجامعة على 
اجتباب الطلبة 

 المتمي ين.

 معايير اجتباب الطلبة المتمي ين.تطوير  1.2.9

 تع ي  تنفيم اللقاءات مت طلبة الثانوية العامة لتعري هم بالبرامق اهااديمية الموجودة وس الجامعة. 2.2.9

 تع ي  السياسة التسويقية على المستوا اإلقليمس للبرامق اهااديمية. 3.2.9

 ذحرزوا معدتت مرت عة وس امتهللاان الثانوية العامة.إقرار منح دراسية للطلبة الجدد ممن  4.2.9

إنشةةةاء قنةةةوات اتصةةةاا مةةةت الم سسةةةات العامةةةة والخاصةةةة ذات الصةةةلة بهةةةدف إعالمهةةةا بالطلبةةةة المتميةةة ين وةةةس  5.2.9
 الجامعة لغايات التو يف.
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 للجامعة وأهدافها الفرعية ومبادراتها ومؤشرات األداء االستراتيجيةوصف لألهداف 
 

 تحسين مدخالت الجامعة من الطلبة بما ينسجم مع معايير االعتماد العام والخاص وسياسات القبول. االستراتيجي الثامن: الهدف

 مؤشرات اإلداء اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

تهللاسين ذداء الكليات  1.9
والجامعة باستقطاب طلبة 

 جدد.

 الصاوس المستجدين(. –معدا قيد الطلبة وس الجامعة )اإلجمالس - البكالوريوس. توسيت ورص القبوا وس برامق 1.1.9
نسةةةةبة الطلبةةةةة المنتفمةةةةين بالبرنةةةةامق الةةةةبين ذاملةةةةوا بنجةةةةاح السةةةةنة  -

 اهولى.
نسةةةبة الطلبةةةةة المنتفمةةةةين وةةةةس برنةةةةامق البكةةةةالوريوس الةةةةبين ذاملةةةةوا  -

 البرنامق وس الهللاد اهدنى من المدة.
 معدا قيد طلبة الدراسات العليا. - برامق الماجستير.توسيت ورص القبوا وس  2.1.9
 .عدد الطلبة لألعضاء ايئة التدريسنسبة  - تطوير معايير قبوا الطلبة. 3.1.9

 مدا التقيد بمعايير  مان الجودة. -

التواصل عدد الطلبة البين تم استقطابهم من خالا شبكات  - تطوير برنامق تواصل اجتماعس تستقطاب طلبة جدد. 4.1.9
 اتجتماعية.

 اتستشارية للكليات. المجالستشكيل قرارات  - اتستشارية للكليات.تشكيل المجالس  5.1.9

استهللاداث تخصصات ي ر ها سوق العمل المهللالس  6.1.9
 واإلقليمس والدولس.

 جامعة.النسبة البرامق المستهللادثة إلى برامق  -

البهللاه عن   اءات استخدال آلية اتستقطاب المباشر عبر  7.1.9
متمي ة من ذعضاء ايئة التدريس باختصاصات نادرة 

 والعمل على جببها.

 عدد ذعضاء ايئة التدريس المستقطبين. -
نسبة ذعضاء ايئة التدريس المستقطبين البين يهللاملون م االت  -

 علمية مصادق عليها.
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 ينسجم مع معايير االعتماد العام والخاص وسياسات القبول. تحسين مدخالت الجامعة من الطلبة بما الهدف االستراتيجي الثامن:

 مؤشرات اإلداء اإلجراءات التنفيذية )المبادرات( األهداف الفرعية

تع ي  قدرة الجامعة على  2.9
 اجتباب الطلبة المتمي ين.

مرت عةةة وةةس الثانويةةة نسةةبة عةةدد الطلبةةة الهللااصةةلين علةةى معةةدتت  - تطوير معايير اجتباب الطلبة المتمي ين. 1.2.9
 العامة إلى المقبولين وس برامق البكالوريوس.

نسةةةةةةةبة عةةةةةةةدد الطلبةةةةةةةة الهللااصةةةةةةةلين علةةةةةةةى معةةةةةةةدتت مرت عةةةةةةةة وةةةةةةةس  -
 البكالوريوس إلى المقبولين وس برامق الماجستير.

تع يةة  تنفةةيم اللقةةاءات مةةت طلبةةة الثانويةةة العامةةة لتعةةري هم  2.2.9
 بالبرامق اهااديمية الموجودة وس الجامعة.

 عدد المدارس التس تم زيارتها ذو استقبالها وس الجامعة. -

تع ية  السياسةة التسةويقية علةى المسةتوا اإلقليمةس للبةرامق  3.2.9
 اهااديمية.

عدد الطلبة المقبةولين مةن خةارج اهردن وةس التخصصةات العلميةة  -
 المختل ة على مستوا الجامعة.

ذحةةةرزوا معةةةدتت إقةةةرار مةةةنح دراسةةةية للطلبةةةة الجةةةدد ممةةةن  4.2.9
 مرت عة وس امتهللاان الثانوية العامة.

 عدد المنح المقدمة سنويا. -

إنشاء قنوات اتصاا مت الم سسات العامة والخاصة ذات  5.2.9
الصةةةةلة بهةةةةدف إعالمهةةةةا بالطلبةةةةة المتميةةةة ين وةةةةس الجامعةةةةة 

 لغايات التو يف.

 عدد الطلبة المو  ين عبر االية المقترحة. -
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 والفرعية االستراتيجيةالمخطط التفصيلّي لتحقيق األهداف 

 
 سياسات القبول:  محور الثامن المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تهللاسين  .9
مدخالت 

الجامعة من 
الطلبة بما 
ينسجم مت 

معايير 
اتعتماد العال 

والخاص 
وسياسات 

 .القبوا

تهللاسين  1.9
ذداء 

الكليات 
والجامعة 

باستقطاب 
طلبة 
 جدد.

توسةةةةةةةةةةةةةةةيت وةةةةةةةةةةةةةةةرص  1.1.9
القبةةةةةوا وةةةةةس بةةةةةرامق 

 البكالوريوس.

معةةةةةةدا قيةةةةةةد الطلبةةةةةةة وةةةةةةس  -
 –الجامعةةةةةةةةةةةة )اإلجمةةةةةةةةةةةالس
 الصاوس المستجدين(.

المنتفمةةةةين نسةةةةبة الطلبةةةةة  -
بالبرنةةةةةةامق الةةةةةةبين ذاملةةةةةةوا 

 بنجاح السنة اهولى.
نسةةةةبة الطلبةةةةة المنتفمةةةةين  -

وةةةةس برنةةةةامق البكةةةةالوريوس 
الةبين ذاملةةوا البرنةةامق وةةس 

 الهللاد اهدنى من المدة.

تع ي  تناوسية  -
برامق 

البكالوريوس 
 الهللاالية.

عقد لقاءات مت  -
مكاتب التسجيل 
وس البلدان 

 المختل ة.

المشار ة وس  -
 الم تمرات.

1-5 
 سنوات

عمةةداء الكليةةةاتع ودائةةةرة 
 القبوا والتسجيل.

100000 

توسةةةةةةةةةةيت وةةةةةةةةةةرص  2.1.9
القبةةوا وةةس بةةرامق 

 الماجستير.

معدا قيد طلبةة الدراسةات  -
 العليا.

تع يةةةةةةةة  تناوسةةةةةةةةةية  -
بةةرامق الماجسةةتير 

 الهللاالية.

1-5 
 سنوات

عمةةداء الكليةةةاتع ودائةةةرة 
 القبوا والتسجيل.

- 

تطةةةةةةةةوير معةةةةةةةةايير  3.1.9
 الطلبة.قبوا 

عدد الطلبة نسبة  -
 .لألعضاء ايئة التدريس

مةةةةةةةةةةدا التقيةةةةةةةةةةد بمعةةةةةةةةةةايير  -
  مان الجودة.

مراجعةةةة وتهللاةةةديه  -
معةةةةةةةةةةةةايير قبةةةةةةةةةةةةوا 

 الطلبة.

1-5 
 سنوات

عمةةداء رئاسةةة الجامعةةةع 
الكليةةةاتع ودائةةةرة القبةةةوا 
والتسةةةةةةةةةةةةةةةجيلع ودائةةةةةةةةةةةةةةةرة 

 اتعتماد.

- 
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 سياسات القبول:  محور الثامن المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تطةةةةةوير برنةةةةةامق  4.1.9  
تواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 
اجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعس 
تستقطاب طلبة 

 جدد.

عةةدد الطلبةةة الةةبين تةةم  -
اسةةتقطابهم مةةن خةةالا 
شةةةةةةةةةةةةبكات التواصةةةةةةةةةةةةل 

 اتجتماعية.

تهللاديد مهللاتوا موحد  -
لبرنامق التواصل 
اتجتماعس لكاوة 

 الكليات.

تجميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت المهللاتةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا  -
ومتابعتةةةةةه مةةةةةةن الجهةةةةةةات 

 ذات العالقة.

1-5 
 سنوات

ع عمةةةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةةةات
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةرة اإلعةةةةةةةةةةةةةةةةةالل 

 .والعالقات العامة

50000 

تشكيل المجالس  5.1.9
اتستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارية 

 للكليات.

تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةكيل قةةةةةةةةةةةةةةةةةةرارات  -
اتستشةةةةةةارية  المجةةةةةةالس
 للكليات.

 المجالس اختيار ذعضاء -
 .الكلياتاتستشارية وس 

1-5 
 سنوات

 45000 عمداء الكليات.

اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهللاداث  6.1.9
تخصصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
ي ر ةةةةةةها سةةةةةةوق 
العمةةةةةل المهللالةةةةةس 
واإلقليمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةس 

 والدولس.

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامق  -
المسةةتهللادثة إلةةى بةةرامق 

 جامعة.ال

مسةةةةةةةهللاية إعةةةةةةةداد دراسةةةةةةةة  -
موسةةةةةةةةةةةةةعة تحتياجةةةةةةةةةةةةةات 

 .سوق العمل

مراجعةةةةةةةة شةةةةةةةروط ايئةةةةةةةة  -
تسةةةةةةةةةةةتهللاداث اتعتمةةةةةةةةةةةاد 

 البرامق الجديدة.

1-5 
 سنوات

عمةةةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةةةاتع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةةةةةةةةةةجيلع ودائةةةةةةةةةةةرة 

 اتعتماد.

لكل  /2000
 دراسة
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 سياسات القبول:  محور الثامن المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

اسةةةةةةةةةةةةةةةةتخدال آليةةةةةةةةةةةةةةةةة  7.1.9  
اتستقطاب المباشر 
عبةةةةةةر البهللاةةةةةةه عةةةةةةن 
ا ةةاءات متميةة ة مةةن 
ذعضةةةةةةةةةةةةةةةةاء ايئةةةةةةةةةةةةةةةةة 
التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريس 
باختصاصةةات نةةادرة 
والعمةةةةةةةةةةةةةةةةةل علةةةةةةةةةةةةةةةةةى 

 جببها.

عدد ذعضاء ايئة  -
 التدريس المستقطبين.

نسةةةةةةةةةبة ذعضةةةةةةةةةاء ايئةةةةةةةةةة  -
التةةةةةةةةةدريس المسةةةةةةةةةتقطبين 

يهللاملةةةون مةةة االت الةةةبين 
 علمية مصادق عليها.

إعةةةةةةةةةةةةةةداد معةةةةةةةةةةةةةةايير  -
موحةةةةدة تسةةةةتقطاب 
ذعضةةةةةةةةةةةةةةاء ايئةةةةةةةةةةةةةةة 

 التدريس.

بنةةاء قاعةةدة بيانةةات  -
هعضةةةةةةةةةةةاء ايئةةةةةةةةةةةة 
التةةدريس المتقةةدمين 
للجامعةةةةةة والممكةةةةةن 

 استقطابهم.

1-5 
 سنوات

عمداء الكلياتع ودائرة 
 الموارد البشرية.

- 

تع ي  قدرة  2.9
الجامعة 

على 
اجتباب 
الطلبة 

 المتمي ين.

تطةةةةةةةةةةةةةوير معةةةةةةةةةةةةةايير  1.2.9
اجتةةةةةةةةةةةةباب الطلبةةةةةةةةةةةةة 

 المتمي ين.

نسةةةةةةةةةةةبة عةةةةةةةةةةةدد الطلبةةةةةةةةةةةة  -
الهللااصلين على معدتت 
مرت عةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةس الثانويةةةةةةةةةة 
العامة إلى المقبولين وس 

 برامق البكالوريوس.

نسبة عدد الطلبة  -
الهللااصلين على معدتت 
مرت عة وس البكالوريوس 
إلى المقبولين وس برامق 

 الماجستير.

معةةةةةةةةةةةةةايير تطبيةةةةةةةةةةةةةق  -
 اتعتماد.

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ربةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت  -
الخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومات 
الممنوحةةةةةةةة للطلبةةةةةةةة 
بمعةةةةةةةةةةةدا الثانويةةةةةةةةةةةة 

 العامة.

1-5 
 سنوات

مجلةةةةةةةةةةةةةةةس العمةةةةةةةةةةةةةةةداءع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةةةةةةةةةةةجيلع ودائةةةةةةةةةةةةرة 
اتعتمةةةةةةةةةةةةةةادع ولجنةةةةةةةةةةةةةةة 

 التسويق.

- 
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 سياسات القبول:  محور الثامن المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

تع ي  تنفيم اللقاءات  2.2.9  
مت طلبة الثانوية 
العامة لتعري هم 
بالبرامق اهااديمية 
الموجودة وس 

 الجامعة.

عدد المدارس التس تم  -
زيارتها ذو استقبالها 

 وس الجامعة.

إعداد خطة  –
تسويقية وجدوا 

 مواعيد اللقاءات.

1-5 
 سنوات

الكلياتع عمادة شة ون 
الطلبةع ودائرة اإلعةالل 
والعالقةةةةةةةةةةةات العامةةةةةةةةةةةةع 

 ولجنة التسويق.

50000 

تع ي  السياسة  3.2.9
التسويقية على 
المستوا اإلقليمس 

 للبرامق اهااديمية.

عدد الطلبة المقبولين  -
من خارج اهردن وس 

العلمية التخصصات 
المختل ة على مستوا 

 الجامعة.

إعةةةةداد مطبوعةةةةةات  -
 تسويقية.

إعداد خطة  –
 تسويقية.

1-5 
 سنوات

رئاسة الجامعةع ودائةرة 
اإلعةةةةةةةةةةالل والعالقةةةةةةةةةةات 
العامةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع ولجنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 التسويق.

100000 

إقرار منح دراسية  4.2.9
للطلبة الجدد ممن 
ذحرزوا معدتت 
مرت عة وس امتهللاان 

 الثانوية العامة.

المنح المقدمة عدد  -
 سنويا.

مواوقةةةةةةة ذصةةةةةةهللااب  -
 القرار.

إعداد جدوا  –
بالمنح الج ئية 
والكلية حسب 

 معدتت الطلبة.

1-5 
 سنوات

مجلس العمداءع ودائرة 
 القبوا والتسجيل.

300000 
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 سياسات القبول:  محور الثامن المحور

األهداف 

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

فترة 

 التنفيذ

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية

إنشاء قنوات اتصاا  5.2.9  
مت الم سسات 
العامة والخاصة ذات 
الصلة بهدف 
إعالمها بالطلبة 
المتمي ين وس 
الجامعة لغايات 

 التو يف.

عدد الطلبة المو  ين  -
 المقترحة.عبر االية 

إعداد قاعدة  –
بيانات 

بالم سسات 
 المستهدوة.

1-5 
 سنوات

مجلس العمداءع ودائرة 
القبةةةةةةةةةةةةوا والتسةةةةةةةةةةةةجيلع 
وعمةةةادة شةةة ون الطلبةةةة 

 )متابعة الخريجين(.

- 
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 (2018-2023( لجامعة عمان العربية )Action Planخطة العمل اإلجرائية )
 

 األول: محور الحاكمية واإلدارة الجامعية المحور
 

 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

استقاللية  .1
الجامعة ذااديمي ا 

ووكري ا ومالي ا 
وإداري ا وتنمية 

الروح التناوسية 
وس إطار 
المساءلة 

والش افيةع 
وتطوير اهنفمة 

والتعليمات 
 واإلجراءات.

تع ي   1.1
الش افية 
والر ا 
الو ي س 

وتطوير  يم 
المشار ة 
والمساءلة 

والوتء 
 الم سسس.

تطوير نفال تقييم  1.1.1
مو وعس هداء 

الهيئتين ذعضاء 
 التدريسية واإلدارية.

دراسةةةةةة نفةةةةةال التقيةةةةةيم  -    √ √
 الهللاالس.

نفال تقييم جديد  -
 وإتباا آلية لتطبيقه.

تشةةةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةةةة  -
لمراجعةةةةةةةةة إعةةةةةةةةةداد 
نفةةةةةةةةةةةةةةةةةال تقيةةةةةةةةةةةةةةةةةيم 

 اهداء.

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة المةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد 
البشةةةةةةةةريةع ومجلةةةةةةةةس 

  مان الجودة.

- 

تطوير نفال لمراجعة  2.1.1
ذداء وإنجاز الوحدات 

واإلدارية اهااديمية 
 المختل ة.

تقارير دورية عن  - √ √ √ √ √
ذداء الوحدات 
 اهااديمية واإلدارية.

تشةةةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةةةة  -
لمراجعةةةة وتطةةةوير 

الوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدات ذداء 
اهااديميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 واإلدارية.

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة المةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد 
البشةةةةةةةةةةةةريةع ودائةةةةةةةةةةةةرة 
 ةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةودةع 
والوحدات اهااديمية 

 واإلدارية.

1000 

تطوير نفال لتقييم  3.1.1
الخدمات مستوا 

المختل ة المقدمة وس 
الجامعة ومستوا 
ر ا المتعاملين معها 

 بشكل مستمر.

تقارير دورية عن  - √ √ √ √ √
تقييم مستوا 
الخدمات ومستوا 
ر ا المتعاملين مت 

 الجامعة.

إعةةةةةةةةةةةداد اسةةةةةةةةةةةتبانة  -
تقيةةةةةةةةةةةةيم مسةةةةةةةةةةةةتوا 
الخةةدمات المقدمةةة 
للمتعةةةةةةةةاملين مةةةةةةةةةت 

 الجامعة.

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة المةةةةةةةةةةةةةةةةةةوارد 
البشةةةةةةةةةةةةريةع ودائةةةةةةةةةةةةرة 

 الجودة. مان 

1000 

تشجيت مبادرات  4.1.1
ذعضاء الهيئة 
التدريسية واإلدارية 

 لتطوير العمل.

عدد اتقتراحات  - √ √ √ √ √
التس يتم تن يباا 

 .اسنوي  

عقةةةةةةةةةةةةةةد لقةةةةةةةةةةةةةةاءات  -
وورش عمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 لتطوير العمل.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
والعمةةةةةةةةداءع ومةةةةةةةةدراء 

 الوحدات اإلدارية.

1000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 الفرعيةاألهداف 

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

اتلتقاء بشكل دوري  5.1.1  
مت ذعضاء الهيئة 
التدريسية واإلدارية 
لو عهم وس صورة 
خطت الجامعة 
وبرامجها والهللاصوا 
على تغبية راجعة 

 منهم.

عدد اللقاءات التس  - √ √ √ √ √
يتم عقداا هعضاء 
الهيئة التدريسية 

 واإلدارية.

عقد لقاءات  -
وورش عمل 

 دورية.

إعةةةةةةةةةةةةةداد خطةةةةةةةةةةةةةت  -
التهللاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 
والتطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوير 

 والمتابعة.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
اهااديمية والوحدات 
 واإلدارية.

1000 

وتح قنوات اتصاا  6.1.1
غير تقليدية بين 
الهيئة التدريسية 
واإلدارية من ناحية 
واإلدارة العليا للجامعة 

 من ناحية ذخرا.

مستوا ر ا  - √ √ √ √ √
العاملين عن سهولة 
اتتصاا باإلدارة 

 العليا.

عقد لقاءات  -
 دورية.

إعةةةةةةةةةةةداد اسةةةةةةةةةةةتبانة  -
 يةةةةةةةةةةةةةاس وتقيةةةةةةةةةةةةةيم 

الر ةةةةةةةةةا مسةةةةةةةةةتوا 
الةةةةةةو ي س والةةةةةةوتء 
الم سسةةةةةةةةس لةةةةةةةةدا 

 العاملين.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
والوحدات اهااديمية 

 واإلدارية.

- 

إبراز صورة  2.1
الجامعة 

وخلق سمعة 
 متمي ة لها.

تطوير الهيكل  1.2.1
 التنفيمس للجامعة.

دراسة الهيكل  - √ √ √ √ √
التنفيمس الهللاالس 

 للجامعة.

مدا انسجال الهيكل  -
الجديد مت 
المتغيرات البيئية 
 الداخلية والخارجية.

تشكيل لجنةة علةى  -
 مستوا الجامعة.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةةةةةةةةمان 
الجةةةةةةةةةةةةودةع عمةةةةةةةةةةةةداء 

 الكليات.

1000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

 الجهة المسؤولة عن

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تنمية مهارات  2.2.1  
القيادات اهااديمية 
واإلدارية العاملة وس 
الجامعة وتطوير 

 ذدائها.

عدد ورش العمل  - √ √ √ √ √
 والدورات التدريبية.

مدا انعكاس نتائق  -
تقييم ذداء القيادات 
 اهااديمية واإلدارية.

تهللاديةةد اتحتياجةةات  -
والمهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 
التدريسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 واإلدارية.
تطةةةةةةةةةةةةوير خطةةةةةةةةةةةةة  -

 تدريب.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
وعمةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةاتع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةةةةةةةةمان 
الجةةةةةةةةةةةةةةودةع ودائةةةةةةةةةةةةةةرة 
المةةةةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةةةةةرية 
)قسةةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 والتطوير(.

800000 

تطوير نفال واعل  3.2.1
لمراجعة ذداء  ليات 
الجامعة وعماداتها 
ودوائراا ومراا اا 
 ومكاتبهاع وإنجازاتها.

إعداد معايير للتأاد  - √ √ √ √ √
من تطوير تعليمات 
واعلة لمراجعة 
اهداء واإلنجاز 
للكليات والوحدات 
اهااديمية واإلدارية 

 بالجامعة.

تشةةةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةةةة  -
لمراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
التعليمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
المتعلقةةةةةةة بةةةةةةاهداء 

 واإلنجاز.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
ائةةةةةةةةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةةةةةةةةمان ود

الجةةةةةةةةةةودةع وعمةةةةةةةةةةداء 
 الكليات.

2000 

تطبيق المنهق  4.2.1
الم سسّس وس إدارة 
اهنشطة الجامعية 

 وتن يباا.

إعداد االية المناسبة  -    √ √
لتطبيق المنهق 
الم سسس وس إدارة 
اهنشطة الجامعية  

 وتن يباا.

تشةةةكيل لجنةةةة مةةةن  -
ذوي اتختصةةاص 
لبنةةةةةةةةةةةةةةةاء مةةةةةةةةةةةةةةةنهق 

 م سسس.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
 وعمداء الكليات.

- 

تشكيل مجالس  5.2.1
استشارية للكليات 

 اهااديمية.

عدد مهللاا ر  - √ √ √ √ √
اجتماعات المجالس 

 اتستشارية.

قةةةةةةةةةرارات تشةةةةةةةةةكيل  -
المجةةةةةةةةالس علةةةةةةةةى 
المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتويات 

 جميعها.

 - عمداء الكليات.
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 التنفيذفترة 
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تو يف  3.1 
ذنفمة إدارة 
المعلومات 

 وس الجامعة.

روت مستوا التنسيق  1.3.1
والتعاون المعلوماتس 

إدارة الجامعة  بين
والوحدات اهااديمية 

 واإلدارية.

تطوير مستوا  -    √ √
التنسيق والتعاون 
المعلوماتس بين 
إدارة الجامعة 

والكليات 
والعمادات 

 والدوائر والمراا .

ت عيةةةةةةةةةةةل مر ةةةةةةةةةةة   -
الهللااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 

 والمعلومات.

مجةةةةةةةةةةةةةةةالس الكليةةةةةةةةةةةةةةةاتع 
ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةديرو الةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوائر 
والمرااةةةةةةةةة  والمكاتةةةةةةةةةبع 
ومر ةةةةةةةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةةةةةةةوب 

 والمعلومات.

- 

تطوير الموقت  2.3.1
اإللكترونس بما يهللاقق 
متطلبات العمل 
اهااديمس واإلداري 

 والمجتمعس.

مراجعة تطوير  -     √
الموقت اإللكترونس 
للجامعة سنويا 
للتأاد من جودة 
متطلبات العمل 

اهااديمس 
واإلداري 

 والمجتمعس.

تهللاديد احتياجات  -
 الموقت.

اتطالا على  -
 المواقت العالمية.

لجنةةةةةةةةةةةة تشةةةةةةةةةةةكيل  -
للتطوير من ذوي 

 اتختصاص.

مجةةةةةةةةةةةةةةةالس الكليةةةةةةةةةةةةةةةاتع 
ومةةةةةةةةةةةةةةةةةةديرو الةةةةةةةةةةةةةةةةةةدوائر 
والمرااةةةةةةةةة  والمكاتةةةةةةةةةبع 
ومر ةةةةةةةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةةةةةةةوب 

 والمعلومات.

3000 

تطوير نفال مهللاوسب  3.3.1
للصادر والوارد بين 
اليات الجامعة 
ودوائراا ومراا اا 

 ومكاتبها جميعها.

إعداد معايير  -     √
تطوير نفال 
الصادر والوارد 

 ليات بين 
الجامعة ودوائراا 
 ومراا اا جميعها.

تقدير  -
اتحتياجات من 
خالا اتطالا 
على النفال 
المعموا به وس 

 الجامعة.
تشةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةة  -

 لتطوير النفال.

مجةةةةةةةةةةةةةةةالس الكليةةةةةةةةةةةةةةةاتع 
مديرو الةدوائر والمرااة  
والمكاتةةةةةةةةةةةةةبع ومر ةةةةةةةةةةةةة  
 الهللااسوب والمعلومات.

10000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تطوير البوابة  4.3.1  
 اإللكترونية للجامعة.

إعداد معايير تطوير  -   √ √ √
 البوابة اإللكترونية.

تشةةةكيل لجنةةةة مةةةن  -
ومر ةةة  الهللااسةةةوب 

 والمعلومات.

مجةةةةةةةةالس الكليةةةةةةةةاتع 
مةةةةةةةةةةةةةةةديرو الةةةةةةةةةةةةةةةدوائر 
والمرااةةة  والمكاتةةةبع 
ومر ةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةوب 

 والمعلومات.

- 

تطوير خطة للتهللاوا  5.3.1
من التعليم النمطس 

 إلى اإللكترونس.

مدا قابلية الخطة  - √ √ √ √ √
للتطبيق المعدة 

 العملس.

مواوقة ذصهللااب  -
 القرار.

تشكيل لجنة  -
لعمل دليل 

 استرشادي.

 بناء خطة. -

مجةةةةةةةةالس الكليةةةةةةةةاتع 
 ومجالس اهقسال.

200000 

تهللاسين خدمة الشبكة  6.3.1
العنكبوتية )اإلنترنت( 
الالسلكية وس 

 الجامعة.

تطوير خدمة  -    √ √
 اإلنترنت الالسلكس.

عقةةةةةةةةةةةد ات ا يةةةةةةةةةةةات  -
طويلةةةة اهمةةةد مةةةةت 
الشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةر ات 

 المتخصصة.

مر ةةةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةةةوب 
 والمعلومات.

40000 

تطوير  4.1
اهنفمة بما 
يتناسب مت 
المستجدات 
اهااديميةع 
ومستجدات 

التعليم 
 العالس.

تطوير اهنفمة بما  1.4.1
يتناسب مت 

المستجدات 
اهااديميةع 

ومستجدات التعليم 
 العالس.

قدرة اهنفمة على  - √ √ √ √ √
التكيف مت 

 المستجدات.

تشةةةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةةةة  -
للمراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والتطةةةةةةةةةةةوير مةةةةةةةةةةةن 
القيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات 
اهااديميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
واإلدارية وذعضةاء 
الهيئةةةةةة التدريسةةةةةية 

 والطلبة.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةةةةةةةةمان 
الجةةةةةةةةةةودةع وعمةةةةةةةةةةداء 

 الكليات.

2000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ األداءمؤشرات 

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

دراسة الو ت الراان  2.4.1  
لألنفمة والتعليمات 
 واإلجراءات وتطويراا.

نقاط قوة و عف  - √ √ √ √ √
 مهللاددة. 

وا هللاة ود يقة معايير  -
لتطوير اهنفمة 

والتعليمات 
 واإلجراءات.

تشةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةة  -
للمراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والتطةةةةةةوير مةةةةةةن 
القيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات 
اهااديميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
واإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
وذعضةةةاء الهيئةةةة 
التدريسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 والطلبة.

نائب الرئيسع ودائرة 
 ةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةودةع 

 وعمداء الكليات.

2000 

مراجعة وتطوير  3.4.1
الوصف الو ي س 
لكاوة وحدات 

 الجامعة.

ذاداف عامة وت صيلية  - √ √ √ √ √
لكل و ي ة مصاغة 
بدقة ووق المهللاددات 

 العلمية.
مهال رئيسة لكل و ي ة  -

مصاغة بدقة ووق 
 المهللاددات العلمية.

مهارات وم االت  -
مهللاددة لكل و ي ة 
مصاغة بدقة ووق 

 المهللاددات العلمية.
م شرات تقييم اهداء  -

لكل و ي ة مصاغة 
بدقة ووق المهللاددات 

 العلمية.

إعداد نماذج  -
الوصف 
 الو ي س.

عقةةد اجتماعةةات  -
لمراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
واعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 
الوصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف 
الةةةةو ي س لكاوةةةةة 
الو ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائف 
اإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 واهااديمية.

المةةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةةريةع 
و اوةةةةةةةةةةةةة الوحةةةةةةةةةةةةدات 
اإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 واهااديمية.

- 
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 محور الطلبة والبيئة الجامعية: الثاني المحور

 
 

 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تووير البيئة  .2
الجامعية الجاذبة 

التس تهللاقق 
واإلبداا التمي  

اهااديمس 
 والمعروس.

تع ي   1.2
الديمقراطية 

وثقاوة 
التسامح 
والتعددية 
ممارسة 
 وتطبيقا.

ت عيل دور اهندية  1.1.2
الطالبية التس تر   
على  يم المواطنة 
الصالهللاة وتشجيت 
مشار ة الطلبة وس 

 نشاطاتها.

عدد الطلبة  - √ √ √ √ √
المشار ين وس 
نشاطات اهندية 

 الطالبية.

إعةةةةةداد السياسةةةةةات  -
واإلجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات 
المتعلقةةةةة باهنديةةةةة 
الطالبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 وت عيلها.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
الطلبةةةةةةةةةةةع ومجلةةةةةةةةةةس 

  مان الجودة.

2500 

تنفيم برامق توعية  2.1.2
للطلبة بأامية 
المشار ة الديمقراطية 
 على  اوة المستويات.

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ورش  - عدد برامق التوعية. - √ √ √ √ √
ولقةةةةةةاءات وصةةةةةةلية 

 مت الطلبة.

شةةةةةةةةةةةةةةةة ون عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة 
 الطلبة.

20000 

زيادة اهنشطة التس  3.1.2
تهدف إلى تع ي   يم 
اتنتماء والمواطنة من 
ندوات ومهللاا رات 

 ميدانية.

عدد اهنشطة  - √ √ √ √ √
الهادوة لتع ي   يم 

 اتنتماء والمواطنة.

تهللاديد اتحتياجات  -
التدريسية 
 واإلدارية.

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد ورش  -
ولقةةةةةةاءات لتع يةةةةةة  
 ةةةةةةةةةةةةةةيم اتنتمةةةةةةةةةةةةةةاء 

 والمواطنة.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
الطلبةةةةةةةةع والوحةةةةةةةدات 
اهااديميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 واإلدارية.

20000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

مراجعة تعليمات  4.1.2  
مجلس الطلبة واهندية 
الطالبية لتوسيت 
قاعدة المشار ة 

 الطالبية.

نسبة مشار ة الطلبة  - √ √ √ √ √
وس نشاطات مجلس 
الطلبة واهندية 

 الطالبية.

تشكيل لجنة  -
لمراجعة تعليمات 
مجلس الطلبة 

 الطالبية. واهندية

ت عيةةةةةةةل اهنشةةةةةةةطة  -
الطالبيةةةةةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةةةةةس 

 الجامعة.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
 الطلبة.

15000 

تشجيت الطلبة على  5.1.2
المشار ة ال اعلة وس 
انتخابات مجلس 

 الطلبة.

نسبة مشار ة الطلبة  - √ √ √ √ √
وس انتخابات مجلس 

 الطلبة.

عقةةةةةةةةةةةةةةد لقةةةةةةةةةةةةةةاءات  -
توعوية تنتخابات 

 مجلس الطلبة.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
 الطلبة.

1000 

توسيت قاعدة  6.1.2
المشار ة الطالبية وس 

 البرامق الوطنية.

عدد الطلبة  - √ √ √ √ √
المشار ين وس 
البرامق الشبابية 

 الوطنية.

ت عيةةةةةةةل اهنشةةةةةةةطة  -
الطالبيةةةةةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةةةةةس 

 الجامعة

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
 الطلبة.

15000 

تطوير وتن يب برامق  7.1.2
 تدريبية للطلبة.

عدد البرامق  - √ √ √ √ √
 التدريبية المقدمة.

إعةةةةةةةةةةةداد برنةةةةةةةةةةةامق  -
 تدريبس للطلبة.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
الطلبةةةةةةةةةةةةةع ومر ةةةةةةةةةةةة  
اتستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 

 والتدريب.

20000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تووير  2.2 
مصادر 

التعليم والتعلم 
ووسائلهما 

بما يتناسب 
والمستجدات 

التقنية 
 الهللاديثة.

تووير القاعات الب ية  1.2.2
بما يالئم العملية 
التعليمية الهللاديثة 
 لتهللاقيق ذاداف البرامق

 .اهااديمية

تر يب القاعات  -    √ √
 الب ية.

مواوقةةة ذصةةهللااب  -
 القرار.

تهللاديةةةةد احتياجةةةةات  -
ومةةةةةةةةواد القاعةةةةةةةةات 

 الب ية.

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوازل 
والعطةةةاءاتع ومر ةةة  
الهللااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتع 
ومجلةةةةةةةةةةةس  ةةةةةةةةةةةمان 

 الجودة.

40000 

العمل على تطبيق  2.2.2
ذحدث وسائل التعليم 

 وتقنياته.

إدارة استخدال نفال  - √ √ √ √ √
( LMSالتعلم )

 الت اعلس.

تهللاديةةةةةةةةد الوسةةةةةةةةائل  -
والتقنيةةات الهللاديثةةةة 

 المطلوبة.

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة اللةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوازل 
والعطةةةاءاتع ومر ةةة  
الهللااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةةاتع و ليةةةةة 
العلةةةةةةةةةول الهللااسةةةةةةةةةوبية 

 والمعلوماتية.

20000 

تدريب ذعضاء ايئة  3.2.2
التدريس على 
استخدال التقنيات 

 .الهللاديثة وس التعليم

ذعضاء ايئة تدريب  - √ √ √ √ √
التدريس على 
استخدال التقنيات 
الهللاديثة وس التدريس 

 .اسنوي  

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد دورات  -
 تدريبية.

مر ةةةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةاتع ودائةةةةرة 
المةةةةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةةةةةرية 
)قسةةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةةدريب 
والتطةةوير(ع ومجلةةس 

  مان الجودة.

10000 

إعداد خطة عمل  4.2.2
لتطبيق التعليم 

 .اإللكترونس بالجامعة

تشةةةكيل لجنةةةة مةةةن  - خطت العمل.إعداد  -    √ √
ذوي 

 اتختصاص.

مر ةةةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةةاتع و ليةةةةة 
العلةةةةةةةةةول الهللااسةةةةةةةةةوبية 

 والمعلوماتية.

- 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تطوير  3.2 
جاذبية البيئة 
الجامعية بما 
يهللاقق ذعلى 
مستوا من 

التمي  
التكنولوجس 

والتقنس 
ويهللا   التمي  

اإلبداعس 
للطلبة 

 والعاملين.

تهللاديه البنية التهللاتية  1.3.2
للجامعةع التقنية 

وتطوير خدمات 
المكتبة اإللكترونية 

 .والتعليم اإللكترونس

تهللاديه البنية  -    √ √
التهللاتية التقنية 

 للجامعة.

مواوقةةةةةةةةة ذصةةةةةةةةهللااب  -
 القرار.

تهللاديةةةةةةةةد اهمةةةةةةةةاان  -
والخةةدمات المنةةوي 

 تطويراا.

دائرة المكتبةةع ودائةرة 
 ةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةودةع 
ومر ةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةوب 

 والمعلومات.

1000000 

جاذبية البيئة تطوير  2.3.2
الجامعية بما يتناسب 
والتوست المستمر وس 
المبانس والمنشآتع 
بضمنها التطوير 
والتنفيم العال 
المستمر لل ضاءات 
الخارجية من مناطق 
خضراء ومناطق 
تجمت الطلبة 
والمالعب الريا ية 
ومواقف السيارات 
بإعداد مناسبة وتوزيت 
منتفم داخل موقت 

 الهللارل الجامعس.

جماليةةة المنفةةر العةةال  - √ √ √ √ √
للهللاةةةةةةةةةةةةرل الجةةةةةةةةةةةةامعسع 
سةةةهولة الوصةةةوا إلةةةى 
المواقةةةةةةةةةت المطلوبةةةةةةةةةةع 
توور مناطق الجلةوس 
والراحةةةة المناسةةةبة وةةةس 
ال ضةةةاءات الخارجيةةةةة 

 للجامعة.

إنجاز مراوق  -
الجامعة الريا ية 
 الثقافية والترويجية.

مواوقةةةةةةةةة ذصةةةةةةةةهللااب  -
 القرار.

تهللاديةةةةةةةةد اهمةةةةةةةةاان  -
 المراد تطويراا.

دائةةةةةةةةةةةةةةةةرة الهندسةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والخدمات العامة.

7500000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تع ي  وتء  4.2 
ور ا الطلبة 

وتهللاسين 
مستوا 

الخدمات 
 المقدمة لهم.

تع ي  دور اإلرشاد  1.4.2
اهااديمس لمتابعة 
الطلبة وس البرامق 

 اهااديمية.

مستوا  - √ √ √ √ √
ر ا الطلبة 
عن خدمات 

اإلرشاد 
 اهااديمس.

مراجعة تعليمات وخدمات  -
 اإلرشاد اهااديمس الهللاالية.

دليل اإلرشاد إعداد  -
 اهااديمس.

عقةةةةةد ورش عمةةةةةل لتع يةةةةة   -
 دور اإلرشاد اهااديمس.

الكليةةةةةةةةةات واهقسةةةةةةةةةال 
اهااديميةةةع ومجلةةس 
 ةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةودةع 
وعمةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةة ون 

 الطلبة.

5000 

تطوير اإلرشاد  2.4.2
الن سس واتجتماعس 
لمراعاة اتحتياجات 
المتغيرة والمت ايدة 

 للجسم الطالبس.

مستوا  - √ √ √ √ √
الطلبة ر ا 

عن خدمات 
اإلرشاد 
الن سس 

واتجتماعس
. 

اإلرشةةةةةاد إعةةةةةداد إجةةةةةراءات  -
 .الن سس واتجتماعس

الكليةةةةةةةةةات واهقسةةةةةةةةةال 
اهااديميةةةع ومجلةةس 

  مان الجودة.

5000 

عقد اللقاءات الدورية  3.4.2
مت الطلبة على 
مستوا اهقسال 
والكليات والتعرف 

 على احتياجاتهم.

مسةةةةةتوا ر ةةةةةا  - √ √ √ √ √
وةةةةةةةةةةس الطلبةةةةةةةةةةة 

ذقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
 الكليات.

عدد  -
اللقاءات وس 

 السنة.

عقد لقاءات دورية مت  -
 الطلبة.

مستويات ر ا ووتء  دراسة -
الطلبة المتعلقة بكاوة 

 الجوانب.

تهللاديد اهسباب والمعوقات  -
 التس تخ   الر ا والوتء.

تهللاديةةةةةةد آليةةةةةةات وإجةةةةةةراءات  -
وذوكةةةةةار تع يةةةةة  مسةةةةةتويات 
وتء ور ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةا طلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الجامعة.

الكليةةةةةةةةةات واهقسةةةةةةةةةال 
اهااديميةةةةةةةع ودائةةةةةةةرة 

  مان الجودة.

5000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تشجيت اهنشطة  4.4.2  
الالمنهجية وتطويراا 
والتشار ية بين الطلبة 
وذعضاء الهيئة 

 التدريسية.

مراجعةةةةةةةةةةةةةةة اهنشةةةةةةةةةةةةةةطة  - √ √ √ √ √
الهللااليةةةةةةةةةةةةةةةةةةة واقتةةةةةةةةةةةةةةةةةةراح 
مجةةةةةةةةةةةةةاتت وذسةةةةةةةةةةةةةاليب 

 تطويراا.

عدد وتنوا  -
النشاطات الت اعلية 
بين الطلبة وذعضاء 

 ايئة التدريس.

عقد لقاءات وصلية  -
 مت الطلبة.

ت عيةةةةةةةل اهنشةةةةةةةطة  -
 الطالبية.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
 الطلبةع والكليات.

5000 

تطوير وتهللاسين  5.4.2
مستوا الخدمات 
الترويهية المقدمة 

 للطلبة.

مستوا ر ا الطلبة  - √ √ √ √ √
عن الخدمات 

 المقدمة لهم.

اسةةةةةةةةةةةةتبانة تقيةةةةةةةةةةةةيم  -
مسةةةةةةةةةةةتوا ر ةةةةةةةةةةةةا 
الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةة عةةةةةةةةةةةةةةةةن 
الخةةدمات المقدمةةة 

 لهم.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
وعمةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةة ون 

 الطلبة.

20000 

رعاية الطلبة  6.4.2
المتمي ين وتقديم 
الجوائ  التشجيعية 

 لهم.

نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  - √ √ √ √ √
 .االمتمي ين ذااديمي  

تكريم الطلبة  -
 المتمي ين.

تكةةةةةةةةةةةةريم الطلبةةةةةةةةةةةةة  -
 المتمي ين.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
 الطلبةع والكليات.

25000 

تووير ورص لتدريب  7.4.2
 وتبادا الطلبة.

عدد الطلبة  - √ √ √ √ √
المست يدين من 
ورص التدريب 

 والتبادا.

ت عيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل دور  -
المكتةةةةةةةب الةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الخارجية.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
الطلبةةةةع والعمةةةاداتع 
والمكتةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 الخارجية.

20000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

إشرا  الطلبة وس  8.4.2  
بهللاوث ذعضاء ايئة 
التدريس التس يقومون 

 بإجرائها.

عدد الطلبة  - √ √ √ √ √
المشار ين وس 
مشاريت ودراسات 
ذعضاء ايئة 

 التدريس.

دعم اهبهللااث  -
 المشتر ة.

ربةةةةةةةةةةةت موا ةةةةةةةةةةةيت  -
اهبهللاةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاث 
المشةةةةةةةةةةةتر ة مةةةةةةةةةةةت 
احتياجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 المجتمت المهللالس.

الكليةةةةةةةةةات واهقسةةةةةةةةةال 
 اهااديمية.

20000 

تطوير برامق خاصة  9.4.2
لمساعدة الطلبة 

 .االمتعثرين ذااديمي  

نسبة الطلبة  - √ √ √ √ √
 .اذااديمي  المتعثرين 

تهللاديةةةةةةةةةةةد الطلبةةةةةةةةةةةة  -
المتعثةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرين 

 .اذااديمي  

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
 الطلبةع والكليات.

20000 

توثيق العقوبات للهللاد  10.4.2
من  اارة العنف 
الطالبس والسلو يات 

 الخاطئة.

عدد المخال ات  - √ √ √ √ √
الطالبية المسجلة 

 .اسنوي  

إصةةةةةةةةدار نشةةةةةةةةرات  -
توعويةةةة للهللاةةةد مةةةن 

  اارة العنف.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
 الطلبة.

5000 

تنمية مهارات  5.2
وقدرات 
الطلبة 

والعمل على 
صقل 

شخصياتهم 
 ومواابهم.

ت عيل دور اهندية  1.5.2
الطالبية وس تنفيم 

 ورعاية اهنشطة.

عدد اهنشطة التس  - √ √ √ √ √
تنفمها اهندية 

 .االطالبية سنوي  

إنشةةةةةةةةةةةاء اهنديةةةةةةةةةةةة  -
 الطالبية.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
 الطلبة.

5000 

التوست وس إقامة  2.5.2
اهنشطة الريا ية 
والثقافية وال نية 
وتوسيت قاعدة 
المشار ة الطالبية 

 ويها.

عةةةةةةةةةةةةةةدد النشةةةةةةةةةةةةةةاطات  - √ √ √ √ √
 .االمنفمة سنوي  

عدد الطلبة  -
المشار ين وس 

 .االنشاطات سنوي  

إقامةةةةةةةةة اهنشةةةةةةةةطة  -
الريا ية والثقافية 

 وال نية.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
 الطلبة.

5000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

ندوات التوست وس عقد  3.5.2  
الثقاوة العامة 

والمهللاا رات 
 المتخصصة.

عدد الندوات  - √ √ √ √ √
 المنفمة سنويا.

عقةةةةةةةةةةةةةةةد نةةةةةةةةةةةةةةةدوات  -
ومهللاا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 

 بالثقاوة العامة.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
 الطلبة.

5000 

تطوير المجالت  4.5.2
الطالبية وتهللاسين 
توزيعها وتوسيت قاعدة 

 المشار ة ويها.

دوريةةةةةةةةةةةةةةةةةة إصةةةةةةةةةةةةةةةةةدار  - √ √ √ √ √
 المجالت الطالبية.

مستوا انتشار  -
 المجالت الطالبية.

تشةةةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةةةة  -
إلعةةةةداد المجةةةةالت 

 الطالبية.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
 الطلبة.

5000 

إقامة المعارض  5.5.2
العلمية والثقافية 
وال نية إلبراز إبداعات 

 الطلبة وإنجازاتهم.

عدد المعارض  - √ √ √ √ √
 .االمنفمة سنوي  

إعداد سياسة  -
 اتبداعات.

 إقامة المعارض. -

شةةةةةةةةةةةةةةةة ون عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة 
الطلبةةةةةةةةع والكليةةةةةةةاتع 
ومجلةةةةةةةةةةةس  ةةةةةةةةةةةمان 
الجةةةةةةةةةةةةةةودةع ودائةةةةةةةةةةةةةةرة 
اإلعةةةةةالل والعالقةةةةةات 

 العامة.

20000 

تنفيم المسابقات  6.5.2
العلمية واهدبية 
والثقافية والريا ية 
وتخصيص جوائ  
للطلبة وس المجاتت 

 المختل ة.

عةةةةةةةةةةةةةةدد المسةةةةةةةةةةةةةةابقات  - √ √ √ √ √
 . االمنفمة سنوي  

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -
المشةةةةةةةةةةةةةةةةار ين وةةةةةةةةةةةةةةةةس 

 .االمسابقات سنوي  
عدد الطلبة  -

الهللااصلين على 
 جوائ  تقديرية.

ت عيل دور عمادة  -
 ش ون الطلبة.

تكةةةةةةةةةةةةريم الطلبةةةةةةةةةةةةة  -
ال ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةائ ين 

 المسابقات.ب

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
الطلبةةةةةةةةع والكليةةةةةةةاتع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةرة اإلعةةةةةةةةةةةةةةالل 

 والعالقات العامة.

15000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تنفيم رحالت علمية  7.5.2  
 وترويهية.

عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد الةةةةةةةةةةةةةةةةةرحالت  - √ √ √ √ √
 .االمنفمة سنوي  

عدد الطلبة  -
 .االمشار ين سنوي  

ت عيل دور عمادة  -
 ش ون الطلبة.

إعةةةةةةةةداد تعليمةةةةةةةةات  -
الةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرحالت 

 الطالبية.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
الطلبةةةةةةةةع والكليةةةةةةةاتع 
ومجلةةةةةةةةةةةس  ةةةةةةةةةةةمان 
الجةةةةةةةةةةةةةةودةع ودائةةةةةةةةةةةةةةرة 
اإلعةةةةةالل والعالقةةةةةات 

 العامة.

10000 
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 البحث العلمي والدراسات العليامحور : الثالث المحور

 
 

 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

اترتقاء بمستوا  .3
البهللاه العلمس 

والدراسات العليا 
خاصة البهللاه 

العلمس التطبيقس 
المرتبت بخطت 

 التنمية.

دعم وتطوير  1.3
البهللاه 
العلمس 
 وتسويقه.

ت عيل دور عمادة  1.1.3
البهللاه العلمس 
والدراسات العليا 
ولجان البهللاه العلمس 
على مستوا الكليات 

 واهقسال.

إعةةةةةةةداد خطةةةةةةةة البهللاةةةةةةةه  - √ √ √ √ √
 العلمس.

إصدار مجالت  -
مهللاكمة وس علمية 
مختلف 

التخصصات 
 العلمية.

خطةةةةةةةةةةةةةةةةة بهللاةةةةةةةةةةةةةةةةةه  -
 علمس.

تشةةةةةةةةةةةةكيل لجةةةةةةةةةةةةان  -
علةةةةةةةةةةةةى مسةةةةةةةةةةةةتوا 
الجامعةةة والكليةةات 

 واهقسال.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةةةاع عمةةةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةاتع وقسةةةةةةةةةةةةةم 

 التدريب والتطوير.

5000 

عقد دورات تدريبية  2.1.3
وورش متخصصة 
لطلبة الدراسات العليا 

 .البهللاثيةلتنمية قدراتهم 

إنجةةةةةاز دروات تدريبيةةةةةة  - √ √ √ √ √
 لطلبة الدراسات العليا.

عدد الدورات  -
التدريبية وورش 
العمل السنوية لطلبة 
الدراسات العليا 
لتنمية قدراتهم 

 البهللاثية.

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد دورات  -
تدريبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وورش 
 عمل متخصصة. 

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةاتع وقسةةةةةةةةةةةةةم 

 والتطوير.التدريب 

15000 

إنشاء قاعدة بيانات  3.1.3
متكاملة بالتجهي ات 
واإلمكانات البهللاثية 
المتوورة وس الجامعة 

 لالست ادة منها.

تطوير قاعدة  - √ √ √ √ √
 البيانات.

تشكيل لجنةة لبنةاء  -
 قاعدة معلومات.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةاتع وقسةةةةةةةةةةةةةم 

 والتطوير.التدريب 

7000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

إنشاء قاعدة بيانات  4.1.3  
باتاتمامات 

 والمشاريت البهللاثية.

وجود قاعدة بيانات  - √ √ √ √ √
باتاتمامات 

 والمشاريت البهللاثية.

تشةةكيل لجنةةة لبنةةاء  -
 قاعدة البيانات.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 

 الكليات.

7000 

إصدار تقرير سنوي  5.1.3
لملخصات اإلنتاج 

 العلمس.

توزيت التقرير  - √ √ √ √ √
السنوي على 

 الكليات المختل ة.

تشةةةةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةةةةةة  -
التقريةةةةةةةةةةر إلعةةةةةةةةةةداد 
 السنوي.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 

 العليا.

5000 

إنشاء قاعدة بيانات  6.1.3
ب رص الدعم للبهللاه 
العلمس وتعميمها على 
ذعضاء ايئة 

 التدريس.

وجود قاعدة بيانات  - √ √ √ √ √
التمويل ب رص 

والدعم. عدد 
البهللاوث المنج ة 

 سنويا.

تشةةكيل لجنةةة لبنةةاء  -
 قاعدة البيانات.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 

 الكليات.

7000 

التقييم الدوري هداء  7.1.3
ذعضاء الهيئة 
التدريسية وس البهللاه 

 العلمس.

عدد البهللاوث  - √ √ √ √ √
 .االمنج ة سنوي  

 خطة بهللاه علمس  -
احتياجات ذعضاء  -

ايئة التدريس 
 والطلبة.

دورات وبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامق  -
 تدريبية 

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةاتع وقسةةةةةةةةةةةةةم 

 التدريب والتطوير.

10000 

تشجيت المشاريت  8.1.3
البهللاثية المشتر ة التس 
تقول بها ورق بهللاثية 
 متعددة التخصصات.

عدد المشاريت  - √ √ √ √ √
 المشتر ة.البهللاثية 

دعةةةةةةةةةةةةةم اهبهللاةةةةةةةةةةةةةاث  -
 العلمية المشتر ة.

ربةةةةةةةةةةةةت موا ةةةةةةةةةةةةيت  -
اهبهللاةةاث المشةةتر ة 
بتلبيةةةةةةة احتياجةةةةةةات 

 المجتمت.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 

 الكليات.

500000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تشجيت وتنفيم  9.1.3  
الم تمرات العلمية 
وورش العمل 

 المتخصصة.

عةةةةةةةةةةدد اهبهللاةةةةةةةةةةاث  - √ √ √ √ √
المنشةةةةةةةةورة سةةةةةةةةنويا 
هعضةةةةةةةةةاء ايئةةةةةةةةةة 

 التدريس.
عدد ورش العمل  -

والدورات التدريبية 
لنشر ثقاوة 

 البهللاه العلمس.

تهللاديةةةةةةةةد اتحتياجةةةةةةةةات  -
 التدريبية البهللاثية.

إعةةةداد بةةةرامق تدريبيةةةة  -
 متخصصة.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةاتع وقسةةةةةةةةةةةةةم 

 التدريب والتطوير.

15000 

تشجيت وتهللا ي   10.1.3
ذعضاء ايئة التدريس 
على نشر ذبهللااثهم وس 
مجالت عالمية 

 .مهللاكمة

عدد اهبهللااث  - √ √ √ √ √
المنج ة والمنشورة 
وس المجالت 
العالمية المهللاكمة 

 سنويا.

قاعةةةةةةةةةةةةةةةةةدة بيانةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
للمجةةةةةةةةةالت العلميةةةةةةةةةة 

 المهللاكمة.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةةةاع عمةةةةةةةةةةةةةةةداء 

 الكليات.

50000 

تع ي  وتنمية التعاون  11.1.3
المهللالية مت الجامعات 

والعربية والعالمية وس 
 مجاا البهللاه.

عدد المشاريت  - √ √ √ √ √
المشتر ة مت 
جهات خارج 

 الجامعة.

تهللاديةةةةةةةةد اتحتياجةةةةةةةةات  -
 التدريبية البهللاثية.

إعةةةداد بةةةرامق تدريبيةةةة  -
 متخصصة.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةاتع وقسةةةةةةةةةةةةةم 

 التدريب والتطوير.

20000 

تشجيت وتطوير  12.1.3
وتبادا ال يارات 

 البهللاثية.

عدد وتنوا  - √ √ √ √ √
 ال يارات البهللاثية.

دعم اهبهللاةاث العلميةة  -
 المشتر ة.

ربةةةةةةةةةةةةةةةةةت موا ةةةةةةةةةةةةةةةةةيت  -
اهبهللاةةةةةةاث المشةةةةةةتر ة 
بتلبيةةةةةةةةةةةة احتياجةةةةةةةةةةةات 

 المجتمت.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 

 الكليات.

25000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 الفرعيةاألهداف 

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تسويق منتجات  13.1.3  
 البهللاه العلمس.

عدد اهبهللااث التس  - √ √ √ √ √
 تم تسويقها.

تشةةةةةةجيت الكليةةةةةةةات  -
علةةةةةةةةةةةةةى تسةةةةةةةةةةةةةويق 
منتجاتهةةةةا البهللاثيةةةةة 
ومكاوةةةةةأة المتميةةةةة  

 منها.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةاع والكليةةةةةةةةةاتع 
 واهقسال اهااديمية.

- 

دعم وتطوير  2.3
برامق 

الدارسات 
 العليا.

العمل على استهللاداث  1.2.3
برامق دراسات عليا 
 جديدة مواابة
تحتياجات السوق 

 المهللالس والعربس.

عدد البرامق التس تّم  - √ √ √ √ √
 استهللاداثها.

مواوقةةةةةةةة ذصةةةةةةةهللااب  -
 القرار.

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
احتياجةةات السةةوق 
 المهللالس والعربس.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةاتع وقسةةةةةةةةةةةةةم 

 التدريب والتطوير.

لكل  /5000
تخصص 
)وزارة(ع 

تكل ة  /1000
 إدارية

عقد دورات تدريبية  2.2.3
وورش متخصصة 
لطلبة الدراسات العليا 
 .لتنمية قدراتهم البهللاثية

إنجاز دروات تدريبية  - √ √ √ √ √
لطلبةةةةةةةةةةةةة الدراسةةةةةةةةةةةةات 

 العليا.
عدد الدورات  -

التدريبية وورش 
العمل السنوية لطلبة 
الدراسات العليا 
لتنمية قدراتهم 

 البهللاثية.

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد دورات  -
تدريبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة وورش 
 عمل متخصصة. 

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةاتع وقسةةةةةةةةةةةةةم 

 التدريب والتطوير.

5000 

تبّنس خطة ابتعاث  3.2.3
للطلبة اهردنيين بما 
يتناسب واحتياجات 

 الجامعة المستقبلية.

إعداد معايير اجتياز  - √ √ √ √ √
الطلبة المنوي 

 ابتعاثهم.

 خطة ابتعاث. -
 خطة متابعة. -

دراسةةةة احتياجةةةةات  -
السةةةةةةةةوق المهللالةةةةةةةةس 

 والعربس.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةاتع وقسةةةةةةةةةةةةةم 

 التدريب والتطوير.

حسب عدد 
المبتعثين 

لكل  30000)
 مبتعه(
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 التنفيذفترة 
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تع ي  دور  3.3 
البهللاه 

العلمس وس 
تهللاقيق 
الشرااة 

ال اعلة مت 
ااوة 

القطاعات 
المهللالية 
 .المختل ة

ربت البهللاه العلمس  1.3.3
باهولويات الوطنية 
وتعميم ذلد على 
ذعضاء ايئة التدريس 
وطلبة الدراسات 

 العليا.

مدا معروة ذعضاء  - √ √ √ √ √
ايئة التدريس وطلبة 
الدراسات العليا 

 اهولويات الوطنية.

 خطة بهللاه علمس  -
احتياجات ذعضاء  -

ايئة التدريس 
 والطلبة.

دورات وبةةةةةةةةةةةةةةةةةرامق  -
 تدريبية.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةاتع وقسةةةةةةةةةةةةةم 

 التدريب والتطوير.

5000 

توجيه دعم البهللاه  2.3.3
العلمس إلى مجاتت 
البهللاه والتطوير ذات 
اهولوية واتاتمال 

 الوطنس.

نسبة اهبهللااث وس  - √ √ √ √ √
مجاا اهولويات 
الوطنية إلى 
اهبهللااث وس 

 الكليات.

اتحتياجةات تهللاديةد  -
 التدريبية البهللاثية.

إعةةةةةةةةةةةةةةداد بةةةةةةةةةةةةةةرامق  -
تدريبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 متخصصة.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةاع وعمةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةاتع وقسةةةةةةةةةةةةةم 

 التدريب والتطوير.

5000 

تع ي  وتشجيت  3.3.3
 اهبهللااث التطبيقية.

نسبة اهبهللااث  - √ √ √ √ √
التطبيقية إلى 

 اهبهللااث الكلية.

قاعةةةةةةةةةةةدة بيانةةةةةةةةةةةات  -
العلميةةةة للمجةةةالت 
 المهللاكمة.

عمةةةةةةةةةةةةةةةادة البهللاةةةةةةةةةةةةةةةه 
العلمةةةةةةس والدراسةةةةةةات 
العليةةةةةةةةةةةةةةةاع عمةةةةةةةةةةةةةةةداء 

 الكليات.

50000 
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 محور التسويق واإلعالم والشراكة المجتمعية: الرابع المحور

 
 

 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

المسؤولة عن الجهة 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تسويق برامق  .4
وذنشطة الجامعة 
وت عيل تواجداا 
 مهللالي ا وإقليمي ا.

تع ي  صورة  1.4
الجامعة من 
خالا زيادة 
الت اعل مت 

المجتمت 
 .المهللالس

تع ي  دور الجامعة  1.1.4
وس تقديم الخدمات 

 للمجتمت المهللالس.

عدد الدراسات التس  - √ √ √ √ √
ذجريت للتعرف إلى 

 مشكالت المجتمت.
عدد المشكالت  -

المجتمعية التس 
ساامت الجامعة وس 

 تشجيعها وحلها.

دراسة المشكالت  -
التس يعانس منها 
المجتمت والهللالوا 

 المالئمة.

إعةةةةةةةةةةةةةةداد بةةةةةةةةةةةةةةرامق  -
تشةةةةةخص وتعةةةةةالق 
المشةةةةةةةةكالت وةةةةةةةةس 

 المجتمت.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
الخارجيةع والكليةاتع 
وعمةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةة ون 

 الطلبة.

10000 

زيادة التواصل مت  2.1.4
قطاعات المجتمت 
المختل ة من خالا 
تنفيم اللقاءات 
الدورية والندوات 
وورش العمل داخل 

 الجامعة وخارجها.

عةةةةةةةةةةةةةةةةةدد اللقةةةةةةةةةةةةةةةةةاءات  - √ √ √ √ √
 الدورية.

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةدا تواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةل  -
الخةةةةةةةةةةةةةةةةةريجين مةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 الجامعة.

نتائق تهللاليل  -
 اتستبانات.

بناء جةدوا زمنةس  -
للقةةةةةةةةةةةةةاءات مةةةةةةةةةةةةةت 

 الخريجين.

عقةةةةةةةةةةةةةد لقةةةةةةةةةةةةةاءات  -
دوريةةةةةةةةةةةةةةةةةة مةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 
قطاعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 المجتمت.
إعةةةداد اتسةةةتبانات  -

 ذات العالقة.

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةةةةةجيلع ومر ةةةةةة  
الهللااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلوماتع وعمادة 
شةةةةةةةةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 الخارجيةع والكليات.

25000 

زيادة إمكانية است ادة  3.1.4
المجتمت المهللالس من 
مراوق الجامعة 

 المختل ة.

عدد النشاطات  - √ √ √ √ √
المجتمعية التس 
تستخدل مراوق 

 الجامعة.

تهللاديةةةةةةةةد اهمةةةةةةةةاان  -
المةةةةةةراد اتسةةةةةةت ادة 

 منها.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
والوحدات اهااديمية 

وعمةةةةةةةادة واإلداريةةةةةةةةع 
 ش ون الطلبة.

5000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تنفيم اهيال  4.1.4  
المجتمعية الم توحة 
واليول الو ي س 
السنوي لتعريف 
المجتمت المهللالس 
بتخصصات الجامعة 
ومراوقها واإلمكانات 

 المتوورة ويها.

عدد اهيال  - √ √ √ √ √
المجتمعية 

الم توحة المنفمة 
 .اسنوي  

عدد المشار ين  -
باليول الو ي س 

 السنوي.

 بناء جدوا زمنس. -

عقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد اهيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال  -
المجتمعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الم توحة.

دعةةةةةةةةةةوة خريجةةةةةةةةةةس  -
 الجامعة

دائةةرة القبةةوا والتسةةجيلع 
ومر ةةةةةةةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةةةةةاتع وعمةةةةةةةادة 
ش ون الطلبةع والمكتةب 
الةةةةةةةةةةةةةةدولس والعالقةةةةةةةةةةةةةةات 

 الخارجيةع والكليات.

5000 

تع ي  مساامة  5.1.4
الجامعة وس المبادرات 
المجتمعية والبرامق 
التطوعية على  اوة 

 المستويات.

عةةةةةةةةةدد م سسةةةةةةةةةات  - √ √ √ √ √
المجتمةةةت التةةةس تةةةم 

 التواصل معها.
عدد  - -

المبادرات 
والبرامق 

التطوعية التس 
 يتم تن يباا.

عقةد اتت ا يةةات مةةت  -
الم سسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 المجتمعية.
تشةةكل مجموعةةةات  -

طالبيةةةة مةةةن  اوةةةة 
 الكليات.

عمةةةةادة شةةةة ون الطلبةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةات الخارجيةةةةةةةةع 

ومر ةةةةةةةةةةةةةة  والكليةةةةةةةةةةةةةةاتع 
اتستشةةةارات والتةةةدريبع 
ومر ةةةةةةةةةةةةةةةةة  اهعمةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 
الرياديةةةةةةةةةةةة والمبةةةةةةةةةةةادرات 

 المجتمعية.

5000 

بناء شرااة  2.4
واعلة مت 
م سسات 
المجتمت 
المدنس 
 .المختل ة

إبرال ات ا يات شرااة   1.2.4
مت عدد من م سسات 
القطاا العال والخاص 

 ال اعلة.

تو يت ات ا يات  - √ √ √ √ √
 الشرااة.

عدد الشرااات  -
مت م سسات 

 المجتمت سنويا.

بناء قاعدة بيانات  -
م سسات 
 المجتمت.

توجيةةةةةةه الوحةةةةةةدات  -
 اإلدارية المعنية.

رئاسةةةةةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةات الخارجيةةةةةةةةع 
والكليةةةةةةةةةةةةةاتع وعمةةةةةةةةةةةةةادة 
شةةة ون الطلبةةةةع ومر ةةة  
اهعمةةةةةةةةةةةةةةةاا الرياديةةةةةةةةةةةةةةةة 
 والمبادرات المجتمعية.

5000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 الفرعيةاألهداف 

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

ت عيل ات ا يات  2.2.4  
الشرااة اتستراتيجية 
ومتابعة تن يباا بما 
يهللاقق المصالح 
المشتر ة للجامعة 

وشر ائها 
 اتستراتيجيين.

مدا واعلية تطبيق  - √ √ √ √ √
 ات ا يات الشرااة.

تطبيةةةةةةق ات ا يةةةةةةات  -
 الشرااة.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
والكليةةةةاتع والمكتةةةةةب 
الةةةةةةةدولس والعالقةةةةةةةةات 

 الخارجية.

5000 

بناء شرااة  3.4
مت الجامعات 

اإلقليميَّة 
والعالمية فيما 
يخص برامق 

 التوذمة.

الشرااة مت الجامعات  1.3.4
اإلقليميَّة والعالمية من 
خالا إبرال اتت ا يات 
اهااديمية ومب رات 
الت اامع وخاصة  

 برامق التوذمة.

إعداد آليات التعاون  - √ √ √ √ √
والشرااة مت عمادة 
البهللاه العلمس 
والدراسات العليا 
الخاصة بإبرال 
ات ا يات برامق 
التوذمة اهااديمية 

 وس الكليات.

تهللاديةةةةةةةةةةةةةةةةةد نةةةةةةةةةةةةةةةةةوا  -
اتت ا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 ومتطلباتها.
عةةةةةةةدد اتت ا يةةةةةةةات  -

 المبرمة.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
الخارجيةةةةةةع وعمةةةةةةداء 

 الكليات.

100000 

تمكين المراا   2.3.4
التخصصية وس 
الجامعة من تقديم 
برامق ودراسات تساام 

 اهاداف. وس تهللاقيق

إعداد آليات تمكين  - √ √ √ √ √
المراا  التخصصية 
وس تقديم البرامق 

 والدراسات.

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتطالعية 
لتهللاديةةةةةةةد البةةةةةةةرامق 
ومتطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 التنمية.
خطةةةةةةةةةةةةةةت عمةةةةةةةةةةةةةةل  -

 المراا .

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
الخارجيةةةةةةع وعمةةةةةةداء 

 الكليات.

15000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 الفرعيةاألهداف 

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تبادا ذعضاء ايئة  3.3.4  
التدريس والطلبة مت 
الجامعات اإلقليميَّة 

 .والعالمية

عدد اتت ا يات مت  - √ √ √ √ √
الجامعات اإلقليميَّة 
والعالمية لتبادا 
ذعضاء ايئة التدريس 

 والطلبة.
نسبة ذعضاء ايئة  -

التدريس والطلبة 
البين تم اتت اق 

 بشأن تبادلهم.

تهللاديةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد نةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا  -
اتت ا يةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 ومتطلباتها.

تهللاديةةةةةةةد الجامعةةةةةةةات  -
المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتهدوة 

 معها.والتواصل 

عقةةةةةةةد اتت ا يةةةةةةةات  -
 ومب رات الت اام.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
الخارجيةةةةةةع وعمةةةةةةداء 

 الكليات.

100000 

دعم  4.4
الخدمات 

التس تقدمها 
الجامعة 

للمجتمتع 
 وتطويراا.

تع ي  مساامة  1.4.4
الجامعة وس روت 
مستوا ذداء 
الم سسات المهللالية 
واإلقليمية من خالا 

خدمات تدريبية تووير 
 متنوعة ومتمي ة.

عدد الدورات المقدمة  - √ √ √ √ √
 .اسنوي  

عدد المست يدين من  -
 .اابا الدورات سنوي  

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
اسةةتطالعية لتهللاديةةد 
البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامق 

 والمتطلبات.
خطةةةةةةةةةةةةةةت عمةةةةةةةةةةةةةةل  -

 المراا .

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
الخارجيةةةةةةع وعمةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةاتع وعمةةةةةةةةةادة 
شةةةةةةةةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةةةةةةةع 
ومر ةةةةةةةةةة  اهعمةةةةةةةةةةاا 
الرياديةةةةةة والمبةةةةةادرات 
المجتمعيةةةةةع ومر ةةةة  
اتستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارات 

 والتدريب.

10000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

 

 

التوست وس تقديم  2.4.4
خدمات التدريب 

واتستشارات 
للقطاعات اإلنتاجية 
والخدمية المهللالية 

 واإلقليمية.

عدد الدورات  - √ √ √ √ √
واتستشارات 
 .االمقدمة سنوي  

عقد اتت ا يات مت  -
 الم سسات المختل ة.

إعةةةةةةةةةةةةداد اسةةةةةةةةةةةةتبانات  -
لتقةةةةةدير اتحتياجةةةةةات 
الو يفيةةة وةةس السةةوق 

 المهللالس واإلقليمس.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
الطلبةةةةةةةةةةع والمكتةةةةةةةةةب 
الةةةةةةةدولس والعالقةةةةةةةةات 
الخارجيةع والكليةاتع 
ومر ةةة  اتستشةةةارات 

 والتدريب.

5000 

تع ي  وتقوية  5.4
عالقة 

الجامعة 
 .بالخريجين

إنشاء قاعدة بيانات  1.5.4
لخريجس الجامعة 
وتهللاديثها بشكل 

 مستمر.

توور قاعدة بيانات  - √ √ √ √ √
 حديثة للخريجين.

مواوقة ذصهللااب  -
 القرار.

 إنشاء قاعدة بيانات. -

ت عيةةل وحةةدة القيةةاس  -
 والتقويم. 

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةةةةةجيلع ومر ةةةةةة  
الهللااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلوماتع وعمادة 
شةةةةةةةةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
 الخارجيةع والكليات.

5000 

تقديم خدمات  2.5.4
استشارية وتدريبية 
متمي ة لم سسات 
المجتمت التس يتواجد 

 بها خريجو الجامعة.

عدد الخدمات  - √ √ √ √ √
اتستشارية 

والتدريبية التس تم 
تقديمها لم سسات 

 المجتمت المهللالس.
عدد البرامق  -

 التدريبية المعدة.
 ياس وعالية  -

 الدورات التدريبية.

 تهللاديد اتحتياجات -
 التدريبية.

بناء استبانات لتقديم  -
الخدمات 

 اتستشارية.

بنةةاء اسةةتبانات لتقيةةيم  -
وعاليةةةةةةةةةةةةةةة الةةةةةةةةةةةةةةدورات 

 التدريبية.

مسةةةةةةةةةةاعد الةةةةةةةةةةةرئيسع 
وعمةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةة ون 
الطلبةةةةةةةةةةع والمكتةةةةةةةةةب 
الةةةةةةةدولس والعالقةةةةةةةةات 
الخارجيةع والكليةاتع 
ومكتةةب اتستشةةارات 

 والتدريب.

20000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تنفيم لقاءات دورية  3.5.4  
 .مت الخريجين

اللقةةةةةةةةةةةةاءات عةةةةةةةةةةةةدد  - √ √ √ √ √
 الدورية.

مةةةةةةةةةةةةةدا تواصةةةةةةةةةةةةةل  -
الخةةةةةةةةةةةةريجين مةةةةةةةةةةةةت 

 الجامعة.

نتائق تهللاليل  -
 اتستبانات.

بنةةةةةةةاء جةةةةةةةدوا زمنةةةةةةةس  -
للقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءات مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةت 

 الخريجين.

إعةةةةةةةةةةةةةةداد اسةةةةةةةةةةةةةةتبانات  -
وعاليةةةةةةةةةةةةةةةةةة لقةةةةةةةةةةةةةةةةةاءات 

 الخريجين.

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةةةةةجيلع ومر ةةةةةة  
الهللااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلوماتع وعمادة 
شةةةةةةةةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةةةةةةةع 
والمكتةةةةةةةةةةةب الةةةةةةةةةةةدولس 
والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 والكليات.الخارجيةع 

25000 

تشجيت التواصل  4.5.4
المستمر مت م سسات 
المجتمت بهدف إيجاد 
 .ورص عمل للخريجين

عةةةةةةةةةةدد م سسةةةةةةةةةةات  - √ √ √ √ √
المجتمةةةةت التةةةةس تةةةةم 

 التواصل معها.
عدد ورص  - -

العمل التس تم 
إيجاداا 

 للخريجين.

إعداد نفال معلومات  -
مختص بال رص 
الو يفية  من 
قاعدة بيانات 

 .الخريجين

اتت ا يةةةةةةةةةةةةةةةةةات مةةةةةةةةةةةةةةةةةت  -
 الم سسات.

اسةةةةةةةةةةةةتبانات لتقةةةةةةةةةةةةدير  -
اتحتياجةات الو يفيةة 
وةةةةةس السةةةةةوق المهللاليةةةةةة 

 والعربية.

عمةةةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةةةة ون 
الطلبةةةةةةةةةةع والمكتةةةةةةةةةب 
الةةةةةةةدولس والعالقةةةةةةةةات 
الخارجيةع والكليةاتع 
ومر ةةة  اتستشةةةارات 

 والتدريب.

5000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تقديم خدمات  5.5.4  
استشارية وتدريبية 
متمي ة لم سسات 
المجتمت التس يتواجد 

 الجامعة.بها  خريجو 

عةةةةةةةةةةةةةةدد الخةةةةةةةةةةةةةةدمات  - √ √ √ √ √
اتستشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةارية 
والتدريبيةةةةةة التةةةةةس تةةةةةم 
تقةةةةةةديمها لم سسةةةةةةات 

 المجتمت المهللالس.
عةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد البةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامق  -

 التدريبية المعدة.
 ياس وعالية  -

 الدورات التدريبية.

تهللاديةةةةةد اتحتياجةةةةةات  -
 التدريبية.

بناء استبانات لتقةديم  -
الخةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات 

 اتستشارية.

بناء استبانات لتقيةيم  -
الةةةةةةةةةةةةدورات وعاليةةةةةةةةةةةةة 
 التدريبية.

مسةةةةةةةةةةاعد الةةةةةةةةةةةرئيسع 
وعمةةةةةةةةةةةةةةادة شةةةةةةةةةةةةةة ون 
الطلبةةةةةةةةةةع والمكتةةةةةةةةةب 
الةةةةةةةدولس والعالقةةةةةةةةات 
الخارجيةع والكليةاتع 
ومكتةةب اتستشةةارات 

 والتدريب.

15000 

 
  



 

Ref.: Board of Trustees Session (01/2018-2019), Decision No.: 06, Date: 01/09/2018, Rev. a 

 Deans' Council Session (206/2017-2018), Decision No.: 1728, Date: 28/08/2018, Rev. a 
 

149-175 

 
 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة: الخامس المحور

 
 

 األهداف

 االستراتيجية

 األهداف

 الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تووير بنية  .5
تهللاتية مالئمة 

لمعايير 
اتعتماد 

و مان الجودة 
وصوت إلى 

على التمي  
المستوا 
المهللالس 

واإلقليمس 
 والدولس.

تع ي  ذسس  1.5
 مان 
الجودة 

واتعتماد وس 
ااوة البرامق 
اهااديمية 

التس تقدمها 
 الجامعة.

تع ي  معايير  1.1.5
اتعتماد العال 
والخاص على  اوة 
البرامق اهااديمية 
التس تطرحها الجامعة 
وبما يتناسب مت 

  مان الجودة.

 اوة برامق حصوا  - √ √ √ √ √
الجامعة على 
اتعتماد الخاص 

 حاا استهللاداثه.

اعتماد البرامق  -
اهااديمية دون 
مخال ات ذو 

 نواقص. 

تطبيةةةةةةةةةةق معةةةةةةةةةةايير  -
ايئةةةةةةةةةةةةةةةة اعتمةةةةةةةةةةةةةةةاد 
م سسةةةةةات التعلةةةةةيم 

 العالس.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
وعمةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةاتع 
ولجةةةةةةةةةةةةةان الخطةةةةةةةةةةةةةت 

 الدراسية.

لكل  /5000
 تخصص

نشر ثقاوة الجودة وس  2.1.5
وروت الجامعةع 

مستوا الوعس بأامية 
تطبيق معايير الجودة 

 والتقييم الباتس.

عدد ورش العمل  - √ √ √ √ √
التس تن باا دائرة 
 مان الجودة 

 .اسنوي  

عقةةةةةةةد ورش عمةةةةةةةل  -
ولقةةةةةةةةةةاءات لنشةةةةةةةةةةر 

 ثقاوة الجودة.

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمان 
الجةةةةةةودةع والكليةةةةةةاتع 

 والدوائر اإلدارية.

5000 

تع ي  تطبيق نفال  3.1.5
للبرامق التقييم الباتس 

اهااديمية وإعداد 
تقارير التقييم الباتس 

 سنويا.

نتائق تهللاليل التقييم  - √ √ √ √ √
الباتس لألقسال 
 اهااديمية وللكلية.

تشكيل لجنة على  -
 مستوا الجامعة.

بناء نموذج التقييم  -
 الباتس.

 روت تقارير سنوية. -

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
وعمةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةاتع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةةةةةةةةمان 
الجةةةةةةةةةةةةةودةع ووحةةةةةةةةةةةةةدة 

 القياس والتقويم.

لكل  /2500
 لجنة

تع ي  تطبيق نفال  4.1.5
جودة البرامق 

 اهااديمية.

متابعة تطبيق نفال  - √ √ √ √ √
 مان الجودة وس 
 البرامق اهااديمية.

مراجعةةةةةةة وتطةةةةةةوير  -
نفال جودة البرامق 

 اهااديمية.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
والكليةةةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةةةرة 

  مان الجودة.

- 
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 األهداف

 االستراتيجية

 األهداف

 الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

ت عيل دور دائرة  5.1.5  
 مان الجودة وس 
مجاا تطوير معروة 
ذعضاء ايئة التدريس 
بمعايير الجودة 
اهااديمية والتقييم 

 الباتس.

إعداد معايير تقييم  - √ √ √ √ √
ذداء الكليات بما 
يتناسب والمعايير 

 المعموا بها.

عدد ورش العمل  -
والمهللاا رات التس 

 .ايتم تن يباا سنوي  

بناء قائمة  -
بالمعايير الواجب 

 تواّوراا.
إعةةةةداد دليةةةةل جةةةةودة  -

إرشةةةةةادي هعضةةةةةاء 
 ايئة التدريس.

الكليةةةةةةةاتع واهقسةةةةةةةال 
اهااديميةةةةةةةع ودائةةةةةةةرة 

  مان الجودة.

15000 

إعداد نشرات توعية  6.1.5
عن الجودة اهااديمية 

 والتقييم الباتس.

عدد النشرات  - √ √ √ √ √
والندوات التثقيفية 
بضمان الجودة 

 المنج ة سنويا.

تشةةةةةةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةةةةةةة  -
إلعةةةةةةةةةةةةداد نشةةةةةةةةةةةةرات 

 توعوية للجودة.

دائةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةةةةةةةةةةةمان 
 الجودة.

5000 

إجراء مراجعة دورية  7.1.5
للبرامق اهااديمية 
للتأاد من جودة 
المخرجات وطرق 

 .التدريس

مراجعة برامق  - √ √ √ √ √
الجامعة دوريا 
للتأاد من جودة 
المخرجات وطرق 
 وذساليب التدريس.

تشةةةكيل لجنةةةة علةةةى  -
مسةةةةةةةةتوا الجامعةةةةةةةةة 

البةةةةةةةةرامق  لمراجعةةةةةةةةة
 اهااديمية.

تشةةةةةةةةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةةةةةةةةة  -
 التدقيق اهااديمس.

لجان  مان الجةودة 
وةةةس الكليةةةاتع ودائةةةرة 

  مان الجودة.

- 

تقديم حواو  تشجيعية  8.1.5
لألقسال التس تهللاقق 
نتائق متمي ة وس تقييم 
برنامجها اهااديمس 
 على مستوا الجامعة.

تكريم اهقسال  - √ √ √ √ √
 المتمي ة.

التقيةةةةةةةةةةةةةةيم تقةةةةةةةةةةةةةةارير  -
الةةةةةةةةةةةةباتس للبةةةةةةةةةةةةرامق 

 اهااديمية.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
والكليةةةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةةةرة 

  مان الجودة.

20000 
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 األهداف

 االستراتيجية

 األهداف

 الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 أردنيدينار 

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تع ي  تقديم الهللاواو   9.1.5  
التشجيعية لألقسال 
التس تهللاقق نتائق 
متمي ة وس امتهللاان 

 الك اءة الجامعية.

تكريم اهقسال  - √ √ √ √ √
 المتمي ة.

تقةارير نتةائق امتهللاةان الك ةاءة  -
 الجامعية.

الجامعةةةةع رئاسةةةة 
 والكليات.

20000 

ت عيل آليات لقياس  10.1.5
مستوا ذداء الطلبة 
الخريجين ومستوا 
ر ا جهات التو يف 

 وتع ي ا.

وجود آليات  - √ √ √ √ √
وا هللاة لقياس 
مستوا ذداء 

الطلبة 
الخريجين 

ومستوا ر ا 
جهات 

 التو يف.

إعةةةةةةةداد اسةةةةةةةتبانات وتوزيعهةةةةةةةا  -
علةةةةةةةةةى الخةةةةةةةةةريجين وجهةةةةةةةةةات 

 التو يف.
 نتائق اتستبانات.تهللاليل  -

الكليةةةاتع ولجةةةان 
 ةةةةةةمان الجةةةةةةودة 
وةةةةةةةةةةس الكليةةةةةةةةةةاتع 
ووحةةةةةةةدة القيةةةةةةةاس 

 والتقويم.

5000 

الهللاصوا  2.5
على شهادات 

 مان 
الجودة 

المهللالية و/ذو 
اتعتمادات 
اهااديمية 

الدولية لكاوة 
برامق 

 الجامعة.

إعداد خطة تن يبية  1.2.5
للهللاصوا على شهادة 
 مان الجودة 

 المهللالية.

عدد البرامق  - √ √ √ √ √
الهللااصلة على 
شهادة  مان 
 الجودة المهللالية.

تطبيق معايير شهادة  ةمان  -
الجةةةةةةةودة المقةةةةةةةةرة مةةةةةةةن ايئةةةةةةةةة 
اعتمةةةةةةةةاد م سسةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةيم 

 العالس و مان جودتها.

عقةةةةةةةد ورش عمةةةةةةةل ولقةةةةةةةاءات  -
 تستكماا متطلبات الشهادة.

اسةةةةةةةةةتكماا تقريةةةةةةةةةر الدراسةةةةةةةةةة  -
ةةةةة لمعةةةةةايير ايئةةةةةة  االباتيةةةةةة ووق 

اعتمةةةةةةةةاد م سسةةةةةةةةات التعلةةةةةةةةيم 
 العالس و مان جودتها.

الكليةةةةاتع ودائةةةةرة 
الجةةةةةودةع ولجةةةةةان 
 ةةةةةةمان الجةةةةةةودة 
وةةةةةةةةةةس الكليةةةةةةةةةةاتع 
و اوةةةةة الوحةةةةةدات 
اإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ذات 

 العالقة.

على  /7000
مستوا 
 الجامعة

لكل  /5000
 برنامق
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 األهداف

 االستراتيجية

 األهداف

 الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

إعداد خطة تن يبية  2.2.5  
للهللاصوا على 
اتعتمادات اهااديمية 

 الدولية.

عدد البرامق  - √ √ √ √ √
الهللااصلة على 

اتعتمادات 
اهااديمية 

 الدولية.

تطبيةةةةةةق المعةةةةةةايير المقةةةةةةرة  -
مةةةةةةةةن جهةةةةةةةةات اتعتمةةةةةةةةةاد 

 اهااديمس الدولس.

عقةةد ورش عمةةل ولقةةاءات  -
تسةةةةةةةةةةةةةتكماا متطلبةةةةةةةةةةةةةةات 

 اتعتمادات الدولية.

اسةةتكماا تقريةةر الدراسةةة  -
ةةةةةةة لمعةةةةةةةايير  االباتيةةةةةةةة ووق 

اتعتمةةةةةةةةةةاد اهاةةةةةةةةةةاديمس 
 الدولس.

ودائةةةةةةةةةةةةرة الكليةةةةةةةةةةةةاتع 
الجةةةةةةةةةةةةودةع ولجةةةةةةةةةةةةةان 
 ةةةةمان الجةةةةودة وةةةةس 
الكليةةةةةةةةةةةةاتع و اوةةةةةةةةةةةةة 
الوحةةةةةةةةدات اإلداريةةةةةةةةة 

 ذات العالقة.

- 

تهللاسين  3.5
ترتيب 

الجامعة وس 
التصني ات 
اهااديمية 

المهللالية 
والدولية 

وتصني ات 
 ويبوميتر س

Webometric

s  .وغيراا 

معايير  ياسية إعداد  1.3.5
وا هللاة ود يقة 
بخصوص متطلبات 

اهااديمية التصني ات 
المهللالية والدولية 

 .للجامعات

درجة تهللاسن  - √ √ √ √ √
الترتيب السنس 
للجامعة وس 

التصني ات 
اهااديمية 

المهللالية 
 والدولية.

تهللاديةةد معةةايير ومتطلبةةات  -
التصةةةةةةةةةني ات اهااديميةةةةةةةةةة 

 الدولية.

إعةةةةةةةةةداد برنةةةةةةةةةةامق زمنةةةةةةةةةةس  -
لتهللاسةةةين ترتيةةةب الجامعةةةة 

 وس ابا التصني ات.

تقةةةديم مقترحةةةات لت عيةةةل  -
مشةةار ة  اوةةة العمةةادات 
والكليةةةةةةةةةةات وةةةةةةةةةةس اةةةةةةةةةةبا 

 التصني ات.

العمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاداتع 
والكليةةةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةةةرة 
الجةةةةةةةةةةةةودةع ولجةةةةةةةةةةةةةان 
 ةةةةمان الجةةةةودة وةةةةس 
الكليةةةةةةةةةةةةاتع و اوةةةةةةةةةةةةة 
الوحةةةةةةةةدات اإلداريةةةةةةةةة 

 ذات العالقة.

50000 
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 األهداف

 االستراتيجية

 األهداف

 الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

معايير إعداد  2.3.5  
 ياسية وا هللاة 
ود يقة بخصوص 
متطلبات تصني ات 

ويبوميتر س 
 .وغيراا

درجة تهللاسن  - √ √ √ √ √
الترتيب 
السنوي 

للجامعة وس 
تصني ات 

 .ويبوميتر س

تهللاديةةةةد معةةةةايير ومتطلبةةةةات  -
 .ويبوميتر ستصني ات 

إعةةةةةةةةةةةةداد برنةةةةةةةةةةةةامق زمنةةةةةةةةةةةةس  -
لتهللاسةةةةةين ترتيةةةةةب الجامعةةةةةةة 

 وس ابا التصني ات.

تقةةةةةديم مقترحةةةةةات لت عيةةةةةل  -
مشةةةةةةةار ة  اوةةةةةةةة وحةةةةةةةدات 
الجامعةة وةس إثةراء الموقةةت 
والبوابةةةةةةةةةةةةةةةة اإللكترونيةةةةةةةةةةةةةةةة 

ترتيةةةب للجامعةةةة لتهللاسةةةين 
 الجامعة.

الكليةةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةةرة 
 ةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةودةع 
ومر ةةةةة  الهللااسةةةةةوب 
والمعلوماتع و اوة 
الوحةةةةةدات اإلداريةةةةةة 

 ذات العالقة.

50000 

تطوير الخطت  .6
والبرامق الدراسية 

وتهللاديثها 
باستمرار 

لتهللاسين جودة 
ونوعية مخرجات 

التعليم العالس 
وس الجامعة 

بغية التواؤل مت 
متطلبات سوق 

 العمل.

تطوير  1.6
البرامق 
والخطت 
الدراسية 
لمواابة 

المستجدات 
بما يتناسب 
واحتياجات 
سوق العمل 

الهللاالية 
 والمستقبلية.

تهللاديد آلية وا هللاة  1.1.6
لقياس مدا تهللاقق 

اهاداف 
والمخرجات 

التعليمية المتوقعة 
 .للبرامق اهااديمية

إعداد معايير  - √ √ √ √ √
للتأاد من تهللاقيق 

اهاداف 
للبرامق المتوقعة 
 اهااديمية.

نسبة الطلبة  -
البين اجتازوا 

امتهللاان 
الك اءة 
 .الجامعية

تهللاديةةةةةةةةةةةةةةةةد المخرجةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
التعليميةةةةةةةةةةةةةةةةة للجامعةةةةةةةةةةةةةةةةة 
والكليةةةةةةةةةةةةةةةةات والبةةةةةةةةةةةةةةةةرامق 

 اهااديمية.

إعداد مص ووة مخرجات  -
 .التعلم

إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتبيانات  -
  للقياس.

ت عيةةل دور لجةةان الك ةةاءة  -
 الجامعية.

مجلةةةةةةةةةةس  ةةةةةةةةةةمان 
الجةةةةةةةودةع وعمةةةةةةةداء 

واهقسةةةةةةال الكليةةةةةةات 
اهااديميةةةع ووحةةةدة 
القيةةةةةةةاس والتقةةةةةةةويمع 
ودائةةةةةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةةةةةمان 

 الجودة.

5000 
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 األهداف

 االستراتيجية

 األهداف

 الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

التأايد على دور  2.1.6  
القطاا العال والخاص 
وس تطوير البرامق 

 .اهااديمية

تطوير البرامق  - √ √ √ √ √
الدراسية وس الجامعة 
لتوااب احتياجات 

 سوق العمل.
تشكيل المجالس  -

اتستشارية وس 
الكليات بعضوية عدد 

مس ولس القطاا من 
 الخاص والعال.

عقةةةةد اجتماعةةةةات وصةةةةلية  -
مةةةةةةةن ممثلةةةةةةةس القطةةةةةةةاعين 
العةةةةةةةةال والخةةةةةةةةاص علةةةةةةةةةى 
مستوا الجامعة والكليةات 

 واهقسال اهااديمية.

مجلس  مان 
الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودةع 
وعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتع 
ووحةةدة القيةةاس 
والتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويمع 
ودائةةةرة  ةةةمان 

 الجودة.

10000 

مراجعة وتطوير  3.1.6
الخطت الدراسية 

البكالوريوس لمرحلتس 
والماجستير بما 
يتناسب واحتياجات 

 سوق العمل.

عدد البرامق التس تم  - √ √ √ √ √
مراجعة وتطوير 

 خططها الدراسية.

إعداد آلية مناسبة  -
لمراجعة وتطوير الخطت 
الدراسية لكاوة البرامق 

 على مستوا الجامعة.

 يةةةةةةةةةاس مةةةةةةةةةدا ر ةةةةةةةةةى  -
 جهات التو يف. 

 يةةةةةةةةةاس مةةةةةةةةةدا ر ةةةةةةةةةى  -
الخةةةةةةةةريجين وةةةةةةةةس  اوةةةةةةةةة 

 برامق.ال

ذخةةةب رذي  اوةةةة الجهةةةات  -
بةةةةةةةةالبرامق  ذات العالقةةةةةةةةة

 اهااديميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة
(Stakeholders). 

إجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء المقارنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  -
 المرجعية المناسبة.

مجلس  مان 
الجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةودةع 
وعمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتع 
ووحةةدة القيةةاس 
والتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةويمع 
ودائةةةرة  ةةةمان 

 الجودة.

10000 
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 األهداف

 االستراتيجية

 األهداف

 الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

ت عيل دور الطلبة  4.1.6  
وجهات التو يف 
والم سسات المعنية 
وس تقييم البرامق 

 .اهااديمية

 ياس نسبة ر ا  - √ √ √ √ √
جهات التو يف 

)الجهات 
المست يدة( عن 
ذداء الخريجين 

 .اسنوي  

عقةةةةةةد لقةةةةةةاءات سةةةةةةنوية مةةةةةةت  -
ااوةةةة الجهةةةات ذات العالقةةةة 
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةالبرامق اهااديميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

(Stakeholders). 
إعةةةةةةةةداد اسةةةةةةةةتبانات للطلبةةةةةةةةة  -

والخةةةةةريجين لتقيةةةةةيم البةةةةةرامق 
 اهااديمية.

عمةةةداء الكليةةةاتع 
القيةةةةةةةاس ووحةةةةةةةدة 

والتقةةةةويمع ودائةةةةةرة 
  مان الجودة.

10000 

تقييم جدوا البرامق  5.1.6
الهللاالية وس الجامعة 
وتناسبها مت 
احتياجات سوق 

 .العمل

عدد البرامق التس  - √ √ √ √ √
تم إجراء دراسة 

 جدوا لها.

إجةةةةةةةةةةةراء دراسةةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةةهللاية  -
 تحتياجات سوق العمل.

إجةةراء تقيةةيم جةةدوا البةةرامق  -
 الهللاالية.

الجامعةةةةع رئاسةةةة 
 دائرة اتعتماد.

5000 

مراجعة وتطوير  6.1.6
برنامق التدريب 
الميدانس للطلبة وس 
البرامق اهااديمية 
وعقد ات ا يات 
التدريب مت م سسات 

 .المجتمت المهللالس

مدا ر ا جهات  - √ √ √ √ √
التو يف عن 
 الطلبة المتدربين.

مستوا ذداء  -
الطلبة وس 

التدريب 
 الميدانس.

ات ا يات عدد  -
التدريب الميدانس 
الموقعة مت 

م سسات 
 المجتمت المهللالس.

إنشةةةاء قاعةةةدة بيانةةةات بكاوةةةة  -
 جهات التدريب المهللاتملة.

مراجعةةةة وتهللاةةةديه تعليمةةةةات  -
وإجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراءات التةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 الميدانس.

إعةةةةةةةةةةةةداد دليةةةةةةةةةةةةل يتضةةةةةةةةةةةةمن  -
تعليمات وإجةراءات التةدريب 

 الميدانس ونشرا.

إعةةةةةةةةداد اسةةةةةةةةتبانات التقيةةةةةةةةيم  -
الخاصةةة  والتقةةارير المختل ةةة
 بالتدريب الميدانس.

رئاسةةةة الجامعةةةةع 
والكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتع 
واهقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
اهااديميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
ودائةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةمان 

 الجودة.

5000 
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 األهداف

 االستراتيجية

 األهداف

 الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تهللاسين  2.6 
اهداء 

اهااديمس 
 .للطلبة

روت مستوا ذداء  1.2.6
الطلبة وس الجانب 

 اهااديمس.

نسبة عدد الطلبة  - √ √ √ √ √
البين تهللاسن 

ذداءام 
اهااديمس بشكل 

 وصلس.

نتائق امتهللاان  -
الك اءة 

 الجامعية.

تهللاديد آلية تهللاسين اهداء  -
 .اهااديمس للطلبة

توصيف حاتت  -
الضعف والتعثر 
اهااديمس ودراسة 
ذسبابها وو ت الهللالوا 

 .المناسبة
ت عيةةةةةةةةةةةةةةل دور اإلرشةةةةةةةةةةةةةةاد  -

اهااديمس لتهللاسةين اهداء 
 اهااديمس.

الكليةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاتع 
واهقسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةال 
اهااديميةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 
ودائةةةةةةةةةرة  ةةةةةةةةةمان 

 الجودة.

5000 

برامق  اقتراح 3.6
ذااديمية 

مبتكرة وس 
 الجامعة.

اقتراح برامق مشتر ة  1.3.6
)بينية( مت جامعات 

 .عالمية مرموقة

مواوقة اتعتماد  - √ √ √ √ √
العال والخاص 

للبرامق 
 المقترحة.

 مواوقة ذصهللااب القرار. -
تشةةةةةةةةةكيل لجنةةةةةةةةةة لدراسةةةةةةةةةة  -

 البرامق المقترحة.

الكليةةةات واهقسةةةال 
المعنيةةةةةةةع ولجنةةةةةةة 
الخطةةت الدراسةةيةع 
ودائةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةجيلع ودائةةرة 

 اتعتماد.

لكل  /5000
 تخصص

إعداد برامق ذااديمية  2.3.6
ابتكارية تتناسب 

 .ومستجدات المعروة

عدد البرامق  - √ √ √ √ √
اتبتكارية التس 

 تّم طرحها.

تهللاديةةةد احتياجةةةات السةةةوق  -
 المهللالس واإلقليمس. 

الكليةةةات واهقسةةةال 
المعنيةةةةةةةع ولجنةةةةةةة 
 الخطةةت الدراسةةيةع
ودائةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةجيلع ودائةةرة 

 اتعتماد.

لكل  /5000
 تخصص
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 الموارد المالية والتمويل محور: السادس المحور

 
 

 األهداف

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 اإلجراءات التنفيذية )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

اتستثمار  .7
اهمثل 

لمصادر 
التمويل 
المتاحة 
للجامعة 

وإيجاد مصادر 
جديدة متنوعة 

و بت 
 الن قات.

تنويت  1.7
مصادر 
الموارد 
المالية 

 للجامعة.

ت عيل التمويل اتستثماري  1.1.7
 .بآليات حديثة

المشاريت  - √ √ √ √ √
اتستثمارية 

 المنج ة.

مواوقةةةةةةةةة ذصةةةةةةةةهللااب  -
 القرار.

إعةداد آليةةات لجةةبب  -
التمويةةل واتسةةتثمار 
المطلةةةةةةةةوب حسةةةةةةةةب 
رذس المةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاا 

 للمشروا اهولس.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
ومجلةةةةةةةةس العمةةةةةةةةداءع 
والكليةةةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةةةرة 
الشةةةةةةةةةةة ون الماليةةةةةةةةةةةةع 
ومر ةةةةةةةةةة  اهعمةةةةةةةةةةاا 
الرياديةةةةةة والمبةةةةةادرات 

 والمجتمعية.

100000 

تبّنس حا نات اهعماا  2.1.7
)التكنولوجية( وإقامة  

 .المشروعات المشتر ة

عدد حا نات  - √ √ √ √ √
اهعماا التس تم 

 ت عيلها.

مواوقةةةةةةةةة ذصةةةةةةةةهللااب  -
 القرار.

إعةداد دليةل لتسةويق  -
المشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاريت 

 المشتر ة. 

رئاسةةةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةةة 
ومجلةةةةةةةةس العمةةةةةةةةداءع 
والكليةةةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةةةرة 

الماليةةةةةةةةةةةةع الشةةةةةةةةةةة ون 
ومر ةةةةةةةةةة  اهعمةةةةةةةةةةاا 
الرياديةةةةةة والمبةةةةةادرات 
والمجتمعيةةةةةع ودائةةةةرة 

 العالقات العامة.

100000 

إنشاء مر   لتسويق  3.1.7
النتاجات والبهللاوث العلمية 
واتبتكارات هعضاء ايئة 
التدريس وخدمات المكتبة 
واستثمار مراوقها )تسويق 
 .منتجات الجامعة المعرفية(

المنتجات عدد  - √ √ √ √ √
المعرفية للجامعة 

 التس تم تسويقها.

مواوقةةةةةةةةة ذصةةةةةةةةهللااب  -
 القرار.

إعةةداد دليةةل تعري ةةس  -
بمنتجةةةةات الجامعةةةةة 

 المعرفية.

مجلةةةةةةةةةةس العمةةةةةةةةةةداءع 
والكليةةةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةةةرة 
الشةةةةةةةةةةة ون الماليةةةةةةةةةةةةع 
ودائةةةةةةةةةةةرة العالقةةةةةةةةةةةات 

 العامة.

10000 
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 األهداف

 االستراتيجية

األهداف 

 الفرعية
 )المبادرات(اإلجراءات التنفيذية 

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

إعداد آلية للعمل بنفال  4.1.7  
 .صندوق الوقف الخيري 

إعداد آليات  - √ √ √ √ √
صندوق الوقف 

 الخيري.

مواوقةةةةةةةةةةةةةةةة ذصةةةةةةةةةةةةةةةهللااب  -
 القرار.

إعةةةةةةةةةةةةةةةداد تشةةةةةةةةةةةةةةةريعات  -
 وقوانين.

 إعداد آليات العمل. -

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
ومجلةةةةةةةةس العمةةةةةةةةداءع 
والكليةةةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةةةرة 

 الش ون المالية.

5000 

تسويق وتن يب خدمات  5.1.7
تدريبية متخصصة موجهة 
للطلبة والمجتمت المهللالس 
وم سسات القطاعين العال 

 والخاص. 

عدد البرامق  - √ √ √ √ √
التدريبية التس 
يتم تن يباا 

 .اسنوي  

إعةةةةةةداد آليةةةةةةة متكاملةةةةةةة  -
 لتقديم البرامق.

إعةةةةةةداد خطةةةةةةة تةةةةةةدريب  -
سةةنوية تتضةةمن بةةرامق 
تدريبيةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةس  اوةةةةةةةةةة 

 التخصصات.

إعةةةةةداد قاعةةةةةدة بيانةةةةةات  -
 بالجهات المستهدوة.

مر ةةةةةة  اتستشةةةةةةارات 
والتةةدريبع والكليةةاتع 
واهقسةال اهااديميةةةع 

اإلعةةةةةةةةةةةةةةالل ودائةةةةةةةةةةةةةةرة 
 والعالقات العامة.

20000 

تسويق وتن يب خدمات  6.1.7
استشارية متخصصة 
موجهة لم سسات القطاعين 

 العال والخاص. 

عدد  - √ √ √ √ √
اتستشارات 

التس يتم تقديمها 
 .اسنوي  

إعةةةةةةداد آليةةةةةةة متكاملةةةةةةة  -
لتقةةةةةةةةةةةةةةةديم الخةةةةةةةةةةةةةةةدمات 
اتستشةةةةةةةةةةارية بجةةةةةةةةةةودة 

 عالية.

التواصةةل مةةت الجهةةةات  -
 المستهدوة.

قاعةةةةةدة بيانةةةةةات  إعةةةةةداد -
 بالجهات المستهدوة.

مر ةةةةةة  اتستشةةةةةةارات 
والتةةدريبع والكليةةاتع 
واهقسةال اهااديميةةةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةرة اإلعةةةةةةةةةةةةةةالل 

 والعالقات العامة.

20000 

  



 

Ref.: Board of Trustees Session (01/2018-2019), Decision No.: 06, Date: 01/09/2018, Rev. a 

 Deans' Council Session (206/2017-2018), Decision No.: 1728, Date: 28/08/2018, Rev. a 
 

159-175 

 
 الموارد البشرية محور: السابع المحور

 
 

 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تمكين رذس الماا  .8
البشري لمواابة 

التطورات 
المعرفية وس 

المجاا العلمس 
واإلداري وتطوير 
 الهيكل التنفيمس

 وس الجامعة.

تطوير وروت  1.8
ا اءة 

الوحدات 
اهااديمية 
واإلدارية 

المختل ة وس 
 الجامعة.

تطبيق معايير  مان  1.1.8
الجودة حسب دليل 
ايئة اعتماد م سسات 
التعليم العالس و مان 

 جودتها.

نتائق تقييم  - √ √ √ √ √
الك اءة وال يادات 

 اإلدارية.

متابعة الكليات  –
واهقسال بشكل 

 .مستمر
التدقيق والرقابة  -

المستمرة على معدا 
تطبيق معايير 
الجودة وس الوحدات 
 اهااديمية واإلدارية.

الكليةةةةةةةةةةاتع ومر ةةةةةةةةةة  
الهللااسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةاتع ودائةةةةرة 
 ةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةودةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةرة المةةةةةةةةةةةةةةةةوارد 
البشةةةةةةةةةةةةةةةةرية )قسةةةةةةةةةةةةةةةةم 
التةةةدريب والتطةةةوير(ع 
ووحةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد 
ومتابعةةةةةةةةةةةةة الخطةةةةةةةةةةةةة 

 اتستراتيجية.

- 

نشر اتستمرار وس  2.1.8
ثقاوة التخطيت 

اتستراتيجس 
 بالجامعة.

مدا نشر ثقاوة  - √ √ √ √ √
التخطيت 

 .اتستراتيجس

عدد الدورات  -
التدريبية وورش 
العمل المنج ة 
سنويا وس مجاا 

التخطيت 
 .اتستراتيجس

عقد دورات تدريبية  -
وورش عمل لجميت 

 منتسبس الجامعة.

الكليةةةةةةةةةةةةاتع ودائةةةةةةةةةةةةرة 
المةةةةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةةةةةرية 
)قسةةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةةدريب 
والتطةةةةةةةوير(ع ودائةةةةةةةرة 
 ةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةودةع 
ووحةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد 
ومتابعةةةةةةةةةةةةة الخطةةةةةةةةةةةةة 

 اتستراتيجية.

5000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

اتستمرار وس نشر  3.1.8  
ثقاوة اتعتماد والجودة 

 وس الجامعة.

مدا نشر ثقاوة  - √ √ √ √ √
اتعتماد والجودة 

 بالجامعة.

عدد الدورات  -
التدريبية وورش 
العمل المنج ة وس 
مجاا الجودة 

واتعتماد 
 .اهااديمس

ورش عمل  عقد -
 متخصصة.

الكليةةةةةةةةات والةةةةةةةةدوائرع 
ومر ةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةاتع ودائةةةةرة 
 ةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةودةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةرة المةةةةةةةةةةةةةةةةوارد 
البشةةةةةةةةةةةةةةةةرية )قسةةةةةةةةةةةةةةةةم 
التةةةدريب والتطةةةوير(ع 
ووحةةةةةةةةةةةةةةةةةةدة إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد 
ومتابعةةةةةةةةةةةةة الخطةةةةةةةةةةةةة 
اتسةةتراتيجيةع ودائةةرة 

 اتعتماد.

5000 

استهللاداث وتطوير  4.1.8
نفال مراسالت 
إلكترونس بين جميت 

الجامعة اليات 
ودوائراا  اوة لتسهيل 

 تدوق المعلومات.

مراسالت بناء نفال  - √ √ √ √ √
إلكترونس يسهل 
عملية تدوق 
المعلومات بين 
الوحدات اهااديمية 

 واإلدارية.

بناء نفال  -
مراسالت 
 إلكترونس. 

تشكيل لجان  -
 متخصصة.

الكليةةةةةةةةات والةةةةةةةةدوائرع 
ومر ةةةةةةةة  الهللااسةةةةةةةةوب 
والمعلومةةةاتع ودائةةةةرة 

  مان الجودة.

25000 

إعداد خطة سنوية  5.1.8
للدورات التدريبية 
للمو  ين بما يتناسب 
 واحتياجاتهم التدريبية.

مدا انسجال البرامق  - √ √ √ √ √
التدريبية مت 

 اتحتياجات.

عدد الدورات  -
التدريبية التس يتم 

 تن يباا.

تهللاديه  -
اتحتياجات 

 التدريبية
عقد  - -

الدورات والورش 
 التدريبية.

الموارد البشةرية دائرة 
)قسةةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةةدريب 
والتطةةةوير(ع وعمةةةداء 
الكليةةةةةةةةةةةةات ومةةةةةةةةةةةةدراء 

 الدوائر.

10000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تطوير  2.8 
القيادات 
اإلدارية 

 واهااديمية.

تدريب القيادات  1.2.8
اهااديمية المكل ين 

 باهعماا اإلدارية.

عةةةةةةةةةةةةدد الةةةةةةةةةةةةدورات  - √ √ √ √ √
والةةةةورش التدريبيةةةةة 

 المنج ة.

نتائق تقييم  -
القيادات 

اهااديمية 
 واإلدارية.

تهللاديد اتحتياجات  -
 التدريبية.

عقد ورش تدريبية  -
وتطويرية لروت 

 الك اءة اإلدارية.

عمةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةاتع 
ومةةةةةةةةةةةةةدراء الةةةةةةةةةةةةةةدوائر 

دائةةةةةةةةةةرة والمرااةةةةةةةةةة ع و 
المةةةةةةةةةةةةوارد البشةةةةةةةةةةةةةرية 
)قسةةةةةةةةةةةةةةةم التةةةةةةةةةةةةةةةدريب 

 والتطوير(.

10000 

إعداد معايير تختيار  2.2.8
القيادات اهااديمية 

 واإلدارية بالجامعة.

ذداء القيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات  - √ √ √ √ √
اإلداريةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 واهااديمية.

نتائق تقييم  -
القيادات 

اهااديمية 
 واإلدارية. 

تصميم استبانات  -
تقييم ذداء القيادات 
 اهااديمية واإلدارية.

عقد دورات وورش  -
عمل لروت   اءة 
القيادات اهااديمية 

 واإلدارية.

مجلةةةةةةةةةةةس اهمنةةةةةةةةةةةاءع 
ورئةةةةةةةةةةةيس الجامعةةةةةةةةةةةة 
وعمةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةاتع 

المةةةةةةةةةةةةةةةةوارد ودائةةةةةةةةةةةةةةةةرة 
 البشرية.

- 

تنمية مهارات  3.2.8
ومعارف ذعضاء 
الهيئتين التدريسية 

 واإلدارية.

عةةةةةةةةةةةةدد الةةةةةةةةةةةةدورات  - √ √ √ √ √
التدريبيةةةةةةةةةةةةة وورش 
العمةةةةةةةةةةةةةةةل التةةةةةةةةةةةةةةةس 

 عقدت.

نتائق تقييم ذداء  -
الهيئتين 

التدريسية 
 واإلدارية.

تهللاديد اتحتياجات  -
لدراسة  االتدريبية ووق  
 استطالعية.

عقد ورش تدريبية  -
 تتعلق باتحتياجات. 

عمةةةةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةةةةات 
ومةةةةةةةةةةديرو الةةةةةةةةةةدوائرع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةرة المةةةةةةةةةةةةةةةةوارد 
البشةةةةةةةةةةةةةةةةرية )قسةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 التدريب والتطوير(.

50000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

إعداد معايير تقييم  4.2.8  
مو وعية وعادلة 
هداء ذعضاء الهيئتين 

 التدريسية واإلدارية.

إعةةةةةةةةةةةةةةةداد نفةةةةةةةةةةةةةةةةال  - √ √ √ √ √
لمراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ذداء 
ذعضةةةةةاء الهيئتةةةةةين 

 وإدارية.التدريسية 

ر ا ذعضاء  -
الهيئتين 

التدريسية 
واإلدارية عن 

 معايير التقييم.

تطوير وتصميم  -
ذدوات واستبانات 
مرتبطة بتقييم ذداء 
ذعضاء ايئة 
 التدريس واإلداريين.

وحةةةةةةةةةةةةةةةةةدة القيةةةةةةةةةةةةةةةةةاس 
والتقةةةةةةةةةويمع وعمةةةةةةةةةداء 
الكليةةةةةةةةاتع ومةةةةةةةةديرو 
الةةةةةةةةةةةدوائر والمر ةةةةةةةةةةة  
والمكاتةةةةبع ومجلةةةةس 
 ةةةةةةةةةةةمان الجةةةةةةةةةةةةودةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةرة المةةةةةةةةةةةةةةةةوارد 
البشةةةةةةةةةةةةةةةةرية )قسةةةةةةةةةةةةةةةةم 
 التدريب والتطوير(.

10000 
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 سياسات القبول محور: الثامن المحور

 
 

 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تهللاسين  .9
مدخالت 

الجامعة من 
الطلبة بما 
ينسجم مت 

معايير 
اتعتماد العال 

والخاص 
وسياسات 

 القبوا.

تهللاسين ذداء  1.9
الكليات 

والجامعة 
باستقطاب طلبة 

 جدد.

توسيت ورص القبوا  1.1.9
وس برامق 

 البكالوريوس.

معةةةةةةدا قيةةةةةةد الطلبةةةةةةة وةةةةةةس  - √ √ √ √ √
 –الجامعةةةةةةةةةةة )اإلجمةةةةةةةةةةالس
 الصاوس المستجدين(.

نسةةةةبة الطلبةةةةة المنتفمةةةةين  -
بالبرنةةةةةةامق الةةةةةةبين ذاملةةةةةةوا 

 بنجاح السنة اهولى.
نسبة الطلبة المنتفمين  -

وس برنامق البكالوريوس 
البين ذاملوا البرنامق وس 

 الهللاد اهدنى من المدة.

تع ي  تناوسية  -
برامق 

البكالوريوس 
 الهللاالية.

عقد لقاءات مت  -
مكاتب التسجيل 
وس البلدان 

 المختل ة.

المشةةةةةةةار ة وةةةةةةةس  -
 الم تمرات.

عمةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةاتع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 

 والتسجيل.

100000 

توسيت ورص القبوا  2.1.9
 وس برامق الماجستير.

معدا قيد طلبة الدراسات  - √ √ √ √ √
 العليا.

تع يةةةةة  تناوسةةةةةية  -
بةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامق 
الماجسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتير 

 الهللاالية.

الكليةةةةةةةةةةاتع عمةةةةةةةةةةداء 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 

 والتسجيل.

- 

تطوير معايير قبوا  3.1.9
 الطلبة.

نسبة عدد الطلبة  - √ √ √ √ √
 لألعضاء ايئة التدريس.

مدا التقيد بمعايير  -
  مان الجودة.

مراجعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة  -
وتهللاديه معةايير 

 قبوا الطلبة.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
عمةةةةةةةةةةداء الكليةةةةةةةةةةاتع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةةةةةةةجيلع ودائةةةةةةةةرة 

 اتعتماد.

- 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة 

 عن التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

برنامق تواصل  تطوير 4.1.9  
اجتماعس تستقطاب 

 طلبة جدد.

عدد الطلبة البين  - √ √ √ √ √
تم استقطابهم من 
خالا شبكات 

التواصل 
 اتجتماعية.

تهللاديد مهللاتوا موحد  -
لبرنامق التواصل 
 اتجتماعس لكاوة الكليات.

تجميةةةت المهللاتةةةوا ومتابعتةةةه  -
 من الجهات ذات العالقة.

عمةةةةداء الكليةةةةاتع 
ودائةةةةةةةةرة اإلعةةةةةةةةالل 
والعالقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 العامة.

50000 

تشكيل المجالس  5.1.9
 اتستشارية للكليات.

قرارات تشكيل  - √ √ √ √ √
المجالس 
اتستشارية 

 للكليات.

اختيةةةةار ذعضةةةةاء المجةةةةالس  -
 اتستشارية وس الكليات.

 45000 عمداء الكليات.

استهللاداث تخصصات  6.1.9
ي ر ها سوق العمل 
المهللالس واإلقليمس 

 والدولس.

نسبة البرامق  - √ √ √ √ √
المستهللادثة إلى 

 برامق الجامعة.

إعةةةةةةةةةةداد دراسةةةةةةةةةةة مسةةةةةةةةةةهللاية  -
موسةةةعة تحتياجةةةات سةةةوق 

 العمل.

مراجعةةةةةةةةةةة شةةةةةةةةةةروط ايئةةةةةةةةةةة  -
اتعتمةةةةةةةةةةةةةةةاد تسةةةةةةةةةةةةةةةتهللاداث 

 البرامق الجديدة.

عمةةةةداء الكليةةةةاتع 
ودائةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةجيلع ودائةةرة 

 اتعتماد.

لكل  /2000
 دراسة

استخدال آلية  7.1.9
اتستقطاب المباشر 
عبر البهللاه عن 
ا اءات متمي ة من 
ذعضاء ايئة التدريس 
باختصاصات نادرة 

 والعمل على جببها.

عدد ذعضاء ايئة  - √ √ √ √ √
التدريس 

 المستقطبين.
نسبة ذعضاء  -

ايئة التدريس 
المستقطبين البين 
يهللاملون م االت 
علمية مصادق 

 عليها.

إعةةةةةةةةةداد معةةةةةةةةةةايير موحةةةةةةةةةةدة  -
تسةةةةتقطاب ذعضةةةةاء ايئةةةةة 

 التدريس.

قاعةةةةةةةةةةةةةدة بيانةةةةةةةةةةةةةات  بنةةةةةةةةةةةةةاء -
هعضةةةةةةاء ايئةةةةةةة التةةةةةةدريس 
المتقةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمين للجامعةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والممكن استقطابهم.

عمةةةةداء الكليةةةةاتع 
ودائةةةةةةةةةرة المةةةةةةةةةةوارد 

 البشرية.

- 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

تع ي  قدرة  2.9 
الجامعة على 

اجتباب الطلبة 
 المتمي ين.

تطوير معايير  1.2.9
اجتباب الطلبة 

 المتمي ين.

نسةةةةةةةةةةةةبة عةةةةةةةةةةةةدد الطلبةةةةةةةةةةةةة  - √ √ √ √ √
الهللااصةةلين علةةى معةةدتت 

الثانويةةةةةةةةةةة مرت عةةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةةس 
العامةةة إلةةى المقبةةولين وةةس 

 برامق البكالوريوس.

نسبة عدد الطلبة  -
الهللااصلين على معدتت 
مرت عة وس البكالوريوس 
إلى المقبولين وس برامق 

 الماجستير.

تطبيةةةةةق معةةةةةايير  -
 اتعتماد.

دراسةةةةةةةةةةةةة ربةةةةةةةةةةةةت  -
الخصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةومات 
الممنوحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
للطلبةةةةةةة بمعةةةةةةدا 
 الثانوية العامة.

مجلةةةةةةةةةةس العمةةةةةةةةةةداءع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةةةةةةةجيلع ودائةةةةةةةةرة 
اتعتمةةةةةةةةةةادع ولجنةةةةةةةةةةة 

 التسويق.

- 

تع ي  تنفيم اللقاءات  2.2.9
مت طلبة الثانوية 
العامة لتعري هم 
بالبرامق اهااديمية 
الموجودة وس 

 الجامعة.

عدد المدارس التس تم  - √ √ √ √ √
زيارتها ذو استقبالها وس 

 الجامعة.

إعةةةةةةةةةةةداد خطةةةةةةةةةةةة  -
تسةويقية وجةدوا 
مواعيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

 اللقاءات.

الكليةةةةةةةةةةةاتع عمةةةةةةةةةةةادة 
شةةةةةةةةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةةةةةةةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةرة اإلعةةةةةةةةةةةةةةالل 
والعالقةةةةةةات العامةةةةةةةع 

 ولجنة التسويق.

50000 

تع ي  السياسة  3.2.9
التسويقية على 
المستوا اإلقليمس 

 للبرامق اهااديمية.

عدد الطلبة المقبولين من  - √ √ √ √ √
خارج اهردن وس 
التخصصات العلمية 
المختل ة على مستوا 

 الجامعة.

إعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد  -
مطبوعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 تسويقية.

إعةةةةةةةةةةةداد خطةةةةةةةةةةةة  -
 تسويقية.

رئاسةةةةةةةةةةةة الجامعةةةةةةةةةةةةع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةرة اإلعةةةةةةةةةةةةةةالل 
والعالقةةةةةةات العامةةةةةةةع 

 ولجنة التسويق.

100000 
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 األهداف

 االستراتيجية
 األهداف الفرعية

اإلجراءات التنفيذية 

 )المبادرات(

 فترة التنفيذ
 متطلبات التنفيذ مؤشرات األداء

الجهة المسؤولة عن 

 التنفيذ

الموازنة 

 التقديرية
 دينار أردني

2018 
- 

2019 

2019 
- 

2020 

2020 
- 

2021 

2021 
- 

2022 

2022 
- 

2023 

إقرار منح دراسية  4.2.9  
للطلبة الجدد ممن 
ذحرزوا معدتت 
مرت عة وس امتهللاان 

 الثانوية العامة.

عدد المنح المقدمة  - √ √ √ √ √
 سنويا.

مواوقةةة ذصةةهللااب  -
 القرار.

 إعةةةةةةةةةداد جةةةةةةةةةدوا -
بةةةةالمنح الج ئيةةةةة 
والكليةةةةةةة حسةةةةةةب 
معةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدتت 

 الطلبة.

مجلةةةةةةةةةةس العمةةةةةةةةةةداءع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 

 والتسجيل.

300000 

إنشاء قنوات اتصاا  5.2.9
مت الم سسات العامة 
والخاصة ذات الصلة 
بهدف إعالمها 
بالطلبة المتمي ين وس 
الجامعة لغايات 

 التو يف.

عدد الطلبة المو  ين  - √ √ √ √ √
 المقترحة.عبر االية 

إعةةةةةةةةةةداد قاعةةةةةةةةةةدة  -
بيانةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 
بالم سسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 المستهدوة.

مجلةةةةةةةةةةس العمةةةةةةةةةةداءع 
ودائةةةةةةةةةةةةةةةةةرة القبةةةةةةةةةةةةةةةةةوا 
والتسةةةةةجيلع وعمةةةةةادة 
شةةةةةةةةةةةةةةةة ون الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةة 
 )متابعة الخريجين(.

- 
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 خطة إدارة المخاطر

Risk Management Plan 
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 المخاطر إدارةخطة  إعدادأهمية 
 

 سريعة قرارات اتخاذ يتم بهللايه للجامعة اتستراتيجية اهاداف تن يب ذثناء حدوثها الممكن المخاطر إدارة خطة بإعداد اتستراتيجية الخطة لجنة وريق قال
 على ال ريق تر ي  و ان المستطااع قدر الدنيا الهللادود وس المخاطر تأثير يكون  بهللايه التن يب مرحلة ذثناء انهللاراف ذي حدوث حاا وس امسبق   ومهللاددة

 :ااتية والمسوغات لألسباب للمخاطر خطة بناء

 حدوثها حاا وس آثاراا من للهللاد حصراا يتم بهللايه المخاطر حدوث لعدل الوقائية اإلجراءات اتخاذ. 

 سريت بشكل معها والتعامل المهللاتملة المستقبليةجهات التن يب إلى منهجية وا هللاة للتنب  بالمخاطر  حاجة. 

 اهاداف تن يب على تأثيراا من التقليلتجنب الهللالوا اانية و  بهدفاإلجراءات الالزل اتخاذاا وس حاا حدوث المخاطر  تو يح. 

 الواجب اتخاذاا من  اوة الجهات المعنية وس حاا حدوث المخاطر. توالعمليا اإلجراءات توحيد 

 حدوثها حاا وس المخاطر إلدارة الالزمةواإلدارية وال نية  المالية اوة المستل مات  توور  مان. 
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 المخاطر للجامعةخطة إدارة 

 
 واإلجراءات الالزل اتخاذاا للتعامل مت المخاطر المهللاتملة. خطة  ل منها وس حاا حدوثهاومعدلة  ةالمخاطر المهللاتمل ااتسيو ح الجدوا 

 المحتملةالمخاطر  الهدف االستراتيجي #
 الخطورة معدل

 المحتملة إجراءات التعامل مع المخاطر
 الحدوث درجة الخطورة مقدار

 اووكري   ااستقاللية الجامعة ذااديمي   .1
وتنمية الروح  اوإداري   اومالي  

التناوسية وس إطار المساءلة 
والش افيةع وتطوير اهنفمة 

 والتعليمات واإلجراءات.

وجود  عف بدخل الجامعة  -
بسبب صعوبة التهللاصيل ذو 

 نقص بعدد الطلبة.

عدل إنجاز اهعماا المو لة من  -
بالشكل  بع  منسوبس الجامعة

البي يضمن ذعلى درجات اهداء 
 لريادة وتمي  الجامعة. اتهللاقيق  

عدل تن يب اإلجراءات والمواوقات  -
التس تتعلق بتطوير اهنفمة 
والتعليمات  من الوقت المهللادد 

 للتن يب.

التر ي  على تن يب اهاداف ال رعية  - متوسطة متوسطة
المتعلقة بتهللاسين التهللاصيل وبتسويق 

 .اإقليمي  و  االجامعة مهللالي  

اتخاذ قرارات إدارية سريعة تتضمن  -
الثواب والعقاب من التنبيه ذو اإلنبار 
للمتهاونين بإنجاز اهعماا المو لة لهمع 
مت استشعار ذي بوادر عدل الت ال 
والعمل على معالجته بشكل ووري لعدل 

 تأثيرا على ااخرين.
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 المحتملةالمخاطر  الهدف االستراتيجي #
 الخطورة معدل

 إجراءات التعامل مع المخاطر المحتملة
 الحدوث درجة الخطورة مقدار

تووير البيئة الجامعية الجاذبة التس  .2
تهللاقق التمي  واإلبداا اهااديمس 

 والمعروس.

مشروعات التطوير  استكمااعدل  -
للجامعةةةة وتعثراةةةا والبنيةةةة التهللاتيةةةة 

 بما ويها اإللكترونية.
بتء وس تهيئة بيئة مهللا  ة  -

لتهللاقيق التمي  وس  ل من 
 اهنشطة المنهجية والالمنهجية.

عدل توور الدعم المالس الالزل  -
لتهللاقيق التمي  واإلبداا اهااديمس 

 خاصة دعم مشاريت الطلبة.

التأاد من رصد المبالغ المطلوبة لتطوير  - عالية متوسطة
 البنية التهللاتية.

التأاةةةةد مةةةةةن سةةةةةالمة اإلجةةةةةراءات المتبعةةةةةة  -
 جامعية جاذبة.لتطوير بيئة 

مراجعةةةةةةةةة سياسةةةةةةةةات تطةةةةةةةةوير الخةةةةةةةةدمات  -
اإللكترونيةةةةةة مةةةةةت الجهةةةةةات ذات العالقةةةةةة 
بشةةكل عاجةةل واتخةةاذ إجةةراءات التهللاسةةين 

 .اوور  
إجراء تغيير وس اإلدارات التس ت تسبب  -

بتء وس استكماا تهيئة البيئة الجامعية 
 المهللا  ة.

إجراء مناقالت وس المي انية بهدف تووير  -
لهللاين رصداا بمي انية المبالغ المطلوبة 

 السنة التالية.
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 المحتملةالمخاطر  الهدف االستراتيجي #
 الخطورة معدل

 إجراءات التعامل مع المخاطر المحتملة
 الحدوث درجة الخطورة مقدار

اترتقاء بمستوا البهللاه العلمس  .3
والدراسات العليا خاصة البهللاه 
العلمس التطبيقس المرتبت بخطت 

 التنمية.

ور المعلومةةةات المطلوبةةةة اعةةةدل تةةةو  -
وةةةس الوقةةةت المناسةةةةب ممةةةا يةةةة خر 
إنجةةةةةةةةةةةةاز المهمةةةةةةةةةةةةات واهعمةةةةةةةةةةةةاا 

 .والدراسات التطويرية

 عف استخدال المهارات البهللاثية  -
النفريةةةةة والتطبيقيةةةةة عنةةةةد الطلبةةةةة 

 وبع  ذعضاء ايئة التدريس.

تهللاديد خةاط  لمشةكالت المجتمةت  -
التةةةس يمكةةةن ربةةةت البهللاةةةه العلمةةةس 

 بها من ذجل حلها.

ل وجةةود رؤيةةة وا ةةهللاة لكيفيةةة عةةد -
توجيةةةةه البهللاةةةةه العلمةةةةس التطبيقةةةةس 
لخدمةةةةةةةةة المجتمةةةةةةةةت عنةةةةةةةةد بعةةةةةةةة  

 الكليات.

و ةةةةةةةةةةةةت بةةةةةةةةةةةةرامق إحصةةةةةةةةةةةةائية واعتمةةةةةةةةةةةةاد  - عالية  عي ة
مشةةةروعات إحصةةةائية لتةةةووير المعلومةةةات 

 من ذجل اتخاذ القرار المناسب. الالزمة

تن يةةةةةةةةب بةةةةةةةةرامق تدريبيةةةةةةةةة للكاوةةةةةةةةة الطلبةةةةةةةةة  -
وذعضةةةةةاء ايئةةةةةة التةةةةةدريس بهةةةةةدف تنميةةةةةة 

 مهاراتهم البهللاثية النفرية والتطبيقية. 

آليةةةةةة لتقيةةةةةيم ذداء البهللاةةةةةه العلمةةةةةس  إعةةةةةداد -
 بشكل مسبق ودقيق. 

دراسةةةةةة المشةةةةةكالت والقضةةةةةايا التةةةةةس تهةةةةةم  -
المجتمةةةةةةةت المهللالةةةةةةةس وتهللاديةةةةةةةد اهولويةةةةةةةات 

 البهللاثية بالتواصل مت معه.
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 المحتملةالمخاطر  الهدف االستراتيجي #
 الخطورة معدل

 إجراءات التعامل مع المخاطر المحتملة
 الحدوث درجة الخطورة مقدار

تسويق برامق وذنشطة الجامعة  .4
 .اوإقليمي   اوت عيل تواجداا مهللالي  

ذو عةةةةةدل تو يةةةةةت اتت ا يةةةةةات بةةةةةتء  -
وبنةةةةةةةاء الشةةةةةةةرااات مةةةةةةةت مختلةةةةةةةف 

 .اوإقليمي   االجهات المست يدة مهللالي  

عةةةةةةدل   ايةةةةةةة بيانةةةةةةات ومعلومةةةةةةات  -
الجهةةات المسةةتهدوة الالزمةةة لبنةةاء 

 الشرااات.

عةةةةةةةدل وجةةةةةةةود متخصصةةةةةةةين وةةةةةةةس  -
مجةةةةةاا التسةةةةةويق ذسةةةةةوة بالجهةةةةةات 

 المناوسة.

تهللاديد سبب بتء ذو عةدل بنةاء الشةرااات  - عالية  عي ة
وتوجيةةةةةةةةه ذوي العالقةةةةةةةةة بتقةةةةةةةةديم تقةةةةةةةةارير 

 حلوا تن يبية سريعة. إعدادم صلة و 

سةةةةةبب عةةةةةدل تةةةةةوور بيانةةةةةات عةةةةةن تهللاديةةةةةد  -
الجهةةات المسةةتهدف بنةةاء شةةرااات معهةةاع 

مقترحةةةةةةةةةةات وحلةةةةةةةةةةوا لمعاجلةةةةةةةةةةة  إعةةةةةةةةةةدادو 
 المشكلة.

اتسةةةتعانة مةةةت متخصصةةةين مةةةن السةةةوق  -
المهللالةةس وةةس مجةةاا التسةةويق يهللاقةةق ذعلةةى 

 عائد مقارنة بما يتم دوعه.
تووير بنية تهللاتية مالئمة لمعايير  .5

اتعتماد و مان الجودة وصوت إلى 
التمي  على المستوا المهللالس 

 .واإلقليمس والدولس

عةةةةةةةدل تطبيةةةةةةةق معةةةةةةةايير بةةةةةةةتء ذو  -
وةةةس الوحةةةدات اهااديميةةةة  الجةةةودة

 واإلدارية.

عةةةةدل وجةةةةود خبةةةةرات إداريةةةةة تقةةةةود  -
تطبيةةةةةق معةةةةةايير الجةةةةةودة بالشةةةةةكل 

 والسرعة المطلوبة.

 ةةةةةةةعف عمليةةةةةةةات التن يةةةةةةةب ووةةةةةةةق  -
السياسةةةةات واإلجةةةةراءات المعمةةةةوا 

 بها وس الجامعة.

 قةةةةةةةةةدرات القيةةةةةةةةةادات اهااديميةةةةةةةةةةالتقةةةةةةةةويم  - عالية  عي ة
 واإلدارية.

بةةةةرامق تدريبيةةةةة وةةةس مجةةةةاا الجةةةةودة  تن يةةةب -
 ووق اتحتياجات واتعتماد اهااديمس

ورش عمةةةل مةةةت المعنيةةةين وتكثيةةةف  تن يةةةب -
البةرامق الخاصةة  إعةدادعمليات التقويمع و 

وةةةةةةةةس الوحةةةةةةةةةدات بنشةةةةةةةةر ثقاوةةةةةةةةة الجةةةةةةةةةودة 
 اهااديمية واإلدارية.
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 المحتملةالمخاطر  االستراتيجيالهدف  #
 الخطورة معدل

 إجراءات التعامل مع المخاطر المحتملة
 الحدوث درجة الخطورة مقدار

تطوير الخطت والبرامق الدراسية  .6
وتهللاديثها باستمرار لتهللاسين جودة 
ونوعية مخرجات التعليم العالس وس 
الجامعة بغية التواؤل مت متطلبات 

 سوق العمل.

اهقسال اهااديمية  عدل  يال -
بواجبتها اتجاا تطوير الخطت 
الدراسية والبرامق اهااديمية 

 عندما يستدعس اهمر ذلد.

انخ اض إعداد الطلبة الملتهللاقين  -
 بالبرامق اهااديمية.

 تدنس مستوا الطلبة اهااديمس. -
عةةةةةةدل حصةةةةةةوا الخةةةةةةريجين علةةةةةةى  -

 ورص عمل مناسبة.

عةةةةةدل السةةةةةعس ل ةةةةةتح تخصصةةةةةات  -
يهللاتاجهةةةةةةا سةةةةةةوق جديةةةةةةدة وجاذبةةةةةةة 

 العمل.

زيةةةادة عةةةدد الطلبةةةة المنتقلةةةين مةةةن  -
جامعةةةةةةات ذخةةةةةةرا والةةةةةةبين يكونةةةةةةوا 

 بالغالب متعثرين.

الروت بتقارير دورية من اهقسال  - متوسطة  عي ة
والكليات تتضمن ما ي  د انسجال 
الخطت الدراسية مت متطلبات سوق 

 العمل.

مراجعة إجراءات وسياسات التسويق  -
يل ل لتمي  والعمل على إجراء ما 

الجامعة من خالا الهللاصوا على 
شهادات  مان الجودة واتعتمادات 
اهااديمية والتصني ات العالمية 

 المختل ة.

مراجعة إجراءات اهقسال فيما يخص  -
 اإلرشاد اهااديمس ومتابعة المتعثرين.

التر يةةةةة  علةةةةةى تهللاصةةةةةيل الطلبةةةةةة ذوضةةةةةل  -
 العالمات وس امتهللاان الك اءة الجامعية.

سةةات قبةةوا الطلبةةة المتعثةةرين مراجعةةة سيا -
 المنتقلين جامعات ذخرا.
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 المحتملةالمخاطر  الهدف االستراتيجي #
 الخطورة معدل

 إجراءات التعامل مع المخاطر المحتملة
 الحدوث درجة الخطورة مقدار

اتستثمار اهمثل لمصادر التمويل  .7
المتاحة للجامعة وإيجاد مصادر 

 الن قات.جديدة متنوعة و بت 

انخ اض وس عدد الطلبة الملتهللاقةين وةس  -
 الجامعة. 

عدل ت عيةل ذو إدارة المرااة  التةس يمكةن  -
لهةةةا تهللاقيةةةق دخةةةل للجامعةةةة مثةةةل مر ةةة  

 التدريب واتستشارات.

عةةةةةةةةةدل وجةةةةةةةةةود زيةةةةةةةةةادة وةةةةةةةةةس المشةةةةةةةةةاريت  -
اتسةةةةةةةةةتثمارية الممكةةةةةةةةةن إنشةةةةةةةةةاءاا وةةةةةةةةةس 

 .الجامعة

تسويق الجامعة بشكل ذوضةل بهةدف  - عالية  عي ة
طلبةةةةةةة جةةةةةةدد مةةةةةةن خةةةةةةالا  اسةةةةةةتقطاب

 إعداد خطت ترويق.

بنةةةةةةاء شةةةةةةرااات داخليةةةةةةة ذو خارجيةةةةةةة  -
بهةةدف التو يةةت علةةةى ات ا يةةات تةةة من 

 للجامعة دخل استثماري جديد. 

تمكين رذس الماا البشري لمواابة  .8
التطورات المعرفية وس المجاا 
العلمس واإلداري وتطوير الهيكل 

 التنفيمس وس الجامعة.

فةةةةيم المعنيةةةةين ااتةةةةراث ذو ااتمةةةةال عةةةةدل  -
اإلداريةة والمهةارات بنةاء القةدرات يتعلق ب

القياديةةةةةةةةةةةةة وةةةةةةةةةةةةس الوحةةةةةةةةةةةةدات اإلداريةةةةةةةةةةةةة 
 واهااديمية وس الجامعة.

لكاوةةةة تطويريةةةة تدريبيةةةة بةةةرامق  تن يةةةب - متوسطة  عي ة
الجهةةةات المعنيةةةة ذااديميةةةة ذل إداريةةةة 
 ومتابعة نتائجها على ذداء المعنيين.
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 المحتملةالمخاطر  االستراتيجيالهدف  #
 الخطورة معدل

 إجراءات التعامل مع المخاطر المحتملة
 الحدوث درجة الخطورة مقدار

 من الجامعة مدخالت تهللاسين .9
 معايير مت ينسجم بما الطلبة

 وسياسات والخاص العال اتعتماد
 .القبوا

عةةةةةدل اعتمةةةةةاد سياسةةةةةات قبةةةةةوا تضةةةةةمن  -
 المتمي ين.استقطاب ذوضل للطلبة 

 .التسجيل على الطلبة إ باا  عف -

 .للجامعة المالس التمويل وس انخ اض -

تهللاديةةةد المعةةةايير الالزمةةةة تسةةةتقطاب  - متوسطة متوسطة
الطلبةةةةةةةةة المتميةةةةةةةةة ين مةةةةةةةةن الجهةةةةةةةةةات 

 المعنية والبدء بتن يباا مباشرة.

 امتهللاةةةان وةةةس المت ةةةوقين للطلبةةةة مةةةنح -
 .منح ج ئية العامة الثانوية

 ذو تدريسةةية ايئةةة ذعضةةاء اسةةتقطاب -
 .عالية ا اءة

اتخةةاذ إجةةراء تن يبيةةة سةةريعة لتسةةويق  -
تخصصةةةةةةةةةةةات الجامعةةةةةةةةةةةة وتهللاسةةةةةةةةةةةين 

 صورتها بكاوة الطرق والوسائل.
 


