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 المقدمة
 

الناشػةة نحػك  ي خدمة اهداؼ التنميػة لالقتاػادياتاف مؤسسات التعميـ العالي في االردف لـ تثبت فاعميتها ف     
ة كما في الدكؿ المتقدمة اناعيان اك الػدكؿ التػي كانػت لعهػد قريػف تاػنؼ عمػد انهػا دكؿ تحقيؽ التنمية المستدام

كقػػػد نمػػػت  منػػػذ فتػػػرة ييػػػر بعيػػػدة اليابػػػاف كالاػػػيف نغافكرة ككريػػػا الجنكبيػػػة كسػػػك مػػػف العػػػالـ النػػػامي مثػػػؿ  ماليزيػػػا 
التنميػػة المسػػتدامة بنػػاءن راةػػدة بعػػد اف اسػػتطاعت اف تطػػكع انظمػػة التعمػػيـ العػػالي لػػديها لخدمػػة اهػػداؼ  اقتاػػاديات

 عمد خمؽ المعرفة كأساس لتحريؾ نبض القطاع الاناعي.
المؤسسات التعميمية في االردف خػالؿ الخمسػيف سػنة الما ػية  ػمف ظػركؼ معينػة كػاف التركيػز  نشأتكقد      

 عامػة.بػر عػدد مػف خريجػي الثانكيػة الر مقاعػد دراسػية فػي شػتد التخااػات مػف اجػؿ اسػتيعاف اكيفيها عمد تكف
فكاف مف الطبيعي اف تنشأ مؤسسات التعميـ العالي لغايات محددة كبسيطة دكف اف يككف االبداع كالتطكير كالنقمػة 
الاػػناعية هػػدفان كا ػػحان كاساسػػيان فػػي بنػػاء المؤسسػػات. كمػػف هنػػا فانػػف لػػيس مػػف الغريػػف اف ت تقػػر هػػذ  المؤسسػػات 

 التانيع الناتج عنهما.اليـك لبيةة االبداع كثقافة التطكير كالدفع باتجا  
كاليػػـك كقػػد ااػػبو النمػػك االقتاػػادم يعتمػػد بشػػكؿ اساسػػي عمػػد االقتاػػاد المعرفػػي ام االقتاػػاد النػػاتج عػػف      

تكظيؼ المعرفة في الدكرة االقتاادية  كاف ال بد مف اعادة النظر فػي االسػس التػي تبنػد عميهػا العمميػة التعميميػة 
تاػاد المعرفػي. كمػف اجػؿ ادراؾ ابعػاد هػذ  المسػألة يتحػتـ االجابػة عمػد سػؤاؿ مف اجؿ اف تككف دافعان باتجا  االق

كاحػػد كهػػكي  كيػػؼ كػػاف مػػف الممكػػف بنػػاء مؤسسػػات التعمػػيـ العػػالي فيمػػا م ػػد لػػك كانػػت احػػدل ياياتهػػا التطػػكير 
مؤسسات قاةمػة  كالتنمية بالنقمة الاناعية؟  كمف الطبيعي اف يككف هذا السؤاؿ افترا يان نظريان ذلؾ اف اعادة بناء

منػذ زمػف بعيػد  بمػا لػديها مػف اعػراؼ كتعميمػات كبيةػػة كثقافػة عامػة لػيس بػاالمر السػهؿ. اال اف السػؤاؿ ياػبو لػػف 
نحػػػػاكؿ مػػػػف خػػػػالؿ هػػػػذ  بػػػػدكرنا ك  .قيمػػػػة اذا كانػػػػت الغايػػػػة هػػػػي مػػػػا هػػػػك السػػػػبيؿ الػػػػد التطػػػػكير كاالبػػػػداع كاالبتكػػػػار

 .و مسار التعميـ العالي كتحسيف مخرجاتفبهدؼ تاحي االستراتيجية التادم لبعض هذ  التحديات
مميػػػة التعميميػػػة كالتػػػي كالنقمػػػة الاػػػناعية عبػػػارة عػػػف نتػػػاج لعمميػػػات معقػػػدة كمتشػػػابكة لمع ف االبػػػداع كالتطػػػكرإ    

بمػػا تشػػممف مػػف تتشػػكؿ عنااػػرها االساسػػية مػػف الطمبػػة كاع ػػاء هيةػػة التػػدريس كالخطػػط الدراسػػية كالبنيػػة التحتيػػة 
سػػاةؿ تعميميػػة كمكتبيػػة كماػػادر التمكيػػؿ. كمػػف ثػػـ ال بػػد لكػػؿ هػػذ  العكامػػؿ اف تشػػكؿ بيةػػة مختبػػرات كتجهيػػزات كك 

خابة قادرة عمد ايجاد ثقافة االبداع كاالبتكار كالتطػكير كالنقمػة الاػناعية ممػا يمكنػف مػف ايجػاد جيػؿ شػاف قػادر 
فػػي اعػػػداد يط االسػػتراتيجي معظػػـ ادكات التخطػػ كلقػػد اسػػتخدمنا عمػػد قيػػادة التغييػػر كاالسػػتمرار فػػي هػػذا الطريػػؽ.

 عمد سبيؿ المثاؿيالخطة االستراتيجية 
 التحميؿ الرباعي. -
 المسكحات / االستطالعات. -

 .الندكات -

 كرش العمؿ. -

 المحا رات. -
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 كشارؾ في هذ  االنشطة جميع ااحاف المامحة مف داخؿ كخارج الجامعة.
 التفكير االستراتيجي لمجامعة.

 اسةمة استراتيجية كيحاكؿ ايجاد اجابات استراتيجية لها  مف هذ  االسةمةي ام مخطط استراتيجي ال بد اف يطرح
 ما هك نظاـ التعميـ العالي الذم نريد  في االردف؟ 
 اليجاد المخرجات التعميمية المطمكبة؟ يؿ لمكاكؿ الد هذا النظاـ كتطبيقفكيؼ السب 

 ظاـ تعميمي جديد؟تركف كطرح ن ح نظاـ التعميـ العالي الحالي  اـهؿ مف االف ؿ ااال 

 هؿ تطكير نظاـ تعمـ جديد اقؿ كم ة كينتج عنف مخرجات نكعية؟ 

 هؿ كتابة الخطط االستراتيجية كالتن يذية يك ي؟ 

  الساةدة في التعميـ العالي في االردف تحض عمد االبداع كاالبتكار كالتطكير كالتميز؟ الثقافةهؿ 

 ات التعميـ العالي كتمبية احتياجػات سػكؽ العمػؿ مػف ما هك دكر القيادات االكاديمية في رفع سكية مخرج
 التخااات النكعية؟

  هؿ اسمكف التمقيف المتبع حاليان في الجامعات االردنيػة يػؤدم الػد تحػدم قػدرات الطمبػة كاخػراج مهػاراتهـ
 الكامنة في الت اعؿ االيجابي مع المحا ر؟

 ة احينة كمنتجة؟هؿ العالقة بيف الطالف الجامعي كمدرسف كادارة الجامعة عالق 

  هػػؿ طريقػػة اسػػػتحداث التخااػػات لجميػػػع الػػدرجات العمميػػة منظمػػػة كمدركسػػة لتمبيػػػة احتياجػػات سػػػكؽ
 العمؿ؟

  ربيػػة م عمنػػة بالشػػكؿ الجامعػػات االردنيػػة مػػع الجامعػػات الغهػػؿ االت اقػػات كمػػذكرات التعػػاكف التػػي تكقعهػػا
 كنكلكجيا الحديثة؟كتكطيف الت بحاث العمميةاحيو كتساهـ في خمؽ بيةة جاذبة لالال

 ما هي اهمية دعـ ادارة الجامعة كالتزامها بمحاكر الخطة االستراتيجية؟ 

 

كانت جميع هذ  االسةمة كييرها الكثير  2116-2112 لخطة االستراتيجية لمجامعة لالعكاـعندما بدأنا في اعداد ا
كييرهػا  كلكننػا نسػتطيع  التسػاؤالت كؿ هػذ    الخطة التي بيف ايدينا تجيف عفسنا  كال ندعي اف هذك يدكر في رؤ 

اننػػا حاكلنػػا فهػػـ االخػػتالالت كاالنحرافػػات فػػي التعمػػيـ العػػالي كتممػػس مػػكاطف ال ػػعؼ كاجتهػػدنا فػػي اقتػػراح  القػػكؿ
االجػػراءات التاػػحيحية لهػػا  ػػمف االمكانػػات كالماػػادر المتػػكفرة. كهػػذا بػػدكر  ال يع ػػي جهػػات رسػػمية اخػػرل مػػف 

التعميـ العالي لها ابعػاد كمسػتكيات متعػددة كتحتػاج الػد جهػكد تنسػيقية حثيثػة اليجػاد القياـ بدكرها  فعممية ااالح 
 حمكؿ كااالحات مالةمة.
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 الممخص التنفيذي 1.
 تمهيد. 1-1

 

السػػنكات الخمػػس القادمػػة اف الهػػدؼ مػػف إعػػداد الخطػػة اإلسػػتراتيجية هػػك بيػػاف الخطػػكات المنػػكم القيػػاـ بهػػا خػػالؿ  
كتابػػة الخطػػة المبينػػة فػػي هػػذ  الخطػػة ككػػذلؾ تحديػػد المسػػؤكليات كالماػػادر الماليػػة كالماديػػة. إف  هػػداؼلتحقيػػؽ اأ

لجمػػػع  مػػػف الدراسػػػات كالمناقشػػػاتجػػػراء العديػػػد راحػػػؿ إعػػػدادها  كلكػػػف يسػػػبؽ ذلػػػؾ إسػػػهؿ ماإلسػػػتراتيجية هػػػي مػػػف أ
ليف عمؿ تن يذية تبػيف المسػؤك  كتحميؿ المعمكمات كالبيانات لتحديد الغايات اإلستراتيجية كطرؽ تن يذها  مف خطة

هػػداؼ كمراحػػؿ المتابعػػة كالتقيػػيـ. كعنػػد ك ػػع هػػذ  الخطػػة اإلسػػتراتيجية تػػـ مراعػػاة عػػف التن يػػذ كتػػكاريق تحقيػػؽ اأ
دكات التخطػػيط اإلسػػتراتيجي المحيطػػة بالجامعػػة ككػػذلؾ اسػػتخداـ أك البيةيػػة المػػؤثرة سػػكاء الداخميػػة أ جميػػع العكامػػؿ

طػػػيط مشػػاركة جميػػػع ااػػػحاف دكات التخات كالعاػػػؼ الػػػذهني كييرهػػا. كشػػػممت أسػػكحمثػػؿ التحميػػػؿ الربػػػاعي كالم
معمكمػػات كتقييمػػػات تمبػػػي خػػػذت مالحظػػاتهـ بعػػػيف االعتبػػػار  كسػػنقـك بتطػػػكير القػػدرات الذاتيػػػة لتقػػػديـ الماػػمحة كأ
بطريقػػػة سػػػريعة كمالةمػػػة. كسػػػتتكلد إدارة الجامعػػػة قيػػػادة مختمػػػؼ  اػػػحاف الماػػػمحة كخااػػػة الطمبػػػةاحتياجػػػات أ

دخػاؿ التحسػيف المتكااػؿ عمػد البػرامج كالخػدمات مػف خػالؿ التخطػيط السػميـ كالتن يػذ اأنشطة كالعمميػات بهػدؼ إ
 الدقيؽ كالمتابعة الحثيثة.

 
 وحالطم. 1-2
 

 العممػي التػدريف التركيػز عمػد مػع المعػارؼ اأساسػيةمػف حيػث  جامعػات اأردنيػةنمكذجػا لم لتككف لجامعةا وطمت

 مػف هػذا الطمػكح لتحقيػؽ المقترحػة هنػا ستراتيجية العامػةاإل عدتقد أ  ك     متميزة ميـخرجات تعتككيف م عمد كتأثير 

 .االتصالالتركيز و  :خالؿ م هكميف رةيسييف هما
جػاالت م كالح ػاظ عمػد لمجامعػة سػتراتيجيةمف الناحية اإل التي تعتبر مهمة ةقكيال كاديميةاأبرامج ال عمد تركيزال .1-2-1

 . ةاأكاديمية اأساسي لتخاااتا في كؿ التميز
    اأكاديميػة اأساسػية حػكؿ المجػاالت بػرامجعػداد ا  ك   المختم ػة الكميػات بػيف المزيػد مػف التكااػؿ نػاءبل التصاالا. 1-2-2

 ن تػػاحاال لمزيػػد مػػفاإف  .التعميميػػة كاديميػػة كالمخرجػػاتعمميػػات اأال بػػيف الكميػػات لرفػػع سػػكية الحػػدكد تجػػاكزك 
 لتحقيػؽ سػعيهـ فػي الكميػات كالبػرامج القاةمػة بػيف حػدكدال تجػاكزكأع ػاء هيةػة التػدريس  ةبػعمػد الطم سيسػهؿ

 .مكجكدةيير الجامعة  اأكاديمية في الحدكد لتابو  أهدافهـ اأكاديمية
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 ستراتيجيةاإل المبادرات.2
 

 .الخمس المقبمة عمد مدل السنكات ستراتيجيةإمبادرات  سبع تقترح الخطة
 

مػع إعطػاء  لعػدة سػنكات التكظيػؼ  ػع خطػطك  .ةاألكاديميا سايا  األولوياات فاي عضااء هيةاة التادريسأ تجدياد . 2-1
الماليػة  المػكارد كتػكفير  داخميػة أهيػؿإعػادة ت عػداد خطػةكا    ."المتميزيف" مف  الدكتكرا  درجة حاممي تكظيؼلاأكلكية 
 . الالزمة كالمادية

 
منػع  مػع العمػؿ عمػد مكقػؼ تنافسػي إلػد  لجامعػةا فػي نقػؿ حاسػمةالهميػة اأذات   قسػاـ االكاديميػةتحديػد بعػض اأ. 2-2

 عمد لمح اظ  نشطة   كبذؿ جهكدكالتميز بداعاإل عمد أعتاف قساـ التياأ حديد. كتتميزها فقداف مف خرلاأقساـ اأ

  كالتميز. بداعاإل هذا
 
كمراجعات  تقييماتتحسيف ك   أنحاء الحـر الجامعيفي جميع  كاديميفي كؿ قسـ أ المتميز ء ثقافة تدعـ التعميـإنشا. 2-3

كالبػػػرامج  كأع ػػػاء هيةػػػة  قسػػػاـز مػػػف خػػػالؿ تخاػػػيص المػػػكارد لأكتعزيػػػز أهميػػػة التعمػػػيـ المتميػػػ  التػػػدريس عمميػػػات
التعمػػػيـ  ر لتقيػػػيـسػػػتخداـ هػػػذ  كمعػػػاييكا المتميػػػز دعػػػـ التعمػػػيـ ز ثقافػػػةلتعزيػػػ لتعػػػرؼ عمػػػد نمػػػاذج جديػػػدةاك  .التػػػدريس
 .كمياتال ميعج فيكتحسينف 

 

السياسػات التػي  عػداد. كا  كنكعية كمكانػة التخااػاتة بيات لتعزيز ال رص التعميمية لمطمالكم بيف تااؿ قكمإ جادإي. 2-4
مختمػػؼ  تاػػاؿ بػػيفآليػػات جديػػدة لمتنسػػيؽ كاال   كابتكػػارخػػرللدراسػػة مػػكاد فػػي كميػػات أ كػػؿ كميػػة فػػي ةبػػتشػػجع الطم
 .عيفأكاديمي م  مف قسـ أكاديميةا التخااات

 

الدراسػػػية  لبػػػرامجكااأبحػػػاث البنيػػػة التحتيػػػة فػػػي دعػػػـ  لتحسػػػيف الػػػة مػػػف حيػػػث الكم ػػػةفعن ك   سػػػتراتيجيةإ تحسػػػيناتتن يػػػذ . 2-5
العمػـك كالعمػـك  هذا عمد كجف الخاكص المكتبػات الجامعيػة  كمرافػؽ البحػكث المشػتركة فػي مجػاؿ يشمؿ. ك كاإلبداع

 .دارتهاكا   المنو البحثية بطمف لمحاكؿ عمد متقدـدريس لعـ اإلدارم أع اء هيةة التجتماعية  كالداال
 

 .الجانس والمااله ت ، والعاممين من حيثوالطمبةأعضاء هيةة التدريس  يجاد تنوع فيإتجاه إحراز تقدم كبير في ا .2-6
  ك ػػماف كجػػكد آليػػات بالعػػامميف المتميػػزيف حت ػػاظزيػػز عمميػػات التكظيػػؼ كاال ػػع أهػػداؼ كا ػػحة كطمكحػػة  كتعك 

 .لة لممساءلةفعا
 
 المجتمعيااة مااا مجاااالت قااوة الجامعااة فااي مجااال البحااوث والماان  الدراساايةالتوعيااة والمراااركة بااين ربط بقااوة . الاا2-7

عبػػر الحػػـر    كنشػػرهماعمػػد نطػػاؽ كاسػػع  اهمػػة التكعيػػة كالمشػػاركة المجتمعيػػة كتأثيرهػػتعريػػؼ م إعػػادة .والتعماايم
ة فػي  بػ  كتعزيػز ال ػرص لمطمالدراسػية أك المكاد خااات اأكاديميةالجامعي  كتطكير المناهج المناسبة لمختمؼ الت

 .اأكاديمي ـالمجتمع  كجزء مف عممه  مشاركة
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 القيم الجوهرية. 3

 

 :عممناداء أمف  التي تشكؿ اأساس الذم يقربنامف القيـ اأساسية  مجمكعةالجامعة ب سترشدت    
 

فػػكؽ الشػػبهات مػػع الح ػػاظ  كالبقػػاء  حتػػراـة فكريػػة مػػف الرعايػػة كااليػػة  كباػػكر مهنيػػة عالبي العمػػؿ الصااد  والنزاهااة
 .الجامعة عمد ممتمكات

 .حتراـ المتبادؿكاال عمد أساس الثقة العالقات ستنادا :حترامالثقة واال

 .كأاحاف المامحة طمبتناحتياجات ال ردية لاال تحديد كتمبيةبقكة ل نسعد  :الخدمة

كػؿ  جعػؿمػع السػعي ل  متميػزة كتقػديـ خػدمات إلنجػاز المهػاـ  الاػالو العػاـ مػف أجػؿ العمػؿ معػا :العمل الجماعي
 .ال ريؽ في ان ع ك  فرد

 .كأاحاف المامحة مع الطمبة االتااؿ ال عاؿ كالمكقكت كالم تكح تشجيع :التواصل

 .العمؿ الجيداإلبداع كاالبتكار ك  يشجع كيكافئ مكانان  مكاف العمؿ ي جعؿاإلبداع واالبتكار

 عمد لممحافظة  جميع اأفراد كتكجيف  ال تتجزأ المساءلة كالمسؤكلية القبكؿ بأفعتراؼ ك ي االةة والمساءلالمسالولي

دارتهػا ممتمكػات الجامعػة   الجامعػة رسػالة تعزيػز كدعػـ مػع ك ػاءة كفعاليػة أكثػر بطػرؽ كا 
 .كأهدافها

الخبػرات  مكعػة كاسػعة مػفمج المهنػي مػف خػالؿالشخاػي ك  نمػك  لتعزيػز كػؿ فػرد تشػجيع ي الاتعمم مادا الحيااة
 .كال رص

 .لمتحسيف المستمر مع السعي ر يستيعاف التغيالقدرة الداةمة كاالستعداد الالتحسين المستمر: المرونة و 

 جامعة.لم ماؿكرأس ال الثركة الحقيقية باعتبارها حت انهاكا البشرية ختالفاتاال حتراـي االتنوع
 

  وقدراتها نبذه عن الجامعة .4

 

كتعتػز الجامعػػة بأنهػػا   1999فػػي نيسػػاف جامعػػة الحسػيف بػػف طػالؿ اإلرادة الممكيػػة السػامية بتأسػػيس  اػدرت     
كأنهػػا أكؿ جامعػة تؤسػس خػػالؿ   سػـ الراحػؿ العظػػيـ المغ ػكر لػف بػػالذف ال جاللػة الممػؾ الحسػػيف بػف طػالؿتحمػؿ ا

 حكـ جاللة الممؾ عبدال الثاني بف الحسيف ح ظف ال.
 

  كػـ مػف العااػمة عمػاف 214مدينػة معػاف عمػد بعػد  ي المنطقػة الجنكبيػة مػف المممكػة قػرفف كتقع الجامعة     
كتعتمد فمس ة الجامعة عمد تطكير التخااات كبرامج التدريف التي تستجيف لمحاجات البشػرية كالطبيعيػة لمبيةػة 

إ افة إلد اأهمية الكبػرل التػي  كتزكيد المعاهد كالمؤسسات المحمية بالمكارد البشرية المؤهمة كالمدربة.  المحيطة
 تكليها الجامعة لأبحاث العممية كالبرامج التي تعمؿ ب عالية عمد تطكير المجتمعات المحمية. 

 
كقػع الحػالي نتقمػت إلػد الممػف جامعػة مؤتػة كا كلد في مكقع مؤقت كػاف سػابقان جػزأن بدأت الجامعة مسيرتها اأ     

لرةيسػية لمحػـر الجػػامعي الحػالي معػايير البنػػاء الدكليػة بحيػث حاػػمت عتمػدت الخطػػة ا. كا2114فػي تشػريف أكؿ  
تتمتػع بالمعػايير الدكليػة مػف حيػث السػعة كالتنظػيـ كتقػديـ  كمرافقهػا الجامعة ف مبانيمما يعني أ ISOعمد شهادة 
 الخدمات.
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( 4فػي   لتربيػة( تخااػان  إ ػافة إلػد دبمػـك ا 37كميات تمنو درجػة البكػالكريكس فػي   ييكجد في الجامعة ثمان
كهػذ  الكميػات  ي ( تخااػان 42بحيػث ياػبو مجمػكع التخااػات    ( لدرجػة الماجسػتير1تخااات كبرنامج  

 هيي 
 العمـك التربكية.  -

 اآلداف.  -

-  .  العمـك

 تكنكلكجيا المعمكمات.  -

 . الهندسة -

 . قتاادإدارة اأعماؿ كاإل -

 .البترا لآلثار كالسياحة -

 متمريض. سمك اأميرة عاةشة بنت الحسيف ل  -

 

كبمػػػد عػػػدد أع ػػػاء الهيةػػػة   (شػػػؤكف الطمبػػػة ك (كالدراسػػػات العميػػػا البحػػػث العممػػػي باإل ػػػافة  إلػػػد عمػػػادتي  
فػػػػي طالبػػػػان (  8179كعػػػػدد الطمبػػػػة المسػػػػجميف     عػػػػامالن  ( 898كعػػػػدد العػػػػامميف     ع ػػػػكان  ( 261   التدريسػػػػية

 عػػدد آخػػر مػػف المراكػػز البحثيػػةإلقامػػة  . إ ػػافة إلػػد ذلػػؾ تخطػػط الجامعػػة2112-2111الجامعػػة لمعػػاـ الدراسػػي 
  كالتػػراث الثقػػافي تهػػتـ بدراسػػة البيةػػة كالتاػػحر كالتعػػديف كالثػػركة المعدنيػػة كشػػؤكف الباديػػة كالمنػػاطؽ الري يػػة التػػي

كمركػز تطػكير أداء   كهػي مركػز الحاسػكف كتكنكلكجيػا المعمكمػات  المراكز القاةمة حاليػان فػي الجامعػة دإ افة إل
  كتنميػػػة المجتمػػػع كمركػػػز الدراسػػػات كاالستشػػػارات  ريػػػةاالث تكمركػػػز اأنبػػػاط لمدراسػػػا  لتدريسػػػيةأع ػػػاء الهيةػػػة ا

كمركز التراث يير المػادم  الطاقة المتجددة بحث كتطكير كمركز  الككرم لممعمكمات –ردني تااؿ اأكمركز اال
 .ككرسي اليكنسكك

 
لتسامو المنطمقيف مف إيمانها العميؽ بأهمية إقامػة مثػؿ تعمؿ إدارة الجامعة مع الطمبة لتغذية ركح التعاكف كا     

التػػي فػػي المجػػاالت الريا ػػية كالثقافيػػة هػػذ  العالقػػة بػػيف الجامعػػة كطمبتهػػا. كتتميػػز الجامعػػة بتقػػديـ بػػرامج نكعيػػة 
كتكفر فراان حقيقيةن لإلعداد الذاتي كلحياة المستقبؿ. كتقدـ الجامعػة خػدمات   بدكرها تغني حياة الطالف الجامعية

كتسػميو الخػريجيف بالمهػارات   لتحقيؽ اأهداؼ الرةيسية لمجامعة ء الثقة بيف الجامعة كطمبتها ممت لبناشاممة ا  
 اأكاديمية كالحياتية التي تكفر لهـ فرص النجاح في الحياة كالعمؿ.  

 
التغيير المطمكف في المجػاالت االجتماعيػة  إلحداث  ة خدمات كبرامج تدريف لممجتمع المحميكتكفر الجامع

قتاػػادية كالثقافيػػة كتحسػػيف نكعيػػة الحيػػاة. كتهػػدؼ هػػذ  البػػرامج كالخػػدمات إلػػد تعزيػػز عالقػػة المجتمػػع المحمػػي كاال
جتماعيػػة إعػالء القػػيـ العاةميػة كاال فػػي فيهػػا  ككػذلؾ اإلسػهاـ كاالسػت ادة مػػف المرافػؽ كالخبػػرات المكجػكدة  بالجامعػة

 لممجتمع المحمي. 
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 رسالة الجامعة وأهدافها .5
 

 . الرالية5-1
  كخدمة المجتمع. البحث العمميلتميز في نكعية التعميـ ك ف طالؿ الد اتسعد جامعة الحسيف ب    

 . الرسالة5-2
دها بػالككادر نميػة الكطنيػة مػف خػالؿ رفػهاـ فػي التتسػعد إلػد اإلسػ  جامعة الحسػيف بػف طػالؿ جامعػة أردنيػة     

  عمد الثقافة اإلنسانية  ػمف رؤيػة مسػتقبمية حالبشرية المؤهمة كالت اعؿ اإليجابي مع المجتمعات المحمية  كاالن تا
 تركز عمد النكعية كالتميز ك ركرات العار.

 
 
 
 

 . أهداف الجامعة 5-3
   

 تيي نطالقان مف رسالة الجامعة تتألؼ أهدافها مما يأا
تستجيف لحاجة البيةتيف الطبيعية كالبشرية في إقميـ الجامعػة   تكفير تخااات كبرامج نكعية .5-3-1

 تمبية لمتطمبات التنمية.

 القياـ بالبحث العممي مع التركيز عمد الجانف التطبيقي. .5-3-2

 اإلسهاـ في تنمية المجتمعات المحمية. .5-3-3

 دارة كالمنشآت كالمحافظة عميها.التميز مف خالؿ تحقيؽ معايير  بط الجكدة في التعميـ كاإل .5-3-4
 

 والغايات واألهداف اإلستراتيجية محاورال. 6
 .التعميم والتعمممحور . 6-1

 

وتحااديثها دورياااا بمااا يتوافاا  والمسااتجدات العمميااة والتكنولوجيااة  تطااوير الخطااط الدراسااية. الغايةةة اتسةةتراتيجية: 6-1-1
 الحديثة واحتياجات سو  العمل.

 

 :األهداف. 6-1-2

  المناسػبة المهػارات المهنيػة مػع تطػكير الن ػج ال كػرم لتحقيػؽ  الدراسػية  بػرامجال  ػمفلمطمبػة  ان فراػ جادر إ .أ 
كعي نػػكال   كالتحميػػؿ الكمػػيمحػػك اأميػػة المعمكماتيػػةك   تاػػاالتفػػي مجػػاؿ اال مهػػارات محػػددة ف ػػال عػػف 
 .(الكميات جميع في كتحديث البرامج الدراسية ,مف خالؿ تطكير الثقافيك 

 خريجأداء ال بشأف العمؿ احافأك   التعميـلجكدة  الطالف تقييـ :مثؿ أاحاف المامحة ار  راء مسكحاتإج .ف 

 .في مجاؿ الاناعة

نظػاـ   ػمف المػكادلبػرامج ك ا مراجعػة آليػةك  منهجػي عمػد أسػاس تقيػيـ اأداء التحسػيف المسػتمر مػف خػالؿ .ج 
 .اأردف في كالجكدة عتماداال

التعمػيـ  تحسػيف نكعيػةإلػد  تهػدؼ  هيةػة التػدريس ع ػاءأ كنػدكات عمػؿرش ك عقػد بنػاء القػدرات مػف خػالؿ  .د 
 .كالمخرجات كالتعمـ
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ك عػػف بعػػد عبػػر  ال يػػديك( التعمػػيـ الم تػػكح عػػف طريػػؽ اإلنترنػػت أ ي اليف جديػػدة فػػي التعمػػيـ مثػػؿداـ أسػػسػػتخإ .ق 
 .(لطمبة الدراسات العميا

 .ةالمهني كالتدريف عمد المهارات  متعددة التخااات برامج جادإي .ك 

 ع اء هيةة التدريس.لمكتبية أا ساعاتالك  التطبيقية   كالمشاريعالمكثقة كالبحكث طمبةال اتمختبر  تعزيز .ز 

التعميـ نظاـ  لتعزيز  خااة برمجيات التي يدعمها تااالتكنكلكجيا المعمكمات كااللت البنية التحتية إنشاء .ح 
 .اإللكتركني

 

 .م والتعممالتعمي محور في األداء الرةيسية مالررات .6-1-3
 .٪81٪ إلد 75 ما بيف نكعية التدريس عمد بةالطم ار  نسبةالمحافظة عمد أ. 
فػي البػرامج  30:1فػي البػرامج العمميػة كنسػبة  1 :20 مػف أع ػاء هيةػة التػدريس إلػد ةبػالطم نسػبة تحقيػؽ. ف

 نسانية.اإل
العتمػاد  2119عاـ أ الذم بد داالعتما تحقيؽ هدؼظمة  ماف الجكدة الداخمية في جميع الكميات بسيس أنتأ .ت

 . تجميع التخااا
 ث. عدد البرامج التي تـ مراجعتها كؿ فاؿ دراسي كك ع كاؼ جديد لها. 

 سنكيان في الجامعة.  ج. عدد برامج التدريف لبناء القدرات التي تعقد
 .ستحدثت في الجامعة سنكيان ي اا التح. عدد برامج الدراسات العمي

 كاديمي.جراها الطمبة في كؿ قسـ أخ. عدد اأبحاث التي أ
 

 .ةبخدمات دعم الطممحور  .6-2
تطاوير تسااعد الطمباة فاي مة ومحفازة لبباداع والتمياز بيةاة جامعياة جاذباة ومنساج تهيةاةستراتيجية: الغاية اال .6-2-1

 قدراتهم ومهاراتهم. 
 

 األهداف:. 6-2-2

 .إلد العمؿ الجامعيةالدراسة  نتقاؿ مفمرحمة اال في ةبلمساعدة الطم  تكظيؼ إنشاء مكتف .أ
العمؿ فرص متحاف  ك الل   كالجداكؿ الزمنيةعالمات الطمبة لتشمؿ  لكتركنياإل الجامعة مكقعتحديث خدمات  .ف

 .(اأخرل كاإلعالنات كالخريجيف  ةبلمطم
 .كالمعدات كالبرمجيات كالخدمات مف التسهيالت درجة أعمد مع المركزية الجديدة  المكتبة ستكماؿا .ت
 .يةكال ن الريا ية كالثقافية المحمية كالكطنية ال عاليات شاركة فيالم .ث
 .لمطمبة الن سية كاالجتماعية   كتقديـ المشكرةاإلرشاد اأكاديمي تعزيز  .ج
 .كالمكاـز المكاد التعميميةلمكتف  ك  المركز التجارم ريكف. تح

 ة.بخدمات دعم الطم محور في األداء الرةيسية الرراتم. 6-2-3
 .الريا ية كالسجالت البطكالت عدد مف حيث الثقافي كال ني الريا ي  التميز . أ

 .لكتركنيجامعة اإللمكقع ال يكميا اةرز  ((1000 ما ال يقؿ عف المكتبة المركزية عدد زكار ف.
 .٪ مف الخريجيف51ال تقؿ عف بنسبة  عمؿ مناسف يجادإل في التنسيف . ث
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 .البحث العممي محور  .6-3
 االرتقاء بمساتوا البحاث العمماي والدراساات العمياا لممسااهمة فاي تعزياز مخرجاات التنمياة اإلستراتيجية:. الغاية 6-3-1

 الوطنية الراممة.
 

 األهداف:. 6-3-2

 . مف عمادة البحث العممي كالدراسات العميا تدريسع ك هيةة  يدير  مركزم  قسـ بحكث نشاءإأ.  
 .عممية محكمة مشاريع بحثيةل تنافسي تمكيؿ  ع برنامجف. ك 

 .ةككاالت خارجي التي تمكلها البحثية المنو زيادة عددك   في الجامعة مراكز التميز البحثي نشاء. إت
جػازة الداخميػة  ك  المػنو البحثيػة سػتخداـا مف خالؿ  ع اء هيةة التدريس بالجامعةأالبحثية  تحسيف المهارات. ث ا 

 .(كؿ سنتيف كؿ كمية عقد فيي عمد اأقؿ مبحكثكاحد ل مؤتمر لدعـ  الت رغ العممي

 . الاعيديف الكطني كالدكلي عمدنتاةج البحكث  تسكيؽ لعمؿ مف أجؿ. اج

 .اأقساـ اأكاديمية جميعلالبحثية  حديث الخطةت. ح

 ع اء هيةة التدريس في الجامعة.القدرات البحثية أ لتسكيؽ ستراتيجية ع إ. ك خ
 .المكظ يفع اء هيةة التدريس ك أ القدرات البحثية مف نشاء قاعدة بيانات. إد
 

 .ميالعم ثالبحمحور  في األداء الرةيسية الرراتم. 6-3-3
العري ػة  جػاالتفػي الم كتنميػة المجتمعػات المحميػة  الجػامعي العممػي البحػث خطػة بيف كجكد امة قكية حقيؽت. أ

 :التالية
 .احة العامةلا. 1

 . تمكيف المرأة.2
 .التانيعالمكاد ك . 3
 .كمجتمع المعمكمات تتااال. اال4
  .نكعية الحياةكالبيةة ك  كاالقتاادم التأثير االجتماعي. 5

 

 .1:5  فأعمد م أع اء هيةة التدريس لد بحكثإ بحكث الطمبةمف  نسبة تحقيؽ ف. 

 .1:2   أكبر مف البحكث اأساسية لدإ ف البحكث التطبيقيةم نسبة تحقيؽ ت. 

 .المشاريع البحثية ف٪ م30 ما ال يقؿ عف في تسكيؽ لنجاحا ث.
 .1.5أكبر مف  البحكث الممكلة مف الجامعة إلد الممكلة مف الخارج المشاريع مف نسبة تحقيؽ. ج

 .اأكلد لمرةا مف ترقيةعمد  بطمف لمحاكؿ المتقدميف مف أع اء هيةة التدريس نسبة النجاح ح.

 الحاكؿ عمد منو دراسية خارجية لطمبة درجة الدكتكراة. خ.
 تػأثير كالحاػكؿ عمػد ٪51أكثػر مػف  عمميػة محكمػة فػي دكريػات مػف اأبحػاث المنشػكرة نسػبة مةكيػة حقيػؽت د.

 .2أكبر مف  كرقة لكؿ االقتباس
 .أطركحة كؿ مف عمد اأقؿ ةكاحدعممية محكمة  كرقة نشر. ذ
 .2 ال تقؿ عف  ميزانيات البحكث في أمكاؿ الجامعة إلد اأمكاؿ الخارجية مف تمكيؿ نسبة حقيؽ. تر

 .كؿ سنتيف كاحد دكلي مؤتمرك  سنكيا عمد اأقؿ كاحد مؤتمر محمي في شاركة أع اء هيةة التدريسمز. 
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 .خدمة المجتما محور .6-4
. الغاية اإلساتراتيجية: إفاادة المجتماا مان خا ل تقاديم مسااهمة كبيارة فاي مجااالت الصاحة والتعمايم واالقتصااد 6-4-1

 والثقافة والفنون في محافظة معان.
 

 األهداف: .6-4-2

 .برامج التعميـ العالي احتياجاتها مف لتحديد  المجتمعات المحمية مسو أ. 
 .مف قبؿ المجتمع مرافؽ الجامعة تشجيع استخداـ. ف
 .المشاريع المجتمعيةالمحمية ك المجتمع منظمات  في إلسهاـل الجامعةمكظ ي تشجيع . ت
 .المجتمع المحمي تهيةا في الجامعة تمثيؿك   التعاكنية الشراكات قامةإ. ث
 .اإلقميمية كالريا ية اأنشطة الثقافية عاية. ر ج
 .كالخبرات ستشاراتإلمراكز ل لتككف الخااة المكجكدة تطكير البرامج. ح
 .لممجتمع المحمي خااة تن يذ برامج تدريبية. خ
 .الاغيرة التنمكية لممشاريع حا نات نشاء. إد
 الككرم لممعمكمات(.  –ردني كز اأت  المر كالمعمكما تدريفال مركز تحديث. ذ
 .لممجتمع المحمي تم زيكف محطة لتككف  تم زيكني كحدة إنتاج نشاء. إر
 .المحمي كاإلقميمي عمد الاعيديف برامج التأهيؿالتدريف ك  ن يذ برامج. تز
 .في المجتمعات المحمية الشباف تطكير دكر مف أجؿ جديدة عالـإ محطة نشاء. إس
 .ذاعياتإ تكمراسال لمعمؿ  معاف محافظة البمدات كالقرل في شابات مف لتكفير المرأةاالت تاإ شبكة طالؽ. إش
 

 .خدمة المجتما محور في األداء الرةيسية الرراتم .6-4-3
 .٪ مف الكقت51أكبر مف  مرافؽ الجامعةل  المجتمع ستخداـإ نسبة حقيؽ. تأ 
المنظمػات ييػر المحميػة ك  التطكعيػة الجمعيػات فػي أع ػاء هيةػة التػدريس ٪ مػف25 مػا ال يقػؿ عػف مشػاركة. ف

 .الحككمية
 .سنكيا كؿ كمية في لممجتمع المحمي عمد اأقؿ نامجي تدريفبر  تن يذ .ت
 .الجامعة في لممشاريع الاغيرة قؿعمد اأ حا نتيف إنشاء. ث
 .٪75 قؿ عفبنسبة ال تعف الخدمات كالبرامج  المجتمع ار  معدؿ حقيؽ. تج
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 .دارةاإلمحور  .6-5
اءة لمواردها فاي تحقيا  كثر فعالية وكفالون الجامعة لتحقي  االستخدام األ دارة ر. الغاية االستراتيجية: تنظيم إ6-5-1

 هدافها.رسالتها وأ
 

 األهداف:. 6-5-2

 .المكظ يفك  يفيديماأكا عمد حد سكاء عامميفلم اأنشطة تطكيرك  داءتقييـ شامؿ لأ تن يذ .أ 
 .تنمية القدراتسياسة  في إطار العامميف لجميع ةالمناسب كالتدريف برامج التنمية تطكير .ف 
  ةبػسػجالت الطم بمػا فػي ذلػؾ  اؿ عنػال ح ػظال لتمكػيف  كنظػـ المعمكمػات اإلداريػة أنظمػة الحاسػف اآللػي تكفير .ج 

 .(ات المختم ةلإلدار  المراجعة كآليات كتقديـ التقارير
كالمنظمػات الدكليػة  المحتممػيف المتبػرعيف مػف لػدعـتشػمؿ تقػديـ ا كالتػي قػد تكليػد الػدخؿلأسػاليف جديػدة  يجػادإ .د 

  قامة مشاريع كشراكات ذات جدكل اقتاادية. كا  
  هداؼ التاليةي لتحقيؽ اأ عالقات الخريجيف إنشاء مكتف .ق 

 .خريجيهابيف الجامعة ك  العالقات الطيبة تشجيع كتعزيز. 1
 كييػرهـ مػف اأفػراد الخػريجيف مػف ييرهػا مػف المنػافع أك  العينيػة كالتبرعػات اأمػكاؿ ي لجمػعسػع. ال2

 .خرلاأ الماادرك   ؤسساتمالكالشركات ك 
 .التعميـ المستمر   كتكفيرالخريجيف لتكااؿ معا. 3
 

 .اإلدارةمحور  في األداء الرةيسية الرراتم .6-5-3
 .الحككمي التمكيؿ مف ناؼ تقميدية أكثريير  ةتمكيؿ خارجي ماادر إيجاد .أ 
 .الشؤكف اإلدارية في أع اء هيةة التدريس مف %25 ما ال يقؿ عف مشاركة .ف 
 .لكتركنيةإ جامعة نحك كالعمميات الكثاةؽ كالسجالت ٪ مف50 مع عمد اأقؿ إلكتركنيا لقدرة عمد التعامؿا .ج 
 داء.تطكير سياسة تقييـ أداء العامميف كمؤشرات هذا اأ .د 

 

 .المالية الرالونمحور  .6-6
مان المصاادر وتحقيا  االساتخدام  تاحاة لمجامعاة مان مجموعاة متنوعاة. الغاية اإلساتراتيجية: زياادة الماوارد الم6-6-1

 مثل لمموارد الرحيحة لتحقي  خطط الجامعة.األ
 

 األهداف:. 6-6-2

 .كؿ سنة مالية في بداية ن اقيةاإلكلكيات اأتحديد أ. 
 .كمكاردها مكازنة الجامعة في التعامؿ مع لمش افية كاؼ    ع نظاـك ف. 
 .الدعـ الحككمي عتماد عمداال لتقميؿ كجمع اأمكاؿ الذات دتعتمد عم نشر ثقافةج. 
 .البحكث لدعـاأجنبية  التي تقدمها المنظمات المنو ست ادة مفاال لزيادة ك ع خطةد. 

 .تحسيف الجكدةالتكاليؼ ك  ثقافة الحد مف لدعـ حممة التكعية طكيرتق. 
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 الرالون الماليةمحور  في األداء الرةيسية الرراتم. 6-6-3
 .كؿ سنة مالية في بداية اأكلكيات المالية ك ع أ.  
 لتقميؿ العجز في المكازنة.  التكاليؼ لحد مف. اف
 .يير التقميدم التمكيؿ نسبة زيادةل ع خطة . ك ت
 .الشؤكف المالية داةرة  ظ يلمك رامج تدريبية . بث
 

 .البنية التحتيةالبناء و محور  .6-7
 اجتياجات الطمبة والمدرسين والموظفين.عمى المعايير الدولية لتمبية   تمبي أاإلستراتيجية: بناء مراف . الغاية6-7-1
 
 األهداف:. 6-7-2

 .الجامعات اأخرل في البنية التحتية كالمرافؽ في كالمعايير أف ؿ الممارسات مع ةلممقارن  ع معاييرك  .أ 

 .السنكات الثالث القادمة الكميات في بعض مف قبؿ ممحةالحاجة ال اني ذاتالمب نتهاء مفلإل  ع برنامجك  .ف 

 .التحديثكالتكسع ك  أعماؿ الايانة لتحديد متطمبات المكازنة تطكير خطة .ج 

 .حتياجات الطمبةالعالية ال جكدةال كالمرافؽ ذات المنشآت ما يك ي مف هناؾ لمتأكد مف أف خطةشاء نإ .د 
 

 .والبنية التحتية البناءمحور  في األداء الرةيسية الرراتم .6-7-3

 .الككاالت كالمؤسسات اأخرل مع هندسيةال الخبرات تبادؿ .أ 

 .كالمباني بناءال أكلكياتتحديد  .ف 

 .حسف تكاريق محددة اأكلكيات لتن يذ  ع خطةك  .ج 

 .مرافؽ جديدة لبناءأمكاؿ  يجادإ .د 

 
 .دوليةالع قات المحور  .6-8
يااة والعالميااة إلسااتراتيجية: تحسااين ع قااات الجامعااة الدوليااة وتعزيااز مكانتهااا بااين الجامعااات الوطن. الغايااة ا6-8-1

 والمنظمات في السعي لتحقي  رسالتها.
 

 األهداف:. 6-8-2

 .كتن يذها البرامج التعميمية تاميـ في اللتزاـ بالمعايير الدكليةا .أ 

 .كالمنظمات العالمية الجامعات العربية كاأجنبية الثقافية مع ت اقاتاإلالتعاكف ك  لزيادة  ع آليةك  .ف 

 .كالباحثيف ةبالطم لجذفة يكالدراس المنو البحثية عدد لزيادة ع خطة ك  .ج 

الػدعـ المػالي  لمحاػكؿ عمػد  الػدكلي البعػد فػي المجػاالت ذات جػراء البحػكثإلأكلكيػات  إلعطػاء نظػاـ  ػعك  .د 
 .الخارجي

 .خريجيها مع الجامعة عالقات لتعزيز نشاء نظاـإ .ق 
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 .دوليةالع قات ال محور في األداء الرةيسية الرراتم .6-8-3

 .المؤسسات الكطنية كالدكلية مع المكقعة مذكرات الت اهـ عدد .أ 

 . اأجنبية المنظمات مف قبؿ البحكث الممكلة عدد .ف 

 مع الخريجيف. مكتف العالقات قامةإ  .ج 

 .المؤسسات الكطنية كالدكلية مع الزيارة تبادؿ  .د 
 

 .اكميةالحمحور  .6-9
ادات األكاديميااة حيات مجالسااها وتيهياال القياا. الغايااة اإلسااتراتيجية:  ضاامان اسااتق ل الجامعااة وتوساايا صاا 6-9-1

 داء المالسسي.واإلدارية وتعزيز األ
 

 األهداف:. 6-9-2

داريا ك  الجامعة ستقالؿ ماف ا  .أ    .أكاديمياماليا كا 

داء كأعمالهػا لتمكينهػا مػف أدكرهػا  عادة تعريػؼ  كا  مراجعة تشكيؿ مجالس الجامعة كالكميات كالمجاف المختم ة .ف 
 قتدار.الدكر المناط بها ب عالية كا

 .كالبحث العممي لمتعميـ العالي كطنيةالستراتيجية إلا بما يت ؽ مع ستراتيجيةطط اإلعداد الخإ .ج 

 .ت في الجامعةالكميا جميع في دارة التعميـ كمعمكمات إ القاةـ عمد العمؿ كالتعمـ االتعميـ إدارة عداد نظاـإ .د 

 .ي الجامعةف اأكاديمية كاإلدارية القيادية بناء القدرات  .ق 

 
 .حاكميةالمحور  في ةيسيةاألداء الر  الرراتم .6-9-3

 .االستقالؿ الذاتي لمجامعة التأكيد عمد هداؼكاأ الرؤية كالرسالة ت مف .أ 

 .لتحديد الممارسات الجيدة اكميةالح خطة  عك  .ف 

 كالتعمـ. التعميـ نظاـ إدارة طكيرت .ج 

 سس الحاكمية.في تطبيؽ أ  ؼمناطؽ ال ع كافة لتالفي طكير برامج تدريبيةت .د 


