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تأيت ىذه اػبطة اإلسًتاتيجية استجابة ؼبتطلبات التحديث والتطوير اؼبطلوب إحداثها يف التعليم العاِف يف جامعة   

واػبطة رباول جاىدة ربقيق أىداف ورسالة اعبامعة   اغبسُت بن طبلل دبا يكفل الوصول إُف الريادة إقليميًا واؼبنافسة عاؼبياً.
الساعية للتميز يف التعليم والتعلم، وإقباز البحوث وإنتاج ونشر اؼبعرفة، وتنمية شخصية الطالب، وبناء الشراكات مع القطاعُت 
العام واػباص، والتميز يف براؾبها األكاديبية، وتشجيع االبتكار، وغرس ثقافة اعبودة، والوصول إُف اجملتمعات احمللية واإلقليمية 

 .والعاؼبية
وتضمنت اػبطة االسًتاتيجية رؤية تقوم على إهباد نظام تربوي ذي جودة عالية لتخريج كوادر بشرية مؤىلة ومتخصصة 

يف حقول اؼبعرفة اؼبختلفة ولتليب احتياجات اجملتمع اغبالية واؼبستقبلية دبا يتواءم مع ربقيق تنمية اقتصادية واجتماعية مستدامة.  
كما تضمنت األىداف العامة ؽبذه االسًتاتيجية ضرورة ربسُت نوعية التعليم العاِف ومدى مواءمتو ؼبتطلبات اجملتمع بوضع 

 .الدوليةالوظيفية معايَت وأسس لبلعتماد وضبط اعبودة تطبق على كافة الربامج الدراسية وتتطابق واؼبعايَت 
 

وسبشيًا مع اػبطة اإلسًتاتيجية للتعليم العاِف يف اؼبملكة األردنية اؽبامشية، تسعى جامعة اغبسُت بن طبلل، منذ نشأهتا، 
لتكون أحد مراكز اإلشعاع العلمي يف اؼبنطقة. وانطبلقًا من ىذه الرؤية سعت اعبامعة، وما تزال تسعى، إُف صياغة خططها 
اإلسًتاتيجية اؼبستقبلية لتكون دبثابة األرضية الرئيسة اليت تسهل ؽبا الطريق كبو التميز والتفوق كمؤسسة أكاديبية مرموقة. 
واػبطة اإلسًتاتيجية اليت بُت أيدينا اآلن ىي نتاج جهود طويلة ومضنية كما أهنا إحدى احملاوالت اعبادة للوصول جبامعة 

 .اغبسُت بن طبلل إُف موقع التميز والتفوق العلمي واألكاديبي الذي تنشده إدارهتا
 

تغطي ىذه اػبطة اإلسًتاتيجية أىداف اعبامعة، واإلجراءات التنفيذية لتحقيق ىذه األىداف، ضمن ؿباور أساسية 
ووفق ؾبموعة من القيم أنبها التزام اعبامعة بالتميز يف التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، والتجديد واإلبداع مع اغبفاظ 
على األصالة واؽبوية العربية اإلسبلمية، واغبرية األكاديبية، والتعددية وقيمة الفرد، واالستخدام األمثل للموارد اؼبادية واؼبالية 

 والبشرية، واؼبشاركة الفاعلة يف التنمية الوطنية اقتصادياً واجتماعياً ومهنياً.
 

 ـــــــامعة رئيــــــــــس الجــــــــ                                                                                                      
سيالدكتور علي القي    

 تقديم:
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 المقدمة

اُف تبٍت مبادرة اصبلح طموحو بناء على الرؤية اؼبلكية السامية الداعية  5002شرعت جامعة اغبسُت بن طبلل يف عام 
اُف اصبلح وتطوير التعليم العاِف باألردن بعد مؤسبر البحر اؼبيت. وهتدف مبادرة اعبامعة اُف ارساء وتطبيق سياسة للتطوير 
اؼبستمر لنوعية اػبدمات التعليمية والًتبوية اليت تقدمها اُف جانب تعزيز كفاءهتا التنفيذية. كنتاج ؼببادرة االصبلح، وضعت 

 5002، مث طوّرت اعبامعة تلك التجربة عام 5002اُف  5002اعبامعة أول خطة اكاديبية غطت االعوام االكاديبية من 
 وقامت بإعداد عملية التخطيط االسًتاتيجي على نطاق اعبامعة ولكافة وحداهتا.

إن اػبطة االسًتاتيجية اؼببّينة يف ىذه الوثيقة ىي نتاج عمل كافة كليات ومراكز اعبامعة، إذ استغرق إعدادىا من قبل 
اؼبعنيُت ) أعضاء ىيئة التدريس واؼبوظفُت وإدارة اعبامعة و وحدة التخطيط واؼبعلومات واعبودة( عدة أشهر. وقامت خطط 
الوحدات اؼبختلفة على مرتكزات خطة اعبامعة بعد عقد عدة  لقاءات لشرح مرتكزات وؿباور اػبطة االسًتاتيجية 
للجامعة. واعبدير بالذكر أن اػبطة االسًتاتيجية اغبالية تغطي طبسة ؿباور أداء رئيسية تركز على تعزيز نوعية التعليم 
واػبدمات بكفاءة و فّعالية . كما اسًتشدت فرق العمل برؤية اعبامعة ورسالتها إلستخبلص ؾبموعة من األىداف 

( و ىذا ما ُحظي بدعم كافة أصحاب  Key Performance Indicatorsواؼبؤشرات  ) مؤشرات االداء الرئيسية 
 اؼبصلحة.

(، إال أن الوصول هبا إُف ىذا اؼبستوى مّثل ؿبطة 5052-5002إن ىذه اػبطة اؼبطورة احملّدثة تغطي عشر سنوات ) 
إقباز قّيمة. كما أنو اليزال ىنالك الكثَت من العمل الذي يتعُّت القيام بو خبلل مرحلة التنفيذ واؼبتابعة والتقييم وحىت عندما 
تستكمل  اؼبتابعة والرصد، فإن عملية التخطيط سوف تتواصل. إذ أهنا ليست فبارسة ؼبرة واحدة بل هبب أن تكون جزءاً 

 من عمل اعبامعة اليومي ومنارة اسًتشاد عبميع األنشطة يف اعبامعة.

 بشكل عام يبكن إعادة النظر يف مكونات اػبطة وربديثها كلما دعت الضرورة أو اغباجة لتحسُت األداء والفّعالية . 
 

 مدير وحدة التخطيط والمعلومات والجودة
 عبداهلل المحارمة                                                                                 
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 الملخص التنفيذي

إن ذبربة جامعة اغبسُت بن طبلل يف إعداد وتطوير اػبطط االسًتاتيجية للجامعة تعترب ذبربة عميقة لتطبيق معايَت 
وإجراءات التخطيط االسًتاتيجي على صبيع العمليات األكاديبية والبحث العلمي واػبدمات اجملتمعية. وتعكس ىذه 
اػبطة العشرية فهم جامعة اغبسُت بن طبلل للبيئة اليت تعمل فيها واؼبتغَتات اليت ربدث يف ىذه البيئة واغباجات اؼبطلوبة 
وكيفية تطويرىا. ولقد قمنا باستخدام صبيع أدوات التخطيط االسًتاتيجي لتحديد األىداف واألولويات لفًتة العشر 
سنوات القادمة وبيان كيفية ربقيقها، واعددنا كذلك طرقا متعددة لقياس االقباز وتقييمو والتقدم باذباه ربقيق األىداف 
وبناء القدرات. إن الوضع االسًتاتيجي الذي اخًتناه يراعي تأثَت البيئة اػبارجية وكذلك التطوير داخل اعبامعة، وسنقوم 
بتقييم أدائنا ونتوقع أن يقّيم عملنا من قبل اآلخرين بناء على مسانباتنا يف تلبية احتياجات طلبتنا وأصحاب اؼبصاٌف 

 اآلخرين واجملتمع احمللي.
 

إن التعليم العاِف ىو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلية اغبراك االجتماعي واؼبوجو يف صياغة اؼبستقبل ويبثل رأس اغبربة يف 
مسَتة التقدم، لذا فإن التطوير اؼبستمر يف منظومة التعليم العاِف ىو أمر حتمي. ىذا التطوير وبتاج يف مراحل معينة إُف 
إعادة صياغة يف الرؤية والرسالة واألىداف واالسًتاتيجيات والسياسات واليت تضمن مبلئمة منظومة التعليم العاِف 

تُ ّعد عملية التعليم إحدى أىم القضايا اليت تشغل بال اؼبتخصصُت يف كافة اجملاالت، وذلك ؼبتطلبات اغباضر واؼبستقبل. 
ألننا نعيش اآلن يف عاَف يتميز بالسرعة والعوؼبة متعددة األبعاد  واألىداف، وىذا أدى إُف تعقد البنية اؼبعرفية واإلنسانية 

وأمام التحديات  .واالجتماعية حيث أصبحت حاجة الفرد ملحة بأن يتفهم نفسو ويفهم ما حولو من تغَتات وأحداث
اليت تفرضها ظروف العوؼبة، مطلوب من التعليم العاِف بفروعو اؼبتعددة اؼبسانبة الفّعالة يف تكوين وإعداد الكفاءات 
العلمية اليت تلعب دورا بارزًا يف تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، والسؤال الذي يطرح نفسو كيف يبكن 
ربط التعليم العاِف دبتطلبات سوق العمل ومتطلبات التنمية وما ىي اآلليات اليت يبكن استخدامها لتحقيق ضمان جودة 
ـبرجات التعليم العاِف للنهوض باجملتمع وتلبية احتياجاتو؟ويبكن ربقيق ذلك من خبلل العمل على نشر ثقافة ومفهوم 
اعبودة يف التعليم العاِف وتطوير أسس موضوعية لضمان اعبودة دبؤسسات التعليم العاِف من خبلل سياسات قبول 
موضوعية،والًتكيز على البحوث العلمية والدراسات وعقد الندوات واؼبؤسبرات هبدف تطوير اؼبناىج واستخدام أساليب 
التعليم اغبديثة من اجل إعداد كوادر علمية متخصصة، وكل ذلك يتحقق بالتخطيط السليم والتنفيذ اؼبتقن واؼبتابعة 
اغبثيثة والتطوير اؼبستمر. وتتضمن اػبطة االسًتاتيجية للجامعة طبسة ؿباور تغطي رسالة واىداف اعبامعة وتتضمن كذلك 

 اجراءات تنفيذية لكل ىدف من االىداف وتاريخ التنفيذ، وايضا معايَت للمتابعة وقياس االقباز.
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 الملخص التنفيذي

واليت تتضمن عدداً من اؼببادرات االكاديبية يف ؾبال  5052  –  5002اعدت اػبطة االسًتاتيجية العشرية لبلعوام 
التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملتمع، يف مقدمتها جعل الطالب ؿبور العملية التعليمية دبا يساىم يف تعزيز مبوه 
الفكري واؼبهٍت، وربقيق التميز االكاديبي على ـبتلف اؼبستويات من خبلل االستمرار يف استقطاب الطلبة 
والطالبات اؼبتميزين واعضاء اؽبيئة التدريسية واالدارية من ارقى مؤسسات التعليم العاِف العربية واالجنبية، باالضافة 
اُف استحداث عدد من مراكز التميز البحثية بالتعاون مع قطاعات االعمال والصناعة لتلبية احتياجات اجملتمع من 
البحث العلمي اؼبتخصص، وطرح برامج اكاديبية جديدة والسعي للوصول اُف مرتبة متقدمة بُت اعبامعات االردنية 
والعربية من خبلل تبادل اػبربات وطرح برامج التعاون مع تلك اؼبؤسسات. باالضافة اُف تلبية احتياجات السوق 

 وقطاع االعمال يف طرح برامج متخصصة تغطي الفجوه بُت احتياجات السوق والتخصصات اؼبطروحة.
تعمل جامعة اغبسُت بن طبلل ومنذ تأسيسها على تطوير وإعداد اػبطط البلزمة إلصبلح  ولتحقيق صبيع ذلك

االختبلالت يف براؾبها واػبدمات اليت تقدمها هبدف ربقيق التطوير اؼبنشود والتنمية اؼبستدامة والوفاء بالتزاماهتا، 
 واػبطة اليت بُت ايدينا ىي االداة االدارية اليت تساعدنا على تنفيذ ذلك.
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، وتعتز اعبامعة بأهنا ربمل اسم 0222صدرت اإلرادة اؼبلكية السامية بتأسيس جامعة اغبسُت بن طبلل يف نيسان 

الراحل العظيم اؼبغفور لو بإذن اهلل جبللة اؼبلك اغبسُت بن طبلل، وأهنا أول جامعة تؤسس خبلل حكم جبللة اؼبلك 
 عبد اهلل الثاين ابن اغبسُت حفظو اهلل.

  
كم من العاصمة عمان، وتعتمد   502وتقع اعبامعة يف اؼبنطقة اعبنوبية من اؼبملكة قرب مدينة معان على بعد 

فلسفة اعبامعة على تطوير التخصصات وبرامج التدريب اليت تستجيب للحاجات البشرية والطبيعية للبيئة احمليطة، 
وتزويد اؼبعاىد واؼبؤسسات احمللية باؼبوارد البشرية اؼبؤىلة واؼبدربة. إضافة إُف األنبية الكربى اليت توليها اعبامعة 

 نبذه عن تاريخ  الجامعة وقدراتها 

بدأت اعبامعة مسَتهتا األوُف يف موقع مؤقت كان سابقًا جزًأ من جامعة مؤتة وانتقلت إُف اؼبوقع اغباِف يف تشرين أول  
فبا  ISO. واعتمدت اػبطة الرئيسية للحرم اعبامعي اغباِف معايَت البناء الدولية حبيث حصلت على شهادة 5002

 يعٍت أن مباين اعبامعة ومرافقها تتمتع باؼبعايَت الدولية من حيث السعة والتنظيم وتقدمي اػبدمات.
 

( زبصصات 2( زبصصاً، إضافة إُف دبلوم الًتبية يف ) 24يوجد يف اعبامعة شبان كليات سبنح درجة البكالوريوس يف )
( 22وبرناؾبي درجة اؼباجستَت يف اللغ    ة العربي    ة واؼبناى   ج وأساليب التدريس، حبي   ث يصبح ؾبم   وع التخصص      ات )

زبصصاً. وتقدمت اعبامعة الستحداث برنامج ماجستَت للدراسات العليا يف اإلدارة السياحية وماجستَت اآلثار 
وبرنامج اؼباجستَت يف الطاقة اؼبتجددة واؼباجستَت يف اإلدارة اؽبندسية وماجستَت العبلقات الدولية واإلعبلم وبرنامج 

 ماجستَت الرياضيات:  وىذه الكليات ىي: 
 

 العلوم الًتبوية. 
 اآلداب. 

 العلوم. 
 تكنولوجيا اؼبعلومات. 

 اؽبندسة. 
 إدارة األعمال واالقتصاد. 

 البًتا لآلثار والسياحة.
 ظبو األمَتة عائشة بنت اغبسُت للتمريض. 
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باإلضافة  إُف عماديت )البحث العلمي والدراسات العليا( و)شؤون الطلبة(، وبلغ عدد أعضاء اؽبيئة التدريسية        
( طالبًا يف اعبامعة للعام الدراسي 2452( عامبًل، وعدد الطلبة اؼبسجلُت ) 422( عضواً، وعدد العاملُت )205)

. إضافة إُف ذلك زبطط اعبامعة إلقامة عدد آخر من اؼبراكز البحثية اليت هتتم بدراسة البيئة والتصحر 5002-5002
والتعدين والثروة اؼبعدنية وشؤون البادية واؼبناطق الريفية والًتاث الثقايف، إضافة إُف اؼبراكز القائمة حالياً يف اعبامعة، وىي 
مركز اغباسوب وتكنولوجيا اؼبعلومات، ومركز تطوير أداء أعضاء اؽبيئة التدريسية، ومركز األنباط للدراسات اآلثارية، 

الكوري للمعلومات، ومركز حبث وتطوير   –ومركز الدراسات واالستشارات وتنمية اجملتمع، ومركز االتصال األردين 
 الطاقة اؼبتجددة ومركز الًتاث غَت اؼبادي وكرسي اليونسكو.

 
 
 

 

 

عمل إدارة اعبامعة مع الطلبة لتغذية روح التعاون والتسامح اؼبنطلقُت من إيباهنا العميق بأنبية إقامة مثل ىذه العبلقة 
بُت اعبامعة وطلبتها. وتتميز اعبامعة بتقدمي برامج نوعية يف اجملاالت الرياضية والثقافية اليت بدورىا تغٍت حياة الطالب 
اعبامعية، وتوفر فرصًا حقيقيًة لئلعداد الذايت وغبياة اؼبستقبل. وتقدم اعبامعة خدمات شاملة ُصممت لبناء الثقة بُت 
اعبامعة وطلبتها، لتحقيق األىداف الرئيسية للجامعة، وتسليح اػبرهبُت باؼبهارات األكاديبية واغبياتية اليت توفر ؽبم 

 فرص النجاح يف اغبياة والعمل.  
 

وتوفر اعبامعة خدمات وبرامج تدريب للمجتمع احمللي، إلحداث التغيَت اؼبطلوب يف اجملاالت االجتماعية واالقتصادي 
والثقافية وربسُت نوعية اغبياة. وهتدف ىذه الربامج واػبدمات إُف تعزيز عبلقة اجملتمع احمللي باعبامعة، واالستفادة من 

 اؼبرافق واػبربات اؼبتوافرة فيها، وكذلك اإلسهام يف إعبلء القيم العائلية واالجتماعية للمجتمع احمللي.
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عند تطوير" اػبطة اإلسًتاتيجية لضبط اعبودة " مت تشكيل عبنة مهمتها مراجعة النسخة القديبة لرسالة 

. حيث تبُت أن رسالة اعبامعة توسعت يف صبيع 0222اعبامعة اليت أعدت يف بداية تأسيس اعبامعة عام 
اجملاالت وَف تعد النسخة القديبة تفي بصورة كافية بطبيعة األعمال واألىداف للجامعة بعد التغَتات 
الكثَتة اليت حدثت يف البيئة احمليطة ويف عمليات التعليم العاِف. ولتمكُت اعبامعة من القيام برسالتها، 
ولتحقيق األى داف اؼبوضوع ة بنج اح وفعالي ة، فق د ق ام ؾبلس العمداء اؼبوقر يف اعبامعة باعتماد النسخة 

 اؼبنقحة لرؤية ورسالة اعبامعة وأىدافها كما ىي مبينة أدناه.

 رسالة الجامعة واىدافها
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 الرؤية 
تسعى جامعة اغبسُت بن طبلل للتميز يف نوعية التعليم والبحث 

 العلمي وخدمة اجملتمع. 

 الرسالة
جامعة اغبسُت بن طبلل جامعة أردنية، تسعى إُف اإلسهام يف التنمية 
الوطنية من خبلل رفدىا بالكوادر البشرية اؼبؤىلة والتفاعل اإلهبايب 

مع اجملتمعات احمللية، واالنفتاح على الثقافة اإلنسانية ضمن رؤية 
 مستقبلية، تركز على النوعية والتميز وضرورات العصر.

 الهدف االول 
 توفَت زبصصات وبرامج نوعية، تستجيب غباجة البيئتُت 

 الطبيعية والبشرية يف إقليم اعبامعة تلبية ؼبتطلبات التنمية.

 الهدف الثاني 
 القيام بالبحث العلمي مع الًتكيز على

اعبانب التطبيقي.    

 الهدف الثالث 
 اإلسهام يف تنمية اجملتمعات احمللية.

 الهدف الرابع 
 التميز من خبلل ربقيق معايَت ضبط اعبودة يف التعليم 

 واإلدارة واؼبنشآت واحملافظة عليها.
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  دراسة وتحليل البيئة الداخلية والخارجية

 (SWOTالتحليل الرباعي )        
 

لتحديد مكامن القوة والضعف يف مؤسسة ما وكذلك الفرص والتهديدات اػبارجية.  SWOTهتدف عملية ربليل الرباعي 
وان ربديد ىذه العوامل يتطلب تطوير االسًتاتيجيات اليت تبٌت على نقاط القوة ومعاعبة نقاط الضعف وتستفيد من الفرص 
وتواجو التهديدات. يتم ربديد نقاط القوة والضعف عن طريق التقييم الداخلي يف اؼبؤسسة بينما يتم ربديد الفرص والتهديدات 
عن طريق التقييم اػبارجي. يفحص التقييم الداخلي صبيع اجملاالت يف اؼبؤسسة حبيث يغطي على سبيل اؼبثال ال اغبصر األفراد 
واؼبرافق واؼبوقع واػبدمات والربامج لغرض ربديد نقاط القوة والضعف داخل اؼبؤسسة. ويفحص التقييم اػبارجي البيئة السياسية 

 واالقتصادي واالجتماعية والتقنية واؼبنافسة هبدف ربديد الفرص والتهديدات.
 

ولقد طورت وحدة التخطيط واؼبعلومات واعبودة قائمة بنقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات وقد طُرحت ىذه القائمة 
على اؼبعنيُت لدراستها والتعليق عليها يف اجتماع موسع وصبع التغذية الراجعة من صبيع اؼبعنيُت لتطوير ىذه اػبطة العشرية 

 وربسُت التخطيط االسًتاتيجي يف اعبامعة. 
 

، SWOTوجزء من عمل اعبودة يف اعبامعة اغبصول على صورة واضحة عن البيئة ودينامكيتها بواسطة القيام بعملية ربليل 
 وىي أداة فعالة يف صبع اؼبعلومات وتساعد بًتكيز العملية عن طريق ذبزئتها إُف أربعة أجزاء وىي: 

S .نقاط القوة داخل اعبامعة : 
W.نقاط الضعف داخل اعبامعة : 
O .الفرص اػبارجية اليت ستحرك اعبامعة لئلمام : 
T .التهديدات اػبارجية اليت ستعيق حركة اعبامعة : 

إن عملية تقييم األداء العام للجامعة لتحديد نقاط القوة والضعف بشكل عام ويف الربامج الدراسية بشكل خاص يتطلب تقييم 
 اآليت:

 .قدرات أعضاء ىيئة التدريس واؼبوظفُت 
 جودة الربامج الدراسية واعتمادىا 
 ظبعة كل من اعبامعة وبراؾبها الدراسية 
 أنظمة إدارة اؼبعلومات واإلدارة اؼبالية 
 اؼبرافق ومصادر التعّلم 
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  دراسة وتحليل البيئة الداخلية والخارجية

 بيئة التخطيط االستراتيجي في الجامعة:

خطوات التخطيط االسًتاتيجي لتحقيق التطوير واإلصبلح اؼبطلوب تتضمن ثبلث خطوات رئيسة تشمل كل واحدة 
 منها خطوات ثانوية يوضحها الشكل أدناه :

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 صياغة الاسرتاتيجية امتحليل الاسرتاتيجي
 الاختيار الاسرتاتيجي

 حتليل امبيئة اخلارجية حتليل امبيئة ادلاخلية

 امهدف الاسرتاتيجي

 املهمة الاسرتاتيجية

 التخطيط االستراتيجي

 اختيار الاسرتاتيجة املناس بة

 اخلطة الاسرتاتيجية

 وضع الاسرتاتيجيات

 امغاية الاسرتاتيجية

مبيئة الاقتصاديةا  

 امبيئة الاجامتعية

 امبيئة امس ياس ية

 امبيئة املعرفية

 املكوانت

 امثقافة

 املصادر

 امبيئة امتقنية
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 الفرص

  دراسة وتحليل البيئة الداخلية والخارجية

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

وبعد صبع البيانات اؼبتعلقة بأبعاد البيئة الداخلية واػبارجية يصار إُف مناقشتها وربليلها لتحديد نقاط القوة ونقاط الضعف 
  والفرص والتهديدات كما ىو موضح أدناه:

 املصادر

 امثقافة

 املكوانت

 نقاط الضعف                     

 نقاط القوة     

 تحليل البيئة الداخلية

 امبيئة امتقنية

 امبيئة املعرفية

 امبيئة الاقتصادية

 امبيئة الاجامتعية

 امبيئة امس ياس ية

 التهديدات

 تحليل البيئة الخارجية
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 عوامل غير مساعدة عوامل مساعدة

 نقاط الضعف نقاط القوة

لفرصا  التهديدات 

خلي
 دا

جي
خار

 

التهديدات لتلخيص األوضاع الداخلية والخارجية –الفرص  –الضعف  –تحليل نقاط القوة   

  دراسة وتحليل البيئة الداخلية والخارجية



06 

 

  

 

 الفرص

 خارجية

 نقاط القوة

 داخلية

  ًاعبامعة حكومية وتتلقى دعمًا حكوميا
 سنوياً.

 
  استمرار الطلب على التخصصات الرافدة

 لسوق العمل.
 
  توفَت برامج الدراسات العليا يف اؼبنطقة

الستمرار الطلب عليها وإمكانية إضافة 
أقسام جديدة يف اؼبستقبل وفقاً 

 الحتياجات اجملتمع.
 
  وجود انظمة ؿبوسبة للتعليم والتسجيل

واػبدمات الطبلبية وفرص لتعليم التعّلم 
 اإللكًتوين وعن بعد.

 
  وجود شراكات واتفاقيات ومشاريع دولية

 لتبادل اػبربات التدريسية وتبادل الطبلب.
 
  إمكانية افتتاح برامج للدراسات العليا يف

بعض التخصصات اليت تستويف الشروط 
 اؼبطلوبة.

 
  الطلب اؼبتزايد على خرهبي اعبامعة من

 الشركات اؼبتواجدة يف اؼبنطقة. 

  سعة اغبرم اعبامعي وتوافر مساحة ؼبباٍن
 دوّف( 2000جديدة )

 
  التنوع يف التخصصات والربامج األكاديبية يف

 اعبامعة.
 
  حصول اعبامعة على شهادةISO   فبا يعٍت

 .كفاءة البنية التحتية واؼبرافق
 
  وجود ىيكل تنظيمي مبلئم ومعتمد

 للجامعة.
 
  وجود ـبتربات فنية حديثة، ومراكز

متخصصة ومشاغل من شأهنا تعزيز جودة 
البحوث العلمية واإلنتاجية وخدمة 

 الصناعات واجملتمعات احمللية.
 
  أغلب أعضاء ىيئة التدريس خرهبوا جامعات

عاؼبية فبا يعزز القدرة لديهم على مواكبة 
 التطور والنشاط البحثي اؼبميز.

 
  سبيز بعض أعضاء ىيئة التدريس يف اػبربات

والكفاءات، وتنوع يف الرتب األكاديبية من  
 كبل اعبنسُت.
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 الفرص

 خارجية

 نقاط القوة

 داخلية

  إعادة اؽبيكلة اللتخلص من البطالة اؼبقنعة
 يف اعبامعة.

 
  الدعم اؼبقدم من الدول اؼباكبة لتطوير البنية

 التحتية يف اعبامعة.
 
  برامج تبادل ألعضاء ىيئة التدريس إلجراء

التدريس واؼبشاريع البحثية مع غَتىم من 
الشركاء الوطنيُت والدوليُت من خبلل 
توقيع مذكرات تفاىم مع عدد من 

 .اعبامعات
 
  وقوع اعبامعة يف ؿبافظة ربتاج إُف صبيع

 .أشكال التنمية
 
  الدعم اؼباِف من اؼبنظمات الوطنية

والدولية، لتمويل مشاريع التنمية واألحباث 
 يف اعبامعة.

 
  يشجع موقع اعبامعة على استغبلل موارد

الطاقة اؼبتجددة )الطاقة الشمسية وطاقة 
 الرياح والتعدين(.

 
 

  ،وجود عبلقات، وشراكات، واتفاقيات
ومشاريع حبثية وتعليمية مع الوكاالت الدولية 

 واؼبؤسسات واؼبنظمات العاؼبية.
 
  توفر قاعدة بيانات عاؼبية وؿبلية على

االنًتنت متكاملة ػبدمة أعضاء ىيئة 
التدريس والطلبة وللعاملُت يف اعبامعة؛ 
وقاعدة بيانات ألسس نشر األحباث العلمية 

 يف الدوريات العلمية والعاؼبية.
 
  وجود قدرات ومهارات يبكن أن تساعد

 على تطوير نوعية الربامج اؼبختلفة وربسينها.
 
  توفر األنشطة الطبلبية العلمية والثقافية

والرياضية واالجتماعية للطلبة مع وجود نظام 
وآلية لتلقي مقًتحات وشكاوى الطلبة 

 للتعامل معها.
 
  مشاركة اجملتمع احمللي يف ؾبلس اعبامعة

 وؾبالس الكليات.
 
  مشاركة بعض أعضاء ىيئة التدريس يف

 العمل النقايب واعبمعيات الوطنية والدولية.
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 الفرص

 خارجية 

 نقاط القوة

 داخلية

 
  موقع اعبامعة بُت اؼبواقع التارىبية

والسياحية، مثل البًتا، إحدى عجائب 
الدنيا السبع اعبديدة يف العاَف، ووادي رم 

  .)وادي القمر( والعقبة
 
  توفر فرص للتعاون مع الصناعة وقطاع

 .البنوك ومؤسسات األعمال احمللية

 
  طُوِّرت معظم برامج اعبامعة، لتلبية

احتياجات اجملتمعات احمللية على وجو 
 التحديد واجملتمعات الوطنية واإلقليمية عامة.

 
  توافر معظم التخصصات لتلبية احتياجات

اجملتمع احمللي وسوق العمل ومتطلبات البيئة 
مع توفر القاعات الدراسية واؼبختربات 

 التعليمية للطلبة.
 
  إجراء ؾبموعة من البحوث للوقوف على

 احتياجات اجملتمعات احمللية والبيئات الطبيعية.
 
  وجود مكتبة مركزية ذات ؿبتوى ورقي وإلكًتوين

 حديث وشامل.
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 التهديدات

 خارجية

 نقاط الضعف

 داخلية

  تناقص اعداد الطلبة يف السنوات االخَتة
)وذلك مرتبط بتدين نسب النجاح يف الثانوية 

 العامة(.

  

  سياسات القبول وتناقص أعداد اؼبقبولُت يف
 اعبامعة.

  

  الزيادة ىف أعداد اػبرهبُت يف بعض التخصصات
 اؽبندسية، فبا يؤدى إُف تشبع سوق العمل.

  

  عدد الطلبة القادمُت للجامعة يزيد عن عدد
الزيادة يف عدد أعضاء ىيئة التدريس يف بعض 

 التخصصات العلمية.

  

  استنكاف عدد كبَت من الطلبة اؼبقبولُت عن
 التسجيل يف اعبامعة.

  

  فتح فروع وزبصصات جديدة للجامعات
 األردنية يف إقليم اعبنوب.

  

  النقص يف أماكن التدريب العملي يف
 التخصصات الطبية والصحية.

  

  عدم توفر امتيازات اعبذب ألعضاء ىيئة
 التدريس والطلبة.

   تسرب وعزوف الكفاءات التدريسية من العمل
 يف اعبامعة.

 
  تزايد أعداد أعضاء ىيئة التدريس بصورة الزبدم

تطبيق معايَت اعبودة يف التعليم إلفتقارىم اؼبهارات 
 األساسية البلزمة للتدريب اعبامعي.

 
  عدم وجود اسًتاتيجيات واضحة وفعالة للجامعة

 لتطويرىا.
 
  ضعف إقبال الطلبة الوافدين واحملليُت لعدم

 الًتويج للجامعة بالشكل الصحيح.
 
  ؿبدودية الدعم والتمويل من اػبارج للجامعة

 والبحث العلمي.
 
   وجود عجز كمي ونوعي يف التجهيزات يف ـبتلف

 كليات اعبامعة.
 
  عدم توفر اغبوافز اؼبادية واؼبعنوية عبذب أعضاء

 ىيئة التدريس ذوي الكفاءات العالية.
 
  ارتفاع نسبة الطلبة ألعضاء ىيئة التدريس يف

 بعض التخصصات النادرة.
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 التهديدات

 خارجية

 نقاط الضعف

 داخلية

  انعدام برامج التأىيل والتدريب ألعضاء اؽبيئة
التدريس يف ؾباالت التدريس والبحث العلمي 
وخدمة اجملتمع والعمل وفق معايَت اعبودة مع 

 وجود نظام أكاديبي موحد.
 
  انعدام برامج التأىيل والتدريب للكادر اإلداري

يف اعبامعة عمومًا والتحاق كوادر إدارية أو فنية 
 غَت كفؤة.

 
  زيادة معدالت ترك العمل وتناقص نوعية

 الكفاءات البشرية من اؼببعوثُت.
 
  تراجع دعم اعضاء ىيئة التدريس يف ؾبال

البحث واؼبؤسبرات العلمية والرواتب واػبدمات 
الوظيفية االخرى )التأمُت الصحي، 
السكن، .....( واعتبار ىذا الدعم عبئًا على 

 اعبامعة.
 
  عدم التطبيق الفّعال واعباد ؼبعايَت اعبودة يف

العمل والتعليم والتدريس واالدارة وبرامج تطوير 
وتنمية قدرات أعضاء ىيئة التدريس يف ؾبال 

 التدريس وإدارة اؼبقرارات الدراسية. 
 
  التغَتات ىف األوضاع االقتصادية واالجتماعية

والتطورات التكنولوجية اؼبتسارعة واؼبتبلحقة، 
وصعوبة اغبصول على التكنولوجيا اغبديثة ىف 

 .اؼبختربات

  عدم كفاية الفنيُت اؼبؤىلُت مع ارتفاع نسبة
 العاملُت ألعضاء ىيئة التدريس.

 
  إنفاق معظم اؼبيزانية على الرواتب الشهرية

 .والعبلوات
 
  ،عدم كفاية مصادر التعليم والتعلم

 .الستيعاب صبيع احتياجات الطلبة
 
 تركيز الطلبة يف كليات العلوم اإلنسانية. 
 
  ،عدم كفاية سياسة صيانة معدات اؼبختربات

 .والسبلمة، واؼبرافق
 
  نسبة القبول واؼبشاركة يف الربامج التدريبية

 .قليلة لتأىيل أعضاء ىيئة التدريس واؼبوظفُت
 
  ندرة أعضاء ىيئة التدريس يف بعض

 .التخصصات اؼبتاحة
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 التهديدات

 داخلية + خارجية

 نقاط الضعف

 داخلية

 
  ىجرة العقول والكفاءات الوطنية االردنية اُف

خارج الوطن وذلك إلستقطاب من قبل 
اعبامعات العربية واألجنبية واػباصة ألعضاء 

 .ىيئة التدريس
 
  اؼبوقع البعيد عن اؼبركز والفرص غَت متكافئة

 .للمنافسة مع اعبامعات اؼبركزية األخرى
 
 خفض الدعم اغبكومي اؼباِف للجامعة. 
 
  نقص اؼبوازنات اؼبخصصة ؼبؤسسات التعليم

العاِف؛ وتقليص اؼبيزانية وخصوصًا اليت زبص 
االيفاد ودعم حبوث النشر واؼبشاركة يف اؼبؤسبرات 
وغَتىا من األمور اؼبتعلقة بتطوير العملية 

 البحثية.

 
  نسبة عالية من الطلبة اؼبقبولُت ليسوا من بُت

 .النخبة الذين اجتازوا امتحان الثانوية العامة
 
  اإلفتقار اُف اػبطط الدراسية اليت تواكب

التطورات اغبديثة ؼبتطلبات اعبامعة وسوق 
 العمل واؼبعايَت الوطنية.

 
  اإلفتقار اُف الربامج واػبطط اؼبنهجية الفعالة

إلدارة التدريب التعاوين والورش والدورات 
 للطلبة.



22 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 منهجية التخطيط االستراتيجي بجامعة الحسين

 مرحلة تحليل الوضع الراىن

 دراسة تحليل الوضع الراىن بجامعة الحسين

 مرحلة إعداد الخطة االستراتيجية للجامعة

 الرسالة

 الرؤية

 احملاور الرئيسية للخطة االسًتاتيجية

العممي محور البحث المحور األكاديمي محور التطوير والتنمية  محور ضمان الجودة واالعتمادمحور خدمة المجتمع والنهوض  
 واالستثمار

 الغايات االستراتيجية

 األهداف

 مؤشرات األداء الرئيسية

 مرحمة التخطيط التنفيذي لمكميات والمراكز العممية

 الخطة التنفيذية لمكميات والمراكز العممية داخل الجامعة

 تحديد نسب اإلنجاز المتوقعة خالل سنوات الخطة تحديد الموارد البشرية والمالية الالزمةآليات تنفيذ تحقق األهداف الكمية لخطة 

 استنباط خطة تشغيمية سنوية من الخطة التنفيذية

 مرحمة المتابعة .4

 تقرير قياس أداء جامعة الحسين بن طالل

 جمع نسب اإلنجاز الفعلية للجهات المعنية ومقارنتها بنسب اإلنجاز المستهدفة بالخطة تحديد مؤشرات للتقييم ومتابعة التقدم في تحقيق أهداف الخطة
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 محاور الخطة االستراتيجية

 احملور االكاديبي
 

 

 

 

 

ؿبور االعتماد وضمان 
 اعبودة 

ؿبور التطوير والتنمية 
 واالستثمار

ؿبور النهوض باجملتمع  ؿبور البحث العلمي
 احمللي وخدمتة 
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انشطة الدعم والتسهيالت الفّعالة والكافية المقدمة الىداف التعليم االكاديمي والحفاظ على بيئة عمل مشجعة ومحفزة 
 داخل الجامعة العداد كوادر عالية الكفاءة من الخريجين

 
 

  المحور االكاديمي

 االىداف

 تعزيز قيم االنتماء للوطن والجامعة عند الطلبة

 تعزيز قيم التسامح والعدالة االجتماعية بين المجتمع

 إثراء حياة الطالب الجامعية باألنشطة الالمنهجية

 توعية الطالب بتنوع الثقافات والقيم االجتماعية

 إنشاء كليات الصيدلة وطب األسنان والطب البشري

 إعادة ىيكلة البرامج األكاديمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل

 ضمان جودة األداء األكاديمي
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 المحور االكاديمي                                               

 الخطة التنفيذية

 أواًل: الطلبة
 

 تعزيز قيم االنتماء للوطن والجامعة
  رئاسة اعبامعة، عمادة شؤون الطلبة -وضع برامج للعمل التطوعي على مستوى اعبامعة ومستوى احملافظة 
  الكليات / عمادة شؤون الطلبة -عقد ندوات حوارية حول معٌت االنتماء والوالء للوطن واعبامعة 

 
 تعزيز قيم التسامح والعدالة االجتماعية

  وضع مدونة سلوك توضح قواعد التعامل بُت الطلبة أنفسهم وبينهم وبُت العاملُت يف اعبامعة حبيث تضمن تطبيق
 رئاسة اعبامعة، الكليات  -العدالة 

  رئاسة اعبامعة -إنشاء دائرة تعٌت دبتابعة تطبيق مدونة السلوك ومتابعة الشكاوى حول ـبالفتها 
 

 إثراء حياة الطالب الجامعية باألنشطة الالمنهجية
  عمادة شؤون -إنشاء أندية طبلبية تعٌت بإبداعات الطلبة األدبية والعلمية واالجتماعية والرياضية وتفعيل األندية اغبالية

 الطلبة 
  رئاسة اعبامعة، الكليات-عقد مسابقات أدبية وعلمية واجتماعية ورياضية على مستوى الكليات ومستوى اعبامعة 

 
 توعية الطالب بتنوع الثقافات والقيم االجتماعية 

  تفعيل التبادل الطبليب مع اعبامعات العربية واألجنبية من خبلل برامج سببوس وإراظبوس موندس بلس وغَتىا من
 رئاسة اعبامعٍة، الكليات  -البعثات الدبلوماسية 

  رئاسة اعبامعة  -عقد دورات تدريبية يف تنوع الثقافات تضم طبلب من مناطق ودول أخرى 
 

 مؤشرات االداء الرئيسية
 .5052% لكل عام من اعوام اػبطة االسًتاتيجية لغاية 2زيادة عدد الربامج التطوعية والندوات اغبوارية بنسبة  .0
 % كل عام.00العمل على زيادة اعداد الطلبة اؼبقبولُت من الدول العربية واالجنبية بنسبة  .5
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 الخطة التنفيذية

. الدخول يف مشاريع تبادل الطلبة مع اعب ه ات ال ع رب ي ة واالوروب ي ة م ن خ بلل مش اري ع اراظب وس ب ل س دب ع دل 2
 مشروعُت لكل عام دراسي.

 
 . اؼبشاركة يف االنشطة الرياضية احمللية والعربية والدولية دبعدل نشاط واحد سنوياً للرياضات الرئيسية.2
 
% س ن وي ًا م ن اصب اِف ال ط ل ب ة 2. زيادة نسبة الطلبة اؼبشاركُت باالنشطة ال ث ق اف ي ة وال ف ن ي ة حب ي ث ال ت ق ل ع ن 2

 اؼبسجلُت باعبامعة.
 
 .5052. زيادة عدد الربامج الثقافية والفنية وتطويرىا دبا ال يقل عن برناؾبُت سنوياً لغاية 2
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 الخطة التنفيذية

 ثانياً: الكليات والبرامج
 ( 1)ملحق رقم  إنشاء كليات طب األسنان والطب البشري والصيدلة

  ؾبلس األمناء، رئاسة اعبامعة -تشكيل ؾبالس مؤقتة للكليات اعبديدة 
  اجمللس اؼبؤقت  -ربديد احتياجات الكليات اعبديدة من الكادر األكاديبي واؼبباين واألجهزة واؼبعدات 
  االستشاريُت -وضع خطة زمنية لتوفَت الكادر األكاديبي من خبلل االبتعاث والتعيُت 
 اجمللس اؼبؤقت-اإعداد اؼبخططات اؽبندسية لؤلبنية البلزمة للكليات اعبديدة 

 
 إعادة ىيكلة البرامج األكاديمية بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل

   ارئاسة اعبامعة، الكليات-دراسة متطلبات سوق العمل األردين من اؼبهارات واعبوانب اؼبعرفية 
  ستحداث برامج جديدة وتطوير الربامج اغبالية حبيث تشمل اؼبهارات واعبوانب اؼبعرفية اليت وبتاجها سوق العمل- 

 ؾبلس التعليم العاِف، رئاسة اعبامعة
 رئاسة اعبامعة، الكليات-ذبميد الربامج اليت ال تتوافق مع متطلبات سوق العمل 
  رئاسة اعبامعة، اجمللس اؼبؤقت -توفَت احتياجات الكليات من الكادر األكاديبي وفق اعبوانب اؼبعرفية 

 
 ضمان جودة األداء األكاديمي

  رئ اس ة اعب ام ع ة، -ربط زبصصات اعبامعة دبثيبلهتا يف اعبامعات العاؼبية من حيث طرق التدريس وقي اس اؼب خ رج ات
 الكليات

  وحدة التخطيط واعبودة ، الكليات-اعتماد صبيع الربامج اعتماداً خاصاً من قبل ىيئة االعتماد واؽبيئات الدولية 
  وحدة التخطيط واعبودة، الكليات، اؼبراكز -تطوير نظام جودة داخلي وبقق اؼبعايَت الوطنية والدولية 
 وح دة ال ت خ ط ي ط واعب ودة، -اجراء دراسات مسحية عب م ي ع اؼب ع ل وم ات ل ت ط وي ر ال ربام ج واػب دم ات وال ب ن ي ة ال ت ح ت ي ة

 الكليات، اؼبراكز
  الكليات، اؼبراكز-اؼبشاركة يف اؼبؤسبرات اؼبتخصصة دبعايَت ضمان اعبودة واستضافتها 
 

 مؤشرات االداء الرئيسية
 االنتهاء من التصميم اؽبندسي للكليات الطبية خبلل سنتُت من توفر اؼبيزانية اؼبخصصة لذلك. .0
االنتهاء من مرحلة التصميم اؽبندسي للحرم اعبامعي والبنية التحتية للكليات الطب ي ة خ بلل ث بلث س ن وات م ن ت وف ر  .5

 اؼبيزانية.
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 الخطة التنفيذية

 .5004-5005% من الربامج الدراسية حبلول عام 52. تطوير اساليب التقومي والقياس لتقييم 2
 
 .5052-5055% حبلول عام 2. زيادة نسبة الربامج العلمية اعبديدة بنسبة 2
 
-5005% حب ل ول ع ام 2. تطوير اساليب القياس والتقومي العضاء ىيئة التدريس وفقاً للمع اي َت ال ع اؼب ي ة ب ن س ب ة 2

5004. 
 
% الس ت ع ادة ال ت وازن 000. زيادة عدد اعضاء ىيئة التدريس اؼبتميزين للوصول اُف الوضع األمثل للتدريس بنسبة 2

 .5050-5002بُت نسب اعداد الطلبة واعضاء ىيئة التدريس حسب التخصص حبلول عام 
 
. استحداث نظام ترقيات اعضاء ىيئة التدريس دبا يتناسب مع توجهات اػبطة االسًتاتيجية للجامع ة حب ل ول ع ام 5

5005-5004. 
 
 .5050-5002% حبلول عام 000. اعتماد برامج اعبامعة من قبل ىيئة االعتماد بنسبة 4
 
 .5004-5005% حبلول عام 000. اجراء تقييم واعادة ىيكلة للربامج الدراسية بنسبة 2
 

 .5002-5002. تطوير نظام ضمان جودة داخلي للجامعة بنهاية 00
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 اعداد بحوث عالية الجودة تتناول التحديات المعاصره وتنمي مجاالت المعرفة

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 محور البحث العلمي 

 االىداف

 تطوير السياسات والتشريعات الناظمة ألنشطة البحث العلمي في الجامعة

 تنمية الموارد المالية الالزمة لدعم البحث العلمي

 تطوير البنية التحتية للبحث العلمي

 استحداث برامج دراسات عليا وتعزيز تكامليتها مع أنشطة البحث العلمي في الجامعة 

 تنمية الموارد البشرية لحفزىا على البحث العلمي
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 تطوير السياسات والتشريعات الناظمة ألنشطة البحث العلمي في الجامعة
  عمادة البحث العلمي ، رئاسة اعبامعة-ربط خطط البحث العلمي خبطط التنمية وحاجات اجملتمع 
  رئاسة اعبامعة-توجيو أنشطة البحث العلمي التطبيقي دبا ىبدم مؤسسات اجملتمع االقتصادي من صناعة وطاقة متجددة وتعدين ، 

 عمادة البحث العلمي
  عمادة البحث العلمي، رئاسة اعبامعة-تطوير الشراكة االسًتاتيجية البحثية مع اؼبؤسسات احمللية واإلقليمية والعاؼبية 
  ًعمادة البحث العلمي -تسويق نتائج البحوث والدراسات ؿبلية وإقليمياً وعاؼبيا 
  عمادة البحث العلمي، رئاسة اعبامعة-تسهيل إجراءات دعم مشاريع البحث العلمي اؼبمولة من اعبامعة 
  عمادة البحث العلمي، رئاسة اعبامعة-اعتماد آلية موحدة لعقد اؼبؤسبرات العلمية اؼبتخصصة بشكل دوري 

  الكليات ، رئاسة اعبامعة -( 5إنشاء مراكز حبثية وحاضنات للصناعة والزراعة واألعمال )انظر اؼبلحق رقم 

 

 

 تنمية الموارد المالية الالزمة لدعم البحث العلمي

  عمادة البحث العلمي ، رئاسة اعبامعة-زيادة موازنة البحث العلمي وإنفاقها على نشاطاتو 

  تشجيع ىيئة التدريس والطلبة لبلستفادة من برامج الدعم احمللية واؼبقدمة من اجمللس األعلى للعلوم والتكنولوجيا وصن   دوق دع   م
 الكليات، عمادة البحث العلمي، رئاسة اعبامعة -البحث العلمي يف وزارة التعليم العاِف وصندوق اؼبلك عبد اهلل 

  تشجيع أعضاء ىيئة التدريس على التقدم بطلبات حبث علمي للجهات واؼبؤسسات واؽبيئات الداعمة عاؼبيا وتطوير قدراهتم يف ؾبال
، رئاسة اعبامعة -الؼباين  DFGاجتذاب الدعم والتمويل ؼبشاريعهم البحثية مثل برامج االرباد األورويب وفولربايت االمريكي و 

 الكليات، عمادة البحث العلمي

 مركز الدراسات -للهيئات والشركات  القيام دبهمة بيت اػبربة الوطٍت يف ؾبال عمل الدراسات واألحباث التطبيقية وتقدمي االستشارات
 الكليات، واالستشارات

 
 

 تطوير البنية التحتية للبحث العلمي
  عمادة ، رئاسة اعبامعة-توفر األدوات البلزمة للبحث العلمي مثل اؼبختربات العلمية اجملهزة باألجهزة واؼبعدات والفنيُت البلزمُت

 الكليات

  الكليات، عمادة البحث العلمي-تفعيل دور عمادة وعبان البحث العلمي على مستوى الكليات 

  اؼبكتبة اؼبركزية-توفَت متطلبات البحث العلمي من قواعد بيانات ودوريات متخصصة 

  عمادة البحث العلمي-إنشاء قاعدة بيانات متكاملة باالىتمامات واؼبشاريع البحثية واؼبشاريع اؼبمولة 

  الكليات، عمادة البحث العلمي-إصدار تقرير سنوي ؼبلخصات اإلنتاج العلمي على مستوى الكليات واعبامعة 

 

 الخطة التنفيذية
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 الخطة التنفيذية

 استحداث برامج دراسات عليا وتعزيز تكامليتها مع أنشطة البحث العلمي في الجامعة
  األقسام األكاديبية -تطوير مواد دراسية ضمن مناىج الدراسات العليا تعمل على نشر ثقافة البحث العلمي وأنبيتو 
  األقسام األكاديبية-عمل دراسات جدوى الستحداث برامج دراسات عليا جديدة 
  األقسام األكاديبية-تطوير معايَت ومتطلبات الدراسات العليا لتعزيز البحث العلمي 
  الكليات، القبول والتسجيل-استقطاب الطلبة اؼبتميزين أكاديبياً وتفعيل اؼبنح الدراسية 
 

 تنمية الموارد البشرية لحفزىا على البحث العلمي
  رئاسة اعبامعة، عمادة البحث العلمي، الكليات-دعم اؼبشاريع البحثية وتقدمي اعبوائز للباحثُت اؼبتميزين 
  الكليات-تنظيم ورعاية مؤسبرات دولية على مستوى عاٍل 
  رئاسة اعبامعة، الكليات -دعم اؼبشاركة دبؤسبرات عاؼبية لتبادل اػبربات ونقل اؼبعرفة 
  تقدمي برامج تدريبية يف كتابة مشاريع األحباث العلمية وإدارة اؼبؤسبرات ألعضاء ىيئة التدريس وطلبة الدراسات العليا-

 مركز تطوير أداء أعضاء ىيئة التدريس، وحدة التخطيط واؼبعلومات واعبودة
  وضع حوافز وجوائز للمتميزين من الباحثُت للمحافظة عليهم وعدم تسرهبم. والبحث عن أعضاء ىيئة تدريس

انشاء معاىد متخصصة يف تقدمي االستشارات ػبدمة التنمية  .متميزين أكفاء وتعيينهم يف الكليات واؼبراكز البحثية
 عمادة البحث العلمي، الكليات-الوطنية 

  عمادة البحث العلمي، الكليات-تقييم أداء واقبازات نشاط البحث العلمي يف الكليات بشكل دوري 
 

 مؤشرات االداء الرئيسية
 % سنوياً.00زيادة نسبة انتاج البحث العلمي العضاء ىيئة التدريس اُف  .0
 .5004-5005% حبلول عام 52زيادة عدد احباث طلبة الدراسات العليا بنسبة  .5
-5005% حبلول عام 52زيادة نسبة اعضاء ىيئة التدريس اغباصلُت على التمويل البحثي حبيث ال تقل عن  .2

 من ميزانية البحث العلمي. 5004
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 الخطة التنفيذية

 .5050-5004% حبلول عام 20. تقصَت اؼبدة الزمنية البلزمة لبلجراءات البحثية بنسبة 2
 
 .5050-5004% حبلول عام 20. زيادة االحباث ذات االولوية البحثية )االولوية الوطنية( بنسبة 2
 
 .5050-5050. تسويق االحباث العلمية ؿبلياً ودولياً حبيث تصل اُف اربعة مشاريع حبثية حبلول عام 2
 
 % سنوياً.52. زيادة عدد مشاركة الباحثُت يف اؼبؤسبرات واؼبهارات العلمية حبيث ال تقل عن 5
 
% من اصباِف ميزانية البحث العلمي للجامعة سنوياً 50. زيادة نسبة التمويل اػبارجي لبلحباث العلمية اُف 4

 .5004-5005حبلول عام 
 
 .5052. تنظيم ما ال يقل عن مؤسبرين دوليُت سنوياً يف اعبامعة حىت 2
 

. زيادة نسبة عدد االحباث العلمية اليت هبريها كل عضو ىيئة تدريس يف اعبامعة دبعدل على االقل حبثُت كل 00
 .5052عام دراسي لغاية 
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 تحديد احتياجات المجتمع ومواكبة تطلعاتو للنهوض بو.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

  محور النهوض بالمجتمع المحلي وخدمتو

 االىداف

 تقديم برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة وبجودة عالية تنسجم مع احتياجات المجتمع المحلي والوطني

 نشر المعرفة والثقافة العامة بين أفراد المجتمع المحلي والوطني

 تعزيز التواصل والتفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي والوطني

 المساىمة في حل المشكالت التي تواجو المجتمع المحلي والوطني

 تعزيز التواصل والتفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي والوطني

 إدامة التواصل مع خريجي الجامعة والمساىمة توظيفهم وجمع التغذية الراجعة منهم
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 الخطة التنفيذية

 قديم برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة وبجودة عالية تنسجم مع احتياجات المجتمع المحلي والوطنيت
 مركز الدراسات واالستشارات  - إجراء دراسات مسحية لتحديد االحتياجات التدريبية للمجتمع احمللي والوطٍت

 وخدمة اجملتمع

  تصميم حزم تدريبية متخصصة ودبحتوى عاِف اعبودة ويف اجملاالت اليت يتم ربديدىا يف ضوء نتائج الدراسات
 شعبة التدريب"-اؼبسحية 

 القسم اؼبتخصص 

 مركز الدراسات - عقد اتفاقيات لبلستعانة باػبرباء واالستشاريُت يف شؤون التدريب من الداخل واػبارج
 واالستشارات وخدمة اجملتمع

  العبلقات الدولية وحدة التخطيط واعبودة-اغبصول على شهادات اعبودة يف الربامج اؼبقدمة 

  وحدة التخطيط واعبودة-اغبصول على االعتمادات الدولية للربامج التدريبية اؼبقدمة 

 تقييم الربامج التدريبية واألثر التدرييب والوسائل التدريبية واؼبدربُت بصورة دائمة واالستفادة من ـبرجات التقييم -

 شعبة التدريب

 

 نشر المعرفة والثقافة العامة بين أفراد المجتمع المحلي والوطني
  رئاسة اعبامعة-وضع خطة تنفيذية للجوانب التوعية اؼبستهدفة يف اغباكمية والعدالة والتسامح 

  الكليات، رئاسة اعبامعة-عقد احملاضرات وتنظيم الندوات وورش العمل يف ـبتلف اجملاالت 

 اذاعة صوت اعبنوب يف اعبامعة - تفعيل دور إذاعة اعبامعة من خبلل برامج موجهو للمجتمع لنشر اؼبعرفة 

 مركز  - إشراك أعضاء اؽبيئة التدريسية يف تصميم وتقدمي برامج عرب إذاعة اعبامعة موجهو للمجتمع لنقل اؼبعرفة
 الدراسات واالستشارات

 

 تعزيز التواصل والتفاعل بين الجامعة والمجتمع المحلي والوطني

  عمادة الكليات، رئاسة اعبامعة-مشاركة اجملتمع احمللي والوطٍت يف اؼبناسبات االجتماعية والدينية والوطنية 

 اذاعة صوت اعبنوب يف - زبصيص برامج عرب اإلذاعة تستهدف ظباع صوت وشؤون اؼبواطن يف اجملتمع احمللي
 اعبامعة
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 الخطة التنفيذية

  مركز الدراسات واالستشارات-تقدمي االستشارات اؼبتنوعة يف اجملاالت اؼبختلفة ألفراد اجملتمع 
  رئاسة  -االلبراط يف عضوية منظمات اجملتمع احمللي من قبل اعضاء ىيئة التدريس للمسانبة يف تطوير عملها وـبرجاهتا

 اعبامعة، الكليات
  رئاسة اعبامعة، كلية التمريض، -اقامة ايام طبية ؾبانية للمجتمعات احمللية اليت ربتاج لتلك اؼبساعدة وتقدمي طرود خَتية

 الكليات
 

 تواجو المجتمع المحلي والوطني المساىمة في حل المشكالت التي
  األقسام األكاديبية، عمادة البحث -توجيو البحوث اليت هبريها أساتذة اعبامعة لدراسة اؼبشكبلت اليت تواجو اجملتمع

 العلمي
  مركز الدراسات واالستشارات-تعزيز دور مركز الدراسات يف دراسة مشكبلت اجملتمع احمللي والوطٍت 
  عبنة التعيُت والًتقية، عمادة البحث -ه ربط الًتقية ألعضاء اؽبيئة التدريسية باإلنتاج العلمي اؼبوجو ػبدمة اجملتمع وتطوير

 العلمي
  الكليات-توجيو مشاريع التخرج لقضايا ومشاكل اجملتمع الوطٍت واحمللي 
 

إمداد المجتمع األردني والمحلي بما يحتاج من الكفاءات المؤىلة والمدربة تأىياًل يستجيب ألحدث المهارات 
 المطلوبة في سوق العمل

  مركز الدراسات واالستشارات-دراسة مسحية لتحديد اغباجات اغبقيقية للمجتمع واؼبؤسسات من اؼبهن والوظائف 
  رئاسة اعبامعة -إحداث الربامج الدراسية يف ضوء احتياجات اجملتمع ومتطلبات سوق العمل 
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 الخطة التنفيذية

 إدامة التواصل مع خريجي الجامعة والمساىمة توظيفهم وجمع التغذية الراجعة منهم
  رئاسة اعبامعة-استحداث دائرة ؼبتابعة شؤون خرهبي اعبامعة 
 عمادة ، دائرة متابعة شؤون الطلبة- إقامة يوم وظيفي يف كل فصل بالتنسيق مع وزارة العمل للطلبة اؼبتوقع زبرجهم

 شؤون الطلبة

 

 مؤشرات االداء الرئيسية
% سنوياً دبا يتناسب مع احتياجات االفراد واؽبيئات يف سوق 2زيادة نسبة الدورات التدريبية اؼبقدمة بنسبة  .0

 .5004-5005العمل حبلول عام 
 اغبصول على االعًتاف الوطٍت والدوِف لربامج التدريب اؼبتخصص اؼبقدمة بعدد دورتُت سنوياً. .5
 .5004-5005% للربامج اؼبقدمة حبلول عام 40ان ال تقل نسبة رضا اؼبشاركُت بالتدريب عن  .2
% سنوياً حبلول عام 2ربفيز اعضاء ىيئة التدريس لزيادة نسبة مشاركتهم خبدمة اجملتمع حبيث ال تقل عن  .2

5005-5004. 
زيادة نسبة الدراسات واؼبسوحات الحتياجات اجملتمع احمللي بنسبة ال تقل عن دراسة /  مسح واحد سنوياً لكل  .2

 .5002-5004قطاع من قطاعات االىتمام حبلول عام 
 ( ندوة سنوياً  تعاًف اىم القضايا بلمعاصرة احمللية والدولية.02زيادة عدد الندوات اُف ) .2
 استحداث دائرة مستقلة لبلىتمام بشؤون اػبرهبُت والتواصل معهم باستمرار لربطهم باعبامعة. .5
 زيادة عدد الدورات اؼبشًتكة مع القطاعات اغبكومية واػباصة اُف دورتُت لكل عام. .4
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 العمل على تلبية معايير االعتماد الوطنية والدولية لالرتقاء بمحتويات ومخرجات البرامج الدراسية وتلبية احتياجات سوق العمل.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 محور االعتماد وضمان الجودة

 االىداف

 تطوير نظام ضمان جودة فّعال والذي يحكم الوظائف األكاديمية واإلدارية التشغيلية والمالية في الجامعة

 اعتماد جميع البرامج من قبل ىيئة االعتماد األردنية والهيئات الدولية

عملية تنفيذ قوانين وأنظمة الجامعة والحفاظ على معايير ضمان الجودة في جميع الكليات ضمان اتساق 
 والوحدات اإلدارية

 دعم مبادرات أعضاء ىيئة التدريس التي تعزز المعايير األكاديمية وفرص تعلم الطلبة وتطوير قدرات العاملين

 ضمان تنفيذ استراتيجية الجامعة في دعم خدمات الطلبة كامالً 

تطوير إجراءات إعداد المواد الدراسية في الجامعة واستحداث برامج جديدة تستجيب الحتياجات السوق المحلية 
 وتسهم في تعزيز مصادر المواد الدراسية الحالية

تطوير اإلجراءات الداخلية لمراجعات النظراء الدورية ومراجعة المواد والبرامج الدراسية وعمليات التقييم الذاتي 
 الداخلية للبرامج والمواد الدراسية

 ضمان الجودة الداخلية في الجامعة

 وضع استراتيجيات فّعالة
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 تطوير نظام ضمان جودة فّعال والذي يحكم الوظائف األكاديمية واإلدارية والتشغيلية والمالية  في الجامعة

 الكليات ، وحدة التخطيط واعبودة- وضع معايَت عبودة اؼبدخبلت 

  الكليات، وحدة التخطيط واعبودة-وضع معايَت عبودة العمليات 

  الكليات ، وحدة التخطيط واعبودة -وضع معايَت عبودة اؼبخرجات 

 الكليات ، وحدة التخطيط واعبودة- ربديد مؤشرات قياسية 

  الكليات، وحدة التخطيط واعبودة-وضع إجراءات لقياس ردود الفعل حول ـبرجات اعبامعة 

  الكليات ، وحدة التخطيط واعبودة -تبٍت ؾبموعة من النماذج الناجحة كمرجعية 

 

 

 

 اعتماد جميع البرامج من قبل ىيئة االعتماد األردنية والهيئات الدولية.

  رئاسة اعبامعة، الكليات-توفَت أعضاء ىيئة تدريس جبميع التخصصات اليت تغطي كافة الربامج اؼبطروحة 

 رئاسة اعبامعة، -تغيَت اسس قبول الطل  توفَت أعضاء ىيئة تدريس ذوي الكفاءة والنوعية اليت تطابق مواصفات اعبودة اؼبطلوبة
 الكليات

 وحدة القبول والتسجيل- ربديد معايَت ؼبستويات الطلبة الذين يتم قبوؽبم 

  رئاسة اعبامعة، ؾبلس االمناء، ؾبلس  التعليم العاِف -تغيَت اسس قبول الطلبة اؼبعمول هبا حالياً لدذب اكرب عدد يبكن من الطلبة ،

 وحدة القبول والتسجيل

  الكليات، وحدة التخطيط واعبودة-وضع خطط للربامج واالستفادة من خطط اعبامعات العاؼبية واحمللية اؼبتميزة 

 
 

 ضمان اتساق عملية تنفيذ قوانين وأنظمة الجامعة والحفاظ على معايير ضمان الجودة في جميع الكليات  والوحدات اإلدارية.

 الكليات، وحدة التخطيط واعبودة، رئاسة اعبامعة- شكيل عبنة للنظر يف شكاوى تنفيذ القوانُت 

 
 

 دعم مبادرات أعضاء ىيئة التدريس التي تعزز المعايير األكاديمية وفرص تعلم الطلبة وتطوير قدرات العاملين.

 وحدة التخطيط واعبودة، الكليات- وضع نظام غبوافز لتشجيع مبادرات أعضاء اؽبيئة التدريسية 

  عمداء الكليات-تصنيف اؼببادرات ضمن معايَت لتطوير العمل ووضع معايَت لتطوير اعبانب األكاديبي 

  عمداء الكليات-توجيو جهود أعضاء اؽبيئة التدريسية إُف تدريب العاملُت 

 

 

 
 

 الخطة التنفيذية
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 ضمان تنفيذ إستراتيجية الجامعة في دعم خدمات الطلبة كامالً.

 وحدة التخطيط واعبودة، الكليات- إظهار دور األقسام  يف تطوير اػبدمات األكاديبية 

 عمداء الكليات -جراء لقاءات دورية من قبل العمداء مع الطلبة لرصد آراء الطلبة حول اػبدمات األكاديبية اؼبقدمة اليهم إ 
  عميد شؤون الطلبة-إجراء لقاءات دائمة مع الطلبة ؼبعرفة اذباىاهتم حول خدمات اؼبطعم واؼبكتبة والتسجيل 
  عميد شؤون الطلبة-إجراء لقاءات مع مسؤول مقدمي اػبدمات وإطبلعهم على آراء الطلبة 
 

تطوير إجراءات إعداد المواد الدراسية في الجامعة واستحداث برامج جديدة  تستجيب الحتياجات السوق المحلية وتسهم في تعزيز 
 مصادر المواد الدراسية الحالية.

  عمداء الكليات-تشكيل عبان كلل زبصص إلعادة النظر يف خطط التخصصات وتطويرىا 
  عمداء الكليات-ربديد الربامج اليت يبكن استحداثها 
  الكليات، وحدة القبول والتسجيل-إجراء دراسات لتحديد احتياجات السوق من الربامج  الدراسية اعبديدة 

 

تطوير اإلجراءات الداخلية لمراجعات النظراء الدورية ومراجعة المواد والبرامج الدراسية وعمليات التقييم الذاتي الداخلية للبرامج 
 والمواد الدراسية

  الكليات، رئاسة اعبامعة -تشكيل عبنة على مستوى اعبامعة لتطوير اإلجراءات يف مراجعة الربامج الدراسية 
  وحدة التخطيط واعبودة-وضع إطار عام لئلجراءات الداخلية للمراجعات 
  وحدة التخطيط واعبودة، الكليات-وضع إطار عام إلجراءات مراجعات النظراء الدورية 
  ًوحدة التخطيط اوعبودة، الكليات-مراجعة اؼبواد والربامج الدراسية دوريا 
  اعبودة، الكليات-وضع إطار عام إلجراءات عمليات التقييم الداخلي الذاتية 

 
 ضمان الجودة الداخلية في الجامعة.

  وحدة التخطيط واعبودة، رئاسة اعبامعة-إقامة روابط مهنية مع اؼبنظمات ووكاالت ضمان اعبودة الوطنية الدولية 
  وحدة التخطيط واعبودة، الكليات-دمج معايَت ضمان اعبودة العاؼبية مع معايَت اعبودة الداخلية والوطنية 
 

 وضع استراتيجيات فّعالة
  النائب األكاديبي، الكليات-إعادة النظر يف ىيكل ومسؤوليات اللجان األكاديبية 
  النائب اإلداري-إعادة النظر يف ىيكل ومسؤوليات اللجان اإلدارية 

 

 

 

 
 

 الخطة التنفيذية
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  االعتماد والتنافسية
 تحقيق معايير االعتماد الوطنية والدولية

  الكليات رئاسة اعبامعة، -تعيُت أعضاء ىيئة تدريس وفنيو ـبتربات دبوجب معايَت االعتماد الوطنية 
  الكليات، وحدة التخطيط واعبودة-ربديث اػبطط والربامج الدراسية وؿبتوياهتا لتبلئم معايَت االعتماد الوطنية والدولية 
  رئاسة اعبامعة،  الكليات،  اؼبكتبة-توفَت اؼبراجع والدوريات اؼبطلوبة لكل ؾبال معريف للربامج الدراسية 
  رئاسة اعبامعة،  الكليات، وحدة القبول والتسجيل-توفَت القاعات الصفية اؼبروبة واؼببلئمة لطبيعة كل برنامج دراسي 

 
 التقدم لالعتماد العالمي للبرامج الدراسية

  تلبية معايَت االعتماد الدولية للربامج مثلABET لربامج اؽبندسة ،ASIIN  لربامج العلومACCAB  لربامج
 الكليات، وحدة التخطيط واعبودة رئاسة اعبامعة، -األعمال وغَتىا 

 
 2222التقدم للتصنيف العالمي للجامعات في العام 

  رفع سوية األداء يف صبيع كليات وإدارات اعبامعة لتأىيلها للمنافسة يف أحد التصنيفات العاؼبية للجامعات مثلQS 
 الكليات، وحدة التخطيط واعبودة رئاسة اعبامعة،  -وشنغهاي وغَتىا 

 
 استحداث معاىد استشارية متخصصة تقدم خدماتها محلياً وعربياً ودولياً تساىم في دعم موارد الجامعة

  إعداد برامج جديدة تأسيس معاىد وكليات يف ؾباالت جديدة كالبنوك والتأمُت واإلدارة الطبية والقانونية والقضائية- 
 الكليات رئاسة اعبامعة، 

 
 ربط الكليات ومراكز الجامعة مع المراكز والهيئات الدولية المتميزة 

  ربط كليات التعدين واؽبندسة واألعمال مع مثيبلهتا يف دول متقدمة مثلANSEAD   يف فرنسا ومركز التميز يف
 رئاسة اعبامعة،  الكليات-كولورادو / أمريكا والكليات التقنية يف أؼبانيا 

 
 مؤشرات االداء الرئيسية

 .5002االنتهاء من اعداد نظام جودة داخلي يف اعبامعة مع هناية عام  .0
 .5004-5005% حبلول عام 000زيادة نسبة االعتماد الوطٍت للربامج الدراسية اُف  .5

 الخطة التنفيذية
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 الخطة التنفيذية

 .5055-5050. زيادة نسبة االعتماد الدوِف دبعدل )برناؾبُت( سنوياً حبلول عام 2
 
 . زيادة عدد الدورات التدريبية لبناء قدرات اعضاء ىيئة التدريس اُف دورة واحدة لكل فصل دراسي سنوياً.2
 
 %  سنوياً وربسُت نوعيتها لبلنشطة اؼبنهجية والبلمنهجية.2. زيادة اػبدمات اؼبقدمة للطلبة بنسبة 2
 
 % سنوياً.20. زيادة نسبة التقييم الذايت للربامج الدراسية بنسبة 2
 
 .5004-5005% حبلول عام 000. زيادة نسبة مراجعة اللجان االكاديبية واالدارية اُف 5
 
 .5052( دراسة سنوياً لغاية 0. زيادة نسبة دراسة مبلءمة برامج اعبامعة الحتياجات سوق العمل دبعدل )4
 
. زيادة نسبة الربامج العلمية وبراءات االخًتاع واحباث اعضاء ىيئة التدريس للتقدم الحدى التصنيفات العاؼبية 2

 .5052-5055للجامعات حبلول عام 
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 البحث عن مصادر تدر دخالً لالستغناء عن جزء كبير من الدعم الحكومي.

 محور التطوير والتنمية واالستثمار

 االىداف

 اقامة مشاريع استثمارية تدر دخاًل مالياً للجامعة

 بناء شراكات مع المؤسسات العلمية الجراء بحوث ودراسات ذات جدوى مالية واقتصادية

 اختيار مشاريع اسثمارية تخدم المجتمع المحلي لتطوير القدرات ومحاربة الفقر والبطالة

 تحديد اولويات التنفيذ شاملة االجراءات التنظيمية
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 اقامة مشاريع استثمارية تدر دخاًل مالياً للجامعة
  ( 3)انظر الملحق رقم )ميجاوات / الساعة  20مشروع انشاء الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية باستطاعة-

 رئاسة اعبامعة، وحدة االستثمار
 ( .رئاسة اعبامعة، وحدة -( 4انظر الملحق رقم )مشروع الفندق التدرييب / السياحي يف كلية البًتا لبلثار والسياحة

 االستثمار
  الكليات، وحدة االستثمار-اقامة حاضنات صناعية لبلعمال يف كليات اعبامعة لتطويرىا اُف مشاريع ريادية 

 
 بناء شراكات مع المؤسسات العلمية الجراء بحوث ودراسات ذات جدوى مالية واقتصادية

  التقدم ؼبشاريع البحث العلمي مع اؼبؤسسات اؼبتميزة العاؼبية والوطنية عبذب التمويل للبحوث اؼبشًتكة مثل برامج
 عمادة البحث العلمي، الكليات-االؼباين  DFGاالرباد االورويب وفولربايت االمريكي و 

  التقدم بطلبات اجراء البحوث التطبيقية لتمويلها من صندوق دعم البحث العلمي وصندوق اؼبلك عبد اهلل الثاين-
 عمادة البحث العلمي، الكليات

  تطوير موازنة البحث العلمي داخل اعبامعة لتغطية مشاريع االحباث اليت تقدم خدمة لتطوير وتنمية مؤسسات اجملتمع
 رئاسة اعبامعة، عمادة البحث العلمي، وحدة الشؤون اؼبالية-احمللي وبرامج اعبامعة 

 
 اختيار مشاريع استثمارية تخدم المجتمع المحلي لتطوير القدرات ومحاربة الفقر والبطالة

  رئاسة اعبامعة، ركز -تقدمي دوريات ؾبانية لتنمية قدرات ومهارات خرهبي اعبامعة وفئات مستهدفة من اجملتمع احمللي
 الدراسات واالستشارات، الكليات

  تشجيع اعضاء ىيئة التدريس والعاملُت والطلبة على اؼبسانبة يف مشاريع خدمة اجملتمع وضباية البيئة لتوفَت كلف الصيانة
 رئاسة اعبامعة، الكليات-واحملافظة على ديبومتها 

  رئاسة اعبامعة، -اعداد ـبطط ؼبناطق ذات االولوية يرتكز على احتياجات التنمية يف تلك اؼبناطق ذات الطبيعة اػباصة
 وحدة التخطيط واعبودة، مركز الدراسات واالستشارات

 
 

 محور التطوير والتنمية واالستثمار
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 محور التطوير والتنمية واالستثمار

 تحديد اولويات التنفيذ شاملة االجراءات التنظيمية
  رئاسة اعبامعة، وحدة الشؤون اؼبالية، وحدة -دراسة البيئة الداخلية واػبارجية لتحديد اولوية تنفيذ اؼبشاريع

 التخطيط واعبودة
  ؾبلس -العمل على توفَت التمويل الداخلي او اػبارجي ورصد ذلك يف اؼبوازنة واػبطط السنوية للجامعة

 االمناء،رئاسة اعبامعة، وحدة الشؤون اؼبالية، وحدة التخطيط واعبودة
  رئاسة -الدخول يف شراكات ؿبلية وخارجية لتشجيع اؼبمولُت على سبويل اؼبشاريع اؼبنوي تنفيذىا يف اعبامعة

 اعبامعة، الكليات، وحدة الشؤون اؼبالية، وحدة التخطيط واعبودة
 

 مؤشرات االداء الرئيسية
 .5052زيادة نسبة مشاريع االستثمار بنسبة مشروع واحد كل عامُت لغاية  .0
-5055زيادة عدد اتفاقيات التعاون مع اعبهات اػبارجية دبعدل )اتفاقية( واحدة لكل كلية حبلول عام  .5

5052. 
% حبلول عام 000اعداد اؼبيزانية التشغيلية والتنموية دبا يتوافق مع اػبطة االسًتاتيجية للجامعة بنسبة  .2

5005—5004. 
 %.40ان تكون التعينات االدارية باعبامعة مطابقة حملاور اػبطة االسًتاتيجية واىدافها بنسبة ال تقل عن  .2
 % سنوياً.000ان تكون نسبة التعينات االكاديبية واالدارية يف اعبامعة اُف الشواغر اؼبطلوبة فعلياً  .2
 للتخلص من العجز اؼباِف والًتىل االداري. 5004-5005وضع خطة احبلل ماِف واداري حبلول عام  .2
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رفع تقارير دورية عن التقدم واالقباز من قبل العمداء ورؤساء االقسام االكاديبية ومدي ري اؼب راك ز ال ع ل م ي ة  .0
 والوحدات االدارية اؼبساندة.

اعداد برامج تدريب لبناء قدرات اعضاء ىيئة التدريس واالداريُت والفنيُت عن عمليات ونشاطات اؼبراقب ة  .5
 والرصد والتقييم للخطة االسًتاتيجية.

 اجراء عدة مسوحات عبمع التغذية الراجعة من اصحاب اؼبصلحة الداخليُت واػبارجيُت. .2
احملافظة على مصاٌف صبيع اصحاب  العبلقة وتلبية احتياجاهتم وتزويدىم باؼبعلوم ات وال ب ي ان ات بش ف اف ي ة  .2

 ووضوح.
نشر اؼبعلومات والبيانات ونتائج التقييم والرصد واؼب راق ب ة ع ل ى م وق ع اعب ام ع ة االل ك ًتوين ل ي ت اح ل ل ج م ي ع  .2

 االطبلع عليها.
 مشاركة  اصحاب اؼبصلحة يف النشاطات اؼبشًتكة وخاصة اعمال التقييم والرصد واؼبراقبة اػبارجية. .2
( والتقييم الداخلي فبا يساعد يف ربديد اجملاالت ال يت رب ت اج Peers Reviewاجراء مراجعة النظراء ) .5

 اُف ربسُت واعادة نظر العداد التدابَت التصحيحية اؼببلئمة. 
 عقد اجتماعات دورية الصحاب اؼبصلحة ؼبناقشة اػبطة واالقباز والتنفيذ طبقاً ؼبؤشرات االداء الرئيسية. .4
اعداد خطط تشغيلية فرعية متسقة مع ؿباور اػبطة االسًتاتيجية اغبالية واىدافها ل ت غ ط ي ة ب ع ض اجمل االت  .2

 اليت ربتاج اُف تفاصيل ومعاعبات خاصة.
 تبادل اؼبعرفة الًتاكمية واػبربات مع اعبامعات االردنية والعربية والدولية بشأن اثراء التجربة الذاتية..00
 اعداد خطة بديلة يف حالة استحالة تنفيذ اػبطة االسًتاتيجية اغبالية..00
اعداد مباذج موحدة للرصد والقياس والتقييم لتسهيل ىذه العمليات وتوصيدىا وض م ان ن ت ائ ج احص ائ ي ة .05

 دقيقة ووفق منهج علمي واضح.

 المتابعة والرصد والتقييم
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 تعريف المصطلحات

 يل الوضع الراىنتحل

دراسة تفصيلية عن الوضع اغباِف، لتحديد عناصر القوة والضعف، مع حصر التحديات اػبارجية والفرص اؼبتاحة والىت تسمى 
، وربديد اؼبشاكل والعقبات عبميع مراكز العمل وعمل إحصائيات (SWOT Analysis( بالتحليل التخطيطي أو

 ودراسات ربليلية ألىم اؼبوارد اؼبتاحة.

 لرسالةا

مربر وجودىا واستمرارىا(، وؾباالت عملها الرئيسية مع ذكر اعبهات أو  ) ىى نص ـبتصر يصف الغرض من تأسيس اعبهة
 األطراف اؼبستفيده منها.

 الرؤية

 ىي نص ـبتصر يعرب عن الصورة اليت تأمل اعبهة الوصول إليها يف اؼبستقبل.

 آليات التنفيذ

ىي اإلجراءات وآليات التنفيذ البلزمة لتحقيق األىداف الكمية ، مع ربديد اعبهة/ اعبهات اؼبسؤولة عن التنفيذ، واؼبدة الزمنية 
 البلزمة واالحتياجات اؼبادية والبشرية.

 الغايات االستراتيجية

ىي عبارات تعكس األىداف العامة / العريضة اليت تأمل اعبهة بتحقيقها خبلل السنوات القادمة، وتركز الغايات على النتائج 
 بصورة عامة وتكون طبيعتها نوعية.

 األىداف

 ىي عبارات نوعية تعكس أىدافا لتحقيق الغاية االسًتاتيجية، وتركز األىداف على النتائج بصورة أكثر ربديدا من الغاية العامة.
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 تعريف المصطلحات

 الخطة التشغيلية

ىي الربامج اؼبستنبطة من اػبطة التنفيذية للكلية أو مركز العمل، واليت هتدف إُف التعرف على الربامج واألنشطة اطبلتلفة 
اليت تقدمها الكليات ومراكز العمل ضمن خططها السنوية التشغيلية وفبثلة لؤلىداف النوعية والكمية وللسياسات 

 والربامج اطبلتلفة ؼبراكز العمل يف اعبامعة، وكافة ؾباالت األنشطة األكاديبية والبحثية واألنشطة اؼبساندة األخرى.
 

 الخطة االستراتيجية

ىي وثيقة عامة ربدد اطار العمل وتنظ م أول وي ات و م ن خ بلل ت رصب ة رؤي ة اعب ام ع ة اؼبس ت ق ب ل ي ة ورس ال ت ه ا اُف ؾب م وع ة م ن 
االىداف الواضحة من حيث الكم والزمن وسبثل خارطة الطريق عبميع م راك ز ال ع م ل وال ك ل ي ات داخ ل ج ام ع ة ال ك وي ت 
اليت توضح عملية االنتقال من الوضع الراىن اُف الوضع اؼبأمول من خبلل تنسيق موارد اعب ام ع و اطب ل ت ل ف ة م ع االس ت ف ادة 

 من الفرص اؼبتاحة لتحقيق الغاية اؼبنشودة ليتم تنفيذىا خبلل طبس سنوات.

 

 الخطة التنفيذية

ىي اؼبرحلة اليت يتم فيها ترصبة اىداف اػبطة االسًتاتيجية اُف آليات تنفيذ وبرامج ومشاريع  تس اى م يف رب ق ي ق ال غ اي ات 
بشكل منتظم وقابل للمتابعة حيث يتم توزيع ىذه اؼبهام ع ل ى اعب ه ات اؼبس ئ ول ة ل ل ت ن ف ي ذ وت ك ون ـب ت ص ة دب راك ز ال ع م ل 

 والكليات بعد ربديد اؼبوارد البشرية واؼبادية اؼبقًتحة وتنفذ خبلل طبس سنوات.
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  (1الملحق رقم )                                               

  

 

 مشروع الكليات الطبية                                           

 

  الطب البشري، الصيدلة، طب األسنان، التمريض والعلوم الصحية                

 المالحق 
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(1المرفق رقم )    

دراسة الجدوى االقتصادي لمشروع الكليات الطبية ) الطب البشري، الصيدلة، طب األسنان، التمريض 
 والعلوم الصحية(

 خبلصة تنفيذية . الجزء األول:1
 الجزء الثاني/ التمهيد:

 
ذبسيداً لرسالة جامعة اغبسُت بن طبلل وربقيقاً ألىدافها وانسجاماً مع رؤى سعادة رئيس ؾبلس األمناء، 

(، واؼبتضمن تقدمي مشروع جدوى إنشاء ؾبمع الكليات 220/5002واستناداً إُف قرار رئيس اعبامعة رقم )
الطبية يف اعبامعة )الطب البشري، طب األسنان، الصيدلة، كلية العلوم الصحية(، وذلك لتحقيق األىداف 

 التالية:
 

 رفد السوق احمللي بكوادر طبية متخصصة وذات كفاءة متميزة. .0
سد النقص من الكوادر الطبية والصحية الذي يعاين منو القطاع الصحي بشكل عام وإقليم اعبنوب  .5

 بشكل خاص.
 اؼبسانبة يف النهوض دبستوى اػبدمات الصحية يف إقليم اعبنوب وعلى وجو اػبصوص ؿبافظة معان. .2
 تشجيع البحث العلمي يف حقول الطب اؼبختلفة يف جامعة اغبسُت بن طبلل. .2
 ربقيق موارد مالية للجامعة. .2
زيادة حاجة السوق اإلقليمية للكوادر الطبية وتوفَت فرص العمل للكفاءات األردنية واليت ربظى بسمعة  .2

 مهنية متميزة.
توفَت موارد دخل إضافية للجامعة من خبلل إنشاء برنامج دوِف الستقطاب طلبة من اؼبدن اغبدودية  .5

 اجملاورة يف اؼبملكة العربية السعودية واػبليج العريب.
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(1المرفق رقم )    

 
 / الغرض: 5-1

 إنشاء مشروع الكليات الطبية ) طب بشري، صيدلة، طب أسنان، التمريض والعلوم الصحية(.
 

 / المشكلة / الفرصة:2-2
عدم توفر الكليات الطبية ) طب بشري، صيدلة، طب أسنان( يف كل من ؿبافظة معان، وؿبافظة العقبة، وؿبافظة 

 الطفيلة.
 
 : استعراض حاالت خارجية: 2-3

التجارب اؼبماثلة ؽبذا اؼبشروع يف بعض اعبامعات األردنية الرظبية مثل اعبامعة اؽبامشية وجامعة مؤتة والعلوم والتكنولوجيا 
 األردنية. 

 
 / األىداف التي سيحققها المشروع4- 2

 االرتقاء دبستوى التعليم الطيب يف اإلقليم واؼبنطقة ، وذلك من خبلل التوسع يف التعليم الطيب والصحي. .0
 استقطاب كفاءات طبية واليت من شأهنا اؼبسانبة يف ربسُت جودة اػبدمات الطبية اؼبقدمة. .5
 رفد اعبامعة دبوارد مالية سبكنها من ربقيق أىدافها االسًتاتيجية. .2
سد العجز الذي يعاين منو القطاع الصحي من اؼبوارد البشرية يف إقليم اعبنوب بشكل عام وؿبافظة معان  .2

 بشكل خاص.
 

 / التوافق االستراتيجي:2-5
يتفق ىذا اؼبشروع مع رؤى ؾبلس أمناء جامعة اغبسُت بن طبلل واػبطة االسًتاتيجية للجامعة للسنوات العشر اؼبقبلة 

 واليت ترمي إُف ربويل اعبامعة إُف جامعة تطبيقية رائدة ومتجددة على اؼبستوى احمللي واإلقليمي.
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(1المرفق رقم )    

 
 .الجزء الثالث: منهجية العمل

 / نطاق الدراسة: 3-1
 .كلية الطب البشري 
 .كلية طب األسنان 
 .كلية الصيدلة 
 .كلية التمريض والعلوم الصحية 
   طبسة عشر مليون دينار. 02,000,000وبكلفة   5م 50,000دبساحة إصبالية تقدر ب 
  ( طبسة مبليُت دينار. 2,000,000كلفة ذبهيز اؼبشروع باألجهزة ) 
 ( عشرون مليون دينار.50,000,000اجملموع الكلي للمشروع ) 

 
 / االفتراضات والقيود3-2

  ًيعتق                 د القائمُت على اؼبشروع بأنو سيت          م ربويلو ودعمو وتوفَت البيئة اؼببلئمة إلقباحو، وذلك نظرا
 للحاجة اؼباسة لو.

 
 :من أىم القيود

 .اؼبشروع مقيد بقرارات ؾبلس التعليم العاِف دبا ىبص إيقاف القبول أو االستمرار بو 
  غياب السياسات اعباذبة للكفاءات البلزمة للعمل يف اؼبشروع 
 .البعد اؼبكاين/ اؼبوقع اعبغرايف لئلقليم 
 .)توفَت التمويل البلزم إلنشائو )سبكُت التنسيق مع اعبهات اؼباكبة للتغلب على مشكلة التمويل 
 .توفَت أماكن التدريب للطلبة 

 
 / مصادر البيانات وطرقها:3-3

 مت صبع البيانات من كليات الطب والصيدلة والعلوم الصحية يف اعبامعات األردنية.
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 / معايير صنع القرار:3-4

 .معايَت ىيئة اعتماد مؤسسات التعليم العاِف 
 .قرارات ؾبلس التعليم العاِف 
 )اؼبعايَت اؼبهنية) الصحية، والطبية اؼبعتمدة 
 .قرارات اعبهات اؼباكبة للمشروع 
 .استقطاب ألعضاء ىيئة التدريس والطلبة 

 
 / الخيارات المعتبرة:3-5

 .تنفيذ اؼبشروع بصورة مرحليو، وذلك وفقاً ؼبدى توفر التمويل اؼباِف 
 .استكشاف مصادر سبويل جديدة )عربية، وأجنبية( لدعم تنفيذ اؼبشروع 
 .السعي لعقد اتفاقيات توأمة مع كليات طبية نظَتة عربية وعاؼبية 

 
 الجزء الرابع/ تحليل األمر:

اػبيار اؼبفضل/ تنفيذ اؼبشروع بصورة مرحلية والبدء بإنشاء كلية طب األسنان خبلل أول سنتُت من اػبطة  2-0
 العشرية.

 اآلثار المالية/ غير المالية. 4-2
 اآلثار المالية: 4-1-1

 يعتمد ذلك على مصدر التمويل واالتفاقيات اؼبربمة مع اعبهة اؼباكبة.
 

 اآلثار غير المالية: 4-1-2
 .توفَت كفاءات وكوادر أكاديبية 
 .توفَت أماكن تدريب ضمن اؼبعايَت اؼبعتمدة 
 .توفَت ـبتربات علمية وتطبيقية 
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 العوارض المحتملة والمخاطر: 4-3
 .ارتفاع أسعار اؼبواد اؼبستخدمة يف اإلنشاء خبلل اؼبراحل اؼبختلفة 
 عدم وفاء اؼبقاول / اؼبقاولُت بشروط العقود اؼبتفق عليها 
  عدم اقباز اؼبشروع حىت الفًتة الزمنية احملددة نتيجة عدم توفر التمويل البلزم 
  اػبيار الثاين/ إنشاء ؾبمع الكليات الطبية بالتزامن مع إنشاء اؼبستشفى العسكري الذي رصدت ـبصصات

 .5002إنشائو يف اؼبوازنة العامة لسنة 
 

 :على أن يكون وفقاً للتسلسل التاِف 
 مبٌت كلية طب األسنان.0
 مبٌت كلية الطب البشري..5
 مبٌت كلية التمريض والعلوم الصحية.2
 مبٌت كلية الصيدلة..2

 
 اآلثار المالية: 1-1

 يعتمد ذلك على مصدر التمويل واالتفاقيات اؼبربمة مع اعبهة اؼباكبة.
 

 األثر غير المالي: 4-1-2
 .توفَت كفاءات وكوادر أكاديبية 
 .توفَت أماكن تدريب ضمن اؼبعايَت اؼبعتمدة 
 
 العوارض المحتملة والمخاطر: 4-3

 .ارتفاع أسعار اؼبواد اؼبستخدمة يف اإلنشاء خبلل اؼبراحل اؼبختلفة 
 عدم وفاء اؼبقاول / اؼبقاولُت بشروط العقود اؼبتفق عليها 
 .عدم اقباز اؼبشروع حىت الفًتة احملددة نتيجة عدم توفر التمويل البلزم 
 
 خالصة تقيم الخيارات: 4-4

 .يعتمد تنفيذ اػبيارات على توفر مصادر التمويل وتدفق السيولة النقدية 
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 الجزء الخامس/ القدرة على االنجاز:
 / المقدرة5-1

  لدى اؼبؤسسة اؼبهارات واػبربة البلزمة لتنفيذ اؼبشروع بنجاح، حيث أن اعبامعة قد سبق أن أنشأت عدة كليات
 )على سبيل اؼبثال/ كلية األمَتة عائشة بنت اغبسُت للتمريض والعلوم الصحية واليت تضم ثبلث أقسام(.

 .إال أنو يف الوقت اغباضر ال تعتمد اعبامعة على أي موارد خارجية 
 
 / الموارد والخدمات من خارج المؤسسة5-2

 تتوُف دائرة اؽبندسة واؼبشاريع باإلضافة إُف دائرة الشؤون القانونية يف اعبامعة بإدارة ىذا اؼبشروع.
 
 / إدارة المشروع:5-3

 سيتم إدارة اؼبشروع يف اعبامعة من خبلل ؾبالس الكليات اؼبؤقتة.
 
 / الخط الزمني:5-4

  5002/5002اؼبدة اؼبتوقع أن يستغرقها اؼبشروع عشر سنوات ابتداًء من العام الدراسي. 
  سيتم اؼبباشرة بإنشاء كلية طب األسنان أواًل كمرحلة أوُف، تليها كلية الطب البشري كمرحلة ثانية، ومن مث كلية

 التمريض والعلوم الصحية، كمرحلة ثالثة واؼبرحلة الرابعة كلية الصيدلة.
 / إدارة المخاطر:5-5

من أىم اؼبخاطر اؼبتوقعة العجز اؼباِف، وعدم توفر أعضاء ىيئة تدريس من ذوي الكفاءات اؼبتميزة للتخصصات 
 الطبية.

 .رصد ـبصص ماِف ضمن اؼبوازنة السنوية للجامعة وعلى مدار سنوات تنفيذ اؼبشروع 
 .اغبصول على سبويل من الدول اؼباكبة، وفقاً ؼبراحل التنفيذ 
 .االقًتاض من البنوك واؼبؤسسات اؼبصرفية احمللية 
 .اغبصول على سبويل للمشروع من خبلل وزارة التخطيط والتعاون الدوِف 
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 الجزء السادس/ النتائج والتوصيات:
 يتوقع صناع القرار يف حال إقباز اؼبشروع النتائج التالية

زيادة اؼبوارد اؼبالية للجامعة من خبلل استقطاب أعداد كبَتة من الطلبة للدراسة من داخل وخارج  .0
 اؼبملكة.

 سد النقص يف الكوادر الطبية من خبلل زبريج كوادر مؤىلة من أبناء احملافظة واإلقليم. .5
 إهباد فرص عمل ألبناء اؼبنطقة خبلل فًتة إنشاء اؼبشروع. .2
 التوسع يف تقدمي خدمات طبية من خبلل توفَت اختصاصات طبية نادرة من أعضاء ىيئة التدريس. .2
 

 التوصيات
 . توفَت أعضاء ىيئة تدريس من ـبتلف االختصاصات الطبية 
 .تطبيق خطة ابتعاث لتوفَت الكوادر اؼبؤىلة وديبومتها 
 .البحث عن مصادر سبويل ؿبلية وعربية وأجنبية 
 .توسيع مبدأ التوأمة مع اعبامعات العربية واألجنبية 
  مراجعة وربديث مذكرة التفاىم واالتفاقيات اؼبربمة مع وزارة الصحة واػبدمات الطبية اؼبلكية وللعمل

 على إنشاء مستشفيات تعليمية لغايات تدريب طلبة الكليات الطبية والصحية يف اعبامع            ة.
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 المعهد االقليمي البحاث البيئة والطاقة المتجددة                  

 المالحق 
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Renewable Energy Research Center at Al Hussein Bin Talal University 
 
 
Motivation 

Renewable energy resources enable lower carbon emissions. Researchers around all over 

the world are helping to expand the proportion of power generated from these clean 

energy sources through the development of cutting-edge technology and scientific 

modeling related to renewable energy systems. 

 

Ma’an city has favorable geographic and climatic conditions that allow the development 

of the major national productive projects utilizing renewable energy sources. This is 

indicated by a number of imported renewable energy technologies (solar and wind) being 

constructed in Ma’an and other cities in Jordan. Also, the race of local and international 

companies to invest in Jordanian renewable energy sector is another indication on the 

expanding market of renewable energy in Jordan. However, the lake of local experts and 

professionals in renewable energy systems may be considered as one of the key factors 

that retards a wide adoption of renewable energy technologies. This problem may also 

result in the invasion of very expensive and inappropriate imported renewable energy 

technologies . 

  

Such problem is, in fact, a manifestation of the lack of proper renewable energy 

education and research. Renewable energy research is a multi-disciplinary filed of 

engineering dealing with several energy-related technologies. This research center is 

mainly targeted to be the leading center representing regional institutions active in the 

area of renewable energy. Our primary research goal is to develop for renewable energy 

integration focusing mostly on solar and wind generation. 
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Vision 
 
To be recognized as a regional model for research leading university. The center will set 

high standards in education and research that will benefit Jordan and the world. 

 

 

Mission 

To be a graduate-level research center offers high quality of renewable education. 

Use renewable energy sources to increase their contribution to satisfy Jordan’s 

energy needs. 

Improve methods and advisory services of efficient energy use to decrease total 

energy cost on the national level and to protect the environment. 

Manage and operate laboratories, units, researches and experimental stations. 

Hold training courses and workshops to enhance and develop local technical 

qualifications and experiences necessary for the use of renewable energies. 

Collaborated with local regional and international parties to enhance the abilities 

of the center in order to attain the center’s desired goals. 

Establish energy data bank to help in research studies. 

 

Objectives 

To identify research needs and enable research and development innovative and 

integrated renewable energy solutions. 

To promote sound policy making in renewable energy. 

To enable innovation and technology transfer by connecting research and industry 

through project development. 

Promote the development of highly qualified and trained workforce for the 

renewable energy sector. 

Support national and regional researches related to renewable energy. 
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Required Facilities 

 
The research center building is designed to be a green building with almost zero 

emission. We strongly suggest providing the building with roof-top PV panels and a 

medium wind turbine to provide its needs of electricity. The building mainly composes of 

offices, class rooms, research laboratories, workshops,…, etc. In order to achieve our 

goals and objectives, the research center needs to be equipped with state-of-art 

laboratories designed for renewable energy research. A list of essential devices is 

included herein. 
 

 

Basic Requirements 

Building Qty Estd. Cost (JOD) 

Furniture (Offices, laboratories, class rooms)   00.110111511 

Mini-PV plant (40kW)   2.1111 

Engineering mini-workshop   .1111 

Computers (desktop)   211111 

Computers (laptop) 41 21111 

Data show 5 0111 

Printers 4 2011 

Photocopier 01 .111 

Total 2 3111 

    231333411 
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Item Product Description Model No. Qty Unit price (JOD) 

0 Photovoltaic Solar Energy Unit, computer controlled EESFC 0 0801480 

0a Kit of Conversion and Consumption Simulation (AC). EE-KIT 0 8483853 

0b Grid connection inverter kit EE-KIT2 0 3253885 

0c Monocrystaline Photovoltaic SolarPanel PSA/MC 2 0011893 

0d Polycrystaline Photovoltaic Solar Panel PSA/PC 2 0011893 

0e Amorphous Photovoltaic Solar Panel PSA/AM 2 0011893 

0f Computer Aided Learning Software EESFC/CAL 0 360805 

2 Computer Controlled Thermal Solar Energy Unit EESTC 0 05926872 

2a Computer Aided Learning Software EESFC/CAL 0 360805 

3 Wind Energy Unit, computer controlled EEEC 0 07492848 

3a Kit of Conversion and Consumption Simulation (AC). EE-KIT 0 8483853 

3b Grid connection inverter kit EE-KIT2 0 3253885 

3c Computer Aided Learning Software EESFC/CAL 0 360805 

4 Computer Controlled PEM Fuel Cell Unit EC5C 0 2210885 

4a Electrolyzer (3 Nl/h) 
EDILAB-

ELEC1 
0 324282 

4b Computer Aided Learning Software EESFC/CAL 0 360805 

5 Computer Controlled Biodiesel Process Unit EBDC 0 38532838 

5a Computer Aided Learning Software EESFC/CAL 0 360805 

6 Computer Controlled Bioethanol Process Unit EBEC 0 27523803 

6a Computer Aided Learning Software EESFC/CAL 0 360805 

7 Computer Controlled Biogas Process Unit EBGC 0 36331853 

7a Computer Aided Learning Software EESFC/CAL 0 360805 

8 Computer Controlled Biomass Process Unit EBMC 0 27523803 

8a Computer Aided Learning Software EESFC/CAL 0 360805 

9 
Geother-

mal (high enthalpy) Energy Unit, computer controlled 
EG6C 0 35474825 

9a Computer Aided Learning Software EESFC/CAL 0 360805 

01 Computer Controlled Stirling Motor TMSC 0 04679 

00 Organic Rankine Cycle Unit, computer controlled TORC  0 38532838 

02 Faults Simulation System FSS 0 0591823 

03 Weather station   0 31111 

04 Pyrheliometer   0 2511 

05 Pyranometers   0 2011 

  Total 360359689 

  Grand Total 233943996893 
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ميجا  52مشروع انشاء محطة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية باستطاعة 

 واط / الساعة 
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بناء على التوجيهات الملكية السامية المتضمنة بان تقوم كل وزارة او مؤسسة رسمية باستغالل القدرات الذاتية الـمـتـاحـة فـي مـجـال 

مصادر الطاقة البديلة فقد كانت جامعة الحسين بن طالل اول مؤسسة رسمية اردنية مبادرة فـي ىـذا الـمـجـال مـن خـالل اىـتـمـامـهـا 

باعداد طلب اىتمام الغراض انشاء منشأة لتوليد الطاقة الكهربائية من الطاقة الشمسية مستغلة بذلك امتيازات االستثمار الـمـجـدي 

في مدينة معان وىي الطاقة الشمسية وبهذا الخصوص فقد قامت جامعة الحسين بن طالل بـاتـخـاذ االجـراءات الـقـانـونـيـة واالداريـة 

 الالزمة لذلك حسب الترتيب التالي:

  قامت الجامعة باعداد طلب اىتمام قدم الى وزارة الطاقة والثروة المعندنية احتوى على دراسات اقتصادية ومالية تبـيـن االثـر

 والجدوى االقتصادية العائدة على الجامعة في حال االستثمار في مجال توليد الطاقة الكهربائية من الشمسية.

  حاز طلب االىتمام على اعجاب معالي وزير الطاقة واصحاب المعالي رئيس واعضاء لجنة التنميـة االقـتـصـاديـة لـدى رئـاسـة

الوزراء وتم التنسيب لمجلس الوزراء الموقر بالموافقة فورا على طلب االىتمام وكانت تلك التوصيات مشفـوعـة بـمـجـمـوعـة 

 من النقاط التنموية التي سوف تتحقق في حال الموافقة على طلب االىتمام المقدم من الجامعة.

  بالموافقة على طلب االىتمام المقدم  32/12/2214تاريخ  58/11/1/96948صدر قرار مجلس الوزراء الموقر رقم

والـخـاص  12/4/2211بـتـاريـخ  612من الجامعـة والسـمـاح لـلـجـامـعـة بـتـقـديـم عـرض بـنـود قـرار مـجـلـس الـوزراء رقـم 

 باالستراتيجية الوطنية وسياسة العروض المباشرة في مجال الطاقة المتجددة.

  قامت الجامعة بتوقيع مذكرة تفاىم مع وزارة الطاقة تتضمن الترتيبات الفنية والقانونية الواجب على الجامعة اتخاذىا لتقـديـم

 عرض مباشر من الجامعة للوزارة.

  قامت الجامعة بمخاطبة شركة الكهرباء الوطنية العالمها بقرار مجلس الوزراء ومذكرة التفاىم المشار اليها اعاله وتم الطلب

 من الشركة ضرورة حجز سعة كهربائية على الشبكة من حصة مشاركة الطاقة المتجددة حسب المرحلة االولى.

  قامت الجامعة بمخاطبة شركة الكهرباء الوطنية العالمها بقرار مجلس الوزراء ومذكرة التفاىم المشار اليها اعاله وتم الطلب

 من الشركة ضرورة حجز سعة كهربائية على الشبكة من حصة مشاركة الطاقة المتجددة حسب المرحلة االولى.
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  قامت الجامعة باالعالن عن رغبتها االستثمار في مجال الطاقة المتجددة النشاء محطة توليد الطاقة الكهربائية من الطاقة

ودون ان تتحمل الجامعة او خزينة الحكومة اي  D.B.O.Tميجا واط / الساعة على نظام  52الشمسية باستطاعة 

تبعات مالية ولقد تقدم لهذا االعالن سبعة شركات عالمية ذات سمعة وخبرة عالمية متميزة في مجال استخدامات وانشاء 

محطات توليد الطاقة الكهربائية  من الطاقة الشمسية وبعد ان قامت الجامعة باجراء المفاضلة المالية والمفاضلة الفنية بين 

تلك الشركات وفق معايير عالية الدقة والشفافية تم تأىيل ائتالف اردني نمساوي حقق المرتبة االولى بين الشركات ولقد 

استطاعت الجامعة الحصول على عرض مالي مميز على مستوى العروض التي قدمت لالستثمار في مجال الطاقة 

المتجددة، حيث استطاعت الجامعة الحصول على مجانية كامل استهالك الجامعة وكافة مرافقها من الطاقة الكهربائية 

( مليون وتسعة وسبعون الف دينارا سنويا وتجهيز مختبرات تخصص ىندسة الكهرباء والتزام 127922والمقدر حالي بـ )

االئتالف بتغطية نفقات ايفاد مجموعة من موفدي الجامعة في الجامعات االوروبية ىذا باالضافة لمشاركة الجامعة للعائد 

( ثالثة ماليين دينار وفق سعر تفضيلي لبيع 3222222االستثماري المتوقع من المشروع والمقدر بشكلو المبدئي بـ )

الطاقة الكهربائية المنتجة من المشروع تباع لشركة الكهرباء الوطنية بسعر يقارب نصف السعر الذي تباع بو الطاقة 

 الكهربائية المنتجة من المشاريع االستثمارية الحالية.

 ( عام تعود ملكية المشروع 22تم توقيع مذكرة تفاىم مع االئتالف المؤىل تضمن كافة االنجازات المشار اليو اعاله لمدة )

( اربعة ماليين 427922بعدة الى الجامعة، بحيث يكون اجمالي العائد االستثماري للجامعة من المشروع مبلغ وقدره )

 وتسعة وسبعون الف دينار سنويا باالضافة الى االمتيازات االخرى.

  على الرغم من العائد االستثماري المجدي للجامعة وبالتالي التوفير على الخزينة العامة للدولة وعلى الرغم من السعر

التفضيلي المعروض على شركة الكهرباء الوطنية ووزارةالطاقة اال ان المشروع ال يزال يواجو صعوبة رئيسية تتلخص برفض 

شركة الكهرباء الوطنية الموافقة بشبك المشروع على الشبكة الوطنية بحجة عدم وجود سعة على الشبكة، وعلى الجامعة 

لالنتهاء من مشروع الممر االخضر. وفي المقابل يتم زيادة السعة المخصصة للمشاريع المقامة  2219االنتظار حتى عام 

 حاليا او حجز سعة على الشبكة لمشاريع لم يتم االعالن عن طرح عطاءاتها بعد.
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وعليو وتبعا لما تقدم ونظرا لجاىزية الجامعة المباشرة فورا للبدء في اكمال انشاء المشروع بحيث يكون مكتماًل لالنتاج 

 خالل ثمانية اشهر، وحيث ان المشروع لو بعد تنموي على النحو االتي:

 

 .سيعود بفائدة على الجامعة والمجتمع المحلي 

 .يساىم في التخفيض من البطالة في محافظة معان وتشغيل االيدي العاملة المدربة 

  يرفد الجامعة بالموارد المالية من خالل بيع الطاقة الكهربائية المولدة من ىذا المشروع وتمكين الجامعة من االيفاء

 بالتزاماتها المالية وتأدية رسالتها التعليمية والتنموية على الوجة االكمل.

  يساىم في خفض مستوى االنفاق المالي للجامعة من خالل توفير االستهالك السنوي للطاقة الكهربائية في الجامعة

 وبالتالي خفض مستوى العجز المالي في الموازنة السنوية لها.

 .خصوصية موقع المشروع في مدينة معان من حيث توفير الطاقة الشمسية بمعدالت مرتفعة ومشجعة 

  سيساىم المشروع في تحقيق الهدف المنشود في استراتيجية وزارة الطاقة والثروة المعدنية من خالل مساىمة الطاقة

 المتجددة بالخليط الكلي للطاقة.

 .توفير طاقة نظيفة تساىم في جماية البيئة المحيطة 

  فان الجامعة ترجو ضرورة المتابعة لدى وزارة الطاقة والثروة المعدنية وشركة الكهرباء الوطنية للموافقة على الربط

الفوري للمشروع على الشبكة واعطاء ىذا االمر اولوية ملحة عن المشاريع التي لم يتم طرح عطاءات بعد وتم حجز 

 .2219سعة لها على الشبكة علما بانو ليس من المتوقع االنتهاء من اعمال تلك المشاريع قبل نهاية عام 
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 (4الملحق رقم )

 

 مشروع الفندق التدريبي / كلية البترا لالثار والسياحة
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 مقدمــة:
أن كلية السياحة واآلثار مقامة على جزء من قطعة األرض اؼبخصصة للجامعة، فمباين الكلية ومرافقها مقامة على عشرين ألف 

(  ىي أراضي خالية من البناء وتقع إُف اعبزء اعبنويب 02400( والباقي ثبلثة عشر ألف وشبامبائة  مًت مربع )50000مًت مربع )
 من الكلية.

      
 وىي ارض مرتفعة جبلية وعرة لكنها ذات إطبللة رائعة جداً تطل على مدخل مدينة البًتاء ومنطقة الفنادق السياحية.

               
 الفندق التدريبي:

ومن ىنا ونظراً ػبصوصية اؼبنطقة فيمكن إنشاء فندق دبساحة ثبلثة أالف مًت مربع قابل للزيادة بامتداد أفقي وعمودي، ولكن دبا 
 يتناسب مع مباين الكلية فيمكن إنشاء الفندق كامتداد ؼبباين الكلية مكون من ثبلث طوابق وبشكل متدرج.

 

 دراسات وخطط المشروع:

 .عمل ـبطط طبوغرايف ورفع مساحي للموقع 

 .)عمل استطبلع موقع )وفحوصات حسب األصول للًتبة 

  عمل دارسة ىندسية كاملة شاملة للمنطقة ودبا يتناسب مع خصوصيتها كموقع سياحي وارتباطها بقوانُت تنظيم خاصة

 )مع سلطة إقليم البًتاء + دائرة اآلثار العامة(.

 

 مرافق الفندق ومساحاتها:

 ( م2000اؼبساحة اإلصبالية للبناء  حواِف )5.  

 ثبلث طوابق.  

  م2.2*2مساحة تقريبية   52غرفة مفردة عدد.  

  م2.2*2مساحة تقريبية  52غرفة مزدوجة عدد.  
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  ( تقريباً.5م52مكون من غرفة نوم ماسًت + صالة صغَتة + بلكونو مطلة . صايف مساحة اعبناح ) 4جناح خاص عدد 

  5م520 –صالة مطعم + مطبخ.  

  5م20 –بوفيو + كافتَتيا. 

  5م500 –قاعة متعددة األغراض. 

  5م050 –مدخل + قاعة مدخل + استعبلمات. 

  5م40إدارة. 

  5م000ـبازن متعددة. 

  5م20مرافق خدماتية للعاملُت. 

  5م20دراي كلُت. 

  5م200 –فبرات وكردورات وـبارج طوارئ. 

  )5م20خدمات فنيو ) بويلر + كهروميكانيك + ..... اٍف. 

  ) 5م20خدمات أخرى )حراسة+ مراقبة ..... اٍف. 

  5م 220متفرقة + جدران وقواطع وبروزات وغَتىا. 
 

 مسطح الطابق األرضي
 الكلف التقديرية للبناء

  دينار 055200          دينار للمًت اؼبربع الواحد 252*  5م 2000اؼببٌت الرئيسي 
                دينار    52000   استطبلع موقع + فحوصات تربة 
   دينار  520000     تصميم + إشراف 
  دينار   002000     ذبهيزات مطبخ ومطعم 
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 أعمال كهروميكانيك غَت مشمولة بالبناء الرئيسي ) تكييف + أنظمة خاصة بالفنادق( 
 دينار 545200

 
  دينار 545200    أعمال خارجية + مواقف سيارات 
 دينار 002000     بركة سباحة + حدائق 
  دينار 545200    جدران استنادية ومعاعبة اؼبوقع 
 دينار 002000    أسوار + تصريف مياه األمطار 
 دينار 545200                 أثاث ولوازم تشغيل 
 )دينار 002000   متفرقة ) سيارات + معدات أخرى + ..... اٍف 

 3645522       المجموع 
   

 الكلف التقديرية للبناء
اجملموع ثبلثة مبليُت ومائة وسبعون ألفًا حسب األسعار اغبالية تقديرياً، وهبب األخذ بعُت االعتبار التقلبات يف األسعار احمللية 

 % لتصبح التقديرات اإلصبالية للتنفيذ بعد سنة من اآلن حبدود أربعة مبليُت دينار تقريباً.52والعاؼبية بنسبة 
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 مشاريع استثمارية مستقبلية  
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 مؤشرات االداء

 العائد المتوقع )%(

 اإلطار الزمني للتنفيذ المسؤولية التنفيذية
التكلفة المتوقعة 

 بالدينار
 المشروع

 5-3تحصيل راس المال خالل 
 سنوات

 العميد

نائب العميد ورؤساء االقسام 
واعضاء ىيئة التدريس ، 
وحدات ودوائر الجامعة 

 المختلفة

 انتاج علف البرسيم 152222 2218-2222

 3-2تحصيل راس المال خالل 
 سنوات

 العميد

نائب العميد ورؤساء االقسام 
واعضاء ىيئة التدريس ، 
وحدات ودوائر الجامعة 

 المختلفة

 انتاج فطريات 22222 2217-2218

 6-3تحصيل راس المال خالل 
 سنوات

 العميد

نائب العميد ورؤساء االقسام 
واعضاء ىيئة التدريس ، 
وحدات ودوائر الجامعة 

 المختلفة

 مزرعة ابقار 252222 2218-2222

 6-3تحصيل راس المال خالل 
 سنوات

 العميد

نائب العميد ورؤساء االقسام 
واعضاء ىيئة التدريس ، 
وحدات ودوائر الجامعة 

 المختلفة

 استخالص الزيوت العطرية 92222 2218-2222


