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 املقدمة 

  

دف مبادرة  م إىل تبين مبادرة إصالح طموّحه بناًء على الرؤية امللكية السامية الداعية إىل إصالح وتطوير التعليم العايل يف األردن بعد مؤمتر ا2005شرعت جامعة احلسني بن طالل يف عام          لبحر امليت. و
إىل  التنفيذية. وكنتاج  اجلامعة  ا  تعزيز كفاء إىل جانب  تقدمها  اليت  والرتبوية  التعليمية  اخلدمات  لنوعية  املستمر  للتطوير  سياسة  إرساء وتطبيق  األعوام    غطت  أكادميية  أول خطة  اجلامعة  ملبادرة اإلصالح، وضعت 

ا. و  2009، مث طوّرت اجلامعة تلك التجربة عام 2009إىل  2006األكادميية من عام   قامت بتفعيل عملية التخطيط اإلسرتاتيجي على نطاق اجلامعة ولكافة وحدا

يط واملعلومات  هيئة التدريس، واملوظفني، وإدارة اجلامعة، ووحدة التخط  إن اخلطة اإلسرتاتيجية املبّينة يف هذه الوثيقة هي نتاج عمل كافة كليات ومراكز اجلامعة، إذ استغرق إعدادها من قبل املعنيني (أعضاء       
لذكر أن اخلطة اإلسرتاتيجية احلالية تغطي  واجلودة) عدة أشهر. وقامت خطط الوحدات املختلفة على مرتكزات خطة اجلامعة بعد عقد عدة  لقاءات لشرح مرتكزات وحماور اخلطة اإلسرتاتي  جية للجامعة. واجلدير 

ــــمخس ــــة حمــ ــــاءة و فّعالية. كمــــات بكفــــالتعليم واخلدم  اور أداء رئيسية تركز على تعزيز نوعية ـ ــــا إلستخــــالتهـــة ورســــل برؤية اجلامعــــدت فرق العمـــــا اسرتشـ ــــالص جممـ ـــــؤشـــــداف واملـــــن األهـــــ وعة مـ رات (مؤشرات األداء  ـ
  ة أصحاب املصلحة. ) وهذا ما َحظي بدعم كاف Key Performance Indicatorsالرئيسية 

ا إىل هذا املستوى مّثل حمطة إجناز قّيمة. كما أنه اليزال هنالك الكثري من العمل الذي يتعّني القيام به خالل م2030- 2020إن هذه اخلطة املطّورة احملّدثة تغطي عشر سنوات (         رحلة  )، إال إن الوصول 
ا ليست ممارسة ملرة واحدة بل جيب أن تكون جزءاً من عمل اجلامعة اليومي، ومنالتنفيذ واملتابعة والتقييم وحىت عندما تستكمل    ارة اسرتشاد جلميع األنشطة  املتابعة والرصد، فإن عملية التخطيط سوف تتواصل. إذ أ

  يف اجلامعة. 

ت اخلطة وحتديثها كلما دعت الضرورة أو احلاجة لتحسني األد       اء والفّعالية .  بشكل عام ميكن إعادة النظر يف مكو
   

  مركز التطوير األكادميي وضمان اجلودة مدير 
      لسفاسفةالدكتور معاذ هاشم ا                                                                                                                                                                                   

  



 

 
 

 التنفيذي امللخص  

  

تعترب جتربة عميقة لتطبيق معايري وإجراءات التخطيط اإلسرتاتيجي على مجيع   إن جتربة جامعة احلسني بن طالل يف إعداد وتطوير اخلطط       للجامعة  اإلسرتاتيجية 
تمعية. وتعكس هذه اخلطة العشرية طالل للبيئة اليت تعمل فيها واملتغريات اليت حتدث يف هذه   فهم جامعة احلسني بن   العمليات األكادميية والبحث العلمي واخلدمات ا

ت لفرتة عش ستخدام مجيع أدوات التخطيط اإلسرتاتيجي لتحديد األهداف واألولو ر سنوات القادمة وبيان كيفية البيئة واحلاجات املطلوبة وكيفية تطويرها. ولقد قمنا 
اإلجنا  حتقيقها، وأعدد كذلك طرقاً  لقياس  البيئة  متعددة  ثري  يراعي  ه  اخرت الذي  الوضع اإلسرتاتيجي  القدرات. إن  وبناء  جتاه حتقيق األهداف  والتقدم  ز وتقييمه 

صاحل جات طلبتنا وأصحاب امل حتيااخلارجية وكذلك التطوير داخل اجلامعة، وسنقوم بتقييم أدائنا ونتوقع أن يُقّيم عملنا من قبل اآلخرين بناء على مسامهاتنا يف تلبية ا
تمع احمللي.   اآلخرين وا

    
، لذا فإن التطوير املستمر يف التعليم العايل هو قاطرة التقدم وأساس البناء وآلية احلراك االجتماعي واملوجه يف صياغة املستقبل وميثل رأس احلربة يف مسرية التقدم  إن      

أمر حتمي، وهذا   العايل هو  التعليم  والسياسات واليت تضمن التطوير حيتاج يف مرامنظومة  الرؤية والرسالة واألهداف واإلسرتاتيجيات  إعادة صياغة يف  إىل  معينة  حل 
االت، وذلك ألننا  مالئمة منظومة التعليم العايل ملتطلبات احلاضر واملستقبل. و  ل املتخصصني يف كافة ا نعيش اآلن تـُّعد عملية التعليم إحدى أهم القضا اليت تشغل 

لسرعة والعوملة متعددة األبعاد واألهداف، وهذا أدى إىل تعقيد البنية املعرفية واإلنسانية واالجتماعية حيث أصبحت حاجة الفرد  يف عامل يت ن يتفهم نفسه ميز  ملحة 
وأحداث تغريات  من  حوله  ما  ا  . ويفهم  التعليم  من  مطلوب  العوملة،  ظروف  تفرضها  اليت  ت  التحد املتعددوأمام  بفروعه  وإعداد لعايل  تكوين  يف  الفّعالة  املسامهة  ة 

رزاً يف تلبية احتياجات سوق العمل ومتطلبات التنمية، والسؤال الذي يطرح نفسه كيف ميكن ربط الت عليم العايل مبتطلبات سوق الكفاءات العلمية اليت تلعب دوراً 
تمع وتلبية احتياجاته؟ وميكن حتقيق ذلك من   ستخدامها لتحقيق ضمان وما هي اآلليات اليت ميكن ا؟ العمل ومتطلبات التنمية جودة خمرجات التعليم العايل للنهوض 



 

 
 

العايل من خالل سياسا التعليم  العايل وتطوير أسس موضوعية لضمان اجلودة مبؤسسات  التعليم  ثقافة ومفهوم اجلودة يف  العمل على نشر  ت قبول موضوعية، خالل 
دف تطوير املناهج واستخدام أساليب التعليم احلديثة من أجل إعداد كوادر علمية متخصصة، وكل لبحوث العلمية والدراوالرتكيز على ا سات وعقد الندوات واملؤمترات 

لتخطيط السليم والتنفيذ املتقن واملتابعة احلثيثة والتطوير املستمر. وتتضمن اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة مخسة حما  اجلامعة وتتضمن    ور تغطي رسالة وأهداف ذلك يتحقق 
ريخ التنفيذ، وأيضا معايري للمتابعة ومؤشرات قياس اإلجناز.    كذلك إجراءات تنفيذيّة لكل هدف من األهداف و

  

تمع، يف والبحث العلمي وخدمة  واليت تتضمن عدداً من املبادرات األكادميية يف جمال التدريس    (2020-2030)أعّدت اخلطة اإلسرتاتيجية العشرية لألعوام         ا
ت  من خالل االستمرار يف استقطاب   مقدمتها جعل الطالب حمور العملية التعليمية مبا يساهم يف تعزيز منوه الفكري واملهين، وحتقيق التميز األكادميي على خمتلف املستو

إلضافة إىل استحداث عدد من مراكز التميز البحثية مؤسسات التعليم العايل الطلبة والطالبات املتميزين وأعضاء اهليئة التدريسية واإلدارية من أرقى    العربية واألجنبية، 
تمع من البحث العلمي املتخصص، وطرح برامج أكادميية جديدة، والسعي للوصول إىل مرتبة متقدمة بني   لتعاون مع قطاعات األعمال والصناعة لتلبية احتياجات ا

برامج العربية من خالل تباداجلامعات األردنية و  السوق وقطاع األعمال يف طرح  إلضافة إىل تلبية احتياجات  املؤسسات.  التعاون مع تلك  برامج  اخلربات وطرح  ل 
  متخصصة تغطي الفجوه بني احتياجات السوق والتخصصات املطروحة. 

 
سيسها على تطوير    ولتحقيق مجيع ذلك     دف  وإعداد اخلطط الالزمةتعمل جامعة احلسني بن طالل ومنذ  إلصالح االختالالت يف براجمها واخلدمات اليت تقدمها 

ا، واخلطة اليت بني أيدينا هي األداة اإلدارية اليت تساعد على تنفي لتزاما   ذ ذلك. حتقيق التطوير املنشود والتنمية املستدامة والوفاء 
  

  
  



 

 
 

  
ا   ريخ  اجلامعة وقدرا   نبذه عن 

 
ا حتمل  1999لسامية بتأسيس جامعة احلسني بن طالل يف نيسان  اإلرادة امللكية ا  رتصد        ا أول جامعة    اسم، وتعتز اجلامعة  ذن هللا جاللة امللك احلسني بن طالل، وأ الراحل العظيم املغفور له 

 الثاين ابن احلسني حفظه هللا. عبد هللاتؤسس خالل حكم جاللة امللك  
   

بعد   املنطقة اجلامعة يفوتقع اجل      البشرية    214نوبية من اململكة قرب مدينة معان على  التدريب اليت تستجيب للحاجات  كم من العاصمة عمان، وتعتمد فلسفة اجلامعة على تطوير التخصصات وبرامج 
ملوارد البشرية املؤهلة واملد تمعات احمللية.  ربة. إضافة إىل األمهوالطبيعية للبيئة احمليطة، وتزويد املعاهد واملؤسسات احمللية    ية الكربى اليت توليها اجلامعة لألحباث العلمية والربامج اليت تعمل بفعالية على تطوير ا

 
ا األوىل يف موقع مؤقت كان سابقاً جزأً من جامعة مؤتة و       جلامعي احلايل معايري البناء الدولية حبيث  طة الرئيسية للحرم ا. واعتمدت اخل2004نتقلت إىل املوقع احلايل يف تشرين أول   ا بدأت اجلامعة مسري

ملعايري الدولية من حيث السعة والتنظيم وتقدمي اخلدمات.  ISOحصلت على شهادة    مما يعين أن مباين اجلامعة ومرافقها تتمتع 
  

البكالوريوس يف (  تسعيوجد يف اجلامعة        مج 14و (دبلوم الرتبية    ) ختصصًا, إضافة إىل 45كليات متنح درجة  للدكتوراة  ماجستري    ) بر مج واحد  ) ختصصاً.    61، حبيث يصبح جمموع التخصصات (وبر
  إلضافة إىل عماديت البحث العلمي والدراسات العليا وشؤون الطلبة:  وهذه الكليات هي:  

  
  تكنولوجيا املعلومات.  -  العلوم الرتبوية.   -
  اهلندسة.   -  اآلداب.  -
  .  واالقتصاد األعمال  رة إدا -  العلوم.   -
ر والسياحة.  -   مسو األمرية عائشة بنت احلسني للتمريض.  -  البرتا لآل
      القانون. -



 

 
 

 
) طالباً يف  8678ني (الطلبة املسجل  ) عامالً، وعدد  854  ) عضواً، وعدد العاملني (  366إلضافة  إىل عماديت (البحث العلمي والدراسات العليا) و(شؤون الطلبة), وبلغ عدد أعضاء اهليئة التدريسية (       

تم بدراسة البيئة والتصحر والتعدين والثروة املعدنية وشؤو 2021-2020اجلامعة للعام الدراسي   ن البادية واملناطق الريفية والرتاث الثقايف،  . إضافة إىل ذلك ختطط اجلامعة إلقامة عدد آخر من املراكز البحثية اليت 

تمع،  ة، وهي مركز احلاسوب وتكنولوجيا املعلومات، ومركز تطوير أداء أعضاء اهليئة التدريسية، ومركز األنباط للدراسات اآل ئمة حالياً يف اجلامعإضافة إىل املراكز القا رية، ومركز الدراسات واالستشارات وتنمية ا

  ي وكرسي اليونسكو. ركز الرتاث غري املاد الكوري للمعلومات، ومركز حبث وتطوير الطاقة املتجددة وم  –تصال األردين ومركز اال 

  

مهية إقامة مثل هذه العالقة بني اجلامعة       ا العميق  ضية والثقافية اليت    تعمل إدارة اجلامعة مع الطلبة لتغذية روح التعاون والتسامح املنطلقني من إميا االت الر وطلبتها. وتتميز اجلامعة بتقدمي برامج نوعية يف ا

تحقيق األهداف الرئيسية للجامعة، وتسليح اخلرجيني  امعية، وتوفر فرصاً حقيقيًة لإلعداد الذايت وحلياة املستقبل. وتقدم اجلامعة خدمات شاملة ُصممت لبناء الثقة بني اجلامعة وطلبتها، لتغين حياة الطالب اجلبدورها  

  اة والعمل.   ملهارات األكادميية واحلياتية اليت توفر هلم فرص النجاح يف احلي 

  

االت         تمع    االجتماعية وتوفر اجلامعة خدمات وبرامج تدريب للمجتمع احمللي، إلحداث التغيري املطلوب يف ا دف هذه الربامج واخلدمات إىل تعزيز عالقة ا واالقتصادي والثقافية وحتسني نوعية احلياة. و

جلامعة،   للمجتمع احمللي.  واالجتماعية ك اإلسهام يف إعالء القيم العائلية  املتوافرة فيها, وكذل من املرافق واخلربات   واالستفادةاحمللي 



 

 
 

  

 

  

 

  

  

  

 مراحل إعداد الخطة اإلستراتيجية 

  

 

 

 

   
    

    
    
    
    

    
    
    
    
    
    
    
    
    
    

اتيجي يف جامعة منهجية التخطيط االسرت 

 مرحلة حتليل الوضع الراهن 

سني حتليل الوضع الراهن جبامعة احل دراسة  

 مرحلة إعداد اخلطة اإلسرتاتيجية للجامعة 

 الرسالة 

 الرؤية 

الرئيسية للخطة   احملاور
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  تحديد مؤشرات للتقييم ومتابعة التقدم في تحقيق 
 أهداف الخطة 

جمع نسب اإلنجاز الفعلية للجهات المعنية  
بالخطة ومقارنتها بنسب اإلنجاز المستهدفة   



 

 
 

  جلامعة احلسني بن طالل  القيم اجلوهرية
 

 :تسرتشد اجلامعة مبجموعة من القيم األساسية اليت تشكل  األساس الذي يقربنا من أداء عملنا  
 .فوق الشبهات مع احلفاظ على ممتلكات اجلامعةوالبقاء حرتام،  رعاية واالال، وبصورة فورية من العمل مبهنية عالية  :الصدق والنزاهة 

 .املتبادل  واالحرتام إستناد العالقات على أساس الثقة  :واالحرتامالثقة 

 .حتياجات الفردية لطلبتنا وأصحاب املصلحة نسعى بقوة لتحديد وتلبية اال:اخلدمة 

 .إلجناز املهام وتقدمي خدمات متميزة، مع السعي جلعل كل فرد عضواً يف الفريق العام، ن أجل الصاحل العمل معا م  :العمل اجلماعي

 .معا لطلبة وأصحاب املصلحةاالتصال الفعال واملوقوت واملفتوح   تشجيع :التواصل

ً يشجع ويكافئ اإلبداع واالبتكار والعمل اجليد : جعل اإلبداع واالبتكار   .مكان العمل مكا

تتجزأ : االة ة واملساءلؤولي املس املساءلة واملسؤولية ال  ن  بطرق أكثر كفاءة وفعالية ، وتوجيه  عرتاف والقبول  ا  اجلامعة وإدار للمحافظة على ممتلكات  األفراد  اجلامعة  مع    مجيع  تعزيز ودعم رسالة 
 .وأهدافها

 .ات والفرص جمموعة واسعة من اخلرب تشجيع كل فرد لتعزيز منوه الشخصي واملهين من خالل :  التعلم مدى احلياة 

 .القدرة الدائمة واالستعداد الستيعاب التغيري، مع السعي للتحسني املستمر :املرونة والتحسني املستمر 

ا البشرية  االختالفات احرتام :التنوع   .عتبارها الثروة احلقيقية ورأس املال للجامعة  واحتضا



 

 
 

 رسالة اجلامعة وأهدافها
 

سيس اجلامعة عام   ة لضبط طة اإلسرتاتيجيعند تطوير" اخل  . 1999اجلودة " مت تشكيل جلنة مهمتها مراجعة النسخة القدمية لرسالة اجلامعة اليت أعدت يف بداية 
 

 . الرؤية1
تمع.   تسعى جامعة احلسني بن طالل للتميز يف نوعية التعليم والبحث العلمي وخدمة ا

 . الرسالة2
تمعــات احملليــة,  امعــة أردنيــة، تســعى إىلجامعــة احلســني بــن طــالل ج لكــوادر البشــرية املؤهلــة والتفاعــل اإلجيــايب مــع ا  اإلســهام يف التنميــة الوطنيــة مــن خــالل رفــدها 

 واالنفتاح على الثقافة اإلنسانية ضمن رؤية مستقبلية، تركز على النوعية والتميز وضرورات العصر.
 . أهداف اجلامعة 3

يت:  ف أهدافهاجلامعة تتألمن رسالة ا  انطالقاً   مما 
 توفري ختصصات وبرامج نوعية، تستجيب حلاجة البيئتني الطبيعية والبشرية يف إقليم اجلامعة تلبية ملتطلبات التنمية. .1
لبحث العلمي مع الرتكيز على اجلانب التطبيقي. .2  القيام 
تمعات احمللية. .3  اإلسهام يف تنمية ا
 واملنشآت واحملافظة عليها.  دارةيم واإلضبط اجلودة يف التعل  التميز من خالل حتقيق معايري .4

  
  
  



 

 
 

  دراسة وحتليل البيئة الداخلية واخلارجية

عي (  التحليل   )SWOTالر
   

  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  

  ) Strengths(  ةنقاط القو 
 يف موقع جغرايف متميز.    جامعة فتية .1
 دومن) 3000(  سعة احلرم اجلامعي وتوافر مساحة ملباٍن جديدة .2
 اجلامعة.التنوع يف التخصصات و الربامج األكادميية يف   .3
 حيقق الرؤية و األهداف.  هيكل تنظيمي مالئم و معتمد للجامعةجود و  .4
خلربات البحثية و التدريسية و العالقات الدولية.  توفر كادر أكادمي .5  ي متميز 
تمعات احمللية  احتياجاتإجراء جمموعة من البحوث للوقوف على  .6  .والبيئات الطبيعية ا
 .ة واملؤسسات واملنظمات العامليةعالقات وثيقة مع الوكاالت الدولي .7
حديثةوجود   .8 فنية  ومراكز  خمتربات  ا  ،  شأ من  ومشاغل  العلمية متخصصة  البحوث  جودة  تعزيز 

 ية و خدمة القطاع الصناعي. واإلنتاج 
 توفر بيئة مالئمة ملشاريع الطاقة املتجددة.   .9

  ) Weaknesses(  نقاط الضعف
 نسبة الطلبة ألعضاء هيئة التدريس يف بعض التخصصات النادرة.   ارتفاع . 1
 ألعضاء هيئة التدريس.  نسبة العاملني    ارتفاع . 2
 لجامعة.  حمدودية الدعم املايل املقدم ل . 3
 .إنفاق معظم امليزانية على الرواتب الشهرية والعالوات  . 4
 .واملرافق، والسالمة،  املخترباتو  معدات  لل  و خطط الصيانة  عدم كفاية الفنيني املؤهلني . 5
 .أعضاء هيئة التدريس يف بعض التخصصات املتاحة ندرة   . 6
 .امتحان الثانوية العامة   ليسوا من بني النخبة الذين اجتازواالطلبة املقبولني    نسبة عالية من . 7
 ية الصعبة.  بسبب األوضاع املال  عزوف الكفاءات التدريسية من العمل يف اجلامعة . 8

  ) Opportunities( الفرص
و   برامج  .1 التدريس  إلجراء  التدريس  هيئة  ألعضاء  الشركاء البحثية    املشاريع تبادل  من  غريهم  مع 

 .امعاتالوطنيني والدوليني من خالل توقيع مذكرات تفاهم مع عدد من اجل
 .وقوع اجلامعة يف حمافظة حتتاج إىل مجيع أشكال التنمية .2
املاحنة   من  املقدم  الدعم املايل .3 التحتية و  الدولية،  املنظمات الوطنية و و    الدول  البنية  متويل لتطوير 

 يف اجلامعة. ية واألحباث مشاريع التنم
على   .4 اجلامعة  موقع  املتجددة    استغالليشجع  الطاقة  الشموارد  ح  (الطاقة  الر وطاقة  مسية 

 ). التعدينو 
التارخيية و   موقع .5 املواقع  البرتا  السياحية، اجلامعة بني  العا، إحدى  مثل  يف  السبع  الدنيا  ، ملعجائب 

  .العقبة) و القمرووادي رم (وادي  
 .ن مع الصناعة وقطاع البنوك ومؤسسات األعمال احمللية فرص للتعاو توفر  .6
 ة إلستمرار الطلب عليها و إستحداث برامج دكتوراة حديثة. توفر برامج للدراسات العليا يف املنطق .7
 لتعلم عن بعد.  وجود أنظمة حموسبة للتعليم و التسجيل و اخلدمات الطالبية لتفيعل ا .8

 

  ) Challenges – Threats(  التهديدات
لت .1  عليم العايل. عدم اإلستقرار يف التشريعات و القرارات املتعلقة 
 .الثانوية العامة امتحانعالمات الطلبة املقبولني يف بعض التخصصات متدنية يف  .2
يزي عدد   .3 للجامعة  القادمني  بعض  الطلبة  يف  التدريس  هيئة  أعضاء  عدد  يف  دة  الز عدد  عن  د 

 .لتخصصاتا
 .خرىتكافئة للمنافسة مع اجلامعات املركزية األامل والفرص غري  العاصمة املوقع البعيد عن  .4
 .خفض الدعم احلكومي املايل للجامعة .5
 . هيئة التدريس والطلبة ألعضاء عدم توفر اجلذب   .6
 . لتخصصات الطبية والصحيةالتدريب العملي يف ا أماكنالنقص يف  .7
 .املقبولني عن التسجيل يف اجلامعةاستنكاف عدد كبري من الطلبة  .8
 . وباجلن  إقليميف  األردنية فتح فروع وختصصات جديدة للجامعات  .9

 التغريات و التطورات التكنولوجية املتسارعة و املتالحقة و صعوبة تطبيقها يف املختربات.  .10

  

 الداخليةعناصر البيئة  
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  احملور األكادميي 
  

 

      

   

  

  

 

 

 

 

 

  

  

 امة األهداف الع

 تعزيز قيم التسامح والعدالة االجتماعية  للوطن واجلامعة   االنتماءتعزيز قيم  

ألنشطة الالمنهجية إثراء   حياة الطالب اجلامعية   توعية الطالب بتنوع الثقافات والقيم االجتماعية  

ان والطب البشري إنشاء كليات الصيدلة وطب األسن  

يتوافق مع متطلبات سوق   إعادة هيكلة الربامج األكادميية مبا

 ضمان جودة األداء األكادميي العمل 



 

 
 

  أوالً: الطلبة 

  مؤشرات األداء الفرتة الزمنية للتنفيذ  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ  اإلجراءات  األهداف  الرقم 

 تعزيز قيم االنتماء للوطن واجلامعة  . 1
 وضع برامج للعمل التطوعي على مستوى اجلامعة ومستوى احملافظة 

سة اجلامعة، عمادة شؤون  ر
 الطلبة 

 مستمر 
  امج املنفذة رب عدد ال

  عدد الندوات املنفذة  مستمر  الكليات  ول معىن االنتماء والوالء للوطن واجلامعة عقد ندوات حوارية ح

 تعزيز قيم التسامح والعدالة االجتماعية  . 2
وضع مدونة سلوك توضح قواعد التعامل بني الطلبة أنفسهم وبينهم وبني 

 العاملني يف اجلامعة حبيث تضمن تطبيق العدالة 
سة اجلامعة،  مستمر  الكليات ر

ية عن متسوى إحصائ
الرضى ما بني  

خدمات اجلامعة 
املقدمة و الطلبة و 

  العاملني 

ألنشطة الالمنهجية  . 3  إثراء حياة الطالب اجلامعية 

بداعات الطلبة األدبية والعلمية واالجتماعية  إنشاء أندية طالبية تعىن 
ضية وتفعيل األندية احلالية   والر

تقرير فصلي عن   مستمر  عمادة شؤون الطلبة
  النشاطات الطالبية 

ضية على مستوى الكليات   عقد مسابقات أدبية وعلمية واجتماعية ور
 ومستوى اجلامعة 

 مستمر  ، الكليات عمادة شؤون الطلبة
تقرير فصلي عن  
املسابقات و  

املشاركات من قبل 
  الطلبة 

 توعية الطالب بتنوع الثقافات والقيم االجتماعية  . 4

امعات العربية واألجنبية من خالل برامج متبوس طاليب مع اجل تبادل التفعيل ال
 وإرامسوس موندس 

دراسة إحصائية لكل   مستمر  عمادة شؤون الطلبة، الكليات 
  كلية على حدى 

تقرير مفصل عن  مستمر  عمادة شؤون طلبة  الثقافات تضم طالب من مناطق ودول أخرى  تنوععقد دورات تدريبية يف 
  الدورات 



 

 
 

 امج : الكليات والرب نياً 

  مؤشرات األداء الفرتة الزمنية للتنفيذ  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ  اإلجراءات  األهداف   الرقم 

1. 

   إنشاء كليات طب األسنان والطب البشري والصيدلة 

سة اجلامعة  تشكيل جمالس مؤقتة للكليات اجلديدة  الس   2022- 2021 جملس األمناء، ر  قرارات تشكيل ا

لس املؤقت اجلديدة من الكادر األكادميي واملباين واألجهزة واملعداتحتديد احتياجات الكليات   ا
خطة اسرتاتيجية لكل   2023- 2021

 كلية

 االستشاريني  وضع خطة زمنية لتوفري الكادر األكادميي من خالل االبتعاث والتعيني 
خطة تعيني و إبتعاث   2023- 2021

 سنوية 

لس املؤقت ت اجلديدة ة لألبنية الالزمة للكليااهلندسيت طاإعداد املخط  ا
تقرير هندسي للمباين   2022- 2021

 اجلديدة 

2. 

إعادة هيكلة الربامج األكادميية مبا يتوافق مع متطلبات سوق 
 العمل 
  

سة اجلامعة، الكليات دراسة متطلبات سوق العمل األردين من املهارات واجلوانب املعرفية    اسات أحصائية ر د مستمر  ر

تطوير الربامج احلالية حبيث تشمل املهارات واجلوانب  استحداث برامج جديدة و 
 املعرفية اليت حيتاجها سوق العمل 

سة  جملس التعليم العايل، ر
 اجلامعة 

لتخصصات  مستمر  قائمة 
املنوي إستحداثها لكل 

  عام جامعي 

سة اجلامعة، الكليات مللعا جتميد الربامج اليت ال تتوافق مع متطلبات سوق  ر
دراسة سنوية لكل عمل  مستمر 

  التخصصات

لس املؤقت توفري احتياجات الكليات من الكادر األكادميي وفق اجلوانب املعرفية سة اجلامعة، ا  ر
تقرير مبتابعة  مستمر 

  التخصصات

3. 
 ضمان جودة األداء األكادميي 

ا يف اجل  قياس ت العاملية من حيث طرق التدريس و عاامربط ختصصات اجلامعة مبثيال
 املخرجات 

سة اجلامعة، الكليات  ر
تنفيذ خطة ملتابعة  مستمر 

  التخصصات



 

 
 

  

  حمور البحث العلمي 
 

  

 
  

  

  

   
 

   

  

  

  

 األهداف العامة 

البحث العلمي يف   ألنشطةت والتشريعات الناظمة  تطوير السياسا
 اجلامعة 

 تنمية املوارد املالية الالزمة لدعم البحث العلمي 

 التحتية للبحث العلمي البنية    تطوير
 أنشطةعزيز تكامليتها مع  استحداث برامج دراسات عليا وت

 البحث العلمي يف اجلامعة 

 ث العلمي تنمية املوارد البشرية حلفزها على البح

 



 

 
 

  

  مؤشرات األداء  الفرتة الزمنية للتنفيذ اجلهة املسؤولة عن التنفيذ   اإلجراءات  اهلدف   الرقم

1 .  
ناظمة  الت  تطوير السياسات والتشريعا

  لعلمي يف اجلامعة ألنشطة البحث ا
  

تمع   تقرير خبطة عمل سنوية  مستمر  إدارة اجلامعة  ربط خطط البحث العلمي خبطط التنمية وحاجات ا

تمع االقتصادي من صناعة وطاقة   توجيه أنشطة البحث العلمي التطبيقي مبا خيدم مؤسسات ا
 متجددة وتعدين . 

ر بربط عماجة البحث العلمي  ير قت مستمر  إدارة اجلامعة 
 ناعة مغ قطاع الص

 عقد اتفاقيات مع املؤسسات احمللية  مستمر  إدارة اجلامعة  تطوير الشراكة االسرتاتيجية البحثية مع املؤسسات احمللية واإلقليمية والعاملية 

حملالت العلمية التابعة   مر مست عمادة البحث العلمي  تسويق نتائج البحوث والدراسات حملية وإقليمياً وعاملياً  تقرير 
 ةللجامع

  إدارة اجلامعة  تسهيل إجراءات دعم مشاريع البحث العلمي املمولة من اجلامعة 
 عمادة البحث العلمي 

إمجايل مقدار دعم مشاريع البحث   مستمر 
 العلمي  

  إدارة اجلامعة  اعتماد آلية موحدة لعقد املؤمترات العلمية املتخصصة بشكل دوري 
 ة البحث العلمي ادعم

 ر البحث العلمي أمجايل حوافز نش مستمر 

ملراكز البحثية املوجودة يف   2022- 2021 إدارة اجلامعة  إنشاء مراكز حبثية وحاضنات للصناعة والزراعة واألعمال  تقرير 
 اجلامعة 

2 .  
تنمية املوارد املالية الالزمة لدعم البحث  

 العلمي 

دة موازنة البحث العلمي   ة سنوية مبقدار   مستمر   إدارة اجلامعة   على نشاطاته   اقهافنإو ز  % يف امليزانية  5ز

لس األعلى للعلوم   تشجيع هيئة التدريس والطلبة لالستفادة من برامج الدعم احمللية واملقدمة من ا
  هللا  والتكنولوجيا وصندوق دعم البحث العلمي يف وزارة التعليم العايل وصندوق امللك عبد

  ة اجلامعة ار إد
 عمادة البحث العلمي 

  ليات عمادة الك 

لدورات و ورش العمل   مستمر  تقرير 
 املنفذة يف ذلك

 
 
 



 

 
 

هيئة التدريس على التقدم بطلبات حبث علمي للجهات واملؤسسات واهليئات الداعمة    أعضاءتشجيع  
م يف جمال اجتذاب الدعم والتمويل ملشاريعهم البحثية مثل   األورويبج االحتاد  ام بر   عامليا وتطوير قدرا

  إدارة اجلامعة 
 دة البحث العلمي عما

  عمادة الكليات 

لدورات و ورش العمل   مستمر  تقرير 
 املنفذة يف ذلك

القيام مبهمة بيت اخلربة الوطين يف جمال عمل الدراسات واألحباث التطبيقية وتقدمي  
  للهيئات والشركات   االستشارات

 تقرير فصلي من املركز   2022- 2021  مركز الدراسات واالستشارات 

3.
البنية التحتية للبحث  تطوير

   العلمي 

ألجهزة واملعدات  هزة  توفر األدوات الالزمة للبحث العلمي مثل املختربات العلمية ا
 والفنيني الالزمني 

  اجلامعة  إدارة
 عمادة الكليات 

2021 -2024 صلي من الكليات تقرير ف 
يوضح املختربات القائمة و 

  لوبة ملطا

  عمادة البحث العلمي  تفعيل دور عمادة وجلان البحث العلمي على مستوى الكليات 
 عمادة الكليات 

تقرير من كل كلية عن عمل   مستمر 
  اللجان البحثية 

تتوفري متطلبات البحث العلم ت ودور ت املتاحة  مستمر  ة املكتب  إدارة متخصصة  ي من قواعد بيا قائمة بقواعد البيا
  ة امعللج

الهتمامات واملشاريع البحثية واملشاريع املمولة  إنشاء ت متكاملة  2025- 2022 عمادة البحث العلمي  قاعدة بيا حوسبة أنظمة عمادة البحث  
  العلمي 

  لبحث العلمي عمادة ا العلمي على مستوى الكليات واجلامعة  اإلنتاج تقرير سنوي مللخصات إصدار
 عمادة الكليات 

كل الكليات صلي من  ر فتقري مستمر 
يبني عدد االحباث العلمية و  

  اإلستشهادات 

4.  
استحداث برامج دراسات عليا وتعزيز  

البحث العلمي  أنشطةتكامليتها مع 
يا تعمل على نشر ثقافة البحث العلمي لدراسات العلضمن مناهج ا دراسيةتطوير مواد 

  يته وأمه
  األكادميية  األقسام

لمي يف  البحث العاد مو  طرح مستمر 
  كل فصل دراسي 



 

 
 

5.
تنمية املوارد البشرية حلفزها على 

  البحث العلمي 
 

 دعم املشاريع البحثية وتقدمي اجلوائز 
  اجلامعة  إدارة

 العلمي  بحثة العماد
 عمادة الكليات 

 مستمر 
تقرير بعدد املشاريع املدعومة  

  من قبل اجلامعة 

تقرير بعدد املؤمترات املنعقدة يف  2026- 2022 ات عمادة الكلي ية مؤمترات دولية على مستوى عايل ورعا  تنظيم
  اجلامعة 

  أمجايل الدعم املايل للمؤمترات مستمر  ة اجلامع إدارة دعم املشاركة مبؤمترات عاملية من تبادل اخلربات ونقل املعرفة

هيئة  عضاءألاملؤمترات  إدارةو العلمية  ثحبااأل تقدمي برامج تدريبية يف كتابة مشاريع 
 بة الدراسات العليا التدريس وطل

التطوير األكادميي و ضمان  مركز 
 اجلودة

تقرير فصلي بورش العمل   2023- 2021
  املقدمة 

مين من الباحثني للمحافظة للمتميز وضع حوافز وجوائز  والبحث   .عليهم وعدم تسر
 .يات واملراكز البحثيةكفاء وتعيينهم يف الكلهيئة تدريس متميزين أ أعضاءعن 

  لمي عمادة البحث الع
 عمادة الكليات 

مجايل حوافز نشر  مستمر  تقرير 
  البحث العلمي 

 ي يف الكليات بشكل دوريث العلم واجنازات نشاط البح أداءتقييم 
  عمادة البحث العلمي 

 عمادة الكليات 
ء البحثي تقرير بتقييم األدا مستمر 

  ل كلية العلمي لك

  يف اجلامعة 

 
  األكادميية  األقسام  عمل دراسات جدوى الستحداث برامج دراسات عليا جديدة 

لتخصصات النوعية   مستمر  قائمة 
  املنوي إسستحداثها 

  األكادميية  األقسام  لعليا لتعزيز البحث العلمي طلبات الدراسات اتطوير معايري ومت
ل  اسية كتعديل اخلطط الدر  مستمر 

  عامني 

  عمادة الكليات   وتفعيل املنح الدراسية  أكادميياً استقطاب الطلبة املتميزين 
ا   مستمر  قائمة مباريع حبثية من شأ

 تشغيل طلبة الدراسات العليا 
  



 

 
 

تمع األردين و حمو  تمع احمللي ر النهوض    تعزيز قيم العدالة والتسامح وخدمة ا
  

  

  

  
 

 

  

 

  

  

 األهداف العامة  

تقدمي برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة وجبودة عالية تنسجم مع 

تمع احمللي والوطين  احتياجات ا
تمع احمل  لي والوطيننشر املعرفة والثقافة العامة بني أفراد ا

تمع احمللي  تمع احمللي والوطيناملسامهة يف حل املش تعزيز التواصل والتفاعل بني اجلامعة وا  كالت اليت تواجه ا

تمع والوطين ومجع  توظيفهميف  اجلامعة واملسامهة  إدامة التواصل مع خرجيي   تعزيز التواصل والتفاعل بني اجلامعة وا

 نهم التغذية الراجعة م
 



 

 
 

  مؤشرات األداء  نية للتنفيذ لزم ة االفرت  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ  اإلجراءات  اهلدف   الرقم 

1.  
تقدمي برامج تدريبية متخصصة ومعتمدة وجبودة عالية تنسجم 

تمع احمللي     مع احتياجات ا

إجراء دراسات مسحية لتحديد االحتياجات التدريبية للمجتمع احمللي 
 والوطين

مركز الدراسات واالستشارات 
تمع   وخدمة ا

ملسوحات  مستمر  تقرير فصلي 
  املنفذة 

االت اليت تصميم حزم تدريبية متخصصة  ومبحتوى عال اجلودة ويف ا
 يتم حتديدها يف ضوء نتائج الدراسات املسحية 

 2024- 2021 اإلتصال مع الصناعة  شعبة
عدد الدورات املنعقدة يف  

  اجلامعة 

خلرباء واالستشاريني يف شؤو  ن التدريب من عقد اتفاقيات لالستعانة 
 الداخل واخلارج 

مركز الدراسات واالستشارات 
تمع وخد  مة ا

  عدد اإلتفاقيات املربمة  مستمر 

 احلصول على شهادات اجلودة يف الربامج املقدمة 
ركز التطوير األكادميي و ضمان  م

  اجلودة
 العالقات الدولية 

 مستمر 
لربامج احلاصلة على  قائمة 

  شهادة ضمان اجلودة

 ول على االعتمادات الدولية للربامج التدريبية املقدمة احلص
التطوير األكادميي و ضمان  مركز 

 اجلودة
إلعتمادات الدولية  مستمر  قائمة 

  اليت حصلت عليها اجلامعة 

تقييم الربامج التدريبية واألثر التدرييب والوسائل التدريبية واملدربني بصورة  
 م دائمة واالستفادة من خمرجات التقيي

لية و نتائج التقييم  مستمر  شعبة التدريب    تقرير 

تمع احمللي والوطيننشر   .2  املعرفة والثقافة العامة بني أفراد ا

املستهدفة يف احلاكمية والعدالة   وضع خطة تنفيذية للجوانب التوعية
  والتسامح 

لدروات املنفذة  2022- 2021  اجلامعة  إدارة   تقرير 

االت عقد احملاضرات وتنظيم   الندوات وورش العمل يف خمتلف ا
  اجلامعة  إدارة
  الكليات  عمادة

حملاضرات املنفذة  مستمر    تقرير 

تقرير بعدد و حمتوى الربامج   مستمر   اإلذاعة احمللية يف اجلامعة   ع لنشر املعرفةتفعيل دور إذاعة اجلامعة من خالل برامج موجهه للمجتم
  احملتمعية املقدمة من اإلذاعة 



 

 
 

ذاعة اجلامعة  إشراك أعضاء اهليئة التدريسية يف تصميم وتقدمي برامج عرب إ
  موجهه للمجتمع لنقل املعرفة 

لربامج املقدم مستمر   مركز الدراسات واالستشارات  ة من قبل قائمة 
  أعذاء اهلية التدريسية 

ت  . 3  مع احمللي والوطينتعزيز التواصل والتفاعل بني اجلامعة وا

تمع احمللي يف   مستمر  عمادة الكليات /    اجلامعة  رةإدا تمع احمللي والوطين يف املناسبات االجتماعية والدينية والوطنية مشاركة ا توثيق مشاركة ا
 االحتفاالت 

تمع   ختصيص برامج عرب اإلذاعة تستهدف مساع صوت وشؤون املواطن يف ا
 احمللي 

د الربامج املتعلقة حبل  قائمة بعد مستمر  ية يف اجلامعة اإلذاعة احملل
تمع احمللي    مشاكل ا

تمع   تقدمي االستشارات االت املختلفة ألفراد ا قائمة بعدد و نوع اإلستشارات   مستمر  مركز الدراسات واالستشارات  املتنوعة يف ا
 املقدمة 

4 .  
 املسامهة يف حل املشكالت اليت

تمع احمل   لي والوطين تواجه ا

تمع توجيه البحوث اليت    جيريها أساتذة اجلامعة لدراسة املشكالت اليت تواجه ا
عمادة البحث  /    األكادميية  اماألقس

  العلمي 
الحباث العلمية اليت   مستمر  قائمة 

 حلت مشاكل احملتمع احمللي 

تمع احمللي والوطين  ملشاكل اليت مت دراستها  مستمر   ز الدراسات واالستشارات مرك   تعزيز دور مركز الدراسات يف دراسة مشكالت ا  تقرير 

تمع  ربط الرتقية ألعضاء اهليئة التد  إلنتاج العلمي املوجه خلدمة ا ريسية 
  ه وتطوير 

 ذكر االنطمة و التعليمات   2022- 2021  عمادة البحث العلمي 

تمع الوطين واحملل شاريع التخرج اليت حلت  تقرير مب مستمر   عمادة الكليات   ي توجيه مشاريع التخرج لقضا ومشاكل ا
حملتمع احمللي   مشاكل متعلقة 

5 .  
تمع األردين واحمللي مبا حيتاج من الكفاءات املؤهلة واملدربة    إمداد ا

 هال يستجيب ألحدث املهارات املطلوبة يف سوق العمل 

ت من املهن  حية لتحديد احلاجات احلقيقية للمجتمع واملؤسسا دراسة مس
  والوظائف 

 عدد و نوع الدراسات املنفذة  2023- 2021  اسات واالستشارات مركز الدر 

تمع ومتطلبات سوق العمل إحداث الربامج الد  لربامج املستحدثة  مستمر   إدارة اجلامعة   راسية يف ضوء احتياجات ا  قائمة 



 

 
 

  

 إدامة التواصل مع خرجيي اجلامعة واملسامهة توظيفهم  . 6

تقرير مبهام واجنازات الدائرة   مستمر   عمادة شؤون الطلبة   عة شؤون خرجيي اجلام  ةمتابعدائرة    تطوير
 املعنية 

لتنسيق مع وزارة العمل للطلبة املتوقع خترجهمإقامة ي   وم وظيفي يف كل فصل 
  دائرة متابعة شؤون الطلبة 

  عمادة شؤون الطلبة 
تقرير فصلي عن تنفيذ اليوم   مستمر 

 الوظيفي



 

 
 

  ر االعتماد وضبط اجلودة حمو 
  

                                                                       

 
 
 
 
 
  
 
  

  
 

 
 
  

  

 األهداف العامة  

 . رية التشغيلية يف اجلامعةتطوير نظام ضمان جودة فّعال والذي حيكم الوظائف األكادميية واإلدا

 ربامج من قبل هيئة االعتماد األردنية واهليئات العاملية ال اعتماد مجيع  

 ودة يف مجيع الكليات األكادميية والوحدات اإلداريةذ قوانني وأنظمة اجلامعة واحلفاظ على معايري ضمان اجل ضمان اتساق عملية تنفي

 عزز املعايري األكادميية وفرص تعلم الطلبة وتطوير قدرات العاملني دعم مبادرات أعضاء هيئة التدريس اليت ت

 ضمان تنفيذ اسرتاتيجية اجلامعة يف دعم خدمات الطلبة كامالً 

 دراسية احلاليةواستحداث برامج جديدة اليت تستجيب الحتياجات السوق احمللية وتسهم يف تعزيز مصادر املواد ال تطوير إجراءات إعداد املواد الدراسية يف اجلامعة  

ايت تطوير اإلجراءات الداخلية ملراجعات النظراء الدورية ومراجعة املواد والربامج الدراسية وعمليات التقييم الذ 

 ضمان اجلودة الداخلية يف اجلامعة 

 اسرتاتيجيات فّعالة وضع  



 

 
 

  حمور االعتماد وضبط اجلودة
 

  مؤشرات األداء الفرتة الزمنية للتنفيذ  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ  اإلجراءات  اهلدف   الرقم 

1.  
الذي حيكم تطوير نظام ضمان جودة فّعال و 

التشغيلية يف و واإلدارية  الوظائف األكادميية
 اجلامعة. 

 منوذج التقييم الفصلي  مستمر  اجلودة، الكليات  وضع معايري جلودة املدخالت 

 منوذج التقييم الفصلي  مستمر  اجلودة، الكليات  وضع معايري جلودة العمليات

 وذج التقييم الفصلي من مستمر  اجلودة، الكليات  وضع معايري جلودة املخرجات

 منوذج التقييم الفصلي  مستمر  اجلودة، الكليات  مؤشرات قياسية حتديد 

2023- 2021 اجلودة، الكليات  جلامعة ا الفعل حول خمرجاتس ردود وضع إجراءات لقيا  منوذج التقييم الفصلي  

ات  قييم الفصلي للكليات و اإلدار مناذج الت مستمر  اجلودة، الكليات  تبين جمموعة من النماذج الناجحة كمرجعية 
 يف اجلامعة 

.2  
ربامج من قبل هيئة االعتماد األردنية واهليئات  الاعتماد مجيع 

 . العاملية

لتخصصات اليت تغطأعض توفري   ي كافة الربامج املطروحة اء هيئة تدريس 
س   تقرير فصلي مبتابعة التخصصات  مستمر  ة اجلامعةر

والنوعية اليت تطابق مواصفات   الكفاءةتدريس ذوي توفري أعضاء هيئة  
 اجلودة املطلوب 

سة اجلامعة، الكليات  عتماد التخصصات  مستمر  ر  تقرير فصلي 

ت الطلبة ال  م يتم قبوهل ذين حتديد معايري ملستو
اد الطلبة املقبولني و تصنيفهم حسب معدل أعد مستمر  القبول والتسجيل 

 الثانوية 

 متابعة فصلية للخطط الدراسية و اعتمادها  مستمر  الكليات  املتميزة.  خطط اجلامعات العاملية واحملليةوضع خطط للربامج واالستفادة من 



 

 
 

3 . 

فاظ على  ضمان اتساق عملية تنفيذ قوانني وأنظمة اجلامعة واحل
 مجيع الكليات األكادميية والوحدات  معايري ضمان اجلودة يف 

 اإلدارية. 

  انني تشكيل جلنة للنظر يف شكاوى تنفيذ القو 
سة اجلامعة  ر

  الكليات 
  اجلودة  

 تقرير فصلي من اللجنة بني عدد وانواع الشكاوى  2022

4 .  
ة  دعم مبادرات أعضاء هيئة التدريس اليت تعزز املعايري األكادميي 

  رات العاملني. وفرص تعلم الطلبة وتطوير قد

 عدد و نوع احلوافز و املكافاءات الفصلية  مستمر   ودة الكليات، اجل  وضع نظام للحوافز لتشجيع مبادرات أعضاء اهليئة التدريسية 

معايري لتطوير اجلانب  وضع املبادرات ضمن معايري لتطوير العمل و  تصنيف 
  األكادميي 

نواع املبادرات  2021  عمداء الكليات   تقرير 

لدر  مستمر   عمداء الكليات   جيه جهود أعضاء اهليئة التدريسية إىل تدريب العاملني تو    وات املنعقدة داخل كل كلية تقرير 

  اجلامعة يف دعم خدمات الطلبة كامالً.   إسرتاتيجيةضمان تنفيذ   . 5

لنشاطات ا  مستمر   ليات اجلودة، الك  إظهار دور األقسام  يف تطوير اخلدمات األكادميية   ملنفذة من كل قسم أكادميي تقرير 

الطلبة حول  إجراء لقاءات دورية من قبل العمداء مع الطلبة لرصد آراء  
  اخلدمات األكادميية املقدمة

  تقرير بعدد و حمتوى اللقاءات املنعقدة  مستمر   عمداء الكليات 

م حو  ل خدمات املطعم واملكتبة  إجراء لقاءات دائمة مع الطلبة ملعرفة اجتاها
  سجيل والت

  تقرير بعدد و حمتوى اللقاءات املنعقدة  مستمر   عمادة شؤون الطلبة 

  تقرير بعدد و حمتوى اللقاءات املنعقدة  مستمر   عمادة شؤون الطلبة   مع مسؤول مقدمي اخلدمات وإطالعهم على آراء الطلبة إجراء لقاءات 

.6  

تطوير إجراءات إعداد املواد الدراسية يف اجلامعة 
مج جديدة اليت تستجيب برا واستحداث

الحتياجات السوق احمللية وتسهم يف تعزيز مصادر  
 املواد الدراسية احلالية. 

يل جلان يف كل ختصص إلعادة النظر يف خطط  كتش
 التخصصات

 تقرير فصلي من كل كلية مستمر  عمداء الكليات 

 ل كليةمن كتقرير فصلي  مستمر  عمداء الكليات  حتديد الربامج اليت ميكن استحداثها 

 إجراء دراسات لتحديد احتياجات السوق من الربامج 
  القبول والتسجيل

 الكليات 
 مستمر 

 دراسات مسحية كل فصل دراسي



 

 
 

7. 
راجعات النظراء الدورية  تطوير اإلجراءات الداخلية مل

ومراجعة املواد والربامج الدراسية وعمليات التقييم 
 الذايت الداخلية 

سة اجلامعة   معة لتطوير اإلجراءاتاجلاتشكيل جلنة على مستوى   تثرير اللجنة بشمل ما مت تنفيذه  2022- 2021  ر

 لفصليتقييم االداء ا 2022- 2021  اجلودة  وضع إطار عام لإلجراءات الداخلية 

 تقييم االداء الفصلي 2022- 2021  الكليات، اجلودة   وضع إطار عام إلجراءات النظراء الدورية 

 تقييم االداء الفصلي مستمر   الكليات، اجلودة   ية امج الدراس مراجعة املواد والرب 

 م االداء الفصليتقيي 2022- 2021  اجلودة، الكليات   وضع إطار عام إلجراءات عمليات التقييم الداخلي الذاتية 

 ضمان اجلودة الداخلية يف اجلامعة.  .8
 تقييم االداء الفصلي مستمر   سة اجلامعة ر  إقامة روابط مهنية مع املنظمات ووكاالت ضمان اجلودة الدولية 

لية الدمج  مستمر   الكليات، اجلودة   دمج معايري ضمان اجلودة العاملية مع معايري اجلودة الداخلية   تقرير 

  . وضع اسرتاتيجيات فّعالة .9
 اء الفصليتقييم االد مستمر   النائب األكادميي، الكليات   إعادة النظر يف هيكل ومسؤوليات اللجان األكادميية 

سة اجلامعة   دة النظر يف هيكل ومسؤوليات اللجان اإلداريةإعا  تقييم االداء الفصلي مستمر   ر

        
  
  
  
  
  
  

  



 

 
 

  االعتماد والتنافسية 

  مؤشرات األداء الفرتة الزمنية للتنفيذ  اجلهة املسؤولة عن التنفيذ  اإلجراءات  اهلدف   الرقم 

1.   

حتقيق معايري االعتماد الوطنية  
 والدولية 

سة اجلامعة، الكليات نيو خمتربات مبوجب معايري االعتماد الوطنية ضاء هيئة تدريس وفتعيني أع   مستمر  ر
ت اخلاصة  إلعال تقرير 
ملعنني  بذلك و قائمة 

 اجلدد

ا لتالئم معايري االعتماد حت عتماد  مستمر  الكليات، اجلودة  ديث اخلطط والربامج الدراسية وحمتو تقرير فصلي 
 دراسية اخلطط ال

ت املطلوبة لكل جمال معريف للربامج الدراسية توفري ا سة اجلامعة، الكليات، املكتبة   ملراجع والدور قائمة بعدد املراجع املتوفية   مستمر   ر
 التخصص  حسب

مج دراسي   توفري القاعات الصفية املرحية واملالئمة لطبيعة كل بر
سة اجلامعة، الكليات، القبول  ر

  والتسجيل 
القاعات  قائمة بعدد مستمر 

 املتوفرة يف كل كلية 

التقدم لالعتماد العاملي للربامج     .2
 الدراسية 

اهلندسة ، لربامج ABETتلبية معايري االعتماد الدولية للربامج مثل 
ASIIN  لربامج العلومACCAB لربامج األعمال وغريها  

سة اجلامعة، الكليات، اجلودة لربامج تقرير جباهزية ا 2024- 2022 ر
 الدويل  للتقدم لإلعتماد

التقدم للتصنيف العاملي للجامعات    .3
 2020يف العام 

 رفع سوية األداء يف مجيع كليات وإدارات اجلامعة لتأهيلها للمنافسة يف
  وشنغهاي وغريها  QSأحد التصنيفات العاملية للجامعات مثل 

سة اجلامعة، الكليات، اجلودة ربامج تقرير جباهزية ال 2025- 2022 ر
 QSللتقدم يل تصنيف 

استحداث مراكز استشارية     .4
ا حملياً   متخصصة تقدم خدما

وعربياً ودولياً تساهم يف دعم موارد  
  اجلامعة 

  إعداد برامج جديدة 
معاهد وكليات يف جماالت جديدة كالبنوك والتأمني واإلدارة سيس 

  الطبية والقانونية والقضائية 
سة اجلامعة، الكليات  2026- 2022  ر

لكليات و   قامية 
نوعية املنوي التخصصات ال

 إستحداثها 

ربط الكليات ومراكز اجلامعة مع     .5
  املراكز واهليئات الدولية املتميزة 

ا يف دول متقدمة مثل ربط كليات اهلندسة واألع مال مع مثيال
ANSEAD  و أملانيا يف فرنسا ومركز التميز يف كولورادو / أمريكا  

سة اجلامعة، الك إلتفاقيات املربمة قائم 2024- 2022  لياتر  ة 
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 املؤسسات العلمية إلجراء حبوث ودراسات ذات جدوى مالية واقتصادية   بناء شراكات مع إقامة مشاريع استثمارية ٌتّدُر دخالً مالياً للجامعة 

تمع احمللي لتطوير الق  درات وحماربة الفقر والبطالة اختيار مشاريع اسثمارية ختدم ا

ت التنفيذ  شاملًة اإلجراءات التنظيمية  حتديد أولو

 األهداف العامة  



 

 
 

  للجامعة  ة االقتصاديتنمية املوارد  حمور  

  مؤشرات األداء ة الزمنية للتنفيذ الفرت  عن التنفيذ  اجلهة املسؤولة اإلجراءات  اهلدف   الرقم 

1.  
إقامة مشاريع استثمارية ٌتّدُر دخًال مالياً  

 للجامعة 

 

سة اجلامعة  لتدرييب لكلية البرتاءإقامة مشروع الفندق ا   2024- 2022 ر
تقرير بنسبة ما مت تنفيذه من 

 املشروع 

سة اجلام  قة والبيئة املعهد اإلقليمي لبحوث ودراسات الطا مشروع إقامة   تقرير بنسبة تنفيذ املشروع  2024- 2022 عة ر

سة اجلامعة  خمترب الصيانة املتنقل مشروع  إقامة   ير بنسبة تنفيذ املشروع تقر  2025- 2023 ر

2. 
جراء بناء شراكات مع املؤسسات العلمية إل

 جدوى مالية واقتصادية  حبوث ودراسات ذات

الوطنية جلذب  مع املؤسسات املتميزة العاملية و  التقدم ملشاريع البحث العلمي
التمويل للبحوث املشرتكة مثل برامج االحتاد األورويب وفولربايت األمريكي و 

DFG اين األمل  

  عمادة البحث العلمي 
 الكليات 

2023 -2025 

عدد املشاريع املمولة من 
  اخلارج 

دعم البحث  التقدم بطلبات إجراء البحوث التطبيقية لتمويلها من صندوق 
   الثاين العلمي، وصندوق امللك عبد هللا

  عمادة البحث العلمي 
 الكليات 

 مستمر 
  عدد املشاريع املدعومة 

اجلامعة لتغطية مشاريع األحباث اليت تقدم   لعلمي داخلتطوير موازنة البحث ا
تمع احمللي وبرامج اجلامعة  سة اجلامعة- خدمة لتطوير وتنمية مؤسسات ا   ، ر

  بحث العلمي عمادة ال
 وحدة الشؤون املالية 

 مستمر 
تقرير سنوي مبوازنة البحث 

  العلمي و مدى تطورها 

  

  



 

 
 

  مؤشرات األداء الفرتة الزمنية للتنفيذ  التنفيذ اجلهة املسؤولة عن  اإلجراءات  اهلدف   الرقم 

3. 
تمع احمللي   اختيار مشاريع استثمارية ختدم ا

  لتطوير القدرات وحماربة الفقر والبطالة 

ت جمانية لتنمية قدرات رات خرجيي اجلامعة وفئات مستهدفة ومها تقدمي دور
تمع احمللي سة اجلامعة - من ا    ر

  رات ركز الدراسات واالستشام
  الكليات  

ت املقدمة  مستمر    عدد الدور

والطلبة على املسامهة يف مشاريع   عضاء هيئة التدريس والعاملنيأتشجيع   
تمع ومحاية ا   دميومتها لبيئة لتوفري كلف الصيانة واحملافظة علىخدمة ا

سة اجلامعة    ر
  . الكليات 

عدد الدروات والورش  مستمر 
  التوعيية 

ق ذات األولوية يرتكز على احتياجات التنمية يف تلك إعداد خمطط ملناط 
سة اجلامعة - املناطق ذات الطبيعة اخلاصة    ر

    مركز التطوير األكادميي و ضمان اجلودة
  كز الدراسات واالستشارات. مر 

ملشاريع  تقرير س مستمر  نوي 
  التنموية 

4. 
ت التنفيذ شاملة اإلأحتديد  جراءات  ولو

  التنظيمية 

سة اجلامعة، وحدة الشؤون املالية،   الداخلية واخلارجية لتحديد أولوية تنفيذ املشاريع  دراسة البيئة مركز  ر
  التطوير األكادميي و ضمان اجلودة 

  ير سنوي عن الدراسةتقر  مستمر 

التمويل الداخلي أو اخلارجي ورصد ذلك يف املوازنة واخلطط العمل على توفري 
  السنوية للجامعة 

سة اجلامعة، وحدة جملس األمناء، ر
مركز التطوير األكادميي و الشؤون املالية، 

  ضمان اجلودة

لتمويل  مستمر  تقرير بقيمة 
  الداخلي 

شاريع  لتشجيع املمولني على متويل امل وخارجية الدخول يف شراكات حملية
  املنوي تنفيذها يف اجلامعة 

سة اجلامعة وحدة الشؤون ، الكليات، ر
ير األكادميي و ضمان  مركز التطو ، املالية

  اجلودة

تقرير بعدد الشراكات   مستمر 
  املنفذة 



 

 
 

 


