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التي تمّكنه من أن يتعلم ويبدع، وأن الفرصة  أردني يستحق      إنني أؤمن كل اإليمان بأن كل 

 ينجح ويتفوق ويبلغ أسمى المراتب، بإيمان وإقدام وإتزان، ال يرى للمعرفة حدًا، وال للعطاء

 نهاية، منفتحًا على كل الثقافات، يأخذ منها ويدع؛ الحكمة ضالته، والحقيقة مبتغاه، يطمح

دومًا إلى التميز واإلنجاز، ويرنو أبدًا إلى العلياء

 حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم

الورقة النقاشية السابعة    بناء قدراتنا البشرية وتطوير العملية التعليمية جوهر نهضة األمة
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 حضرة صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين المعظم



صاحب السمو الملكي، ولي العهد، األمير الحسين بن عبد هللا الثاني المعظم

 جيلنا هو الذي سيغير مجرى األمور، لكن تحقيق رؤية المستقبل ليست مسؤوليته وحده.

 هي مسؤولية مشتركة، مسؤولية القطاع الخاص والعام والمؤسسات الشبابية والمجتمع

بأكمله؛ كل له دور ومكان في مسيرة التطوير ألردننا الغالي

صاحب السمو الملكي، ولي العهد، األمير الحسين بن عبد هللا الثاني المعظم

«

«

حزيران 2022



كلمة رئيس الجامعة

الراحل العظيم الحسين رحمه هللا. وهي،  جامعة العلوم والتكنولوجيا هي جوهرة الجامعات األردنية، كما وصفها 
 كغيرها من مؤسسات الوطن، في عين وقلب سيد البالد، موالي صاحب الجاللة الهاشمية الملك عبد هللا الثاني ابن
 الحسين المعظم. هي أيقونة من أيقونات التعليم والبحث العلمي في وطننا الغالي. تضم خيرة الخيرة من أعضاء
 الهيئة التدريسية والكادراإلداري. يطلب العلم فيها مجموعة من خيرة أبناء الوطن، باإلضافة الى مجموعة كبيرة من

الطلبة من الدول الشقيقة والصديقة. فأضحت جامعتنا اليوم صرحا علميا شامخا؛ نعتز به ونفتخر باالنتساب إليه
 

 لقد أضحت جامعتنا اليوم مركزًا علميا هاما ومنارة إبداعية متقدمة على المستوى المحلي واإلقليمي والدولي، لتكون
 رائدة مؤسسات التعليم العالي في هذا البلد الحبيب، تقدم أفضل مستويات التعليم وتطبق أجود معاييراالعتماد،
 بشتى صنوف المعرفة، ومسلح بأمتن منظومة قيم

ٍ
 باإلضافة إلى اهتمامها الكبير ببناء جيل مثقف من الطلبة، ملم

 إنسانية. جيٌل ريادي، مبتكر، مبدع،  يؤمن بمفهوم المواطنة الصالحة ويرفض كل أشكال التعصب والتطرف وإلغاء
اآلخر، إلى جانب تعزيز غرس مفهوم االحترام لجميع مكونات المجتمع

 وتأتي هذه الخطة اإلستراتيجية، برؤيتها، ورسالتها، وقيمها، وكافة محاورها وأهدافها ومشاريعها التنفيذية خارطة
العالمية. فما يشهده االردن من تحديث وتطوير في كافة الجامعات  الى مصاف  بنا   طريق تحدد مساراتنا وترقى 
 المجاالت الرسمية والخاصة، يحتم علينا في جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أن نطور من خططنا ونحدث من

.آلياتنا لننسجم مع متطلبات العصر المتسارع الخطى

األستاذ الدكتور خالد السالم
رئيس جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

معالي الدكتور زيــــاد فريـــز
رئيس المجلس

سعادة األستاذ الدكتور

نبيل شواقفه 
عضوًا

سعادة األستاذ الدكتور

سميح قاقيش 
عضوًا

سعادة األستاذ الدكتور

فريح أبو حسان
عضوًا

معالي المهندس

عالء البطاينة 
عضوًا

سعادة المهندس

خليل الحاج توفيق
عضوًا

سعادة األستاذ الدكتور

عبد العزيز اللصاصمة 
عضوًا

معالي الدكتور

طارق الحموري 
عضوًا

سعادة األستاذ الدكتورة

عبير البواب 
عضوًا

سعادة األستاذ الدكتور

فهمي الغزوي 
عضوًا

عطوفة األستاذ الدكتور

خالد السالم 
رئيس الجامعة

سعادة المهندس

أحمد سمارة الزعبي 
عضوًا

مجــلس األمنـــــــــــاء

سعادة الدكتور

نائل الحسامي
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إعداد01

الخطة اإلستراتيجية



تشكيل اللجنة العليا
إلعداد الخطة االستراتيجية

 تحديد منهجية إعداد الخطة
االستراتيجية

 تحديد الرؤية، الرسالة، القيم، 
ومحاور الخطة االستراتيجية

 مناقشة مشروع الخطة مع الكليات
 والمراكز والوحدات والدوائر في الجامعة

 للمراجعة وأخذ التغذية الراجعة

نشر الخطة

تشكيل اللجنة العليا
إلعداد الخطة اإلستراتيجية

تحديد منهجية
إعداد الخطة اإلستراتيجية

 االجتماع مع كافة العمداء ومدراء المراكز
والوحدات والدوائر في الجامعة

 االجتماع مع اللجان الداخلية المّشكلة في
كليات ومراكز ووحدات ودوائر الجامعة

 تحديد الرؤية، الرسالة، القيم، ومحاور 
الخطة االستراتيجية

 تحديد األهداف والمشاريع والشركاء من
 خالل كليات ومراكز ووحدات ودوائر

الجامعة

 مناقشة مشروع الخطة مع الكليات
 والمراكز والوحدات والدوائر في الجامعة

 للمراجعة وأخذ التغذية الراجعة

 االطالع على التغذية الراجعة وإجراء
 التعديالت على ضوء المالحظات الواردة

 إرسال الرؤية والرسالة والقيم والمحاور
 الرئيسة للخطة االستراتيجية للشركاء

 مناقشة وإقـــرار مشروع الخطة من قبل
اللجنة العليا العداد الخطة االستراتيجية

 إقـــرار الخطة من قبل مجـلـس العـمـداء
ومجلس الجامعة ومجلس األمناء

نشر الخطة

مراحل إعــداد الخـطــة اإلستراتيجية
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احترام التنوع اإلنساني

الــقيم     
النزاهة والشفافيةالعدالة وتكافؤ الفرص

التواصل الفعال والتشاركيةالتعاون والعمل بروح الفريق

االبداع والريادة واإلبتكار والتميزالجودة والتحسين
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جامعة رائدة عالميًا في التعليم وصناعة المعرفة ونشرها
والمساهمة في قيادة المجتمع وتنميته

الرسالة
تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة في المجاالت الطبية والتكنولوجية والتطبيقية

لصناعة ونشر المعرفة وقيادة المجتمعات اإلنسانية وتنميتها وخلق بيئة تكنولوجية وعلمية
محفزة للتميز واالبداع واالبتكار من خالل شراكات محلية وعالمية فاعلة

الرؤيـــــــــة
الشـــــــــركـــــــــاء

الديوان الملكي العامر

رئاسة الوزراء

وزارة التعليم العالي والبحث العلمي

وزارة التربية والتعليم

وزارة الـصحــة

وزارة الـطـاقــة والثروة المعدنية

وزارة الثقافة

وزارة الداخلية

وزارة الخارجية وشؤون المغتربين

وزارة المالية

وزارة التخطيط والتعاون الدولي

وزارة الـزراعة

وزارة البيئة

وزارة اإلدارة المحلية

وزارة المياه والري

وزارة الشباب

وزارة االقتصاد الرقمي والريادة

وزارة العمل
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وزارة العدل

وزارة األشغال العامة واالسكان

دائرة الجمارك العامة

دائرة المشتريات الحكومية

صندوق دعم البحث العلمي واالبتكار

المجلس التمريضي األردني

وزارة الصناعة والتجارة والتموين

غرفة صناعة األردن

القيادة العامة للقوات المسلحة
مديرية التربية والتعليم والثقافة العسكرية

هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي
وضمان جودتها

دائرة ضريبة الدخل والمبيعات

المجلس الطبي األردني

ديوان الخدمة المدنية

المجلس األعلى لشؤون األشخاص
ذوي اإلعاقة

الجمعية العلمية الملكية

المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا

المؤسسة العامة للغذاء والدواء

هيئة الطاقة الذرية

المؤسسة العامة للضمان االجتماعي

مستشفى الملك المؤسس
عبدهللا الجامعي

هيئة تنظيم النقل البري

النقابات المهنية  

الجامعات الحكومية الرسمية والخاصة

 شركة مدفوعاتكم

مديرية األمن العام/الــدفاع المـدني

شركة مصفاة البترول األردنية

مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني

المركز األردني للتصميم و التطوير

(DAAD)مكتب  

 مكتبErasmus الوطني 

وكالة األنباء االردنية ووكاالت األنباء
والصحف االلكترونية

  صـنــدوق الملـك عــبد هللا الثــانـــي للتنمية
(KAFD)

الخدمات الطبية  الملكية

شركة كهرباء اربد

المؤسسة االقتصادية واالجتماعية
للمتقاعدين العسكريين والمحاربين القدامى

مركز التميز للخدمات المكتبية للجامعات
16األردنية الرسمية
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المحاور واألهداف02

اإلستراتيجية والفرعية 



محاور الخطة اإلستراتيجية

المحور االستراتيجي األول

الحاكمية واألداء المؤسسي والموارد وبناء الكفاءات

المحور االستراتيجي الثاني

الطلبة والخطط الدراسية والتعلم االلكتروني 

المحور االستراتيجي الثالث

الجودة واالعتمادات والتصنيفات المحليــــــة والعالمية 

المحور االستراتيجي الرابع

المحور االستراتيجي الخامس

البيئة الجامعية والبنية التحتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

المحور االستراتيجي السادس

المسؤولية المجتمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

البحث العلمي واالبداع واالبتكار والربط مع الصناعة

20

02



1.1.3

المحور اإلستراتيجي األول

الحاكمية واألداء المؤسسي والموارد وبناء الكفـــــاءات

األهداف اإلستراتيجية

تطوير ورفع كفاءة اإلدارة الجامعية و تعزيز األداء المؤسسي وتقييمه 

مراجعة وتطوير
 وتحديث التشريعات

 النافذة (األنظمة
 والتعليمات) في

 الجامعة بما يتناسب
 مع متطلبات

المرحلة

 تفعيل عملية تقييم
 األداء المؤسسي

 لكافة كليات ومراكز
 ووحدات ودوائر

الجامعة

 تطوير األداء
 المؤسسي وتعزيز قيم

 الجامعة األساسية،
 بحيث يشمل توثيق

 وتحسين جميع
 العمليات، باإلضافة إلى

 تمكين العاملين في
الجامعة

 أتمتة اإلجراءات
 الخاصة بالعمليتين
التدريسية واإلدارية

األهداف الفرعيـــــة

1.1.11.1.21.1.31.1.4

1.1

1.1.1

تنمية وتدريب وتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتها           

 مراجعة وتطوير
 الهيكل التنظيمي

 لكافة كليات ومراكز
 ووحدات ودوائر

الجامعة

األهداف الفرعيـــــة

1.2.4

1.2

تعزيز االستقرار المالي للجامعة 

 تطبيق خطة
 االستغالل األمثل

للموارد في الجامعة

األهداف الفرعيـــــة

1.3.11.3.21.3.31.3.4

1.3

 وضع خطة تدريب
 وتطوير سنوية

ألعضاء الهيئة اإلدارية

 وضع خطة إحالل
 وظيفي لتأهيل

القيادات اإلدارية

 وضع خطة تعيين وإبتعاث
 وتدريب وتطوير سنوية

 ألعضاء الهيئة التدريسية
 لتلبية احتياجات البرامج

 األكاديمية ومواكبة
تطوراتها

1.2.21.2.3

 البحث عن مصادر دخل
 معززة، وتفعيل دور

 الكليات والمراكز
 والوحدات والدوائر

 االنتاجية لتوفير مصادر
للدعم والتمويل

 تفعيل دور صندوق
 االستثمار لتنويع

مصادر الدخل للجامعة

 ضبط النفقات وترشيدها
 وخصوصًا في مجاالت

 الطاقة والمياه واللوازم
المستهلكة

1.2.1

22 21
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مراجعة وتطوير الخطط والمساقات النظرية منها والتطبيقية

 تطوير الخطط
 الدراسية وبما يتواكب

 مع معايير االعتماد
المحلية والدولية

 دعم وتطوير برامج
الدراسات العليا

2.1

األهداف الفرعيـــــة

2.1.12.1.2

تعظيم استخدام التكنولوجيا في التعليم

 إدماج التعلم االلكتروني 
 بشكليه االلكتروني الكامل
 والمدمج في كافة الخطط

الدراسية للجامعة

 تطوير البنية التحتية الخاصة 
 بالتعليم عن ُبعد وإستحداث
وتطوير منصات خاصة بها

2.2

األهداف الفرعيـــــة

2.2.12.2.2

المحور اإلستراتيجي الثاني

الطلبة والخطط الدراسية والتعلم االلكتروني 

األهداف اإلستراتيجية

إيجاد بيئة جامعية جاذبة للطلبة وتنمية المهارات والمعارف لديهم

 زيادة األنشطة
 الالمنهجية للطلبة في

الجامعة

 التواصل مع الطلبة
 الخريجين وتقوية

 وتعزيز العالقة معهم،
 وعرض قصص النجاح

الخاصة بكل منهم

2.3

األهداف الفرعيـــــة

2.3.2

 إستقطاب الطلبة
 المتميزين واالستثمار
 فيهم ووضع الخطط
 والتشريعات الالزمة

لذلك

2.3.12.3.3

 وضع الخطط
 والبرامج إلستقطاب

 الطلبة العرب
واألجانب

2.3.4
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تطبيق معايير الجودة واإلعتمادات المحلية والعالمية والحصول على
االعتمادات المحلية والعالمية لكافة البرامج األكاديمية

 الحصول على اإلعتماد المحلي من
 هيئة اعتماد مؤسسات التعليم

 العالي وضمان جودتها لكافة
التخصصات والبرامج في الجامعة

 الحصول على شهادات اإلعتماد
 العالمية لكافة الكليات في

الجامعة

3.1

األهداف الفرعيـــــة

3.1.13.1.2

تطبيق معايير الجودة الشاملة لكافة اإلجراءات والعمليات اإلدارية

 الحصول على شهادة الجودة
 اإلدارية ولكافة النواحي اإلدارية

في الكليات في الجامعة

 تطبيق نظام إدارة الجودة لكافة
 اإلجراءات والعمليات اإلدارية

في الجامعة

3.2

األهداف الفرعيـــــة

3.2.13.2.2

المحور اإلستراتيجي الثالث

الجودة واإلعتمادات والتصنيفات المحليــــــة والعالمية 

األهداف اإلستراتيجية

4.1.24.1.3

دعم التطوير والتميز و االبداع واالبتكار 4.2

االرتقاء والتميز بمستوى البحث العلمي 4.1

 توفير البيئة األكاديمية الداعمة
 لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل

المواهب

 تشجيع أعضاء هيئة التدريس
 والطلبة على االبتكار والحصول

على براءات االختراع

4.2.14.2.2

 التعاون مع القطاعين العام
 والخاص لالستفادة من الخبرات

 المؤهلة في الجامعة محليًا
وإقليميًا

4.2.3

 رفع كفاءة الجامعة لتكون من
المراكز البحثية المتميزة

 تطوير قاعدة بيانات متكاملة
 وشاملة عن النشاطات البحثية

 ألعضاء الهيئة التدريسية والطلبة
في الجامعة

 ربط البحث العلمي باألهداف
الوطنية من حيث األولوية

4.1.1

المحور اإلستراتيجي الرابع

البحث العلمي واإلبداع واإلبتكار والربط مع الصناعــــة

األهداف الفرعيـــــة

األهداف الفرعيـــــة

األهداف اإلستراتيجية
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 تعزيز قنوات اإلتصال مع مختلف
 قطاعات القطاع الصناعي محليًا

وإقليميًا

 تسويق خدمات الجامعة البحثية
 والتدريبية واالستشارية الخاصة

 بالقطاع الصناعي وتوفير
 التسهيالت الالزمة لهم

 لإلستفادة من الخبرات والمراكز
البحثية في الجامعة

األهداف الفرعيـــــة

4.3.14.3.2

زيادة التعاون والتشبيك مع القطاع الصناعي 4.3

 عقد اإلتفاقيات الخاصة بالبحث
العلمي

 عقد اإلتفاقيات وبناء الشراكات
 الخاصة بالتبادل الثقافي ألعضاء

الهيئة التدريسية والطلبة

األهداف الفرعيـــــة

4.4.14.4.2

تعزيز العالقة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الخارجية 4.4

 تنمية وتعزيز القيم
 األساسية اإليجابية وقيم
 االنتماء والمواطنة لدى
 العاملين وتفعيل دورهم

 في المشاركة باتخاذ
القرار

 توفير بيئة داعمة لذوي
 االحتياجات الخاصة

من العاملين والطلبة

األهداف الفرعيـــــة

5.1.2

 نشر الوعي البيئي
 والثقافي بقضايا

 المجتمع والبيئة وضمان
 بيئة صحية وآمنة لجميع

العاملين والطلبة

5.1.1

 توفير البيئة االجتماعية
 والنفسية الداعمة

 لصقل شخصية الطالب
 للنجاح والتفاعل مع

المجتمع المحلي

5.1.4 5.1.3

 توفير وتعزيز البرامج
 واألنشطة التي من

 شأنها توعية الطلبة
 لمحاربة الفكر

والسلوك المتطرف

 توفير وتعزيز البرامج
 واألنشطة التي من

 شأنها تثقيف الطلبة
سياسيًا

5.1.6

 توفير بيئة جامعية
 تلبي إحتياجات

 وتوقعات الطلبة
العرب واألجانب

5.1.5

 تعزيز دور المرأة في
المجتمع الجامعي

5.1.8 5.1.7

توفير بيئة جامعية مستقرة تتوافر فيها فرص النجاح والتميز العلمي، والقيم
االيجابية بعدالة ومساواة

5.1

المحور اإلستراتيجي الخامس

البيئة الجامعية والبنية التحتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

األهداف اإلستراتيجية
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 تحسين البيئة التعليمية
 والتكنولوجية وتوفير

 المساحات والتجهيزات
الالزمة

 اإلستمرار في عمليات
 الصيانة والتحديث

 لكافة المرافق
والمباني

األهداف الفرعيـــــة

5.2.2

 العمل على تطوير
 وتحديث البنية التحتية

للجامعة

5.2.15.2.3

إستكمال المباني والمنشآت والبنية التحتية للجامعة مع المحافظة على
عراقة الجامعة وفعالية التشغيل

5.2

 تخطيط وتنسيق دور الجامعة في
مجال المسؤولية المجتمعية

 تعزيز الشراكة والتعاون مع
مؤسسات المجتمع المحلي

األهداف الفرعيـــــة

6.1.16.1.2

 تفعيل دور النشاطات والبرامج
الموجهة للمجتمع المحلي

6.1.3

تعزيز العالقات وبناء الشراكات مع جهات خارجية 6.2

 زيادة مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة، وبناء شراكات فاعلة مع
مؤسسات وشرائح المجتمع كافة

6.1

 التوسع في عقد االتفاقيات وبناء
الشراكات مع جهات خارجية

 تعزيز عالقات التعاون مع
 الجهات المانحة (المشاريع

الدولية

6.2.16.2.2

األهداف الفرعيـــــة

(

المحور اإلستراتيجي السادس

المسؤولية المجتمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

األهداف اإلستراتيجية
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المحور اإلستراتيجي األول
الحاكمية واألداء المؤسسي والموارد وبناء الكفـــــاءات

        المشاريع التنفيذية المنبثقة عن المحور وأهدافه اإلستراتيجية والفرعية

 الهدف االستراتيجي : تطوير ورفع كفاءة اإلدارة الجامعية و تعزيز األداء المؤسسي
وتقييمه

الهدف االستراتيجي : تنمية وتدريب وتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتها

الهدف االستراتيجي : تعزيز االستقرار المالي للجامعة

1.1

1.2

1.3

1.1.1

مراجعة وتطوير
 وتحديث

 التشريعات
 النافذة (األنظمة
 والتعليمات) في

 الجامعة بما
 يتناسب مع

متطلبات المرحلة

 مراجعة التشريعات
 النافذة (األنظمة

 والتعليمات) وإجراء ما
 يلزم من تعديالت لمواكبة

التطورات

 عدد التشريعات التي
تم مراجعتها

مؤشر األداء الهدف الفرعي
وقت التنفيذ

الىمن

المشاريع

اإلستراتيجية

إصدار التعليمات

وحدة شؤون المجالس
مجلس العمداء

 الكليات والمراكز والوحدات
والدوائر

 مركز التعلم االلكتروني
  ومصادر التعليم المفتوحة

مجلس العمداء
الكليات

 عمادة التطوير األكاديمي
وضمان الجودة

 مراجعة التعليمات
 الخاصة بالتعلم

اإللكتروني

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

*

*

الجهة المعنية بالتنفيذ
 الجهة الرئيسة في

* المشروع
)

)
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1.1.2

1.1.3

1.1.4

1.2.1

1.2.2

1.2.3

عمادة البحث العلميإصدار التعليمات
وحدة شؤون المجالس

مجلس العمداء
الكليات

عمادة التطوير األكاديمي
وضمان الجودة

مجلس العمداء
وحدة الموارد البشرية

وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي

 وحدة العالقات العامة
واالعالم

مجلس العمداء
 المركز االستشاري للعلوم

والتكنولوجيا

 مركز تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

 الكليات والمراكز والوحدات
والدوائر

لجنة التطوير اإلداري
وحدة الموارد البشرية

مجلس العمداء
وحدة شؤون المجالس

وحدة الموارد البشرية
مجلس العمداء

 المركز االستشاري للعلوم
والتكنولوجيا

وحدة الموارد البشرية
مجلس العمداء

 الكليات، المراكز، الوحدات،
الدوائر

وحدة شؤون المجالس

 مراجعة التعليمات
 الخاصة بالنشر والبحث

العلمي

 توثيق وتحسين جميع
العمليات في الجامعة

 عقد ورش بهدف تمكين
 العاملين ونشر القيم

األساسية وتعزيزها بينهم

 أتمتة اإلجراءات الخاصة
 بأنظمة  العمليتين
التدريسية واإلدارية

 مراجعة وتحديث الهيكل
 التنظيمي لكل كلية/مركز
 /وحدة/دائرة في الجامعة

وإجراء ما يلزم من تعديالت

 وضع خطة لتدريب 
اإلداريين في الجامعة

 وضع خطة لإلحالل
الوظيفي في الجامعة

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

 تطوير األداء
 المؤسسي

 وتفعيل عملية
 تقييمه لكافة

مرافق الجامعة

 تعزيز قيم الجامعة
 األساسية لدى

 جميع العاملين في
الجامعة

 أتمتة اإلجراءات
 الخاصة بالعمليتين
التدريسية واإلدارية

 تطوير الهيكل
 التنظيمي لكافة
مرافق الجامعة

 وضع خطة تدريب
 وتطوير ألعضاء
الهيئة اإلدارية

 وضع خطة إحالل
 وظيفي لتأهيل

القيادات اإلدارية

إجراء العملية
عدد الجهات
 التي تم توثيق

وتحسين عملياتها

إجراء العملية
عدد الورش التي

تم عقدها

 عدد
 األنظمة/اإلجراءات

التي تم أتمتتها

 نسبة/عدد الهياكل
 التنظيمية التي تم

مراجعتها وتعديلها

وضع الخطة

وضع الخطة

*

*

*

*

*

*

*

1.2.4

1.3.1

1.3.2

1.3.3

 وضع خطة تدريب
 وتطوير ألعضاء هيئة

التدريس

 وضع خطة سنوية
لإليفاد

 تعميم الخطة على
 كافة الجهات المعنية،

 ووضع السياسات
الخاصة لتطبيقها

 عمل دراسات جدوى
للمشاريع المقترحة

 تنفيذ مشاريع
استثمارية

 إبرام االتفاقيات
 الخاصة بالعمليات
 اإلنتاجية والخدمية،
 ووضع السياسات

الناظمة لها

إصدار الخطة
عدد المتدربين

إصدار الخطة
عدد الموفدين
عدد المعينين

تعميم الخطة
وضع السياسات

عدد المشاريع  إنشاء مشاريع
استثمارية

عدد دراسات
 الجدوى التي تم

اجراؤها
عدد المشاريع
التي تم تنفيذها
عدد اإلتفاقيات
التي تم إبرامها

وضع السياسات

 عمادة التطوير األكاديمي
وضمان الجودة

مجلس العمداء
الكليات

وحدة الموارد البشرية
مجلس العمداء

الكليات
وحدة الشؤون المالية

وحدة شؤون المجالس

 الكليات والمراكز والوحدات
والدوائر

مجلس العمداء
وحدة اللوازم المركزية
وحدة الشؤون المالية

وحدة الشؤون المالية
مجلس العمداء

 الكليات والمراكز والوحدات
والدوائر

 المركز االستشاري للعلوم
والتكنولوجيا

 مركز األميرة هيا للتقانات
الحيوية

مركز الدراسات الدوائية
 مركز الملكة رانيا لعلوم

وتكنولوجيا البيئة
وحدة المشاغل الهندسية

وحدة الشؤون المالية
مجلس العمداء

وحدة شؤون المجالس

 وضع خطة تعيين
 وابتعاث وتدريب
 وتطوير ألعضاء

 الهيئة التدريسية
 لتلبية احتياجات

 البرامج األكاديمية
ومواكبة تطوراتها

 تفعيل خطة
 الجامعة حول

 االستغالل األمثل
للموارد

 تفعيل دور صندوق
 االستثمار لتنويع
 مصادر الدخل في

الجامعة

 البحث عن مصادر
 دخل معززة،

 وتفعيل دور الكليات
 والمراكز والوحدات
 والدوائر االنتاجية

 لتوفير مصادر للدعم
والتمويل

*

*

*

*

*

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026
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المحور اإلستراتيجي الثاني
الطلبة والخطط الدراسية والتعلم االلكتروني

الهدف اإلستراتيجي : مراجعة وتطوير الخطط والمساقات النظرية منها والتطبيقية

الهدف اإلستراتيجي : تعظيم استخدام التكنولوجيا في التعليم

الهدف اإلستراتيجي  : إيجاد بيئة جامعية جاذبة للطلبة وتنمية المهارات
والمعارف لديهم

2.1

2.2

2.3

2.1.1

        المشاريع التنفيذية المنبثقة عن المحور وأهدافه اإلستراتيجية والفرعية

مؤشر األداء الهدف الفرعي
وقت التنفيذ

الىمن

المشاريع

اإلستراتيجية

 تطوير الخطط
 الدراسية بما
 يتواكب مع

 معايير
 االعتمادات

الوطنية والدولية

 تطوير الخطط الدراسية
 في مختلف البرامج

 والتخصصات لمرحلة
 البكالوريوس لتواكب
 التطورات العالمية
ومتطلبات السوق

 تطوير الخطط
 الدراسية في مختلف

 برامج وتخصصات
 الدراسات العليا لتواكب

 التطورات العالمية
ومتطلبات السوق

 نسبة/عدد الخطط
 الدراسية التي تم

مراجعتها وتعديلها

 نسبة/عدد الخطط
 الدراسية التي تم

مراجعتها وتعديلها

لجنة الخطة الدراسية
مجلس العمداء

الكليات
 عمادة التطوير األكاديمي

وضمان الجودة
وحدة القبول والتسجيل

لجنة الخطة الدراسية
كلية الدراسات العليا

مجلس العمداء
الكليات

 عمادة التطوير األكاديمي
وضمان الجودة

وحدة القبول والتسجيل

31/1/20221/12/2026

31/1/20221/12/2026

*

*

الجهة المعنية بالتنفيذ
 الجهة الرئيسة في

* المشروع
)

)

2.1.2

2.2.1

2.2.2

 دعم وتطوير
 برامج الدراسات

العليا

 إدماج التعليم
 االلكتروني بشكليه
 االلكتروني الكامل
 والمدمج في كافة
 الخطط الدراسية

للجامعة

 تطوير البنية التحتية
 الخاصة بالتعليم

 عن بعد واستحداث
 وتطوير منصات

خاصة بها

 التوسع في برامج
 الدراسات العليا

 واالختصاص العالي في
الطب وطب األسنان

 إستحداث برامج
 دكتوراه بالشراكة مع

جامعات عالمية

 إستحداث برامج
 ماجستير في مختلف

 الكليات لمواكبة
 التطورات الحديثة
ومتطلبات السوق

 تنفيذ خطة قرارات
 مجلس التعليم العالي

 ومخرجات اللجنة
 الوطنية إلدماج التعلم
 اإللكتروني في برامج

التعليم العالي

 تطوير البنية التحتية
 وتوفير األجهزة

 والتجهيزات والبرامج
 وعقد االتفاقيات الالزمة

لذلك

 عدد األخصائيين الذين
تم تخريجهم

 عدد البرامج التي تم
إستحداثها

 عدد البرامج التي تم
إستحداثها

 عدد/نسبة بناء
 المساقات التي تم
تحويلها الكترونيًا

شراء التجهيزات
انجاز مشروع

تطوير البنية التحتية

كلية الدراسات العليا
كلية الطب

كلية طب األسنان
مجلس العمداء

وحدة الشؤون المالية
وحدة شؤون المجالس

كلية الدراسات العليا
مجلس العمداء

الكليات
 عمادة التطوير األكاديمي

وضمان الجودة
وحدة القبول والتسجيل
وحدة شؤون المجالس

كلية الدراسات العليا
مجلس العمداء

الكليات
 عمادة التطوير األكاديمي

وضمان الجودة
وحدة القبول والتسجيل
وحدة شؤون المجالس

 مركز التعلم االلكتروني
ومصادر التعليم المفتوحة

مجلس العمداء
الكليات

وحدة القبول والتسجيل

 مركز التعلم االلكتروني
ومصادر التعليم المفتوحة

مجلس العمداء
 مركز تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت
دائرة العطاءات المركزية

31/1/20221/12/2026

31/1/20221/12/2026

31/1/20221/12/2026

31/1/20221/12/2026

31/1/20221/12/2026

*

*

*

*

*
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 إستقطاب
 الطلبة المتميزين
 واإلستثمار فيهم
 ووضع الخطط
 والتشريعات
الالزمة لذلك

 زيادة األنشطة
 الالمنهجية للطلبة

في الجامعة

 التواصل مع الطلبة
 الخريجين وتقوية
 وتعزيز العالقة
 معهم وعرض
 قصص النجاح

الخاصة بكل منهم

 إستقطاب الطلبة
العرب واألجانب

 وضع خطة لألنشطة
 الطالبية في الجامعة

 وضع آلية للتواصل
 مع الطلبة الخريجين
 ومتابعتهم، وانشاء
 قاعدة بيانات خاصة

بهم

 وضع خطط
 إلستقطاب الطلبة

العرب واألجانب

 إنجاز وتشغيل
المنصات

إصدار التعلميات
عدد الطلبة

 المتميزين الذين تم
إستقطابهم

وضع الخطة
عدد األنشطة

التي تم تنفيذها

وضع اآللية
عدد الخريجين

 الذين يتم التواصل
معهم

وضع الخطط
نسبة الزيادة في

 عدد الطلبة العرب
واألجانب

مركز التعلم
االلكتروني ومصادر

التعليم المفتوحة
رئاسة الجامعة

الكليات
كلية الدراسات العليا

 مركز تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

وحدة القبول والتسجيل

عمادة شؤون الطلبة
مجلس العمداء

الكليات
كلية الدراسات العليا

وحدة القبول والتسجيل
وحدة شؤون المجالس

عمادة شؤون الطلبة

 عمادة شؤون الطلبة/مكتب
اإلرشاد الوظيفي ومتابعة

الخريجين 
 وحدة العالقات العامة

واالعالم

رئاسة الجامعة
 عمادة شؤون الطلبة/مكتب

الطلبة العرب واألجانب
وحدة القبول والتسجيل

2.3.1

2.3.2

2.3.3

2.3.4

 إستحداث وتشغيل
 المنصات الالزمة

للعملية

 وضع الخطط
 التسويقية واستصدار

 التعليمات لتشجيع
 انضمام الطلبة

المتميزين إلى الجامعة

*

*

*

*

*

31/1/20221/12/2026

31/1/20221/12/2026

31/1/20221/12/2026

31/1/20221/12/2026

31/1/20221/12/2026

المحور اإلستراتيجي الثالث
الجودة واإلعتمادات والتصنيفات المحليــــــة والعالمية 

        المشاريع التنفيذية المنبثقة عن المحور وأهدافه اإلستراتيجية والفرعية

3.1

3.2

 الهدف اإلستراتيجي : تطبيق معايير الجودة واالعتمادات المحلية والعالمية و
الحصول على االعتمادات المحلية والعالمية لكافة البرامج األكاديمية

 الهدف اإلستراتيجي : تطبيق معايير الجودة الشاملة لكافة اإلجراءات والعمليات
اإلدارية

3.1.1

مؤشر األداء الهدف الفرعي
وقت التنفيذ

إلىمن

المشاريع

اإلستراتيجية

 الحصول على
 االعتماد المحلي
 من هيئة اعتماد

 مؤسسات
 التعليم العالي
 وضمان جودتها

 لكافة
 التخصصات
 والبرامج في

الجامعة

 االستمرار في الحصول
 على االعتماد الخاص

 لكافة البرامج
 والتخصصات في

الجامعة

 الحصول على شهادة
 ضمان الجودة لكل كلية

في الجامعة

 عدد البرامج
 والتخصصات الحاصلة
على االعتماد الخاص

 عدد البرامج
 والتخصصات التي تم

تجميدها/ إيقافها

 عدد الكليات الحاصلة
على الشهادة

 عمادة التطوير األكاديمي
وضمان الجودة

مجلس العمداء
الكليات

كلية الدراسات العليا
وحدة القبول والتسجيل

 عمادة التطوير األكاديمي
وضمان الجودة

 مجلس العمداء
الكليات

وحدة القبول والتسجيل
وحدة المكتبة

1/1/202231/12/2026

1/1/20221/12/2026

*

*

الجهة المعنية بالتنفيذ
 الجهة الرئيسة في

* المشروع
)

)
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3.1.2

3.2.1

3.2.2

 الحصول على
 شهادات االعتماد

 العالمية لكافة
الكليات في الجامعة

 الحصول على شهادة
 الجودة اإلدارية
 ولكافة النواحي

 اإلدارية في الكليات
في الجامعة

 تطبيق نظام إدارة
 الجودة لكافة

 اإلجراءات والعمليات
اإلدارية في الجامعة

الكليات
 مجلس العمداء

عمادة التطوير
األكاديمي وضمان الجودة 

عدد االعتمادات
التي تم الحصول عليها

 عدد الكليات/ البرامج
الحاصلة على اعتماد

الحصول على الشهادة

الحصول على الشهادة

 الحصول على
الشهادة

 عدد الجهات الحاصلة
على الشهادة

 الحصول على
 االعتمادات الدولية
 لمختلف الكليات

 (البرامج
والتخصصات

 خطة للحصول على
 شهادة الجودة االيزو

 (21001) الخاص
بالكليات األكاديمية

 الحصول على شهادة
االيزو (22001

 االستمرار في شهادة
 الجودة االيزو

 (2015-9001) لألعوام
،2022-2026 

 وتعميمها على كافة
 الجهات اإلدارية في

 الجامعة

 عمادة التطوير األكاديمي
وضمان الجودة
رئاسة الجامعة

الكليات والعمادات
 مركز تكنولوجيا المعلومات

واالتصاالت

دائرة التغذية
 عمادة التطوير األكاديمي

وضمان الجودة

 عمادة التطوير األكاديمي
وضمان الجودة
رئاسة الجامعة

  الكليات و المراكز والوحدات
والدوائر

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026*

*

*

*

(

(

المحور اإلستراتيجي الرابع
البحث العلمي واإلبداع واإلبتكار والربط مع الصناعـة

        المشاريع التنفيذية المنبثقة عن المحور وأهدافه اإلستراتيجية والفرعية

4.1

4.2

4.4

الهدف اإلستراتيجي : االرتقاء والتميز بمستوى البحث العلمي

الهدف اإلستراتيجي : الحث على التطوير والتميز و االبداع واالبتكار

الهدف اإلستراتيجي : زيادة التعاون والتشبيك مع القطاع الصناعي

الهدف اإلستراتيجي :  تعزيز العالقات مع الجامعات والمؤسسات البحثية الخارجية

4.3

4.1.1

4.1.2

 عمادة البحث العلمي 
الكليات

المراكز البحثية
الكليات

عمادة البحث العلمي 
وحدة الشؤون المالية
وحدة اللوازم المركزية

      دائرة العطاءات المركزية

)
(

 ربط البحث العلمي
 باألهداف الوطنية من

حيث األولوية

 وضع مصفوفة ربط
 لألهداف الوطنية ليتم

 ربطها مع كل بحث علمي
يتم تقديمه

عدد األبحاث التي
تم ربطها

باألهداف الوطنية

 تطوير البيئة البحثية
للجامعة

 تطوير كافة المراكز
 البحثية ورفدها

 بالتجهيزات واألجهزة
المتطورة

عدد األجهزة التي
تم شراؤها

عدد المراكز التي
تم تطويرها

مؤشر األداء
الجهة المعنية بالتنفيذ

 الجهة الرئيسة في
 المشروع

الهدف الفرعي
وقت التنفيذ

إلىمن

المشاريع

اإلستراتيجية

*

*

*

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026
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1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

 تطوير قاعدة بيانات
 متكاملة وشاملة
 عن النشاطات
 البحثية ألعضاء

 الهيئة التدريسية
في الجامعة

 إنشاء قاعدة بيانات
 شاملة للنشاطات

 واالبحاث العلمية العضاء
هيئة التدريس والطلبة

 في الجامعة، تكون متوفرة
للجميع لالستفادة منها

حوسبة قاعدة البيانات
 عدد االبحاث/ األوراق
 العلمية الموجودة في

قاعدة البيانات
عدد الباحثين

عمادة البحث 
العلمي
الكليات

المراكز البحثية 
 مركز تكنولوجيا 

المعلومات واالتصاالت
 مركز التميز والمشاريع 

 اإلبداعية
 مركز التميز والمشاريع 

اإلبداعية
الكليات

عمادة البحث العلمي 
المراكز البحثية 

 مركز التميز والمشاريع 
اإلبداعية
الكليات

عمادة البحث العلمي 
المراكز البحثية 

 المركز االستشاري للعلوم
والتكنولوجيا

الكليات
عمادة البحث العلمي 

المراكز البحثية 
 مركز التميز والمشاريع 

 اإلبداعية

 المركز االستشاري للعلوم
والتكنولوجيا

الكليات
عمادة البحث العلمي 

المراكز البحثية 
 مركز التميز والمشاريع 

 اإلبداعية

 توفير البيئة األكاديمية
 الداعمة لإلبداع
 والتميز واالبتكار
وصقل المواهب

 وضع التسهيالت
 وتوفير سبل الدعم
للطلبة المتميزين

 عدد الطالب
المتميزين الذين تم
تقديم الدعم لهم

 تشجيع أعضاء هيئة
 التدريس والطلبة

 على االبتكار
 والحصول على براءات

االختراع

 وضع التسهيالت وتوفير
 سبل الدعم ألعضاء هيئة

 التدريس والطلبة
 للحصول على براءات

االختراع

عدد الطالب الذين
تم تقديم الدعم لهم

 عدد أعضاء هيئة
 التدريس الذين تم
تقديم الدعم لهم

 التعاون مع
 القطاعين العام

 والخاص لالستفادة
 من الخبرات المؤهلة
 في الجامعة محليًا

وإقليميًا

 وضع خطة تسويقة لكافة
 الخدمات والخبرات المتوفرة في
 الجامعة و التي يمكن تقديمها

 للقطاعين العام والخاص،
 وتشمل طباعة بروشورات،
 نشر على مواقع التواصل

 اإلجتماعي والمواقع اإلخبارية

وضع الخطة

 عدد اإلستشارات
التي تم تقديمها

 تعزيز قنوات
 االتصال مع مختلف

 قطاعات القطاع
 الصناعي محليًا

وإقليميًا

 وضع قائمة من كافة
 مكونات القطاع

 الصناعي الذي يمكن
 للجامعة تقديم خدمات

 له، ووضع خطة
للتواصل معه

 عدد الجهات
 الصناعية التي تم
التواصل معها

 عدد الجهات
 الصناعية التي تم

 ابرام اتفاقيات
تعاون معها

4.1.3

4.2.1

4.2.2

4.2.3

4.3.1

*

*

*

*

*

عدد براءات االختراع

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

 تسويق خدمات
 الجامعة البحثية

 والتدريبية
 واالستشارية

 الخاصة بالقطاع
 الصناعي و توفير

 التسهيالت الالزمة
 لهم لالستفادة من
 الخبرات والمراكز

البحثية في الجامعة

 وضع خطة تسويقية
 لكافة الخدمات

 واالستشارات والدورات
 التدريبية التي يمكن

 للجامعة تقديمها للقطاع
 الصناعي، وتشمل طباعة

 بروشورات، نشر على
 مواقع التواصل

االجتماعي والمواقع
اإلخبارية

وضع الخطة

 عدد االستشارات
التي تم تقديمها

رئاسة الجامعة
عمادة البحث العلمي

الكليات
المراكز

الكليات

عمادة البحث العلمي
 مركز التميز والمشاريع

اإلبداعية

المركز اإلستشاري
 للعلوم والتكنولوجيا

رئاسة الجامعة
 وحدة العالقات العامة

واالعالم

رئاسة الجامعة
عمادة البحث العلمي

الكليات
المراكز

مكتب العالقات الدولية

 عقد االتفاقيات
 الخاصة بالبحث

العلمي

 التوسع في عقد
 االتفاقيات مع الجامعات

 والمؤسسات البحثية
الخارجية

 عدد االتفاقيات التي
تم عقدها

 عقد االتفاقيات وبناء
 الشراكات الخاصة
 بالتبادل الثقافي
 ألعضاء الهيئة

التدريسية والطلبة

 تعزيز أطر التعاون مع
 الجامعات العالمية،
 لزيادة فرص التبادل

 الثقافي ألعضاء هيئة
التدريس والطلبة

 عدد أعضاء هيئة
 التدريس الذين التحقوا
ببرامج التبادل الثقافي

 عدد الطلبة الذين
 إلتحقوا ببرامج التبادل

الثقافي

4.4.2

4.4.1

4.3.2

*

*

*
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المحور اإلستراتيجي الخامس
البيئة الجامعية والبنية التحتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــة

        المشاريع التنفيذية المنبثقة عن المحور وأهدافه اإلستراتيجية والفرعية

 الهدف اإلستراتيجي : توفير بيئة جامعية مستقرة تتوافر فيها فرص النجاح والتميز
العلمي، و القيم االيجابية بعدالة ومساواة

 الهدف اإلستراتيجي : استكمال المباني والمنشآت والبنية األساسية للمدينة الجامعية
مع المحافظة على عراقة الجامعة وفعالية التشغيل

5.1

5.2

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

مؤشر األداء الهدف الفرعي
وقت التنفيذ

إلىمن

المشاريع

اإلستراتيجية

 نشر الوعي البيئي
 والثقافي بقضايا
 المجتمع والبيئة

 وضمان بيئة صحية
 وآمنة لجميع

العاملين والطلبة

 عقد حوارات وورش تهدف
 إلى نشر ثقافة السالمة
العامة والصحة المهنية
 في الجامعة والمجتمع

 عدد
الحوارات/الورش

دائرة السالمة العامة
والصحة المهنية 

وحدة العالقات العامة
واالعالم 

رئاسة الجامعة
عمادة شؤون الطلبة

كلية الطب
كلية التمريض
كلية الصيدلة

 إنشاء عيادات الرفاه
الصحي

 عيادة وقف التدخين، عيادة
التغذية

إنشاء العيادة
 عدد المراجعين

 من الطلبة
والعاملين

5.1.1

الجهة المعنية بالتنفيذ
 الجهة الرئيسة في

* المشروع
)

)

*

*

(
(

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

رئاسة الجامعة
عمادة شؤون الطلبة

 دائرة السالمة العامة
والصحة المهنية

 وحدة العالقات العامة
 واالعالم

رئاسة الجامعة
عمادة شؤون الطلبة

 وحدة العالقات العامة
 واالعالم

 تنمية وتعزيز القيم
 األساسية اإليجابية

 وقيم االنتماء
 والمواطنة لدى

 العاملين والطلبة
 وتفعيل دورهم في
 المشاركة باتخاذ

القرار

 عقد ورش و أنشطة
 واحتفاالت تهدف إلى نشر
 القيم األخالقية والوطنية

 وتعزيزها في كافة المحافل
 والنشاطات واأليام

واألعياد الدينية والوطنية

 عدد الورش التي
تم عقدها للطلبة

 عدد االنشطة التي
تم عقدها

 عدد االحتفاالت
 الدينية التي تم

عقدها
 عدد االحتفاالت
 الوطنية التي تم

عقدها

رئاسة الجامعة
الكليات

عمادة شؤون الطلبة

رئاسة الجامعة
الكليات

 عمادة شؤون الطلبة/مكتب
الطلبة العرب واألجانب

مكتب العالقات الدولية

 وحدة العالقات العامة
 واالعالم

رئاسة الجامعة
الكليات

عمادة شؤون الطلبة

 وحدة العالقات العامة
 واالعالم

 توفير بيئة داعمة
 لذوي االحتياجات

 الخاصة من
العاملين والطلبة

 توفير التسهيالت والدعم
 والمرافق الخاصة بذوي

االحتياجات الخاصة

 عدد الخدمات
التي يتم تقديمها
 عدد الطالب أو
 العاملين الذين
تم مساعدتهم

 عدد األنشطة
التي تم عقدها

انشاء البرنامج

وضع الخطة

وضع الخطة

عدد الطلبة

 عدد األنشطة
 والفعاليات التي

تم عقدها

 توفير البيئة االجتماعية
 والنفسية الداعمة على

 صقل شخصية
 الطالب للنجاح

 والتفاعل مع المجتمع
المحلي

 توفير بيئة جامعية
 تلبي إحتياجات

 وتوقعات الطلبة
العرب واألجانب

 تكليف مكتب الطلبة العرب
 واألجانب بوضع خطة

سنوية شاملة

 توفير وتعزيز البرامج
 واألنشطة التي من

 شأنها توعية الطلبة
 لمحاربة الفكر

والسلوك المتطرف

 وضع خطة لألنشطة
 الخاصة بتوعية الطالب

 باألفكار والسلوكات
المتطرفة وأساليب

نبذها وعدم االنخراط بها

5.1.2

5.1.3

5.1.4

5.1.5

5.1.6

*

*

*

*

*

 وضع خطة لألنشطة
 االجتماعية الشراك الطلبة
 بها والخاصة بربط الطالب

بالمجتمع المحلي
 وإنشاء برنامج دعم اجتماعي

ونفسي في الجامعة
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رئاسة الجامعة
الكليات

عمادة شؤون
الطلبة

 وحدة العالقات العامة واالعالم

رئاسة الجامعة
 الكليات، المراكز، الوحدات،

الدوائر

كلية الطب/ المركز الصحي
كلية طب األسنان

وحدة المشاريع الهندسية

وحدة التشغيل والصيانة
وحدة المشاغل الهندسية

وحدة اللوازم المركزية
وحدة الشؤون المالية

دائرة العطاءات المركزية
وحدة المشاريع الهندسية

وحدة التشغيل والصيانة
وحدة اللوازم المركزية
وحدة الشؤون المالية

دائرة العطاءات المركزية

وحدة المشاريع الهندسية
وحدة التشغيل والصيانة

وحدة اللوازم المركزية
وحدة الشؤون المالية

دائرة العطاءات المركزية

عمادة شؤون الطلبة
 وحدة العالقات العامة

 واالعالم

وضع الخطة
 عدد األنشطة

 والفعاليات التي
  تم عقدها

عدد الطلبة

وضع الخطة
 عدد األنشطة

 والفعاليات التي
  تم عقدها

 وضع دراسة
الجدوى

 اكمال وتشغيل
المشروع

طرح العطاء

 بناء/استئجار
 المبنى

 بناء المحطة

عدد الحضور

 توفير وتعزيز البرامج
 واألنشطة التي من

 شأنها تثقيف الطلبة
سياسيًا

 وضع خطة لألنشطة الخاصة
 بتوعية الطالب وتثقيفه

سياسيًا

 تفعيل دور المرأة في
المجتمع

 وضع خطة لألنشطة
 والمحاضرات والفعاليات
 التي من شأنها تحسين

 األنماط الفكرية السائدة بما
 يخص المرأه، ونبذ العنف

المبني على النوع االجتماعي

 تطوير وتحديث البنية
التحتية للجامعة

 مشروع مبنى للمركز الصحي
 وعيادات طب األسنان (بديل

عن مباني اربد

 بناء مبنى جديد أو تمديد عقد
االستئجار

(

(
)

 مشروع الطاقة الشمسية
(10 mw)

 مشروع محطة كهرباء
رئيسية حديثة

5.2.1

5.1.8

5.1.7
*

*

*

*

*

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

 وحدة الخدمات واالنتاج
 الزراعي

   وحدة المشاريع الهندسية
   وحدة التشغيل والصيانة

   وحدة اللوازم المركزية
   وحدة الشؤون المالية

   دائرة العطاءات المركزية

   وحدة المشاريع الهندسية

 مركز تكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت

   وحدة التشغيل والصيانة
   وحدة اللوازم المركزية
   وحدة الشؤون المالية

   دائرة العطاءات المركزية

   وحدة المشاريع الهندسية
عمادة شؤون الطلبة

   وحدة التشغيل والصيانة
   وحدة اللوازم المركزية
   وحدة الشؤون المالية

   دائرة العطاءات المركزية

   وحدة التشغيل والصيانة
   وحدة اللوازم المركزية
   وحدة الشؤون المالية

   دائرة العطاءات المركزية

   وحدة التشغيل والصيانة
   وحدة اللوازم المركزية
   وحدة الشؤون المالية

   دائرة العطاءات المركزية

   وحدة المشاريع الهندسية
   وحدة التشغيل والصيانة

   وحدة اللوازم المركزية
   دائرة العطاءات المركزية

 التوسع في المساحات
الخضراء في الجامعة

 زراعة   1000)
شجرة جديدة

 عدد القاعات
التي تم إنشاءها

تحديث الشبكة

 عدد القاعات
التي تم تحديثها

عدد المباني
التي تم صيانتها

 عدد المباني التي
تم صيانتها

 عدد المرافق
التي تم صيانتها

 انشاء مجموعة من القاعات
 التدريسية الذكية
(Smart Rooms)

 تحديث قاعات النشاطات
 الطالبية والخدمات

المتعلقة بها

 مشروع تحديث شبكة
المياه الرئيسية

 متابعة صيانة كافة
مرافق ومباني الجامعة

 صيانة مباني سكن
الطالبات

 تحسين البيئة التعليمية
 والتكنولوجية وتوفير

 المساحات والتجهيزات
الالزمة

5.2.2

*

*

*

*

*

*

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

)

 االستمرار في عمليات
 الصيانة والتحديث لكافة

المرافق والمباني
5.2.3
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 وحدة الخدمات واالنتاج
  الزراعي

 مركز تكنولوجيا
المعلومات واالتصاالت

وحدة التشغيل
   والصيانة

   وحدة اللوازم المركزية
   وحدة الشؤون المالية

   دائرة العطاءات المركزية
   وحدة التشغيل والصيانة

   وحدة اللوازم المركزية
   وحدة الشؤون المالية

   دائرة العطاءات المركزية

   وحدة التشغيل والصيانة
   وحدة اللوازم المركزية
   وحدة الشؤون المالية

   دائرة العطاءات المركزية

   وحدة التشغيل والصيانة
دائرة التغذية

   وحدة اللوازم المركزية
   وحدة الشؤون المالية

   دائرة العطاءات المركزية

صيانة القاعات الصفية

 صيانة المرافق الصحية في
الجامعة

 صيانة وتحديث شبكة الري في
الجامعة

 صيانة وتحديث مرافق دائرة
 التغذية  المطبخ المركزي،

الكافتيريات
)

(

 عدد القاعات التي
تم صيانتها

تحديث الشبكة

 المرافق التي تم
تحديثها

 عدد المرافق
 الصحية التي تم

صيانتها

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

*

*

*

*

 المحور اإلستراتيجي السادس
المسؤولية المجتمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

        المشاريع التنفيذية المنبثقة عن المحور وأهدافه اإلستراتيجية والفرعية

 الهدف اإلستراتيجي: زيادة مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة، و بناء
شراكات فاعلة مع مؤسسات ومكونات المجتمع كافة

 الهدف اإلستراتيجي: تعزيز العالقات وبناء الشراكات مع جهات (جامعات، مراكز علمية،
مؤسسات) عالمية

6.1

6.2

6.1.1

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

رئاسة الجامعة

الكليات
المراكز

 وحدة العالقات العامة
   واالعالم

رئاسة الجامعة
الكليات

 المركز االستشاري للعلوم
و التكنولوجيا

 عمادة التطوير األكاديمي
وضمان الجودة

 وحدة العالقات العامة
واالعالم 6.1.1

 تخطيط وتنسيق دور
 الجامعة في مجال

 المسؤولية
المجتمعية

 تعريف المجتمع المحلي
 بالخدمات التي تقدمها

الجامعة

 عقد دورات وبرامج
 ومحاضرات تدريبية
 وانمائية تستهدف
المجتمع المحلي

 عدد اللقاءات
والمحاضرات التي

تم عقدها

 عدد الدورات
 والبرامج

والمحاضرات التي
تم عقدها

مؤشر األداء الهدف الفرعي
المشاريع

اإلستراتيجية

وقت التنفيذ

إلىمن

الجهة المعنية بالتنفيذ
 الجهة الرئيسة في

* المشروع
)

)

*

*
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1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

1/1/202231/12/2026

رئاسة الجامعة

رئاسة الجامعة

رئاسة الجامعة

رئاسة الجامعة
عمادة شؤون الطلبة

رئاسة الجامعة

رئاسة الجامعة
مكتب العالقات الدولية

الكليات والمراكز

رئاسة الجامعة
عمادة البحث العلمي

مكتب العالقات الدولية
الكليات والمراكز

 الكليات الطبية
 المركز الصحي

 مركز طب األسنان

عمادة شؤون الطلبة

 مركز تكنولوجيا المعلومات
 واالتصاالت

وحدة العالقات العامة واالعالم

وحدة العالقات العامة واالعالم

 الكليات الطبية
 المركز الصحي

 مركز طب األسنان
وحدة العالقات العامة واالعالم

وحدة القبول والتسجيل

الكليات

الكليات

 المركز االستشاري للعلوم
والتكنولوجيا

مركز التميز والمشاريع االبداعية
وحدة الموارد البشرية

المراكز

 عمادة التطوير األكاديمي
وضمان الجودة

وحدة التشغيل
والصيانة  إنشاء مختبرات معتمدة

 تقدم خدمات للمجتمع
المحلي

 عدد المختبرات
 التي تم

إنشاؤها

 تشغيل
المشروع

 استكمال مشروع
(Call Center)

 عقد اتفاقيات وشراكات مع
 مؤسسات تقوم بعقد

 الدورات والتدريبات
 المتخصصة مثل معهد

اإلدارة العامة

 عدد االتفاقيات
 والشراكات التي

تم ابرامها

عقد االتفاقية

 عدد الشراكات
التي تم عقدها

 عدد
 األيام/النشاطات

التي تم عملها

 عدد المراكز التي
 تم تقديم

الخدمات لها

 عدد االتفاقيات
التي تم عقدها

 عدد المشاريع
الدولية

 تعزيز الشراكة
 والتعاون مع

 مؤسسات المجتمع
المحلي

 عقد اتفاقية تعاون مع المجلس
األعلى لألشخاص ذوي اإلعاقة

 التنسيق مع الشركات وجميع
 القطاعات والمؤسسات

الحكومية التي تعنى بالشباب

 عمل نشاطات وأيام طبية
لخدمة المجتمع المحلي

 تقديم الخدمات الصحية
 لدور العجزه واأليتام ومراكز

ذوي االحتياجات الخاصة

 عقد اتفاقيات مع مراكز
علمية ومؤسسات عالمية

 تعزيز أطر التعاون مع
 الجهات والمؤسسات

 الدولية المانحة للمشاريع
الدولية

 تفعيل دور النشاطات
 والبرامج الموجهة
للمجتمع المحلي

التوسع في عقد
 االتفاقيات

 وبناءالشراكات مع
جهات عالمية

 تعزيز عالقات التعاون
 مع الجهات المانحة
)(المشاريع الدولية

6.1.2

6.1.3

6.2.1

6.2.2

 عدد الدورات
التي تم عقدها

*

*

*

*

*

*

*

*

*

الخارطة االستراتيجية

جامعة رائدة عالميا في التعليم وصناعة المعرفة ونشرها والمساهمة في قيادة المجتمع وتنميته

 تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة في المجاالت الطبية والتكنولوجية والتطبيقية لصناعة ونشر المعرفة وقيادة
المجتمعات اإلنسانية وتنميتها وخلق بيئة تكنولوجية وعلمية محفزة للتميز واالبداع واالبتكار

من خالل شراكات محلية وعالمية فاعلة

محور التعليم والتعلم المحور المالي محور العمليات محور العمالء

 إيجاد بيئة جامعية جاذبة للطلبة
 وتنمية المهارات والمعارف

لديهم

 توفير بيئة جامعية مستقرة
 تتوافر فيها فرص النجاح والتميز
 العلمي، والقيم اإليجابية بعدالة

ومساواة

 زيادة مساهمة الجامعة في
 خدمة المجتمع والبيئة، و بناء

 شراكات فاعلة مع مؤسسات
ومكونات المجتمع كافة

 تعزيز العالقات وبناء الشراكات
مع جهات خارجية

 تعزيز العالقات مع الجامعات
والمؤسسات البحثية الخارجية

 تطوير ورفع كفاءة اإلدارة
 الجامعية و تعزيز األداء

المؤسسي وتقييمه

 تنمية وتدريب وتطوير الموارد
 البشرية ورفع كفاءتها

 واالستثمار فيها وتشجيعها
وتعظيم االستفادة منها

تعزيز االستقرار المالي للجامعة

 زيادة التعاون والتشبيك مع
القطاع الصناعي

 الحث على التطوير والتميز
واالبداع واالبتكار

 مراجعة و تطوير الخطط
 والمساقات الدراسية النظرية

منها والتطبيقية
 تعظيم استخدام التكنولوجيا في

التعليم
 تطبيق معايير الجودة الشاملة لكافة

اإلجراءات والعمليات اإلدارية

 تطبيق معايير الجودة
 واالعتمادات المحلية والعالمية

 و الحصول على االعتمادات
 المحلية والعالمية لكافة البرامج

األكاديمية

 االرتقاء والتميز بمستوى البحث
العلمي

 استكمال المباني والمنشآت
 والبنية التحتية للجامعة مع

 المحافظة على عراقة الجامعة
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مصفوفة المحاور االستراتيجية للجامعة
وتقاطعها مع األهداف والخطط الوطنية

 االستراتيجية الوطنية
 لتنمية الموارد البشرية

(2016-2025)

إتاحة الفرص
توفير فرص قبول عادلة للطلبة

(2016-2025)

 الجودة ورفع معايير مخرجات األبحاث
للطلبة والمدرسين وجودتها

 المساءلة/ تحفيز الجامعات على تحمل
 مسؤولية أكبر تجاه تقديم مساهمات
 ملموسة في تحقيق األهداف الوطنية

واالقتصادية واالجتماعية

 االبتكار/ تمكين تبني أفضل الممارسات
الدولية في التدريس والتعلم

 أنماط التفكير وزيادة وعي الجهات المعنية
 المستفيدة حول أهمية التعليم وما يعكس

من مكاسب وطنية

 ضمان تساوي فرص الحصول على التعليم
لكافة الطالب

 مشاركة أفضل الممارسات الدولية والمخرجات
والنتائج مع جميع األطراف المعنية

 تمكين المؤسسات بما يتيح لها تحمل
 مسؤولية أدائها من خالل تفويض

 المسؤوليات ومنحها صالحيات اتخاذ
القرارات المتعلقة بها

األهداف والخطط الوطنية

 الحاكمية واالداء
 المؤسسي

 والموارد وبناء
الكفـــــاءات

 الطلبة
 والخطط
 الدراسية
 والتعلم

االلكتروني

 الجودة
 واالعتمادات
 والتصنيفات

 المحلية
والعالمية

 البحث
 العلمي
 واالبداع
 واالبتكار

 والربط مع
الصناعـة

 البيئة
 الجامعية

والبنية التحتية

 المسؤولية
المجتمعية

 خطة تحفيز النمو
 االقتصادي األردني

2018-2022)

المحاور االستراتيجية لجامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية

(

 البرنامج التنموي
التنفيذي (2016-2018

 الخطة اإلستراتيجية
 لوزارة التعليم العالي

 والبحث العلمي
2019-2021

 الوصول الى تعليم عالي ذي جودة عالية قادر
 على أعداد كوادر بشرية تلبي احتياجات

 المجتمع الحالية والمستقبلية منافس
إقليميًا ودوليًا

 دعم البحث العلمي التطبيقي ورفع مستواه
 وربطه بأهداف التنمية الشاملة

والمستدامة

 تحسين مستوى خدمات الوزارة وإعادة
هندسة اإلجراءات وتبسيطها وأتمتتها

 رفع كفاءة وفعالية عمل المديريات
والوحدات التابعة للوزارة

بناء نظام للجودة والتطوير المؤسسي

 تجذير الثقافة المؤسسية المبنية على
مفهوم الخدمة وأخالقيات العمل

دعم البحث العلمي واالبتكار واالبداع والتميز

 تعزيز المسؤولية المجتمعية والشراكة مع
 الجامعات والمؤسسات التعليمية المحلية

والدولية والقطاع الخاص

تحقيق مبدأ تكافئ الفرص في التعليم

 بناء القدرات البشرية توفير البيئة الحاضنة
 وتأمين االحتياجات الضرورية لمنظومة

تعليمية سليمة

 تجذير مبدأ سيادة القانون في عمل الوزارة
 وتطبيق الحوكمة الرشيدة على كافة

 المستويات وتطوير التشريعات الناظمة
لعمل الوزارة ومؤسسات التعليم العالي

 توفير فرص تعليم عادلة ومتكافئة لجميع
الطلبة

(
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 الورقة النقاشية
 السابعة لجاللة الملك

 عبدهللا الثاني بن
الحسين المعظم

 برنامج النهضة الحكومي
2019-2020

خطة اللجنة الوطنية 
إلدماج التعلم اإللكتروني 
في برامج التعليم العالي

األردن 2025

 إستخدام أحدث األساليب التعليمية التي
 تشجع على الفهم والتفكير والفهم ال

 التلقين وتجمع بين العلم والعمل والنظرية
والتطبيق

 مواكبة التحديث والتطور والتكنولوجيا في
التعليم

 التركيز على القيم المجتمعية العالية واللغة
 العربية الثرية والتراث

تجويد مخرجات التعليم

تطوير المناهج الدراسية

 تنمية الموارد البشرية وتعزيز مهارات
قدرات المعلمين

تعزيز سيادة القانون

زيادة التشاركية في صياغة السياسات

 المحور البيداغوجي (أنواع التعلم االلكتروني
(والصيغ البنيوية المطلوب اتباعها

 محور البرامج األكاديمية والخطط الدراسية

محور التدريب

دولة القانون

دولة االنتاج

دولة التكافل

تحقيق االستدامة المالية وتقوية المؤسسات

تكافؤ الفرص

 الخطة التنفيذية
 لمخرجات اللجنة الملكية

 لتحديث المنظومة
السياسية

(محور تمكين الشباب)

(محور تمكين المرأة)

 االستراتيجية الوطنية
 للنزاهة ومكافحة

الفساد (2020-2025

محور الحوكمة االلكترونية

محور القدرات المؤسسية

محور وضمان الجودة

محور التمويل

تعزيز وجود الشباب في مواقع صنع القرار

 توسيع مشاركة الشباب في العمل
السياسي

(التثقيف السياسي للشباب)

تمكين الشباب ثقافيًا واجتماعيًا واقتصاديًا
(توعية الشباب لمحاربة الفكر المتطرف)

 تفعيل دور الشباب في المجتمعات المحلية
والمجتمع عمومًا

 تفعيل دور المرأة في المجتمعات المحلية
والمجتمع عمومًا

 تحسين األنماط الفكرية السائدة بما يخص
المرأة

 تفعيل منظومة النزاهة الوطنية وضمان
امتثال اإلدارة العامة لها

تعزيز كفاءة العمل الوقائي بمكافحة الفساد
 تعزيز كفاءة إدارة التحقيق والشكاوى

وتطويرها

 تعزيز إدارة الشراكات االستراتيجية المحلية
والدولية

تطوير القدرات المؤسسية والبشرية

(

(
)
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رؤية األردن (2025)

االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية (2016-2025)

نظام رقم 68 لسنة 2022 (نظام تنظيم ممارسة األنشطة الحزبية الطالبية في مؤسسات التعليم العالي)

خريطة طريق تحديث القطاع العام والبرنامج التنفيذي لها للسنوات -2022 2025

خطة تحفيز النمو االقتصادي (2018-2022)

البرنامج التنموي التنفيذي (2016-2020)

الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين

كتب التكليف السامي للحكومات

برنامج النهضة الحكومي (2019-2020)

قانون التعليم العالي رقم (17) لسنة 2018 وتعديالته

قانون جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية رقم (31) لسنة 1986

قانون الجامعات رقم (18) لسنة 2018 وتعديالته

قانون هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي المعدل بالقانون رقم (18) لسنة 2010

الخطط اإلستراتيجية السابقة للجامعة

الخطط اإلستراتيجية لقطاع التعليم العالي

 الدليل اإلرشادي للتخطيط االستراتيجي للدوائر الحكومية

الخطط اإلستراتيجية لعدد من الجامعات التي تحتل مراكز متقدمة بنظم التصنيف العالمي للجامعات

الخطة التنفيذية لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية

اإلستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد (2020-2025)

المراجع والمصادر

 الخطـــة اإلستراتيجيــــة
لجامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية

2022 - 2026
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