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 كلة في كليات ومراكز ووحدات ودوائر الجامعةاالجتماع مع اللجان الداخلية المش  

 في الجامعة االجتماع مع كافة العمداء ومدراء المراكز والوحدات والدوائر

 االستراتيجيةالخطة د العليا إلعدا تشكيل اللجنة
 

 االستراتيجيةالخطة تحديد منهجية إعداد 

 الستراتيجيةا الخطة محاوروالرؤية، الرسالة، القيم، تحديد  

 تحديد األهداف والمشاريع والشركاء من خالل كليات ومراكز ووحدات ودوائر الجامعة
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وأخذ التغذية  والمراكز والوحدات والدوائر في الجامعة للمراجعةالكليات  معالخطة  مناقشة مشروع

 الراجعة 

لواردة على التغذية الراجعة وإجراء التعديالت على ضوء المالحظات ا االطالع  

 للشركاء  االستراتيجيةلخطة الرؤية والرسالة والقيم والمحاور الرئيسة ل إرسال

 إقـــرار الخطة من قبل مجـلـس العـمـداء ومجلس الجامعة ومجلس األمناء

 نشر الخطة

 

 اللجنة العليا العداد الخطة االستراتيجيةمن قبل  الخطة مشروع إقـــرارمناقشة و
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 الرؤيـة

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

 

 الرسالة

التكنولوجية والتطبيقية لصناعة ونشر المعرفة وقيادة المجتمعات اإلنسانية تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة في المجاالت الطبية و

 وتنميتها وخلق بيئة تكنولوجية وعلمية محفزة للتميز واالبداع واالبتكار من خالل شراكات محلية وعالمية فاعلة

  

 الــقيم     

 .العدالة وتكافؤ الفرص 

 .النزاهة والشفافية 

 الفريق بروح والعمل التعاون. 

 والتشاركية التواصل الفعال. 

 والتحسين الجودة. 

 الريادة واالبتكار والتميز.واالبداع و 

 اإلنساني. التنوع احترام 
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 SWOTتحليل الرباعي ال

 

 نقاط القوة والضعف

 نقاط القوة
  مركزها المتقدم في مختلف التصنيفات العالمية و سمعة الجامعة األكاديمية. 
   ياب العنف الجامعيغواستقرار الجامعة األمني. 
  وجود أعضاء من هيئة التدريس متميزين في مجال البحث العلمي. 
   لنشر العلمياالدعم المادي للبحث العلمي وحوافز. 

  توفر كفاءات بشرية من اعضاء هيئة التدريس واالداريين. 

  والمساحات الخضراء للجامعة ةالجغرافي المساحة. 

   ستشفى الملك المؤسس(.)ممستشفى مرجعي جامعي وجود 

  تميز خريجي الجامعة في كافة التخصصات. 

  التنوع الكبير في الجسم الطالبي ووجود طلبة عرب وأجانب. 

  لخطط والبرامج الدراسيةل المستمر تطويرال. 

  على االبداع واالبتكار وريادة االعمال اعضاء هيئة التدريس والطلبة تحفيزوجود مراكز متخصصة لحث و. 

   أنظمة محوسبة متطورة تعنى بالجانب اإلداري واألكاديميوجود. 

  توافر برامج دعم مادي للطلبة من قروض ومنح وجرايات على مستوى البكالوريوس والدراسات العليا. 

  تعدد التخصصات العلمية والتطبيقية المطلوبة محليا وعالميا. 

  لتي تقدمها الجامعةوجود شراكات مع المجتمع المحلي وتعدد الخدمات ا. 

  وجود برامج الجودة واالعتمادات على المستويين اإلداري واألكاديمي. 

  )توافر تخصصات حصرية للجامعة على المستوى المحلي )الطب البيطري على سبيل المثال. 
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  وجود خطة ابتعاث واضحة لكافة الكليات والتخصصات في الجامعة. 

   الوحيد على المستوى المحليوجود مستشفى للطب البيطري هو. 

  وجود المفاعل النووي في الحرم الجامعة. 

  وجود أكبر عيادات لطب االسنان في الجامعة على المستوى المحلي. 

 
 

 نقاط الضعف
  لجامعة عن التجمعات السكانيةالنسبي لعد ب  ال. 
  في الجامعةالتسويق واالعالم  فعالية خطة إنخفاض. 
  كافي للتشبيك مع جهات ومؤسسات خارجية في مجال البحث العلمياالستغالل ال ضعف. 
  االبحاث التطبيقية الخادمة للمجتمع المحلي انخفاض نسبة. 
  البطء النسبي لعملية سير بعض المعامالت واالجراءات اإلدارية في الجامعة. 
  نقص في عدد مكاتب اعضاء هيئة التدريس. 
  خليسعة سكن الطالبات الدا محدودية. 
  وجود فجوة بين التدريب النظري والتدريب العملي في بعض التخصصات. 
  برامج التدريب والتطوير للموظفين محدودية. 
   إلحالل الوظيفي في الجامعةاخطة  تفعيلعدم. 
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 التحديات )التهديدات(و الفرص

 

 الفرص

  األمني لألردن.االستقرار 
 السمعة الدولية للجامعة. 

  للجامعة. الخارجية والمشاريع العديد من المنحتوفر 

  عدم وجود منافسين في بعض التخصصات والبرامج في اقليم

 الشمال.

 .التنافسية العالية لخريجي الجامعات في سوق العمل 

 جانبأعرب و نخريجي وجود. 

  جامعات ومذكرات تفاهم واتفاقيات بين الجامعة ووجود شراكات

 ة.ومؤسسات تعليمية عالمي

 حاجة السوق المحلي واالقليمي للتخصصات التطبيقية والبحثية. 

  وجود برامج التعاون الدولي مع منظمات وهيئات دولية مثل

 ايراسموس.
 

 

 

 التحديات )التهديدات(

  من عام آلخر. الثانوية العامةتباين مخرجات 

 ضعف إيرادات الرسوم الجامعية. 

 يس في مؤسسات التعليم وجود فرص جاذبة ألعضاء هيئة التدر

 .األخرىالعالي 

  المنافسة من مؤسسات تعليمية داخل وخارج االردن على استقطاب

 .الكادر األكاديمي والموظفين المؤهلين

  األخيرة وخاصة بعد تناقص اعداد الطلبة االجانب في االعوام

 .جائحة كورونا

 بين الجامعات والصناعة وجود فجوة. 

 ن الجامعات على المستوين االقليمي والدولي في المنافسة الشديدة بي

 .طلبةالاستقطاب 

  عدم استقرار التشريعات الناظمة للتعليم العالي في السنوات

 .األخيرة
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 الشركاء

  الديوان الملكي العامر   رئاسة الوزراء   وزارة التعليم العالي والبحث العلمي 

  وزارة التربية والتعليم   ليةوزارة الداخ    وزارة الخارجية وشؤون المغتربين 

  وزارة المالية   وزارة التخطيط والتعاون الدولي   وزارة الـزراعة 

  وزارة الـصحــة   والثروة المعدنية وزارة الـطـاقــة    وزارة العمل 

  وزارة البيئة   وزارة اإلدارة المحلية   وزارة المياه والري 

  وزارة الثقافة   وزارة الشباب   رة االقتصاد الرقمي والريادةوزا  

  
والتموين وزارة الصناعة والتجارة  

العامة واالسكان وزارة األشغال   وزارة العدل   غرفة صناعة االردن  

  
القيادة العامة للقوات المسلحة/مديرية التربية والتعليم 

 والثقافة العسكرية
  دائرة الجمارك العامة    المشتريات الحكوميةدائرة  

  يبة الدخل والمبيعاتدائرة ضر    
وضمان هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 

 جودتها
  واالبتكار صندوق دعم البحث العلمي  

  ديوان الخدمة المدنية   المجلس الطبي األردني   المجلس التمريضي األردني 

  المجلس األعلى للعلوم والتكنولوجيا   
المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي 

 االعاقة
  الجمعية العلمية الملكية 

  المؤسسة العامة للضمان االجتماعي   المؤسسة العامة للغذاء والدواء   هيئة الطاقة الذرية 

  البري هيئة تنظيم النقل    مستشفى الملك المؤسس عبدهللا الجامعي    الملكية  الطبيةالخدمات 

  والخاصة الرسمية الجامعات الحكومية    
)المهندسين، الممرضين،  المهنيةالنقابات   

......(األطباء،  
   اربدشركة كهرباء  

  شركة مصفاة البترول االردنية   شركة مدفوعاتكم    /دفاع المـدنيــالمديرية االمن العام  

  
وكالة االنباء االردنية ووكاالت االنباء والصحف 

 االلكترونية
  مركز تكنولوجيا المعلومات الوطني   لتطويراألردني للتصميم و امركز ال  

  
ــبد هللا الثــانـــي للتنمية  صـنــدوق الملـك ع

(KAFD) 
  ( مكتب(DAAD   مكتب Erasmus+ الوطني    

  المجلس الثقافي البريطاني  
المؤسسة االقتصادية واالجتماعية للمتقاعدين 

 العسكريين والمحاربين القدامى
 مركز التميز للخدمات المكتبية للجامعات االردنية الرسمية 

http://www.google.jo/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiGwrravIDKAhVDLhoKHQzGCWQQFggfMAA&url=http%3A%2F%2Fwww.heac.org.jo%2F&usg=AFQjCNGQCKEgd5euh3AqZs_MRqC5gVP74Q&bvm=bv.110151844,d.bGg
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 االستراتيجية الخطة محاور

  المؤسسي والموارد وبناء الكفـــــاءات الحاكمية واالداء المحور االستراتيجي األول 

 

  الطلبة والخطط الدراسية والتعلم االلكترونــــــــــــــــــــي المحور االستراتيجي الثاني 

 

  ةـالعالميو واالعتمادات والتصنيفات المحليــــــة الجودة المحور االستراتيجي الثالث 

 

  ةـــوالربط مع الصناعـ واالبتكار واالبداع البحث العلمي المحور االستراتيجي الرابع 

 

  ـــــةــــالجامعية والبنية التحتيــــــــــــــــــــــــــــــ البيئة المحور االستراتيجي الخامس 

 

  ــــــــــةـــــــــــــــــالمسؤولية المجتمعيــــــــــــــــــــــــــ المحور االستراتيجي السادس 
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 المحاور واالهداف االستراتيجية والفرعية

 :المؤسسي والموارد وبناء الكفـــــاءات داءالحاكمية واأل المحور االستراتيجي األول 
 

 -األهداف االستراتيجية المنبثقة عن المحور: 

 تطوير ورفع كفاءة اإلدارة الجامعية و تعزيز األداء المؤسسي وتقييمه.  -1

 -األهداف الفرعيـــــة:         

 و تحديث التشريعات النافذة )األنظمة والتعليمات( في الجامعة بما يتناسب مع متطلبات المرحلة. مراجعة وتطوير .1 

 الجامعة. كليات ومراكز ووحدات ودوائرتفعيل عملية تقييم األداء المؤسسي لكافة  .2 

 في الجامعة.، بحيث يشمل توثيق وتحسين جميع العمليات، باالضافة الى تمكين العاملين قيم الجامعة األساسية تطوير األداء المؤسسي وتعزيز .3 

 أتمتة اإلجراءات الخاصة بالعمليتين التدريسية واإلدارية. .4 

 

 تنمية وتدريب وتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتها.  -2

     -ة:ــــاألهداف الفرعي           

 الجامعة. كليات ومراكز ووحدات ودوائرتطوير الهيكل التنظيمي لكافة ة ومراجع .1 

 .ألعضاء الهيئة اإلدارية سنوية وضع خطة تدريب وتطوير .2 

 وضع خطة إحالل وظيفي لتأهيل القيادات اإلدارية. .3 

 امج األكاديمية ومواكبة تطوراتها.ألعضاء الهيئة التدريسية لتلبية احتياجات البرسنوية تدريب وتطوير و وابتعاث تعيينوضع خطة  .4 

 

 تعزيز االستقرار المالي للجامعة.  -3

 -األهداف الفرعيـــــة:             
 تطبيق خطة االستغالل األمثل للموارد في الجامعة. .1 
 والتمويل. لتوفير مصادر للدعماالنتاجية  والدوائر ، وتفعيل دور الكليات والمراكز والوحداتمعززةالبحث عن مصادر دخل  .2 
 مصادر الدخل للجامعة. لتنويعصندوق االستثمار تفعيل دور  .3 
 واللوازم المستهلكة. وخصوصا في مجاالت الطاقة والمياه ضبط النفقات وترشيدها .4 



11 
 

 

 :الطلبة والخطط الدراسية والتعلم االلكتروني المحور االستراتيجي الثاني 
 

 -األهداف االستراتيجية المنبثقة عن المحور: 

 

 مراجعة وتطوير الخطط والمساقات النظرية منها والتطبيقية.  -1
 -ة:ــــاألهداف الفرعيـ          

 .معايير االعتماد المحلية والدوليةتطوير الخطط الدراسية وبما يتواكب مع  .1 
 دعم وتطوير برامج الدراسات العليا. .2 

 

 تعظيم استخدام التكنولوجيا في التعليم.  -2
 -:ةــــاألهداف الفرعي             

 .. إدماج التعلم االلكتروني بشكليه االلكتروني الكامل والمدمج في كافة الخطط الدراسية للجامعة1 
 .بعد واستحداث وتطوير منصات خاصة بها̓. تطوير البنية التحتية الخاصة بالتعليم عن 2 

 

 .لديهم المهارات والمعارفتنمية إيجاد بيئة جامعية جاذبة للطلبة و  -3
            األهداف الفرعيــــة:-

 استقطاب الطلبة المتميزين واالستثمار فيهم ووضع الخطط والتشريعات الالزمة لذلك. .1 
 زيادة األنشطة الالمنهجية للطلبة في الجامعة. .2 
 ، وعرض قصص النجاح الخاصة بكل منهم.وتقوية وتعزيز العالقة معهم التواصل مع الطلبة الخريجين .3 
 وضع الخطط والبرامج الستقطاب الطلبة العرب واالجانب .4 

 

 

 

 

 



12 
 

 

 ةالعالميو واالعتمادات والتصنيفات المحليــــــة الجودة :المحور االستراتيجي الثالث 
 

 -األهداف االستراتيجية المنبثقة عن المحور: 

 

 .ات المحلية والعالمية لكافة البرامج األكاديميةتطبيق معايير الجودة واالعتماد المحلية والعالمية والحصول على االعتماد  -1

 

 -ة:ـــــاألهداف الفرعي          
 الحصول على االعتماد المحلي من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها لكافة التخصصات والبرامج في الجامعة. .1 
 معة.ية لكافة الكليات في الجامالحصول على شهادات االعتماد العال .2 

 

 .تطبيق معايير الجودة الشاملة لكافة اإلجراءات والعمليات االدارية  -2

 

 -:ةــــــاألهداف الفرعي          
 في الجامعة. في الكليات الحصول على شهادة الجودة اإلدارية ولكافة النواحي اإلدارية .1 
 جامعة.اإلجراءات والعمليات اإلدارية في اللكافة تطبيق نظام إدارة الجودة  .2 
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 ةـــوالربط مع الصناعـ واالبتكار واالبداع البحث العلمي :المحور االستراتيجي الرابع 
 

 

 -األهداف االستراتيجية المنبثقة عن المحور: 

 .االرتقاء والتميز بمستوى البحث العلمي  -1

 -:ةـــــاألهداف الفرعي          
 .حيث األولوية من ربط البحث العلمي باألهداف الوطنية .1 
 رفع كفاءة الجامعة لتكون من المراكز البحثية المتميزة. .2 
 في الجامعة. والطلبة تطوير قاعدة بيانات متكاملة وشاملة عن النشاطات البحثية ألعضاء الهيئة التدريسية .3 

 

 .تطوير والتميز و االبداع واالبتكاردعم ال  -2

 -:ةـــــاألهداف الفرعي          
 .البيئة األكاديمية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل المواهبتوفير  -1 

 .تشجيع أعضاء هيئة التدريس والطلبة على االبتكار والحصول على براءات االختراع -2
 التعاون مع القطاعين العام والخاص لالستفادة من الخبرات المؤهلة في الجامعة محلياً واقليمياً. -3 

 

 .تشبيك مع القطاع الصناعيزيادة التعاون وال -3

 -ة:ـــــاألهداف الفرعي         
 .مع مختلف قطاعات القطاع الصناعي محليا واقليمياتعزيز قنوات االتصال  .1 

 
لالستفادة من الخبرات  لهمتوفير التسهيالت الالزمة و ستشارية الخاصة بالقطاع الصناعي االتدريبية ووالتسويق خدمات الجامعة البحثية  .2

 لمراكز البحثية في الجامعة.وا
 

 تعزيز العالقة مع الجامعات والمؤسسات البحثية الخارجية. -4

 -ة:ـــــاألهداف الفرعي         

 البحث العلمي.ب الخاصةعقد االتفاقيات  .1

 .والطلبة يةالتدريس الهيئةالتبادل الثقافي ألعضاء ب الخاصةعقد االتفاقيات وبناء الشراكات  .2
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 عية والبنية التحتيـــــــــــــــــــــــــــــــــــةالجام البيئة

 

 -األهداف االستراتيجية المنبثقة عن المحور: 

 .عدالة ومساواةبالقيم االيجابية وتوفير بيئة جامعية مستقرة تتوافر فيها فرص النجاح والتميز العلمي،   -1
 

 -:األهداف الفرعية
 وضمان بيئة صحية وآمنة لجميع العاملين والطلبة. جتمع والبيئةنشر الوعي البيئي والثقافي بقضايا الم .1 
 .وتفعيل دورهم في المشاركة باتخاذ القرارلعاملين دى ال والمواطنةقيم االنتماء واإليجابية األساسية قيم التعزيز تنمية و .2 
 ذوي االحتياجات الخاصة من العاملين والطلبة.توفير بيئة داعمة ل .3 
 شخصية الطالب للنجاح والتفاعل مع المجتمع المحلي. صقللجتماعية والنفسية الداعمة توفير البيئة اال .4 
 توفير بيئة جامعية تلبي إحتياجات وتوقعات الطلبة العرب واألجانب. .5 
 .توفير وتعزيز البرامج واألنشطة التي من شأنها توعية الطلبة لمحاربة الفكر والسلوك المتطرف .6 
 واألنشطة التي من شأنها تثقيف الطلبة سياسيا. توفير وتعزيز البرامج .7 
 .الجامعي دور المرأة في المجتمع تعزيز .8 

 

 

 .المحافظة على عراقة الجامعة وفعالية التشغيلمع  ةلجامعل التحتيةاستكمال المباني والمنشآت والبنية  -2

 

           األهداف الفرعيــــــة:-
 تحتية للجامعة.البنية ال وتحديثالعمل على تطوير  .1 
 تحسين البيئة التعليمية والتكنولوجية وتوفير المساحات والتجهيزات الالزمة. .2 
 لكافة المرافق والمباني.والتحديث االستمرار في عمليات الصيانة  .3 
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 المسؤولية المجتمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــة :المحور االستراتيجي السادس 
 

 

 -راتيجية المنبثقة عن المحور: األهداف االست

 

 .المجتمع كافة وشرائحمع مؤسسات  فاعلةبناء شراكات مجتمع والبيئة، وزيادة مساهمة الجامعة في خدمة ال -1

 

 -األهداف الفرعية:
 دور الجامعة في مجال المسؤولية المجتمعية. تخطيط وتنسيق -1 
 .المجتمع المحليتعزيز الشراكة والتعاون مع مؤسسات  -2 
 لمجتمع المحلي.ل والبرامج الموجهةتفعيل دور النشاطات  -3 

 

 .خارجيةتعزيز العالقات وبناء الشراكات مع جهات  -2

 

 -األهداف الفرعية:
 . خارجيةالتوسع في عقد االتفاقيات وبناء الشراكات مع جهات  -1 
 .تعزيز عالقات التعاون مع الجهات المانحة )المشاريع الدولية( -2 
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 التنفيذية الخطة

 :المؤسسي والموارد وبناء الكفـــــاءات داءالحاكمية واأل المحور االستراتيجي األول 
 

 .تطوير ورفع كفاءة اإلدارة الجامعية و تعزيز األداء المؤسسي وتقييمه :1الهدف االستراتيجي 

 .تنمية وتدريب وتطوير الموارد البشرية ورفع كفاءتها :2الهدف االستراتيجي 

 .االستقرار المالي للجامعة تعزيز :3دف االستراتيجي اله
 

 -المشاريع التنفيذية المنبثقة عن المحور وأهدافه االستراتيجية والفرعية: 

 التكلفة وقت التنفيذ مؤشر األداء االستراتيجية  المشاريع الهدف الفرعي

 )دينار(

 المعنية بالتنفيذ الجهة

 الجهة الرئيسية في المشروع( *)

1.1.1 

تطةةةةةةوير و تحةةةةةةديث مراجعةةةةةةة و

التشةةةةةةريعات النافةةةةةةذة )األنظمةةةةةةة 

والتعليمةةةةات( فةةةةي الجامعةةةةة بمةةةةا 

 يتناسب مع متطلبات المرحلة.

  مراجعة التشريعات النافذة

)األنظمة والتعليمات( واجراء ما 

يلزم من تعديالت لمواكبة 

 التطورات.

 

  عةةةةةدد التشةةةةةريعات

التةةةةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةةةةم 

 .مراجعتها

1/1/2022-

31/12/2026  
حقايقدر ال  

 مجلس العمداء. 

  الكليات والمراكز والوحدات

 والدوائر.

 .وحدة شؤون المجالس* 

  مراجعة التعليمات الخاصة بالتعلم

 االلكتروني.

  اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدار

 .التعليمات

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 .الكليات 

  مركز التعلم االلكتروني ومصادر

 التعليم المفتوحة.*

 كاديمي مركز التطوير األ

 وضمان الجودة.

 .وحدة شؤون المجالس 

  مراجعة التعليمات الخاصة بالنشر

 والبحث العلمي.

  اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدار

 .التعليمات

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 .الكليات 

 *.عمادة البحث العلمي 

 .وحدة شؤون المجالس 
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1.1.2 

تطةةةةةةةةةةةةةوير األداء المؤسسةةةةةةةةةةةةةي 

لكافةةةةةة  هتفعيةةةةةل عمليةةةةةة تقييمةةةةةو

 رافق الجامعة.م

  توثيق وتحسين جميع العمليات في

 الجامعة.

 اجراء العملية 

  عةةةةةةةةةدد المرافةةةةةةةةةق

التةةةةةي تةةةةةم توثيةةةةةق 

 عملياتها.

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 .وحدة الموارد البشرية 

 .وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي 

  مركز التطوير األكاديمي

 *.وضمان الجودة

1.1.3 

الجامعةةةةة األساسةةةةية تعزيةةةةز قةةةةيم 

لةةةةةةةدي جميةةةةةةةع العةةةةةةةاملين فةةةةةةةي 

 الجامعة.

  عقد ورش بهدف تمكين العاملين

ونشر القيم االساسية وتعزيزها 

 بينهم.

 اجراء العملية 

  عةةةةةةةةةدد الةةةةةةةةةورش

 التي تم عقدها.

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

  المركز االستشاري للعلوم

 والتكنولوجيا.

 العالموحدة العالقات العامة وا* 

1.1.4 

أتمتةةةةةةةة اإلجةةةةةةةراءات الخاصةةةةةةةة 

بةةةةةةةةةةةةةةةةةالعمليتين التدريسةةةةةةةةةةةةةةةةةية 

 واإلدارية.

  باالنظمة أتمتة اإلجراءات الخاصة

بالعمليتين المحوسبة الخاصة 

 التدريسية واإلدارية.

  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد

األنظمةةةةةةةةةةةة/اإلجرا

ءات التةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةم 

 أتمتتها.

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 مركز تكنولوجيا المعلومات 

 *.واالتصاالت

  الكليات والمراكز والوحدات

 والدوائر.

1.2.1 
تطةةةوير الهيكةةةل التنظيمةةةي لكافةةةة 

 مرافق الجامعة.

  مراجعة وتحديث الهيكل التنظيمي

لكل كلية/مركز/وحدة/دائرة في 

الجامعة واجراء ما يلزم من 

 تعديالت.

  نسبة/عدد الهياكل

م تالتنظيمية التي 

 .مراجعتها وتعديلها
1/1/2022-

31/12/2026  
قدر الحقاي  

 .مجلس العمداء 

 .وحدة الموارد البشرية* 

 .وحدة الشؤون المالية 

 .وحدة شؤون المجالس 

1.2.2 

 

وضةةةع خطةةةة تةةةدريب 

 ألعضةةةةةةةاءوتطةةةةةةةوير 

 الهيئة اإلدارية

 وضع خطة التدريب لإلداريين 
 اصدار الخطة. 

 .عدد المتدربين 

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 لعلوم المركز االستشاري ل

 والتكنولوجيا.

 .وحدة الموارد البشرية* 

1.2.3 
وضةةةةةع خطةةةةةة إحةةةةةالل وظيفةةةةةي 

 لتأهيل القيادات اإلدارية.
  خطة لإلحالل الوظيفيوضع. 

 اصدار الخطة. 

  عةةةةةةدد الةةةةةةذين تةةةةةةم

تةةةةةةةةةأهيلهم وفةةةةةةةةةق 

 .خطة االحالل

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 .الوحدات االدارية 

 .الدوائر اإلدارية 

 ة الموارد البشرية.وحد* 

 .وحدة شؤون المجالس 

1.2.4 

تعيةةةةةين وابتعةةةةةاث وضةةةةةع خطةةةةةة 

تةةةةةةدريب وتطةةةةةةوير ألعضةةةةةةاء و

الهيئةةةةةةةةةةة التدريسةةةةةةةةةةية لتلبيةةةةةةةةةةة 

 وتطوير خطة تدريب وضع 

 ألعضاء هيئة التدريس.

 اصدار الخطة. 

 .عدد المتدربين 

1/1/2022-

31/12/2026  
حقايقدر ال  

 .مجلس العمداء 

 .الكليات 

  مركز التطوير األكاديمي

 *.وضمان الجودة
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احتياجةةةةةات البةةةةةرامج األكاديميةةةةةة 

 ومواكبة تطوراتها.

  لإليفاد سنويةخطة وضع. 

 اصدار الخطة. 

 .عدد الموفدين 

 .عدد المعينين 

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 .الكليات 

 .وحدة الموارد البشرية* 

 .وحدة الشؤون المالية 

 .وحدة شؤون المجالس 

     

1.3.1 
تفعيل خطة الجامعة حول 

 االستغالل األمثل للموارد

  تعميم الخطة على كافة الجهات

المعنية، ووضع السياسات الخاصة 

 لتطبيقها.

 .تعميم الخطة 

 .وضع السياسات 

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

  الكليات والمراكز والوحدات

 والدوائر.

 وحدة اللوازم المركزية.* 

 حدة الشؤون المالية.و* 

1.3.2 

، معززةالبحث عن مصادر دخل 

وتفعيل دور الكليات والمراكز 

والوحدات والدوائر االنتاجية 

 لتوفير مصادر للدعم والتمويل

  عمل دراسات جدوى للمشاريع

 المقترحة.

 .تنفيذ مشاريع استثمارية 

 االتفاقيات الخاصة بالعمليات  إبرام

اإلنتاجية والخدمية، ووضع 

 السياسات الناظمة لها.

  عةةةةةةةةدد دراسةةةةةةةةات

الجةةةةدوى التةةةةي تةةةةم 

 اجراءها.

  عةةةةةةةدد المشةةةةةةةاريع

 التي تم تنفيذها

  عةةةةةةدد االتفاقيةةةةةةات

 التي تم إبرامها.

 .وضع السياسات 

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

  الكليات والمراكز والوحدات

 والدوائر.

  المركز االستشاري للعلوم

 والتكنولوجيا.

  االميرة هيا للتقانات مركز

 الحيوية.

 .مركز الدراسات الدوائية 

  مركز الملكة رانيا لتكنولوجيا

 البيئة.

 .وحدة المشاغل الهندسية 

 .وحدة الشؤون المالية* 

1.3.3 
تفعيل دور صندوق االستثمار 

 لتنويع مصادر الدخل في الجامعة
 إنشاء مشاريع استثمارية  .عدد المشاريع 

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 .وحدة الشؤون المالية* 

 .وحدة شؤون المجالس 
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 الطلبة والخطط الدراسية والتعلم االلكتروني :المحور االستراتيجي الثاني 
 

 تطوير الخطط والمساقات النظرية منها والتطبيقية.مراجعة و :1الهدف االستراتيجي 

 تكنولوجيا في التعليم.تعظيم استخدام ال :2الهدف االستراتيجي 

 .المهارات والمعارف لديهمتنمية إيجاد بيئة جامعية جاذبة للطلبة و :3الهدف االستراتيجي 
 

 -المشاريع التنفيذية المنبثقة عن المحور وأهدافه االستراتيجية والفرعية: 

 

 التكلفة         وقت التنفيذ مؤشر األداء االستراتيجية  المشاريع الهدف الفرعي

 )دينار(   

 المعنية بالتنفيذ الجهة

 الجهة الرئيسية في المشروع( *)

2.1.1 

تطةةةوير الخطةةةط الدراسةةةية بمةةةا 

يتواكةةةةةةةةةةةب مةةةةةةةةةةةع معةةةةةةةةةةةايير 

االعتمةةةةةةةةةةةةةةةادات الوطنيةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والدولية.

  تطةةةوير الخطةةةط الدراسةةةية فةةةي

مختلةةةةةةةةةةةةةةةةةةةف البةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامج 

والتخصصةةةةةةةةةةةات لمرحلةةةةةةةةةةةة 

البكةةةةةةةةةةةةالوريوس لتواكةةةةةةةةةةةةةب 

التطةةةةةةةةةةةةةةةورات العالميةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .ومتطلبات السوق

 /عدد نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة

الخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

الدراسةةةةية التةةةةي 

تةةةةةةم مراجعتهةةةةةةا 

 .وتعديلها

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 .الكليات 

 .كلية الدراسات العليا 

  مركز التطوير األكاديمي

 .وضمان الجودة

 .وحدة القبول والتسجيل 

 *.لجنة الخطة الدراسية 

  تطةةةوير الخطةةةط الدراسةةةية فةةةي

مختلةةةف بةةةرامج وتخصصةةةات 

ات العليةةةةةةةا لتواكةةةةةةةب الدراسةةةةةة

التطةةةةةةةةةةةةةةةورات العالميةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .ومتطلبات السوق

  نسةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة/عدد

الخطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةط 

الدراسةةةةية التةةةةي 

تةةةةةةم مراجعتهةةةةةةا 

 .وتعديلها

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 .الكليات 

 *.كلية الدراسات العليا 

  مركز التطوير األكاديمي

 .وضمان الجودة

 .وحدة القبول والتسجيل 

2.1.2 
بةةةةةةةةةةرامج دعةةةةةةةةةةم وتطةةةةةةةةةةوير 

 الدراسات العليا.

 الدراسةةات  التوسةةع فةةي بةةرامج

العةةةةالي  االختصةةةةاصالعليةةةةا و

 في الطب وطب األسنان.

  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد

االخصةةةةةةةةةةةةائيين 

الةةةةةةةةةةةذين تةةةةةةةةةةةم 

 تخريجهم.
1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 *.كلية الطب 

 *.كلية طب االسنان 

 .كلية الدراسات العليا 

 .وحدة القبول والتسجيل 

 د البشرية.وحدة الموار 
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 .وحدة الشؤون المالية 

 .وحدة شؤون المجالس 

  فةةةةةةةةةةتح بةةةةةةةةةةرامج دكتةةةةةةةةةةوراه

بالشةةةةةةةةراكة مةةةةةةةةع جامعةةةةةةةةات 

 .عالمية

  عةةةةةةدد البةةةةةةرامج

 .التي تم فتحها

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 .الكليات 

 *.كلية الدراسات العليا 

  مركز التطوير األكاديمي

 .وضمان الجودة

 سجيل.وحدة القبول والت 

 .وحدة شؤون المجالس 

  فةةةةةتح بةةةةةرامج ماجسةةةةةتير فةةةةةي

مختلةةةةةةف الكليةةةةةةةات لمواكبةةةةةةةة 

التطةةةةةةةةةةةةةةةةورات الحديثةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 .ومتطلبات السوق

  عةةةةةةدد البةةةةةةرامج

 .التي تم فتحها

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 .الكليات 

 *.كلية الدراسات العليا 

  مركز التطوير األكاديمي

 .وضمان الجودة

 والتسجيل. وحدة القبول 

 .وحدة شؤون المجالس 

2.2.1 

إدمةةةةةةاج التعلةةةةةةيم االلكترونةةةةةةي 

بشةةةةةةكليه االلكترونةةةةةةي الكامةةةةةةل 

والمةةةةةدمج فةةةةةي كافةةةةةة الخطةةةةةط 

 .الدراسية للجامعة

  تنفيةةةذ خطةةةةة قةةةرارات مجلةةةةس

التعلةةةةةةيم العةةةةةةالي ومخرجةةةةةةات 

إلدمةةةةةةةةاج  الوطنيةةةةةةةةة اللجنةةةةةةةةة

فةةي بةةةرامج  اإللكترونةةةي الةةتعلم

 .التعليم العالي

  عدد/نسةةةةبة بنةةةةاء

قات التةةةةي المسةةةةا

تةةةةةةةةم تحويلهةةةةةةةةا 

 الكترونيا.

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 مجلس العمداء 

 .الكليات 

 .كلية الدراسات العليا 

  مركز التعلم االلكتروني

 ومصادر التعليم المفتوحة.

 .وحدة القبول والتسجيل 

2.2.2 

تطةةوير البنيةةة التحتيةةة الخاصةةة 

بعةةةةد واسةةةةتحداث ̓بةةةةالتعليم عةةةةن 

 هاوتطوير منصات خاصة ب

  تطةةوير البنيةةةة التحتيةةةة وتةةةوفير

األجهةةةةةةةةةةةةزة والتجهيةةةةةةةةةةةةزات 

والبةةةةةرامج وعقةةةةةد االتفاقيةةةةةات 

 الالزمة لذلك.

  شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء

 التجهيزات

  انجةةةاز مشةةةروع

تطةةةةةةوير البنيةةةةةةة 

 التحتية

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

  مركز التعلم االلكتروني

 ومصادر التعليم المفتوحة.

  مركز تكنولوجيا المعلومات

 االتصاالت.و

 دائرة العطاءات المركزية 

  اسةةةتحداث وتشةةةغيل المنصةةةات

 .الالزمة للعملية

  انجةةةةاز وتشةةةةغيل

 المنصات.

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .رئاسة الجامعة 

 .الكليات 

 .كلية الدراسات العليا 
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  مركز التعلم االلكتروني

 ومصادر التعليم المفتوحة.

  مركز تكنولوجيا المعلومات

 االت.واالتص

 .وحدة القبول والتسجيل 

2.3.1 

اسةةةةةتقطاب الطلبةةةةةة المتميةةةةةزين 

واالسةةةةةةةتثمار فةةةةةةةيهم ووضةةةةةةةع 

الخطةةةط والتشةةةريعات الالزمةةةةة 

 لذلك.

  وضةةةةةةةع الخطةةةةةةةط التسةةةةةةةويقية

واستصةةةةةةةةةةةةدار التعليمةةةةةةةةةةةةات 

لتشةةةةةةةجيع انضةةةةةةةمام الطلبةةةةةةةة 

 المتميزين الى الجامعة.

  اصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدار

 التعلميات

  عةةةةةةةدد الطلبةةةةةةةة

المتميةةةةةةةةةةةةةةةةةزين 

الةةةةةةةةةةةذين تةةةةةةةةةةةم 

 .استقطابهم

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .مجلس العمداء 

 .الكليات 

 .كلية الدراسات العليا 

 .عمادة شؤون الطلبة 

 .وحدة القبول والتسجيل 

 .وحدة شؤون المجالس 

2.3.2 
زيةةةةةةادة األنشةةةةةةطة الالمنهجيةةةةةةة 

 للطلبة في الجامعة.
  وضةةةةةةةةةع خطةةةةةةةةةة لالنشةةةةةةةةةطة

 الطالبية في الجامعة.

 وضع الخطة 

  عةةةةةدد االنشةةةةةطة

 ا.التي تم تنفيذه

1/1/2022-

31/12/2026  
 عمادة شؤون الطلبة.  يقدر الحقا

2.3.3 

التواصةةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةةةع الطلبةةةةةةةةةةةة 

وتقويةةةةةةة وتعزيةةةةةةز  الخةةةةةةريجين

، وعةةةةةةةرض العالقةةةةةةةة معهةةةةةةةم 

قصةةةص النجةةةاح الخاصةةةة بكةةةل 

 منهم.

  وضةةةةةع اليةةةةةة للتواصةةةةةل مةةةةةع

الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةة الخةةةةةةةةةةةةةةةةةريجين 

ومتةةةةةةابعتهم، وانشةةةةةةاء قاعةةةةةةدة 

 بيانات خاصة بهم.

 وضع االلية 

  عةةةةدد الخةةةةرجين

تم الةةةةةةةةةةذين يةةةةةةةةةة

التواصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةل 

 .معهم

1/1/2022-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 مكتب /عمادة شؤون الطلبة

 شؤون الخريجين.

 وحدة العالقات العامة واالعالم 

2.3.4 
اسةةةةةةةتقطاب الطلبةةةةةةةة العةةةةةةةرب 

 واالجانب
  وضةةةةةةةع خطةةةةةةةط السةةةةةةةتقطاب

 الطلبة العرب واألجانب.

 وضع الخطط 

  نسةةةةةةبة الزيةةةةةةادة

فةةي عةةدد الطلبةةة 

العةةةةةةةرب عبةةةةةةةد 

 وضع الخطط.

1/1/0222-

31/12/2026  
 يقدر الحقا

 .رئاسة الجامعة 

 .عمادة شؤون الطلبة 

 .وحدة القبول والتسجيل 
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 العالميةو واالعتمادات والتصنيفات المحليــــــة الجودة :المحور االستراتيجي الثالث 

 

 .عتمادات المحلية والعالمية لكافة البرامج األكاديميةتطبيق معايير الجودة واالعتماد المحلية والعالمية و الحصول على اال :1الهدف االستراتيجي 

 اإلدارية.تطبيق معايير الجودة الشاملة لكافة اإلجراءات والعمليات  :2الهدف االستراتيجي 
 

 -المشاريع التنفيذية المنبثقة عن المحور وأهدافه االستراتيجية والفرعية: 

االستراتيجية  المشاريع الهدف الفرعي داءمؤشر األ   التكلفة وقت التنفيذ 

 )دينار(

المعنية بالتنفيذ الجهة  

الجهة الرئيسية في المشروع( *)  

3.1.1 

الحصةةةةةةةول علةةةةةةةى االعتمةةةةةةةاد 

المحلةةةةةةي مةةةةةةن هيئةةةةةةة اعتمةةةةةةاد 

مؤسسةةةةةةةات التعلةةةةةةةةيم العةةةةةةةةالي 

وضةةةةةةةةةمان جودتهةةةةةةةةةا لكافةةةةةةةةةة 

التخصصةةةةةات والبةةةةةرامج فةةةةةي 

 الجامعة.

  االسةةتمرار فةةةي الحصةةول علةةةى

االعتمةةةةةةةةاد الخةةةةةةةةاص لكافةةةةةةةةة 

ج والتخصصةةةةةات فةةةةةي البةةةةةرام

 الجامعة.

  عةةةةةةةدد البةةةةةةةرامج

والتخصصةةةةةةةةةات 

الخاصةةةةةلة علةةةةةى 

االعتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاد 

 الخاص.

  عةةةةةةةدد البةةةةةةةرامج

والتخصصةةةةةةةةةات 

التةةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةةم 

 تجميدها/ايقافها.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 مجلس العمداء 

 .الكليات 

 .كلية الدراسات العليا 

  مركز التطوير األكاديمي

 *وضمان الجودة.

 .وحدة القبول والتسجيل 

  الحصةةةول علةةةى شةةةهادة ضةةةمان

 .الجودة لكل كلية في الجامعة

  الحصةةةةةول علةةةةةى

 .الشهادة

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 مجلس العمداء  

 .الكليات 

  مركز التطوير األكاديمي

 *.وضمان الجودة

 .وحدة القبول والتسجيل 

 .وحدة المكتبة 

3.1.2 

الحصةةةةةةةةول علةةةةةةةةى شةةةةةةةةهادات 

يةةةةةةةةة لكافةةةةةةةةة ماالعتمةةةةةةةةاد العال

 ت في الجامعة.الكليا

  الحصةةةةةول علةةةةةى االعتمةةةةةادات

الدوليةةةةةةةة لمختلةةةةةةةةف الكليةةةةةةةةات 

 )البرامج والتخصصات(

  عةةةدد االعتمةةةادات

التةةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةةم 

 .الحصول عليها
1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 مجلس العمداء  

 .الكليات* 

  مركز التطوير األكاديمي

 .وضمان الجودة

3.2.1 
الحصةةةول علةةةى شةةةهادة الجةةةودة 

اإلداريةةةةةةةة ولكافةةةةةةةة النةةةةةةةواحي 
  خطةةةةة للحصةةةةول علةةةةى شةةةةهادة

 21001الجةةةةةةةةةةةةودة االيةةةةةةةةةةةةزو 

  الحصةةةةةول علةةةةةى

 .الشهادة

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 

 .الكليات والعمادات 
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فةةةةةةي  فةةةةةةي الكليةةةةةةات اإلداريةةةةةةة

 الجامعة.

، الخةةةةاص بالكليةةةةات االكاديميةةةةة

 وحوسبة إجراءاتها.
  التطوير األكاديمي مركز

 *.وضمان الجودة

  مركز تكنولوجيا المعلومات

 واالتصاالت.

  الحصةةةول علةةةى شةةةهادة االيةةةزو

وحوسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبة ، 22001

 إجراءاتها.

  الحصةةةةةول علةةةةةى

 .الشهادة

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 دائرة التغذية.* 

  مركز التطوير األكاديمي

 .وضمان الجودة

  مركز تكنولوجيا المعلومات

 صاالت.واالت

3.2.2 

تطبيةةةةةةق نظةةةةةةام إدارة الجةةةةةةودة 

اإلجةةةةراءات والعمليةةةةات لكافةةةةة 

 اإلدارية في الجامعة.

 

  االسةةةتمرار فةةةي شةةةهادة الجةةةودة

 2015-9001االيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزو 

، 2026-2022لألعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوام 

وتعميمهةةةةا علةةةةى كافةةةةة مرافةةةةق 

وحوسةةةةةبة ، الجامعةةةةةة اإلداريةةةةةة

 .إجراءاتها

 

  الحصةةةةةول علةةةةةى

 .الشهادة

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 حقاال

 .رئاسة الجامعة 

 الكليات و المراكز والوحدات  

 والدوائر.

  مركز التطوير األكاديمي

 *.وضمان الجودة

  مركز تكنولوجيا المعلومات

 واالتصاالت.
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 والربط مع الصناعـة واالبتكار واالبداع البحث العلمي :المحور االستراتيجي الرابع 

 

 .يز بمستوى البحث العلمياالرتقاء والتم :1الهدف االستراتيجي 

 .الحث على التطوير والتميز و االبداع واالبتكار :2الهدف االستراتيجي 

 .زيادة التعاون والتشبيك مع القطاع الصناعي :3الهدف االستراتيجي 

 مع الجامعات والمؤسسات البحثية الخارجية. عزيز العالقاتت :4الهدف االستراتيجي 
 

 -منبثقة عن المحور وأهدافه االستراتيجية والفرعية: المشاريع التنفيذية ال

 وقت التنفيذ مؤشر األداء االستراتيجية  المشاريع الهدف الفرعي
 التكلفة        

 )دينار(   

 المعنية بالتنفيذ الجهة

 الجهة الرئيسية في المشروع( *)

4.1.1 
ربةةط البحةةث العلمةةي باألهةةداف 

 .من حيث األولوية الوطنية

 فة ربةةةط لالهةةةداف وضةةةع مصةةةفو

الوطنيةةةةة ليةةةةتم ربطهةةةةا مةةةةع كةةةةل 

 بحيث علمي يتم تقديمه.

  عةةةةدد االبحةةةةاث

التةةي تةةم ربطهةةا 

باالهةةةةةةةةةةةةةةةةةداف 

 .الوطنية

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 الكليات 

 .عمادة البحث العلمي* 

4.1.2 
تطةةةةةةةةةةوير البيئةةةةةةةةةةة البحثيةةةةةةةةةةة 

 .للجامعة

  تطةةةةوير كافةةةةة المراكةةةةز البحثيةةةةة

 ورفةةةةدها بةةةةالتجهيزات واالجهةةةةزة

 المتطورة.

  تةةةوفير التةةةدريب الةةةالزم للكةةةوادر

 البحثية في الجامعة.

  عةةةةةدد االجهةةةةةزة

التةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةم 

 .شراءها

  عةةةةةدد الكةةةةةوادر

التةةةةةةةةي تلقةةةةةةةة  

 تدريب

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 .الكليات 

 .عمادة البحث العلمي* 

 .المراكز البحثية 

 دائرة العطاءات المركزية 

4.1.3 

تطةةةوير قاعةةةدة بيانةةةات متكاملةةةة 

لة عةةةةةةةةن النشةةةةةةةةاطات وشةةةةةةةةام

البحثيةةةةةةةةة ألعضةةةةةةةةاء الهيئةةةةةةةةة 

 التدريسية في الجامعة.

  انشةةةةةاء قاعةةةةةةدة بيانةةةةةةات شةةةةةةاملة

للنشةةةةةاطات واالبحةةةةةاث العلميةةةةةة 

العضةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةة التةةةةةةةةةدريس 

والطلبةةةةةة فةةةةةي الجامعةةةةةة، تكةةةةةون 

 متوفرة للجميع لالستفادة منها.

  حوسةةةةبة قاعةةةةدة

 البيانات.

  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد

االبحةةةةةاث/االور

اق العلميةةةةةةةةةةةةةةةة 

الوجةةةةةةودة فةةةةةةي 

 اناتقاعدة البي

 عدد الباحثين 

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 .الكليات 

 .عمادة البحث العلمي* 

 .المراكز البحثية 

  مركز تكنولوجيا المعلومات

 واالتصاالت.

  مركز التميز والمشاريع

 اإلبداعية.
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4.2.1 

توووووووووفير البيئووووووووة األكاديميووووووووة 
الداعموووووووة لإلبوووووووداع والتميوووووووز 

 .واالبتكار وصقل المواهب

 ت ووتوووووووفير وضووووووع التسووووووهيال
 سبل الدعم للطلبة المتميزين.

  عةةةةةدد الطةةةةةالب

المتميةةةةةةةةةةةةةةةةزين 

الةةةذين تةةةم تقةةةديم 

 الدعم لهم.

  

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 .الكليات 

 .عمادة البحث العلمي* 

 .المراكز البحثية 

  مركز التميز والمشاريع

 اإلبداعية.

4.2.2 

تشةةةةةةةةةةجيع أعضةةةةةةةةةةاء هيئةةةةةةةةةةة 

التةةةةةةةةدريس والطلبةةةةةةةةة علةةةةةةةةى 

ول علةةةةةةةى االبتكةةةةةةةار والحصةةةةةةة

 براءات االختراع

  وضووووووع التسووووووهيالت ووتوووووووفير
سووووووبل الوووووودعم العضوووووواء هيئووووووة 

 التدريس والطلبة.

  عةةةةةدد الطةةةةةالب

المتميةةةةةةةةةةةةةةةةزين 

الةةةذين تةةةم تقةةةديم 

 الدعم لهم.

  العضوووواء عةةةةدد
 هيئووووة التوووودريس
المتميةةةةةةةةةةةةةةةةزين 

الةةةذين تةةةم تقةةةديم 

 الدعم لهم.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 .الكليات 

 .عمادة البحث العلمي 

 كز البحثية.المرا 

  مركز التميز والمشاريع

 اإلبداعية.

4.2.3 

التعةةةةاون مةةةةع القطةةةةاعين العةةةةام 

والخةةةةةةةةاص لالسةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةن 

الخبةةةةةةةةةرات المؤهلةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةي 

 الجامعة محلياً واقليمياً.

  وضةةةةةةع خطةةةةةةة تسةةةةةةويقة لكافةةةةةةة

الخةةةةةدمات والخبةةةةةرات المتةةةةةوفرة 

فةةةةةةي الجامعةةةةةةة و التةةةةةةي يمكةةةةةةن 

تقةةةةةةةةةديمها للقطةةةةةةةةةاعين العةةةةةةةةةةام 

والخةةةةةةةاص، وتشةةةةةةةمل طباعةةةةةةةة 

بروشةةةورات، نشةةةر علةةةى مواقةةةع 

التواصةةةةةةةةةةةةةةةل واالجتمةةةةةةةةةةةةةةةاعي 

 والمواقع اإلخبارية.

 .وضع الخطة 

  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد

االستشةةةةةةةةةةارات 

التةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةم 

 تقديمها.

  عةةةةدد الةةةةدورات

 .التي تم عقدها

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 .الكليات 

 .عمادة البحث العلمي 

 .المراكز البحثية 

  مركز التميز والمشاريع

 اإلبداعية.

4.3.1 

قنةةةةوات االتصةةةةال مةةةةع  تعزيةةةةز

مختلةةةةةةةف قطاعةةةةةةةات القطةةةةةةةاع 

 الصناعي محليا واقليميا

  وضةةةع قائمةةةة مةةةن كافةةةة مكونةةةات

القطةةةةاع الصةةةةناعي الةةةةذي يمكةةةةن 

للجامعةةةةةةة تقةةةةةةديم خةةةةةةدمات لةةةةةةه، 

 ووضع خطة للتواصل معه.

  عةةةةةدد الجهةةةةةات

الصةةةناعية التةةةي 

تةةةةةةم التواصةةةةةةل 

 معها.

  عةةةةةدد الجهةةةةةات

الصةةةناعية التةةةي 

تةةةةةةةةةةةم ابةةةةةةةةةةةرام 

اتفاقيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 تعاون معها.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 .الكليات 

 .عمادة البحث العلمي 

 .المراكز البحثية 

  مركز التميز والمشاريع

 اإلبداعية.
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4.3.2 

تسةةةةةةةويق خةةةةةةةدمات الجامعةةةةةةةة 

تدريبيةةةةةةةةةةةةةةةةةةة والالبحثيةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

ستشةةةةةةةةةةةةةارية الخاصةةةةةةةةةةةةةة االو

تةةةةةوفير و بالقطةةةةةاع الصةةةةةناعي 

 لهةةةةةةةةمالتسةةةةةةةةهيالت الالزمةةةةةةةةة 

لالسةةةةةةةةتفادة مةةةةةةةةن الخبةةةةةةةةرات 

فةةةةةةةةةةي والمراكةةةةةةةةةز البحثيةةةةةةةةةة 

 الجامعة.

  وضةةةةةةع خطةةةةةةة تسةةةةةةويقة لكافةةةةةةة

الخةةةةةةةةةةةةةدمات واالستشةةةةةةةةةةةةةارات 

والةةةدورات التدريبيةةةة التةةةي يمكةةةن 

للجامعةةةةةةةةةة تقةةةةةةةةةديمها للقطةةةةةةةةةاع 

الصةةةةةةةناعي، وتشةةةةةةةمل طباعةةةةةةةة 

بروشةةةورات، نشةةةر علةةةى مواقةةةع 

التواصةةةةةةةةةةةةةةةل واالجتمةةةةةةةةةةةةةةةاعي 

 والمواقع اإلخبارية.

 .وضع الخطة 

  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد

االستشةةةةةةةةارات. 

التةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةم 

 تقديمها.

  عةةةةدد الةةةةدورات

 ها.التي تم عقد

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 .الكليات 

 .عمادة البحث العلمي 

 .المراكز البحثية 

  مركز التميز والمشاريع

 اإلبداعية.

  المركز االستشاري للعلوم

 والتكنولوجيا.

 .رئاسة الجامعة 

 .وحدة العالقات العامة واالعالم 

4.4.1 
 ةصةةةةةةةةاخالعقةةةةةةةةد االتفاقيةةةةةةةةات 

 .البحث العلميب

  مةةةع االتفاقيةةةات التوسةةةع فةةةي عقةةةد

الجامعةةةةات والمؤؤسةةةةات البحثيةةةةة 

 الخارجية.

  عةةةدد االتفاقيةةةات

 التي تم عقدها.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 رئاسة الجامعة 

 عمادة البحث العلمي.* 

 .الكليات والمراكز 

4.4.2 

عقةةةةةةةةةةد االتفاقيةةةةةةةةةةات وبنةةةةةةةةةةاء 

الشةةةةةراكات الخاصةةةةةة بالتبةةةةةادل 

الثقةةةةةةةةافي ألعضةةةةةةةةاء الهيئةةةةةةةةة 

 ة.التدريسية والطلب

  تعزيةةةةةةةز أطةةةةةةةر التعةةةةةةةاون مةةةةةةةع

الجامعةةةةةةةات العالميةةةةةةةة، لزيةةةةةةةادة 

فةةةرص التبةةةادل الثقةةةافي العضةةةاء 

 هيئة التدريس والطلبة.

  عةةةةةدد أعضةةةةةاء

هيئةةةةة التةةةةدريس 

الةةةةةذين التحقةةةةةو 

ببةةةرامج التبةةةادل 

 الثقافي.

  عةةةةةةةدد الطلبةةةةةةةة

الةةةةةذين التحقةةةةةو 

ببةةةرامج التبةةةادل 

 الثقافي.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةةةةدر 

 الحقا

 رئاسة الجامعة 

 ة البحث العلمي.عماد 

 مكتب العالقات الدولية. * 

 .الكليات والمراكز 
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 ــــــــــــــــــةالجامعية والبنية التحتيـــــــــــــــــ البيئة المحور االستراتيجي الخامس 

 

 .عدالة ومساواةبيجابية القيم اال وتوفير بيئة جامعية مستقرة تتوافر فيها فرص النجاح والتميز العلمي،  :1الهدف االستراتيجي 

 .المحافظة على عراقة الجامعة وفعالية التشغيلاستكمال المباني والمنشآت والبنية األساسية للمدينة الجامعية مع  :2الهدف االستراتيجي 
 

 -المشاريع التنفيذية المنبثقة عن المحور وأهدافه االستراتيجية والفرعية: 

 التكلفة         وقت التنفيذ مؤشر األداء ية االستراتيج المشاريع الهدف الفرعي

 )دينار(   

 المعنية بالتنفيذ الجهة

 الجهة الرئيسية في المشروع( *)

5.1.1 

نشةةةةر الةةةةوعي البيئةةةةي والثقةةةةافي 

 بقضةةةةةةةةايا المجتمةةةةةةةةع والبيئةةةةةةةةة
ضوووومان بيئووووة صووووحية وآمنووووة و

 لجميع العاملين والطلبة.

  عقةةةةةد حةةةةةوارات وورش تهةةةةةدف

امةةةة الةةةى نشةةةر ثقافةةةة السةةةالمة الع

والصةةةةحة المهنيةةةةة فةةةةي الجامعةةةةة 

 .والمجتمع

  عةةةةدد الةةةةدورات

 التي تم عقدها

  طباعةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة

 بروشورات

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

  دائرة السالمة العامة والصحة

 المهنية.*

 .وحدة العالقات العامة واالعالم 

 الرفاه الصحي. اتإنشاء عياد 

)عيةةةةادة وقةةةةف التةةةةدخين، عيةةةةادة 

 التغذية(

 ادةانشاء العي 

  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد

المةةةراجعين مةةةن 

الطلبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والعاملين

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 
 .عمادة شؤون الطلبة * 

 .كلية الطب 

 .كلية التمريض 

 .كلية الصيدلة 

 .المركز الصحي 

5.1.2 

تنميوووة وتعزيوووز القووويم األساسوووية 
اإليجابيووووووووة وقوووووووويم االنتموووووووواء 
 والمواطنوووووووة لووووووودى العووووووواملين

ورهةةةةم فةةةةي وتفعيةةةةل د والطلبووووة

 .المشاركة باتخاذ القرار

  عقةةةةةةةةةةةةةةةةةد ورش و أنشةةةةةةةةةةةةةةةةةطة

واحتفةةةةةاالت تهةةةةةدف الةةةةةى نشةةةةةر 

القةةةةةةةةيم األخالقيةةةةةةةةة والوطنيةةةةةةةةة 

وتعزيزهةةةةا فةةةةي كافةةةةة المحافةةةةةل 

والنشةةةةةاطات وااليةةةةةام واالعيةةةةةاد 

 الدينية والوطنية.

  عةةةةةةدد الةةةةةةورش

التةةةي تةةةم عقةةةدها 

 للطلبة.

  عةةةةدد االنشةةةةطة

 التي تم عقدها

  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد

االحتفةةةةةةةةةةةةةةاالت 

الدينيةةة التةةي تةةم 

 قدها.ع

  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد

االحتفةةةةةةةةةةةةةةاالت 

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 
 .عمادة شؤون الطلبة * 

 وحدة العالقات العامة واالعالم 

* 
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الوطنيةةةةةة التةةةةةي 

 تم عقدها.

5.1.3 

ذوي لوووووو توووووووفير بيئووووووة داعمووووووة
االحتياجوووووووات الخاصوووووووة مووووووون 

 العاملين والطلبة.

  تةةةةةةةةوفير التسةةةةةةةةهيالت والةةةةةةةةدعم

والمرافةةةةةةةةق الخاصةةةةةةةةة بةةةةةةةةذوي 

 الحتياجات الخاصة.ا

  عةةةةدد الخةةةةدمات

التةةةةةةةةةةةي يةةةةةةةةةةةتم 

 تقديمها

  عةةةةةدد الطةةةةةالب

او العةةةةةةةةةةةةةاملين 

الةةةةةةةةةةذين تةةةةةةةةةةم 

 مساعدتهم

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 
 .عمادة شؤون الطلبة 

  دائرة السالمة العامة والصحة

 المهنية.*

 .وحدة العالقات العامة واالعالم 

5.1.4 

تووووووووفير البيئوووووووة االجتماعيوووووووة 
 نفسوووية الداعموووة علوووى صوووقلوال

شخصةةةةةةةية الطالةةةةةةةب للنجةةةةةةةاح 

والتفاعةةةةةةةةةل مةةةةةةةةةع المجتمةةةةةةةةةع 

 المحلي.

  وضةةةةةةةةةةةع خطةةةةةةةةةةةة لالنشةةةةةةةةةةةطة

االجتماعيةةةةةةة الشةةةةةةراك الطلبةةةةةةة 

بهةةةةا، والخاصةةةةة بةةةةربط الطالةةةةب 

 بالمجتمع المحلي.

  انشةةةةاء برنةةةةامج دعةةةةم اجتمةةةةاعي

 ونفسي في الجامعة

  عةةةةدد االنشةةةةطة

 التي تم عقدها

  انشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء

 البرنامج.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 
 .الكليات 

 .عمادة شؤون الطلبة * 

5.1.5 

توووووووفير بيئووووووة جامعيووووووة تلبووووووي 
إحتياجوووووات وتوقعوووووات الطلبوووووة 

 العرب واألجانب.

  تكليووووف مكتووووب الطلبووووة العوووورب
وضوووع خطوووة سووونوية واألجانوووب ب

 شاملة.

 ضع الخطة.و 

  أعةةةةةداد الطلبةةةةةة

العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرب 

 واألجانب.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 سة الجامعة.رئا 
 .الكليات 

 .عمادة شؤون الطلبة * 

 .وحدة العالقات العامة واالعالم 

 .مكتب العالقات الدولية 

5.1.6 

توووووووووفير وتعزيووووووووز البوووووووورامج 
واألنشوووووطة التوووووي مووووون شوووووأنها 
توعيوووة الطلبوووة لمحاربوووة الفكووور 

 والسلوك المتطرف.

  وضوووع خطوووة لالنشوووطة الخاصوووة
بتوعيووووووووة الطالووووووووب باالفكووووووووار 

 وأسووواليبوالسووولوكات المتطرفوووة 
 نبذها وعدم االنخراط بها.

 .وضع الخطة 

  عةةةةدد األنشةةةةطة

 اتاليةةةةةةةةةةةةةةةعوالف

 التي تم عقدها.

 عدد الطلبة . 

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 
 .الكليات 

 .عمادة شؤون الطلبة * 

 .وحدة العالقات العامة واالعالم 

5.1.7 

توووووووووفير وتعزيووووووووز البوووووووورامج 
واألنشوووووطة التوووووي مووووون شوووووأنها 

 يف الطلبة سياسيا.تثق

  وضوووع خطوووة لالنشوووطة الخاصوووة
بتوعيوووووووووة الطالوووووووووب وتثقيفووووووووو  

 سياسيا.

 .وضع الخطة 

  عةةةةدد األنشةةةةطة

 اتعاليةةةةةةةةةةةةةةةوالف

 التي تم عقدها.

 عدد الطلبة. 

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 
 .الكليات 

 .عمادة شؤون الطلبة * 

 .وحدة العالقات العامة واالعالم 

5.1.8 
المووووووووورأة فوووووووووي تفعيووووووووول دور 

 المجتمع
  وضوووووووووووع خطوووووووووووة لالنشوووووووووووطة

والمحاضووورات والفعاليوووات التوووي 
 .وضع الخطة 

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا
 معة.رئاسة الجا 
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موووووون شووووووأنها تحسووووووين األنموووووواط 
الفكريوووووة السوووووائدة بموووووا يخووووو  
المووووورأبذ ونبوووووذ العنوووووف المبنوووووي 

 على النوع االجتماعي

  عةةةةدد األنشةةةةطة

والفعاليةةةةةةةةةةةةةةةات 

 التي تم عقدها.

 .عدد الحضور 

  ،الكليات، المراكز، الوحدات

 الدوائر.

 .عمادة شؤون الطلبة * 

  وحدة العالقات العامة

 *واالعالم.

5.2.1 
البنيوووووووووة  وتحوووووووووديثتطووووووووووير 

 التحتية للجامعة.

  مشةةةروع مبنةةةى للمركةةةز الصةةةحي

االسةةةةنان )بةةةةديل طةةةةب وعيةةةةادات 

 .عن مباني اربد(

 
 تمديد عقد االستئجار( أو)بناء مبنى جديد 

  وضةةةةع دراسةةةةة

 جدوىال

 طرح العطاء 

 بناء المبنى 

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .كلية الطب/المركز الصحي 

 .كلية طب االسنان 

 * .وحدة المشاريع الهندسية 

 .وحدة التشغيل والصيانة 

 .وحدة المشاغل الهندسية 

 .وحدة اللوازم المركزية 

 .وحدة الشؤون المالية 

 دائرة العطاءات المركزية 

  الشمسةةةةةةةةية مشةةةةةةةةروع الطاقةةةةةةةةة

(20mw.) 

  اكمةةةال وتشةةةغيل

 المشروع

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 * .وحدة المشاريع الهندسية 

 .وحدة التشغيل والصيانة 

 .وحدة اللوازم المركزية 

 .وحدة الشؤون المالية 

 .دائرة العطاءات المركزية 

  مشةةةةةةةةةروع محطةةةةةةةةةة كهربةةةةةةةةةاء

 .رئيسية حديثة

  وضةةةةع دراسةةةةة

 الجدوى

 طرح العطاء 

 محطةبناء ال 

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .وحدة المشاريع الهندسية 

 * .وحدة التشغيل والصيانة 

 .وحدة اللوازم المركزية 

 .وحدة الشؤون المالية 

 .دائرة العطاءات المركزية 

  التوسةةةةةةةةةةع فةةةةةةةةةةي المسةةةةةةةةةةاحات

 الخضراء في الجامعة

  1000زراعةةةةةة 

 شجرة جديدة

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 دمات واالنتاج الزراعي.*وحدة الخ 

 .وحدة المشاريع الهندسية 

  .وحدة التشغيل والصيانة 

 .وحدة اللوازم المركزية 

 .وحدة الشؤون المالية 

 .دائرة العطاءات المركزية 
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5.2.2 

تحسووووووووين البيئووووووووة التعليميووووووووة 
والتكنولوجيووووووووووووووة وتوووووووووووووووفير 
المسووووووووووواحات والتجهيوووووووووووزات 

 الالزمة.

 ت اانشةةةةاء مجموعةةةةة مةةةةن القاعةةةة

 Smartذكيةةةةةة )التدريسةةةةةية ال

Rooms) 

 طرح العطاء 

  عةةةةةدد القاعةةةةةات

التةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةم 

 انشاءها.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

  مركز تكنولوجيا المعلومات

 واالتصاالت.

 وحدة المشاريع الهندسية* . 

 وحدة التشغيل والصيانة. 

 وحدة اللوازم المركزية. 

 .وحدة الشؤون المالية 

 .دائرة العطاءات المركزية 

 اتنشةةةةةةةةاطال عةةةةةةةةاتتحةةةةةةةةديث قا 

ة والخةةةةةةدمات المتعلقةةةةةةة طالبيةةةةةةال

 بها.

 طرح العطاء 

  عةةةةةدد القاعةةةةةات

التةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةم 

 تحديثها

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .عمادة شؤون الطلبة 

 وحدة المشاريع الهندسية* . 

 وحدة التشغيل والصيانة. 

 وحدة اللوازم المركزية. 

 .وحدة الشؤون المالية 

 .دائرة العطاءات المركزية 

5.2.3 

االسةةةةةةةةتمرار فةةةةةةةةي عمليةةةةةةةةات 

لكافةةةةةةةة والتحةةةةةةةديث الصةةةةةةةيانة 

 المرافق والمباني.

  مشةةةةروع تحةةةةديث شةةةةبكة الميةةةةاه

 .الرئيسية

  تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديث

 .الشبكة

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .وحدة المشاريع الهندسية 

 * .وحدة التشغيل والصيانة 

 .وحدة اللوازم المركزية 

 .دائرة العطاءات المركزية 

  كافةةةةةة مرافةةةةةق متابعةةةةةة صةةةةةيانة

 .ومباني الجامعة

  عةةةةةةدد المبةةةةةةاني

التةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةم 

 صيانتها.

  عةةةةةدد المرافةةةةةق

التةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةم 

 صيانتها.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 * .وحدة التشغيل والصيانة 

 .وحدة اللوازم المركزية 

 .وحدة الشؤون المالية 

 .دائرة العطاءات المركزية 

 صيانة مباني سكن الطالبات 

  عةةةةةةدد المبةةةةةةاني

م التةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةة

 صيانتها.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 * .وحدة التشغيل والصيانة 

 .وحدة اللوازم المركزية 

 .وحدة الشؤون المالية 

 .دائرة العطاءات المركزية 

 صيانة القاعات الصفية 

  عةةةةةدد القاعةةةةةات

التةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةم 

 صيانتها.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

  مركز تكنولوجيا المعلومات

 واالتصاالت.

 * .وحدة التشغيل والصيانة 

 .وحدة اللوازم المركزية 
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 .وحدة الشؤون المالية 

 .دائرة العطاءات المركزية 

  صةةةةيانة المرافةةةةق الصةةةةحية فةةةةي

 الجامعة

  عةةةةةدد المرافةةةةةق

الصةةةةحية التةةةةي 

 تم صيانتها.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 * .وحدة التشغيل والصيانة 

 .وحدة اللوازم المركزية 

 المالية. وحدة الشؤون 

 .دائرة العطاءات المركزية 

  صةةةةيانة وتحةةةةديث شةةةةبكة الةةةةري

 في الجامعة

  تحةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةديث

 .الشبكة

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

  وحدة الخدمات واإلنتاج

 الزراعي.*

 * .وحدة التشغيل والصيانة 

 .وحدة اللوازم المركزية 

 .وحدة الشؤون المالية 

 .دائرة العطاءات المركزية 

 يث مرافةةةةق دائةةةةرة صةةةةيانة وتحةةةةد

التغذيةةةةةةة )المطةةةةةةب  المركةةةةةةزي، 

 الكافتيريات(.

  المرافةةةةةق التةةةةةي

 تم تحديثها.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 *.دائرة التغذية 

 * .وحدة التشغيل والصيانة 

 .وحدة اللوازم المركزية 

 .وحدة الشؤون المالية 

 .دائرة العطاءات المركزية 
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 ــــــةلمسؤولية المجتمعيــــــــــــــــــــــــــــــا :المحور االستراتيجي السادس 

 

 .مع مؤسسات ومكونات المجتمع كافة فاعلةزيادة مساهمة الجامعة في خدمة المجتمع والبيئة، و بناء شراكات  :1الهدف االستراتيجي 

 ، مؤسسات( عالمية.تعزيز العالقات وبناء الشراكات مع جهات )جامعات، مراكز علمية :2الهدف االستراتيجي 
 

 -المشاريع التنفيذية المنبثقة عن المحور وأهدافه االستراتيجية والفرعية: 

 التكلفة         وقت التنفيذ مؤشر األداء االستراتيجية  المشاريع الهدف الفرعي

 )دينار(   

 المعنية بالتنفيذ الجهة

 الجهة الرئيسية في المشروع( *)

6.1.1 

دور  تخطةةةةةةةةةةةةةةيط وتنسةةةةةةةةةةةةةةيق

لجامعةةةة فةةةي مجةةةال المسةةةؤولية ا

 المجتمعية.

  تعريةةةةةةةةف المجتمةةةةةةةةع المحلةةةةةةةةي

 بالخدمات التي تقدمها الجامعة

  عةةةةدد اللقةةةةةاءات

والمحاضةةةةةةرات 

التةةةةي تسةةةةتهدف 

المجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةع 

 المحلي.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 

 .الكليات 

 .المراكز 

  وحدة العالقات العامة

 واالعالم.*

 وبةةةةةةةةةةةةةةةةةرامج  دورات عقةةةةةةةةةةةةةةةةةد

حاضةةةةرات تدريبيةةةةة وانمائيةةةةة وم

 .تستهدف المجتمع المحلي

  دوراتعةةةةةةةةةةةدد 

وبةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرامج 

 ومحاضةةةةةةةةةرات

 .التي تم عقدها

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 

 .الكليات 

  المركز االستشاري للعلوم

 لوجيا.*ووالتكن

  مركز التميز والمشاريع

 .اإلبداعية

  مركز التطوير األكاديمي

 .وضمان الجودة

 شؤون المجالس. وحدة 

  انشةةةةاء مختبةةةةرات معتمةةةةدة تقةةةةدم

 خدمات للمجتمع المحلي

  عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد

المختبةةةةةةةةةةةةةةرات 

 .التي انشاءها

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 

 .الكليات 

 *.المراكز 

  مركز التطوير األكاديمي

 وضمان الجودة.

 .وحدة التشغيل والصيانة 
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 مشةةةةةةروع ) اسةةةةةةتكمالCall 

Center). 

 تشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةغيل 

 .المشروع

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 

  مركز تكنولوجيا المعلومات

 واالتصاالت.

  وحدة العالقات العامة

 واالعالم.*

 .وحدة القبول والتسجيل 

6.1.2 
تعزيةةةز الشةةةراكة والتعةةةاون مةةةع 

 .المجتمع المحليمؤسسات 

  عقةةةةةد اتفاقيةةةةةات وشةةةةةراكات مةةةةةع

مؤسسةةةةات تقةةةةوم بعقةةةةد الةةةةدورات 

ريبات المتخصصةةةةةة مثةةةةةل والتةةةةةد

 .معهد اإلدارة العامة

  عةةةدد االتفاقيةةةات

التةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةم 

 .ابرامها

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 

 .الكليات 

  المركز االستشاري للعلوم

 لوجيا.*ووالتكن

  مركز التميز والمشاريع

 .اإلبداعية

  عقةةد اتفاقيةةة تعةةاون مةةع المجلةةس

األعلةةةةى لةةةةذوي األشةةةةخاص ذوي 

 عاقة.اإل

  عةةةدد االتفاقيةةةات

التةةةةةةةةةةةةي تةةةةةةةةةةةةم 

 .ابرامها

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 

 .عمادة شؤون الطلبة 

  التنسةةةةيق مةةةةع الشةةةةركات وجميةةةةع

سسةةةةةةةةةةةةةةات القطاعةةةةةةةةةةةةةةات والمؤ

 .الحكومية التي تعنى بالشباب

  عةةدد الشةةراكات

 .التي تم عقدها

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .رئاسة الجامعة 

 دة شؤون الطلبة.*عما 

6.1.3 

تفعيةةةةةةةةةةةةةةل دور النشةةةةةةةةةةةةةةاطات 

لمجتمةةةةةع ل والبةةةةرامج الموجهةةةةةة

 المحلي.

  عمةةةةةةل نشةةةةةةاطات وايةةةةةةام طبيةةةةةةة

 .لخدمة المجتمع المحلي

  عةةةةةةةةدد األيةةةةةةةةام

 .التي تم عملها

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .الكليات الطبية 

 .المركز الصحي 

 .مركز طب االسنان 

  وحدة العالقات العامة

 *واالعالم.

  تقةةةةديم الخةةةةدمات الصةةةةحية لةةةةدور

العجةةةةزه وااليتةةةةام ومراكةةةةز ذوي 

 االحتياجات الخاصة.

  عةةةةةدد المراكةةةةةز

التةةةةي تةةةةم تقةةةةديم 

 الخدمات لها

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 .الكليات الطبية 

 .المركز الصحي 

 .مركز طب االسنان 

  وحدة العالقات العامة

 *واالعالم.

6.2.1 

التوسةةةةع فةةةةي عقةةةةد االتفاقيةةةةات 

بنةةةةاء الشةةةةراكات مةةةةع جهةةةةات و

 .عالمية

  عقةةد اتفاقيةةات مةةع مراكةةز علميةةة

 ومؤسسات عالمية.

  عةةةدد االتفاقيةةةات

 ها.التي تم عقد

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 رئاسة الجامعة 

 مكتب العالقات الدولية.* 

 .الكليات والمراكز 
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6.2.2 

تعزيةةةةز عالقةةةةات التعةةةةاون مةةةةع 

الجهةةةةةات المانحةةةةةة )المشةةةةةاريع 

 .الدولية(

  تعزيةةةةةةةز أطةةةةةةةر التعةةةةةةةاون مةةةةةةةع

الجهةةةةةات والمؤسسةةةةةات الدوليةةةةةة 

 المانحة للمشاريع الدولية.

  عةةةدد المشةةةاريع

 الدولية.

1/1/2022-

31/12/2026  

يقةةةةةةدر 

 الحقا

 رئاسة الجامعة 

 *.عمادة البحث العلمي 

 مكتب العالقات الدولية. 

 .الكليات والمراكز 
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 االستراتيجية الخارطة

لميا في التعليم وصناعة المعرفة ونشرها والمساهمة في قيادة المجتمع وتنميتهجامعة رائدة عا  

 

انية تقديم خدمات تعليمية وبحثية عالية الجودة في المجاالت الطبية والتكنولوجية والتطبيقية لصناعة ونشر المعرفة وقيادة المجتمعات اإلنس

شراكات محلية وعالمية فاعلة.االبداع واالبتكار من خالل وتنميتها وخلق بيئة تكنولوجية وعلمية محفزة للتميز و  

 

 

 محور التعليم والتعلم  المحور المالي  محور العمليات  محور العمالء

 تنميةإيجاد بيئة جامعية جاذبة للطلبة و 

 المهارات والمعارف لديهم.

  الحث على التطوير والتميز و

 .االبداع واالبتكار

 الي للجامعةاالستقرار الم تعزيز.   تطوير ورفع كفاءة اإلدارة

الجامعية و تعزيز األداء 

 المؤسسي وتقييمه

  توفير بيئة جامعية مستقرة تتوافر فيها
فر  النجاح والتميز العلميذ والقيم 

 .االيجابية بعدالة ومساواة

  تطوير الخطط مراجعة و

والمساقات الدراسية النظرية منها 

 .والتطبيقية

 ن والتشبيك مع القطاع زيادة التعاو

 .الصناعي
  تنمية وتدريب وتطوير الموارد

البشرية ورفع كفاءتها 

واالستثمار فيها وتشجيعها 

زيادة مساهمة الجامعة في خدمة   وتعظيم االستفادة منها.

 فاعلةالمجتمع والبيئة، و بناء شراكات 

 .مع مؤسسات ومكونات المجتمع كافة

 تعظيم استخدام التكنولوجيا في 

 التعليم

  تعزيز العالقات وبناء الشراكات مع
 .خارجيةجهات 

  تطبيق معايير الجودة الشاملة لكافة

 اإلداريةاإلجراءات والعمليات 

 مع الجامعات  اتتعزيز العالق
 .والمؤسسات البحثية الخارجية

   تطبيق معايير الجودة واالعتماد

المحلية والعالمية و الحصول على 

المحلية والعالمية لكافة  االعتمادات

 .البرامج األكاديمية

 

   االرتقاء والتميز بمستوى البحث

 العلمي

 

   استكمال المباني والمنشآت والبنية

التحتية للجامعة مع المحافظة على 

 عراقة الجامعة وفعالية التشغيل.
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 لخطط الوطنيةجامعة وتقاطعها مع األهداف والمصفوفة المحاور االستراتيجية ل

 األهداف والخطط الوطنية

االردنية االستراتيجية لجامعة العلوم والتكنولوجيا المحاور  

 الحاكمية واالداء

المؤسسي 

والموارد وبناء 

 الكفـــــاءات

الطلبة 

والخطط 

الدراسية 

والتعلم 

 االلكتروني

 الجودة

واالعتمادات 

والتصنيفات 

 المحلية

العالميةو  

البحث 

 العلمي

بداعواال  

 واالبتكار

والربط مع 

 الصناعـة

 البيئة

الجامعية 

والبنية 

يةالتحت  

المسؤولية 

يةالمجتمع  

االستراتيجية الوطنية لتنمية 

  الموارد البشرية

(2016-2025)  

 اتاحة الفرص

 )توفير فرص قبول عادلة للطلبة(
√ √  √   

الجودة ورفع معايير مخرجات األبحاث للطلبة 

 والمدرسين وجودتها
√  √ √   

المساءلة/ تحفيز الجامعات على تحمل مسؤولية 

اكبر تجاه تقديم مساهمات ملموسة في تحقيق 

 األهداف الوطنية واالقتصادية واالجتماعية

√     √ 

االبتكار/ تمكين تبني افضل الممارسات الدولية في 

 التدريس والتعلم
√ √ √ √   

ة أنماط التفكير وزيادة وعي الجهات المعني

المستفيدة حول أهمية التعليم وما يعكس من مكاسب 

 وطنية

√   √  √ 

خطة التحفيز النمو االقتصادي 

(2022-2018األردني )  

ضمان تساوي فرص الحصول على التعليم لكافة 

 الطالب
 √  √   

مشاركة افضل الممارسات الدولية والمخرجات 

 والنتائج مع جميع األطراف المعنية
√   √   

ن المؤسسات بما يتيح لها تحمل مسؤولية تمكي

أدائها من خالل تفويض المسؤوليات ومنحها 

 صالحيات اتخاذ القرارات المتعلقة بها

√     √ 
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-2016البرنامج التنموي التنفيذي )

2018)  

الوصول الى تعليم عالي ذو جودة عالية قادر على 

إعداد كوادر بشرية تلبي احتياجات المجتمع الحالية 

ستقبلية منافس إقليميا ودولياوالم  

√   √ √  

دعم البحث العلمي التطبيقي ورفع مستواه وربطه 

 بأهداف التنمية الشاملة والمستدامة
√   √ √  

الخطة االستراتيجية لوزارة التعليم 

2021-2019 العالي  

   √  √ √ توفير فرص تعليم عادلة ومتكافئة لجميع الطلبة

ارة وإعادة هندسة تحسين مستوى خدمات الوز

 اإلجراءات وتبسيطها واتمتتها
√      

رفع كفاءة وفعالية عمل المديريات والوحدات 

 التابعة للوزارة
√      

تجذير مبدا سيادة القانون في عمل الوزارة وتطبيق 

الحوكمة الرشيدة على كافة المستويات وتطوير 

التشريعات الناظمة لعمل الوزارة ومؤسسات 

العاليالتعليم   

 

√      

    √  √ 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 

المحلية والدولية الجامعات والمؤسسات التعليمية 

 والقطاع الخاص

 

 √    √ 

     √ √ تحقيق مبدأ تكافئ الفرص في التعليم



38 
 

الورقة النقاشية السابعة لجاللة 

الملك عبدهللا الثاني بن الحسين 

 المعظم

بناء القدرات البشرية توفير البيئة الحاضنة وتامين 

الضرورية لمنظومة تعليمية سليمةاالحتياجات   
√   √   

ستخدام احدث األساليب التعليمية التي تشجع على ا

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

 

√      

2025األردن   

 √     √ تعزيز سيادة القانون

 √     √ تكافؤ الفرص

 √     √ زيادة التشاركية في صياغة السياسات

      √ تحقيق االستدامة المالية وتقوية المؤسسات

برنامج النهضة الحكومي 

2019-2020  

 √     √ دولة القانون

 √  √   √ دولة االنتاج

 √   √ √ √ دولة التكافل
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خطة اللجنة الوطنية إلدماج 

التعلم اإللكتروني في برامج 

 التعليم العالي

انواع التعلم االلكتروني )المحور البيداغوجي 

 (البنيوية المطلوب اتباعها والصيغ
 √     

     √  محور البرامج االكاديمية والخطط الدراسية 

      √ محور التدريب

      √ محور الحوكمة االلكترونية

      √ محور القدرات المؤسسية

    √   وضمان الجودة محور

      √ محور التمويل

الخطة التنفيذية لمخرجات 

كية لتحديث اللجنة المل

 المنظومة السياسية.

 

 )محور تمكين الشباب(

 

 )محور تمكين المرأة(

  √    √ تعزيز وجود الشباب في مواقع صنع القرار

 توسيع مشاركة الشباب في العمل السياسي

 )التثقيف السياسي للشباب(
 √     

 تمكين الشباب ثقافيا واجتماعيا واقتصاديا

 كر المتطرف()توعية الشباب لمحاربة الف
 √  √ √  

تفعيل دور الشباب في المجتمعات المحلية 

 والمجتمع عموما
    √  

تفعيل دور المرأة في المجتمعات المحلية والمجتمع 

 عموما

 )تحسين األنماط الفكرية السائدة بما يخص المرأة(

    √  

االستراتيجية الوطنية للنزاهة 

ومكافحة الفساد )2020-

)2025 

نظومة النزاهة الوطنية وضمان امتثال تفعيل م

 االدارة العامة لها

 تعزيز كفاءة العمل الوقائي بمكافحة الفساد.

 تعزيز كفاءة ادارة التحقيق والشكاوى وتطويرها.

√      

تعزيز ادارة الشراكات االستراتيجية المحلية 

 والدولية
   √  √ 

      √ تطوير القدرات المؤسسية والبشرية
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 والمالحق المراجع والمصادر 

 ( 2025رؤية االردن.) 

 ( 2025-2016االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية). 

 ( 2022-2018خطة تحفيز النمو االقتصادي.) 

 ( 2020-2016البرنامج التنموي التنفيذي.) 

 عبدهللا الثاني بن الحسين الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك. 

 ليف الحكومات.كتب تك 

 ( 2020-2019برنامج النهضة الحكومي) 

 ( لسنة 17قانون التعليم العالي رقم )وتعديالته 2018. 

 1986( لسنة 31رقم ) ةقانون جامعة العلوم والتكنولوجيا االردني. 

 ( لسنة 18قانون الجامعات رقم )وتعديالته. 2018. 

  2010لسنة  (18) قانون رقممؤسسات التعليم العالي المعدل بال اعتمادقانون هيئة 

 ة.الخطط االستراتيجية السابقة للجامع 

 .الخطط االستراتيجية لقطاع التعليم العالي 

 .)الدليل اإلرشادي للتخطيط االستراتيجي للدوائر الحكومية )وزارة تطوير القطاع العام 

 لعالمي للجامعات.بنظم التصنيف ا ةالخطط االستراتيجية لعدد من الجامعات التي تحتل مراكز متقدم 

 نفيذية لمخرجات اللجنة الملكية لتحديث المنظومة السياسية.تالخطة ال 

 ( 2025-2020االستراتيجية الوطنية للنزاهة ومكافحة الفساد.) 

 -: المالحق

 

 منهجية اعداد الخطة االستراتيجية. 


