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 في سطورالعمادة 

 

وعهد م، 2005ة عام قني  فيلة الت  امية بإنشاء جامعة الط  ة الس  مع صدور اإلرادة الملكي   عمادة البحث العلمي والدراسات العليا نشئتأ       
لعليا والبحث العلمي على مستوى الجامعة بكافة التخصصات التقنية والعلمية واالنسانية لتعمل على اليها مهمة تنظيم شؤون الدراسات ا

وحرصت العمادة على النهوض بمستوى  ضبط جودة البحث العلمي والرسائل واألطروحات الجامعية بما يتوافق مع المعايير العالمية.
للمشاركة بأوراق بحثية مميزة في مختلف المؤتمرات المحلية ة التدريس البحث العلمي من خالل اتاحة الفرصة لكافة أعضاء هيئ

الضافة الى دعم العديد من البحوث الطالبية المميزة. وسعت العمادة أيضًا بالتعاون مع الكليات المختلفة لفتح با ,واالقليمية والعالمية
العمادة مسيرتها بمتابعة امور المبتعثين منذ بداية  تكما وتابع عدد من برامج الماجستير المميزة التي تخدم السياسة العامة للجامعة.

مهم لزمالئهم في الهيئة التدريسية ليثبتوا جدارتهم وانضما ,وحصولهم على الدرجات المبتعثين من أجلها ,دراستهم ولغاية انهاء الدراسة
 كل في مجاله.
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 كلمة العميد
 

 
م، بهدف تنفيذ سياسة البحث العلمي وتنظيم 2005مع بداية تأسيس الجامعة في عام  بدأت عمادة البحث العلمي والدراسات العليا

 .شؤونه ومتابعة شؤون اإليفاد للعديد من الجامعات في مختلف التخصصات

ا يسهل ومن أجل تبسيط إجراءات العمل، قامت العمادة بتفعيل النماذج التي اعتمدت لدعم النتاج العلمي ألعضاء الهيئة التدريسية، مم 

 عليهم إجراءات التقدم للحصول على الدعم المطلوب من قبل المهتمين والباحثين. 

تقدم جامعة الطفيلة التقنية من خالل عمادة البحث العلمي والدراسات العليا مجموعة من برامج الدراسات العليا المتميزة في كليات 

 .األعمال م التربوية ووالعلو وتكنلوجيا المعلومات واإلتصاالت  والعلومالهندسة 

البحث العلمي في الجامعة من خالل عضوية العميد. كما  ومجلسالعليا في مجلسي العمداء  والدراساتتشارك عمادة البحث العلمي 

رات وتشارك العمادة في أعمال اللجنة العليا للبحث العلمي في الجامعات األردنية، كما تتعاون مع لجنة التنسيق واإلشراف على المؤتم

 في الجامعات األردنية في توثيق المؤتمرات والندوات التي تعقد في رحاب الجامعة.
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 ةالرؤي
 

 

ً  في برامج الدراسات العُليا أن تصبح جامعة الطفيلة التقنية نمودجاً متميزاً   .و البحث العلمي محلياً و دوليا
 
 

 

 

 الرسالة

 
لدعم  اذبةعة و حاجات المجتمع و بناء ثقافة العمل البحثي و توفير البيئة الجتطوير برامج الدراسات العليا بما يحقق أهداف الجام

 التميز و اإلبداع للباحثين و لدعم مسيرة التنمية في األردن.
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 الإستراتيجية فالأهدا

 
 

 .ب الأفضل من أأعضاء هيئة التدريس والطلبةاروف املناس بة لس تقطظتوفري ال .1

 .ليب البحث العلميبداع يف أأسالإ حتفزي المتزي وا .2

 .هوم التقنيةف الرفع من سوية البحث العلمي وربطه ب  .3

 .د الصناعة حبلول معلية ملشالكهتا من خالل الباحثني يف اجلامعةفر  .4
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 .ب الأفضل من أأعضاء هيئة التدريس والطلبةاروف املناس بة لس تقطظتوفري ال: الأول الهدف الاسرتاتيجي .1

 الإجراءات التنفيذية
التنفيذ )أأدوات وسائل 

 التنفيذ ومصادره(

الربانمج الزمين 

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ للتنفيذ

املزيانية 

الالزمة 

 للتنفيذ

جنازه  ما مت اإ

2021/2022 

 بعض يف عاملية حبثية جامعات اإىل موفدين بتعاثاإ 

 .التخصصات

وضع خطة ايفاد س نوية 

يقرها جملس العمداء 

لية مبنية عىل احلاجة الفع 

 املس تقبلية للجامعة

x 

، ام، جمالس اللكيات، جلنة البعثاتجمالس الأقس

 .عامدة البحث العلمي وادلراسات العليا

عدد املبتعثني منسواًب اإىل ما ورد 

 يف خطة الابتعاث .

500,000 

 يندر أأ  راني د
 

 مكررة غري جديدة تقنية دراسات عليا برامج س تحداثاإ 

 .العمل سوق يف مطلوبةو 

تقدم الأقسام مقرتحات 

وم ادارة اجلامعة وتق

ابختيار العدد املناسب 

مهنا اذلي يتفق مع رؤية 

 اجلامعة.

جمالس الأقسام، جمالس اللكيات، عامدة البحث 

 .العلمي وادلراسات العليا

عدد الربامج اليت يمت املوافقة علهيا 

من جملس التعلمي العايل منسواًب اإىل 

احلد الأعىل من الربامج اليت ميكن 

 ا جملس التعلمي العايل.أأن يوافق علهي

   



 
 

 
 جامعـة الّطفيلـة التّقنيّـة 

 لعامدة البحث العلمي وادلراسات العليااخلّطة الاسرتاتيجيّة 

2021/2022  

Tafila Technical University 

Strategic Plan of The Deanshipe of Scientific Research 

and Graduate studeis 

2021/2022 

 

 Tel: 2250326 – Telefax: 2250431 – P.O. Box 179- Tafila – Jordan          فيلـة ـ األردنـ الط   179ـ ص . ب  2250431ـ تلفاكس :  2250326هاتف : 

 

 

7 

 

 الإجراءات التنفيذية
وسائل التنفيذ )أأدوات 

 التنفيذ ومصادره(

الربانمج الزمين 

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ للتنفيذ

املزيانية 

الالزمة 

 للتنفيذ

 ما مت اجنازه

2021/2022 

 املؤمترات يف املشاركة عىل التدريس هيئة أأعضاء حتفزي

 العلمية

يمت ختصيص مبلغ حمدد 

يف موازنة اجلامعة 

حلضور املؤمترات العلمي. 

وتقوم الأقسام واللكيات 

ابلنظر فهيا وفقاً لتعلاميت 

 دمع حضور املؤمترات.

x 

الأقسام الأاكدميية، جلان البحث العلمي 

يف اللكيات، جمالس اللكيات، عامدة 

 البحث العلمي وادلراسات العليا.

يس عدد أأعضاء هيئة التدر 

املشاركني يف مؤمترات عاملية 

منسواًب اإىل عدد املتقدمني 

 حلضور مؤمترات.

300,000 

 يندر أأ  راني د
 

 عقد عىل اجلامعة طلبةو  التدريس هيئة أأعضاء تشجيع

 .اجلامعة داخل عاملية مؤمترات

رصد مبلغ يف املوازنة 

وقررت اإدارة اجلامعة أأن 

مؤمتر يكون للك لكية 

عاملي أأو حميل أأو يوم 

علمي أأو نشاط س نوي  

 واحد عل الأقل.

جمالس الأقسام، جمالس اللكيات، جلنة 

التخطيط الاسرتاتيجي، جملس 

العمداء، مركز الاعامتد، عامدة البحث 

العلمي وادلراسات العليا، جلنة 

املؤمترات، مكتب مساعد الرئيس 

للتخطيط والتطوير واجلودة، العالقات 

 العامة.

عدد املؤمترات املعقودة فعلياً 

ىل عددها يف اخلطة منسواًب اإ 

 التنفيذية الس نوية.

100,000 

 يندر أأ  راني د
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 .حلل املشالكت الوطنية الإجامتعية والصناعية حتفزي المتزي والابداع يف أأساليب البحث العلميالثاين:  الهدف الاسرتاتيجي .2
 

 
 
 
 

 الإجراءات التنفيذية
وسائل التنفيذ )أأدوات 

 التنفيذ ومصادره(

 الربانمج الزمين للتنفيذ

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ

املزيانية 

الالزمة 

 للتنفيذ

 ما مت اجنازه
2021/2022 

حتفزي اعضاء هيئة التدريس عىل 

 الاخنراط يف حل مشالك اجملمتع.

الانفتاح عىل اجملمتع وسرب 

حاجاته اىل ادلراسات 

والبحوث وادلراسات من 

خالل من خالل املراكز 

 البحثية املتخصصة.

x 
ركز ادلراسات مركز الاستشارات، م

التمنوية، عامدة البحث العلمي، مركز 

 الطاقةو املياه والبيئة،

عدد ادلراسات والبحوث اليت ختدم -

 اجملمتع احمليل والأردين.

عدد املشاريع اليت اس تقطبت دمع  -

 من خارج اجلامعة
50,000 

 يندر أأ  راني د

 

 تشجيع ادلراسات املسحية الشامةل

 البحوث امليدانية عن حمافظة الطفيةل.و 

ركز ادلراسات التمنوية يقوم م

ابلتعاون مع مجيع اجلهات 

 داخل وخارج اجلامعة

 
 مركز ادلراسات التمنوية

 .عامدة البحث العلمي

عدد ادلراسات والبحوث امليدانية  

 املنجزة س نواًي عن حمافظة الطفيةل.
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 الإجراءات التنفيذية
وسائل التنفيذ )أأدوات التنفيذ 

 ومصادره(

 ج الزمين للتنفيذالربانم

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ

املزيانية 

الالزمة 

 للتنفيذ

 ما مت اجنازه
2021/2022 

فيذ ن لت والطلبة دمع اعضاء هيئة التدريس 

 ابداعو  فهيا جتديد ومشاريع خترج حبوث

 تطبيقات ذكية.و 

والوسائل دلفع جعةل  وضع الترشيعات

 البحوث التطبيقية وماكفئهتا.

x 

عامدة الس الأقسام، جمالس اللكيات، جم

 .البحث العلمي

نس بة املبالغ املرصوفة فعليًا اىل املقدرة 

 يف املوازنة
400,000 

 يندر أأ  راني د
 

تدشني البنية التحتية الالزمة لتنفيذ 

 البحوث العلمية
وضع اخملصصات املالية  املناس بة يف 

 املوازنة لتوير البنية التحتية لك عام.

اكدميية، اللكيات، جلنة املوازنة، الأقسام الأ 

 جملس العمداء, عامدة البحث العلمي

نس بة املبالغ املرصوفة فعليًا اإىل املقدرة 

 يف املوازنة

200,000 

 يندر أأ  راني د
 

تشبيك أأعضاء هيئة التدريس مع 

 جامعات عاملية.و  مؤسسات حبثية

برامج الفلربايت وادلاد واملنح 

 الياابنية وغريها.

 تفعيل التفاقيات ادلولية.

 القصرية. الزايرات البحثية

املراكز البحثية، مكتب املشاريع ادلولية، 

 عامدة البحث العلمي

عدد اعضاء هيئة التدريس -

 املس تفيدين من التفاقيات ادلولية.

عدد البحوث املنجزة مع ابحثني -

 عامليني.

50,000 

 يندر أأ  راني د
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 .هوم التقنيةف الرفع من سوية البحث العلمي وربطه ب  الثالث: الهدف الاسرتاتيجي .3

 ءات التنفيذيةالإجرا
وسائل التنفيذ )أأدوات التنفيذ 

 ومصادره(

الربانمج الزمين 

 للتنفيذ
 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ

املزيانية الالزمة 

 للتنفيذ
 ما مت اجنازه

2021/2022 

التوسع يف التخصصات التقنية احلديثة غري 

يف  املكررة يف اجلامعات الأردنية الأخرى

 .ياجمال ادلراسات العل 

تقرتح الاقسام واللكيات ختصصات 

تقنية جاذبه، وتدرسها مجيع 

الاطراف املعنية لقرارها من جملس 

 التعلمي العايل.

x 

جمالس الافسام، جمالس اللكيات 

،  جلنة اخلطة، مركز الاعامتد، 

جملس العمداء، جملس الأمناء, 

 عامدة البحث العلمي

  - عدد التخصصات التقنية املقرة

مية احلوافز للنرش العلمي يف جمالت زايدة ق 

 عاملية.
 مراجعة أأسس حوافز النرش

جملس العمداء, عامدة البحث 

 العلمي
 زايدة البحوث املنشورة. -

150,000 

 يندر أأ  راني د
 

حتفزي تشكيل الفرق البحثية من ختصصات 

 خمتلفة.

عامدة البحث العلمي واملراكز 

البحثية تقوم بتشكيل فرق حبثية 

من ختصصات حبثية متشاهبة أأو 

 تلفةخم 

عامدة البحث العلمي واملراكز 

 البحثية

 عدد الفرق البحثية املشلكة-

 عدد املشاريع املس تقطبة-

 عدد البحوث املنشورة-
50,000 

 يندر أأ  راني د

 

توفري ادلورات التدريبية الالزمة لكتابة 

 ومشاريع الأحباث. العلمية املقالت

يقوم مكتب تمنية املوارد البرشية 

وعامدة البحث العلمي بتوفري 

ت اليت تعىن بكتابة مقرتحات ادلورا

 املشاريع البحثية والأوراق العلمية.

مكتب تمنية املوارد البرشية 

والتعلمي الالكرتوين ، عامدة 

 البحث العلمي.

عدد ادلورات التدريبية املعطاه 

للأعضاء هيئة التدريس يف جمال 

كتابة الأوراق البحثية ومقرتحات 

 املشاريع ادلولية ومصادرها.
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 .د الصناعة حبلول معلية ملشالكهتا من خالل الباحثني يف اجلامعةفر  .4

 
 

 الإجراءات التنفيذية
وسائل التنفيذ )أأدوات التنفيذ 

 ومصادره(

 الربانمج الزمين للتنفيذ

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ
املزيانية 

 الالزمة للتنفيذ
 ما مت اجنازه

2021/2022 

طوير للرشاكت الصناعية لتوحلول تقدمي خدمات 

معليات الانتاج والتسويق والتحليل املايل ودراسات 

 اجلدوى.

تقوم لكيات اجلامعة املعنية بوضع 

خطط س نوية خلدمة قطاع 

 الصناعة.

x 

أأعضاء هيئة التدريس، اللكيات، 

 عامدة البحث العلمي.

 عدد اخلدمات املقدمة للصناعة. -

املبلغ املايل للعوائد القادمة من  -

 اعة.اخلدمات املقدمة للصن

30,000 

 يندر أأ  راني د
 

عضاء هيئة التدريس عىل الاخنراط أأ حتفزي 

 يف حل مشالك الصناعة.

تعديل الترشيعات با خيدم اإجياد 

احلوافز املادية واملعنوية للمشاركة 

 يف حل مشالك الصناعة.

مركز الاستشارات، مركز الطاقةو 

 .املياه والبيئة، عامدة البحث العلمي

عدد املشاريع املشرتكة مع  -

 الصناعة.

حلوافز اليت حصل علهيا أأعضاء ا -

هيئة التدريس ملشاركهتم يف حبوث 

 ختدم الصناعة.

20,000 

 يندر أأ  راني د
 

   


