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 لكمة الأس تاذ ادلكتور رئيس اجلامعة

 بسم هللا الرمحن الرحمي

تقف قباةل أ اثر الأدوميني اجلابرة لتجدد  أأنواع التحدايت،الصمود يف وجه ش ىت و  حش املواردو ارصار الإنسان الأردين عىل النجاح ابلرمغ من قسوة الظروفو  متثل جامعة الطفيةل التقنية قصة جناح 

حترص عىل أأن يكون لها من امسها نصيب فثالثة أأرابع براجمها عىل مس توى درجة الباكلوريوس ختصصات تقنية جاذبة مطلوبة يف سوق  يه جامعة تقنيةو حتدي الانسان الأردين للصعاب،

تعتد بأأهنا اجلامعة التقنية الأوىل اليت اسست يف عهد صاحب اجلالةل املكل عبدهللا الثاين ابن  تقنية حديثة جامعة أأخرى جفامعة الطفيةل التقنية جامعة يف قد ل جيمتع فهيا من املزااي ماو  العمل

 . احلسني املعظم

 . درجة املاجس تريو  ادلبلوم العايل شهادةو  درجة الباكلوريوسو  فهي  متنح شهادة ادلبلوم املتوسط بتنوع براجمها و تعتد جامعة الطفيةل التقنية

 .غربيةو  تلون خرباهتم بني دول رشقيةو  أأهنم خرجيو جامعات عاملية عريقةو  كفاءهتمو  بأأعضاء هيئة التدريس فهيا و تفخر جامعة الطفيةل التقنية

 الاعامتد احمليلو معرتك اجلودة اهنا دخلت منذ العام املايضو  سسات التعلمي العايل يف الأردن.خاصا من هيئة اعامتد مؤ و  أأن مجيع ختصصاهتا معمتدة اعامتداً عاماً  و تعزت جامعة الطفيةل التقنية

 .العامل و 

 مل يه درجة من المنوو جيد رواجًا يف سوق العملو  أأحد عرش ختصصًا جديداً تقنيًا غري مكررو  لكية جديدة و تعزت جامعة الطفيةل التقنية بقدرهتا الفائقة عىل التطور فف  أأخر س نتني افتتحت فهيا

 .تأأسيسهابعد مخسة عرش عامًا من  ىتتحقق جلامعة أأخر 

ل تدخر و تطورهو  رافعة منوهو  أأهنم غدها بل غد الوطن املرشقو  أأهنا جامعة تستمثر يف طلبهتاو  . Student-centered University أأهنا جامعة حمورها الطالب و تعزت جامعة الطفيةل التقنية

  لك ما من شأأنه أأن يصقل خشصياهتمو  مبادراهتم وسعًا يف دمع

 التصالتو  ثورة املعلومات امل اإىل ذكل السدمي الهائل منو  تنظر اإىل الغد بطموحو  لتعزيز هذه الثورة اليت تشهدها اجلامعة عىل اكفة الصعد 0202 – 0202و تأأيت اخلطة الاسرتاتيجية 

رخست قاميً انسانية نبيةل لرمبا تكون أأحوج ما و  قمي أأمة قادت الأمم لفرتة من الزمنو  لكهنا يف ذات الوقت تبق  عينًا عىل اترخيو  العهود السابقةمل يعرفها اجلنس البرشي يف  أأجيال من التقنياتو 

ليه البرشية هذه الأايم يف عامل مضطرب أأظهر الإنسان أأقىس ما دليه دلى أأخيه الإنسان   .البيئة اليت يعيش فهياو  حتتاج اإ

ما جتسده أأوراقه النقاش ية من رمس خارطة طريق للأجيال الأردنية و  من رؤى صاحب اجلالةلو  اخلطة الاسرتاتيجية اإىل طموح الانسان الأردين اذلي يس تلهمه من قيادته الهامشيةتستند و  

  .انسانيةو  فكرو  ثقافةو  رائدة عملو  ابتاكرو  تقبل بأأن تكون مس تودع ابداعاليت تقودها يف معارج املس   ادارة اجلامعة رؤيةو  الاسرتاتيجية الوطنية لتمنية املوارد البرشيةو الصاعدة

 وطهنم،و  أأن يكونوا معاول بناء جلامعهتمو  أأبناهئا عىل اختالف مواقعهم عىل املسامهة يف تنفيذ هذه اخلطةو  يعني أأرسة اجلامعةو  جل أأن يعينناو  سائاًل املوىل عز 

 محمدخري احلوراين الأس تاذ ادلكتور               . السبيلهو هيدي سواء و  و هللا من وراء القصد
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 مقدمة

خدمته عىل و  التشبيك مع اجملمتعو  البحث التطبيق  املمتزيو  يه جتدد الزتاهما ابلمتزي ابلتعلمي التقينو جامعة الطفيةل التقنيةو  منذ تأأسيسها قبل مخسة عرش عاماً  

حتقق تقدمًا ملموسًا يف التعلمي و  اليت اسست فهيا كجامعة رمسية غري رحبية وجدت لتحقق التمنية املس تدامة حتاول جاهدة أأن تغري وجه املنطقةو  امكل وجه.

احمليط العريب عىل أأقل تقدير مبا تغرسه و  البحث التطبيق  ملا فيه خدمة الوطنو  أأن تقود التعلمي التقينو  العامل و  الأردين بلو  التقين عىل صعيد اجملمتع احمليل

هو أأداة الولوج اإىل فضاءات من و  من خرجيهيا أأن الانسان هو معول التغيري لاتسعى جامعة الطفيةل التقنية أأن تلهم أأجيو  مبادىء.و  قميو  هيا من عمليف خرجي

العديد من الأس ئةل حائرة برمس تقف و  يتناىم فيه التطور التقين بشلك غري مس بوقو  التقدم يف عامل يزداد تعقيدًا لك يوم، تتسارع فيه الأفاكرو  املعرفةو  العمل

 الاجابة.

ن الكفاءة   الابتاكرو معارج الارتقاء الأاكدمي و  العمق دلى أأعضاء هيئة التدريس دلينا هو ما نعده ذخريتنا للطموح لولوج فضاءات املعرفةو  التنوعو  اإ

يةل التقنية بأأن بنيهتا الأساس ية وقت التأأسيس استندت اىل عدد من تعتد جامعة الطف و  الهنضة الشامةل.و  التطورو  نعد ذكل ركزية اساس ية للتقدمو  الابداعو

 اإىل دول اورواب الغربية هلنيل درجة ادلكتورا منذ بداية مشوارها العديد من املبتعثني ابتعثتو  أأساتذهتا من خرجي  جامعات عريقة من دول اورواب الرشقية

اجلانب و  الغربية الأوىل برتكزيها عىل التدريبو  ة التدريس اذلين ميزجون ما بني املدرس تني الرشقيةأأمرياك فأأوجدت بني جنباهتا مزجيا فريدًا من اعضاء هيئو 

هذه و  طلبهتم يف رحةل تعمل فريدة جتمع بني مكتس بات املدرس تني.و  هؤلء بتاكمل خرباهتم يقودون جامعهتمو  الثانية برتكزيها عىل اجلانب النظريو  العميل

املهارة العملية املبرصة اليت و  أأعضاء هيئة التدريس يه ما نراهن علهيم أأن يسكل بطلبة جامعتنا أأفضل الطرق لزيودمه ابملعلومة النظريةالثةل من الأخيار من 

 فلسفة تقنية رصينة.و  تستند اىل اسس نظرية معيقة

مه و مه جوهر نشاطهاو ة املمتزيين أأهنم مه كزن اجلامعة احلقيق يف مقدمة أأولوايهتا أأن تكون جامعة جاذبة للطلبو تضع جامعة الطفيةل التقنية نصب عينهياو  

اجلسم الطاليب ترس يخ للقمي الانسانية اليت تؤمن اجلامعة  سفراهئا اإىل املس تقبل. كام حترص جامعة الطفيةل التقنية عىل تنوع اجلسم الطاليب فهيا لأن بتنوع

تعرف جامعة الطفيةل التقنية و  كقمية انسانية الا يف فضاء طاليب منوع. حلرص ل ميكن أأن تتجذرترس يخها فقبول ال خر عىل س يبيل املثال ل او  بتجذيرها

لك ذكل ل يمت الا من خالل و  حتجم الفرصو  اجلندرية اليت تكبل اجملمتعاتو  ادلينيةو  مسؤوليهتا يف اعداد جيل يذيب احلواجز العرقيةو  أأمهيهتاو  معق رسالهتا
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التفكري و  تغرس فيه روح الابداعو  تع  جامعة الطفيةل التقنية مسؤوليهتا يف اعداد جيل يقبل عىل التعملو  خارهجا.و  رفة الصفممتزي داخل غو  تعلمي رائد

ليكون خرجيوها مواطنون صاحلون مسؤولون و  خصوصًا يف هذا العرص اذلي تتطور فيه العلوم بشلك مذهل.و  التعمل املس متر طيةل احلياةو  الاجيايب الناقد

 ثقافة الأخرين اذلين يشاركوننا العيش يف هذا العامل.و  تفهم ثقافته بلو  يسهمون يف تطور اجملمتعو  املعرفةو  يعون أأمهية العملو  التجديدو  الابداعو ن العمليقدرو

يه و كنوزها الس ياحيةو  يه احملافظات الغنية برثواهتا الطبيعيةو حمافظات اجلنوب عىل صعيد أ خر تعتد جامعة الطفيةل التقنية بوجودها يف احدىو  

مبا و  ترى اجلامعة أأهنا بتوفري فرص التعلمي لأبناء الطفيةلو  من هذه احملافظة اإىل العامصة عامن. احملافظات الأحوج للتمنية عىل اكفة الصعد لكبح جامح الهجرة

ليه طلبهتا الاجامتعية يف احملافظة. كام أأن اجلامعة و الثقافيةو  احلركة التجارية خدمات متثل منطقة تمنوية ابمتياز تدمعو  بضائعو  العاملني فهيا من مرافقو  حيتاج اإ

تلتقط جامعة الطفيةل التقنية اشارات و  يسامه يف حل مشلكة البطاةل .و  ترى يف خمزوهنا من املوارد البرشية ما ميكهنا من توفري فرص التدريب لأبناء احملافظة

مبادرات و  أأبناء اجملمتع احمليل يف برامجو  حتمل بأأن يكون لها مرشوعها اخلاص يف تدريب طلبهتاو  متع احمليلمن وزارة العمل لتقوم بتدريب متدربني من اجمل 

 لإعدادمه أأو اعادة تأأهيلهم لسوق العمل.

يؤطر دلراسات و  البابيفتح و  اس تحدثت جامعة الطفيةل التقنية مركزًا متخصصًا لدلراسات التمنوية يف حمافظة الطفيةل جيمع ش تات دراسات معلت سابقاً و  

 الاقتصاديةو أأديب من اجملمتع احمليل هيمت ابلطفيةل من حيث الاعتبارات التارخييةو  مؤرخو  يفتح املركز ذراعيه للك مبدعو  املس تقبل،و  يف احلارض

نساهنا املنمت  لوطنهو متني هباامله و  عن الطفيةل موطن حضارة منذ الأدوميني حنمل أأن يكون هذا املركز قبةل الباحثنيو  الثقافيةو  الاجامتعيةو املتجذر يف و  ابإ

 أأرضه.

اكنت أأول هجة و  بشلك خاص مبا يدمع التمنية يف حمافظة الطفيةلو  تتلهف جامعة الطفيةل التقنية أأن يكون لها دور رايدي يف التشبيك مع القطاع الصناع و  

التفاهامت مس مترة أأن يكون لها موطىء قدم بلفتة كرمية من ادارة و  ملدن الصناعيةتوقع مذكرة تفامه مع رشكة او  رمسية تتجه صوب مدينة الطفيةل الصناعية

مشاغل و  ما دلهيا من خمترباتو  حتاول حلها مبا دلهيا من خربات برشيةو  أأن تكون يف موقع احلدث تتحسس مهوم املستمثرينو  رشكة املدن الصناعية

منو هندس ية متقدمة.  ا تقوم بواجهبا كجامعة رمسية متلكها ادلوةل الأردنية.ل متنت اجلامعة عىل جممتعها فهي  اإ
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ترمس موازنهتا رسامً و  كام حتاول أأن ترمس لنفسها س ياسة مالية حصيفة لتقليص نفقاهتا حتاول تعظميهاو  تنظر جامعة الطفيةل التقنية اىل ذاهتا، مصادرها املاليةو  

 أأن يكون رائدها فامي تنفق أأن يكون الانفاق اذلي يس تجر العوائدو  ختصيب مواردهاو  الهنوض ابجلامعةو  دقيقًا يرتكز عىل اجرتاح أأفضل أأداء بأأقل التاكليف

 الريوع يف ش ىت اجملالت.و 

ل يعرف  التطور ، طموحاو  عزهما الأكيد عىل التقدمو  قصرية الأجل اليت تعكس طموهحاو  تسعى جامعة الطفيةل التقنية أأن يكون لها خططها طويةل الأجلو  

 لتشلك قمية مضافة للتعلمي العايل يف وطننا احلبيب.و  أأخرى لتأأكيد ذاهتا مكؤسسة متقدمة للتعلمي العايل ،و  تراجع هذه اخلطط بني فرتةو  لرجوع اىل الوراءا

بفضل و  هلل امحلدو  أأهنانصف من الزمن ابلرمغ من بعض الظروف اليت رافقت مسريهتا اإلو  لقد أأثبتت جامعة الطفيةل التقنية أأهنا قصة جناح خالل عقدو  

 ثبات. و  رعاية صاحب اجلالةل املكل عبدهللا الثاين ابن احلسني املعظم تسري اإىل غدها املرشق الزاهر هبمةو  رمحتهو  هللا
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 مرتكزات اخلطة الاسرتاتيجية

 :ال تيةفيةل التقنية من املصادر لهمت اخلطة الاسرتاتيجية يف جامعة الط ت اس   

 النقاش ية جلالةل املكل عبدهللا الثاين ابن احلسني املعظمالأوراق  أأوًل:

ل ومس تقبل ادلميقراطية يف رؤية واحضة لالإصالح الشام رعاه من خالل سلسةل من الأوراقو  احلسني حفظه هللا املكل عبدهللا الثاين ابنطرح جالةل  

حول مسرية الإصالح  غري رمسيةو  مؤسسات رمسيةو  أأحزابو  جامعاتو  حراك فكري عىل مس توى ادلوةل الأردنية أأفرادو  لتكون موضع نقاشو  الأردن

التعلمي العايل الورقة و  اكن نصيب التعلمي العامو  يف صنع القرار مشاركة الأمة التوافق، وتعزيزومعلية التحول ادلميوقراط  اليت مير هبا الأردن، هبدف بناء 

 السابعة من الأوراق النقاش ية. 

تسليح الطلبه و  اقتدارو  التعلمي النوع  اذلي يقوم عىل تزويد النشا ابلولوج اإىل املس تقبل بقوةو  أأمهية التعلمي السابعة جلاللته عىل تؤكد الورقة النقاش يةو  

الرسائل جامعة الطفيةل التقنية  تلتقطو  املضمون.و  الشلكو  الوسائلو  مواكبة التطورات احلديثة يف التعلمي من حيث التطورات يف الربامجو  بوسائل العرص

الورقة السابعة بشلك خاص لتس تدير ابجتاه التخصصات اجلديدة املطلوبة يف سوق العمل ليجد خرجيوها و  امللكية الواردة يف الوراق النقاش ية بشلك عام

الوسائل  تلتفت اإىلو  أأنفس طلبهتا التطور يفو  غرس قمي الابتاكرو  الابداعو بتوجيه بوصلهتا حنو المتزيتلزتم و  هلم ماكاًن يف سوق العمل ل يف سوق البطاةل

 التنفيذ.و  التخطيطو  ادلمعو  اعطاهئا لك ما تس تحق من الاهامتمو  تعمد اىل جتذير جتربة التعلمي الالكرتوينو  التعملو  احلديثة يف التعلمي

 0202 – 0222 اتيجية لتمنية املوارد البرشيةاثنيًا: اخلطة الاسرت  

رادة و بيشء من التفصيل لتطوير قطاع التعلمي العايل تلزتم هبا احلكومات املتعاقبةو  عاماً  لتمنية املوارد البرشية اطاراً تطرح اخلطة الاسرتاتيجية الوطنية   ابإ

لهم تس ت و  تشلك هذه الاسرتاتيجية مرتكزًا اساس يًا جلامعة الطفيةل التقنية يف خطهتا الاسرتاتيجيةو  برعاية من صاحب اجلالةل الهامشية املكل املعظمو  قوية

ستس متر اجلامعة ابلرتقاء و  ادلويلو  دخول معرتك الاعامتد احمليلو  العامليةو  السع  احلثيث لتطبيق معايري اجلودة احملليةو  مهنا التقيد التام مبعايري اجلودة

 اس تكامل حلقاهتا واحدة تلو الأخرى.و  بتطبيق هذه املعايري
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عن بعد أأم تعلاميً  الفاعل دلمج التكنولوجيا يف التعلمي سواء اكن تعلاميً وجاهيًا يف احلرم اجلامع  أأم تعلاميً تس تلهم اجلامعة من الاسرتاتيجية الوطنية التطبيق و  

التقنية غري املكررة يف  من ويح اخلطة الاسرتاتيجية لتمنية املوارد البرشية التوسع يف التخصصاتو  تلزتم جامعة الطفيةل التقنيةو  مدجمًا جهينًا بني الثنني.

رأأس ماهل احل  و  أأن جتعل الفلسفة اليت ترتكز علهيا يف تطورها "اقتصاد املعرفة" لتنىشء جياًل ثروته يف رأأسهو  املطلوبة يف سوق العملو  امعات الأخرىاجل

 ابداعه.و  يف تفكريه

 الاجامتعيةو يث خيدم أأهداف التمنية الاقتصاديةتوجهيه حب و  تطويرهو  د البرشية تأأكيدًا عىل البحث العلم كام ترى يف سطور اخلطة الوطنية لتمنية املوار  

تلزتم جامعة الطفيةل التقنية مبا ورد يف اخلطة الاسرتاتيجية لتمنية املوارد و  الرايدة .و  الابتاكرو التأأكيد عىل توفري البيئة اجلامعية اليت تشجع الابداعو  الثقافيةو 

اذلي يؤسس  تشجيع البحث العلم  التطبيق و  الابداعو الابتاكرو ء هيئة التدريس عىل الرايدةأأعضاو  البرشية بتوفري البيئة اجلامعية اليت حتفز الطلبة

 لقتصاد املعرفة يف وطننا احلبيب .

  0202رؤية أأردن  اثلثا:

عداد رؤية الأردن   الس ياسات الاقتصادية للمس تقبل وحتدد الإطار العام املتاكمل اذلي س يحمك  خارطة طريق ، لرتمس0202بتوجهيات ملكية سامية مت اإ

الس ياسات، وحتقيق  والاجامتعية القامئة عىل اإاتحة الفرص للجميع. ومن مبادهئا الأساس ية تعزيز س يادة القانون، وتاكفؤ الفرص، وزايدة التشاركية يف صياغة

ية التعلمي والصحة، ابلإضافة اإىل تعزيز دور القطاع الاس تدامة املالية وتقوية املؤسسات. وليك يتحقق ذكل، ل بد من رفع مس توى البنية التحتية، ورفع سو 

 اخلاص ومؤسسات اجملمتع املدين للمسامهة يف العملية التمنوية.

التشاركية مع اجملمتع و  املضمونو  من حيث الشلكو  الارتقاء به عىل اكفة الصعدو رفع سوية التعلمي 0202تس تلهم جامعة الطفيةل التقنية من رؤية أأردن و  

 القمي اليت تستند غلهيا اجلامعة مبعناها الواسع.و  مجيع مؤسسات اجملمتع املدين للوصول اإىل أأهداف التعلميو  لتشبيك مع قطاع الصناعةاو  احمليل
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  .م الصادرة عن امجلعية العامة للأمم املتحدة 0202 – 0222مة للس نوات ا: الأهداف العاملية للتمنية املس تدرابعاً 

هدفًا  21للتمنية املس تدامة( ويه عبارة عن مجموعة من  0202، واملعروفة رمسًيا ابمس حتويل عاملنا )جدول أأعامل (SDGs) املس تدامةهداف التمنية أأ 

/ يناير  اكنون الثاين 2ويف  0222أأيلول/سبمترب 02ُوضعت من ِقبل منظمة الأمم املتحدة، وقد ُذكرت هذه الاهداف يف قرار امجلعية العامة للأمم املتحدة يف 

 .0202، أأدرجت أأهداف التمنية املس تدامة الس بعة عرش يف خطة التمنية املس تدامة لعام 0222

 

غاية. وتغط  أأهداف التمنية املس تدامة  221ترتابط هذه الأهداف العريضة فامي بيهنا عىل الرمغ ان للك مهنا أأهداف صغرية حمددة خاصة به، متثل يف مجموعها 

الرصف الصح   -املياه  –املساواة بني اجلنسني  -تغري املناخ  -التعلمي  –الصحة  –اجلوع  – التمنية الاجامتعية والاقتصادية )الفقر مجموعة واسعة من قضااي

 .العداةل الاجامتعية( -البيئة  –الطاقة  –

ل ان احلكومات تأأخذ زمام ملك  يهتا وتضع أأطر وطنية لتحقيقها. وذلا فادلول يه اليت وعىل الرمغ من أأن أأهداف التمنية املس تدامة ليست ملزمة قانوان، اإ

لهيا  —تتحمل املسؤولية الرئيس ية عن متابعة التقدم احملرز واس تعراضه، مما يتطلب مجع بياانت نوعية  يف الوقت املناسب، حبيث  —يسهل الوصول اإ

قلمي  اإىل التحليالت اليت جتري عىل   الصعيد الوطين، ومبا يسامه يف املتابعة والاس تعراض عىل الصعيد العامل .تستند املتابعة والاس تعراض عىل الصعيد الإ

 : اخلطط الاسرتاتيجية السابقة خامساً 

ق لسبب قما مل يتحو  ذ بعني الاعتبار ما حتقق مهناخذلكل ل بد من الأ و امتدادًا للخطط الاسرتاتيجية السابقة للجامعة 0202 – 0202متثل اخلطة احلالية 

 أأو ل خر. 
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 ""الرؤية""

تقدمًا عىل صعيد أأن تتبوأأ مركزًا م لوطن الأوىل يف التعلمي التقين و جامعة ا أأن تكون جامعة الطفيةل التقنية

 العامل .و  العريبو  ثقايف للمجمتع الأردينو  فكريو  أأن تكون مركز اشعاع حضاريالبحث العلم  و 

 ""الرساةل""

 الابداعو الرايدةو  البحث العلم و  التعملو  بهتيئة البيئة املناس بة للتعلمي أأن تقوم جامعة الطفيةل التقنية

طط دراس ية تواكب خو  حتقق ذكل من خالل أأعضاء هيئة تدريس أأكفاءو  خصوصًا يف اجملال التقينو 

 المتزي.و  معارج الابداعو  التطورات احلديثة لإعداد جيل قادر عىل أأن يشق طريقه يف سوق العمل
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  الرايدة والابداع الأاكدمي. 

  الالزتام مبعايري اجلودة احمللية والعاملية.  

 العمل بروح الفريق الواحد ادارة وأأعضاء هيئة تدريس وطلبة لتحقيق أأهداف اجلامعة العليا. 

 اشاعة ثقافة التطوير املؤسيس املس متر. 

  العمل عىل التنوع عىل صعيد الطلبة واعضاء هيئة التدريس والنوع الاجامتع  واجلغرايف والعريق وادليين

 .لرتس يخ قمي العداةل وقبول ال خر

 اشهار منجزات اجلامعة بثقة وبفخر. 

 وب عىل نرش قمي العداةل والتسامحؤ العمل ادل. 

 ير الانامتء الوطين من خالل القدوة احلس نة واختاذ املناس بات الوطنية والاحتفاء هبا وس يةل العمل عىل جتذ

 .ذلكل

 لتكون اجلامعة جزءاً من اجملمتع احمليلو  ليكون جزءاً من اجلامعة ارشاك اجملمتع احمليل. 
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 SWOT Analysisالتحليل الرابع  

 عنارص الضعف عنارص القوة 

 درجات علمية معظمها يف اجملالت التقنية.و  متنح اجلامعة شهادات .2

انفراد اجلامعة بتخصصات ليس لها نظري يف اجلامعات و  وجود ختصصات تقنية مرغوبة يف سوق العمل .0

 اذلاكء الاصطناع و  التربيدو  هندسة التكييفو  الهندسة اجليولوجيةو  الأردنية مثل تكنولوجيا الكميياء

 غريها.و  الأنظمة الس يربانية املاديةو  يةحوس بة الأهجزة اذلك و  عمل البياانتو 

 .ش به مثاليةنس بة الطلبة اىل اعضاء هيئة التدريس  .0

 وجود نس بة عالية من أأعضاء هيئة التدريس الش باب مما يعط  الفرصة لعطاء أأكرب يف جمال التدريس .4

 البحث العلم .و 

مناطق و  البواتسو  الفوسفاتو  ابلقرب من صناعات تعدينية كربى مثل الامسنت وجود اجلامعة  .2

 س ياحية ممتزية.

 وجود جسم طاليب منوع من اكفة احناء اململكة. .2

 .وجود بيئة جامعية جاذبة عىل صعيد اخلدمات الطالبية .1

 مما يؤدي اىل ذهاب املوازنة للرواتب. داريني اىل اعضاء هيئة التدريس مرتفعةنس بة الإ  .2

 حش املوارد املالية اذلاتية. .0

 وجود مديونية عالية. .0

 البنية التحتية الرضورية يف بعض اللكياتنقص  .4

 التحدايت الفرص

 ختصصات جديدة أأخرى. واس تحداث يف التخصصات الأفق و  وجود فرصة كبرية للتوسع الرأأيس .2

 وجود فرصة كبرية يف اخلدمات اليت ميكن أأن تقدم للطلبة يف حال توفر ادلمع املايل. .0

استشارية و  وجود فرصة كبرية للتشبيك مع الصناعة يف مشاريع مشرتكة أأو تويف خدمات فنية  .0

 للرشاكت املستمثرة يف احملافظة.

 التدريب لأبناء اجملمتع احمليل.و  هناك فرصة كبرية لتقدمي خدمات التأأهيلو  توجد اجلامعة يف منطقة بكر  .4

 توفر المتويل الالزم. هناك فرصة للجامعة يف ولوج ابب الاستامثر يف حال .2

تاكثر أأعداد اجلامعات و  ة من هجةضيف منطقة ذات كثافة ساكنية منخف وجود اجلامعة .2

 يؤدي اىل تناقص اعداد الطلبة الراغبني ابدلراسة يف اجلامعة. و  ادى اخلاصةو  احلكومية

 بعد اجلامعة عن العامصة. .0

 .اجلنوب بشلك عام جامعات الصورة المنطية عن .0

 البنية التحتية. و  اليت تنعكس عىل مس توى اخلدماتو  حش املوارد املالية املتاحة  .4
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 الأهداف الاسرتاتيجية

 الطلبة و  تس تقطب الأفضل من أأعضاء هيئة التدريستستبق  و  توفري بيئة جامعية جاذبة الهدف الأول

 تطوير الأداء املؤسيس و  البحث العلم و  التجديدو  الرايدةو  حتفزي الإبداع الهدف الثاين

 يف اجملمتع احمليل  ملموسو  فاعل اإجيايب احداث تأأثري  الهدف الثالث

 جديدة  متويل مصادرالعمل عىل اس تكشاف و  احلاليةالإدارة احلكمية ملوارد اجلامعة  الهدف الرابع

 جامعة تقنية حبثية عاملية التوجه ابجلامعة حنو الهدف اخلامس

 التشبيك مع الصناعة   الهدف السادس

 يسهم يف ارتقاء اجلامعة مباضامن اجلودة الاعامتد و دمع نشاط  الهدف السابع

 

 الاجراءات املرتبطة هبا و الأهداف الاسرتاتيجية

لهيا أأعاله يتوجب القيام مبجموعة من الاجراءات أأو املبادرات  للنجاح يف و  خالل معل تعاويناليت ميكن حتقيقها من لتحقيق الأهداف الاسرتاتيجية املشار اإ

تصحيح املسار لكام دعت و  رصد التقدم فهياو  حتقيق هذه الأهداف الاسرتاتيجية ل بد من مراقبة السري يف حتقيق الأهداف الواردة يف اخلطة الاسرتاتيجية

ادخال حتديثات عىل اخلطة لتتالمئ مع السري و  املعيقاتحتديد و  تقيمي املنجز مهناو  بشلك س نوي عىل الأقل مراجعة اخلطة الاسرتاتيجيةو  احلاجة اإىل ذكل

 يف اخلطة عىل أأرض الواقع. 
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 للخطة الاسرتاتيجية اخلطـــــــة التنفيذيــــــــــــــة

 جلامعة الطفيةل التقنية

(0202-0202) 
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بةالطل و  هيئة التدريستس تقطب الأفضل من أأعضاء و  توفري بيئة جامعية جاذبة تستبق الهدف الاسرتاتيج  الأول:   

 الإجراءات التنفيذية

وسائل التنفيذ 

)أأدوات التنفيذ 

 ومصادره(

 الربانمج الزمين للتنفيذ

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ

املزيانية 

الالزمة 

 للتنفيذ

02
02

 02
00

 02
00

 02
04

 02
02

 

الاكدر املساند و  أأعضاء هيئة التدريس تطوير أأداء

 .للعملية الأاكدميية 

 تنفيذي  وضع برانمج

تدرييب س نوي 

 مدروس

 

x x x x x -مكتب تمنية املوارد البرشية 

 التعلمي الالكرتوينو 

 جلنة التعلمي الالكرتوين-

 .ضامن اجلودةو  مركز الاعامتد-

 مكتب املشاريع ادلولية. -

 ادلورات التدريبية.و  عدد احملارضات -

 عدد املشاركني يف حضور احملارضات -

 .ادلورات و 

 

 

 بعض يف عاملية حبثية جامعات اإىل موفدين ابتعاث

  .التخصصات

ـــاد  وضـــع خطـــة ايف

س نوية يقرها جملـس 

ــىل  ــة ع العمــداء مبني

ــــــة  احلاجــــــة الفعلي

 للجامعة املس تقبلية 

x x x x x  جمـــالس الأقســــام، جمــــالس

ـــات ،  ـــة البعث ـــات، جلن اللكي

ـــــز  ـــــس العمـــــداء، مرك جمل

 الاعامتد، عامدة البحث العلم 

 العلياادلراسات و 

يف خطة عدد املبتعثني منسواًب  اإىل ما ورد 

 .الابتعاث 
 

 سوق يف مطلوبةو  مكررة غري جديدة تقنية برامج انشاء 

 .العمل

تقدم الأقسام 

تقوم و  مقرتحات

ادارة اجلامعة 

ابختيار العدد 

املناسب مهنا اذلي 

يتفق مع رؤية 

 اجلامعة.

x x x x x  جمالس الأقسام، جمالس

جلنة التخطيط اللكيات، 

الاسرتاتيج ، جملس العمداء، 

مركز الاعامتد، عامدة البحث 

، ادلراسات العلياو  العلم 

هيئة الاعامتد، جملس التعلمي 

 العايل.

عدد الربامج اليت يمت املوافقة علهيا من جملس 

التعلمي العايل منسواًب اإىل احلد الأعىل من الربامج 

 التعلمي العايل.اليت ميكن أأن يوافق علهيا جملس 

 

 املؤمترات يف املشاركة عىل التدريس هيئة أأعضاء حتفزي

 العلمية

يمت ختصيص مبلغ 

حمدد يف موازنة 

اجلامعة حلضور 

 املؤمترات العلم .

x x x x x  الأقسام الأاكدميية، جلان

ات، يف اللكي البحث العلم 

جمالس اللكيات، عامدة 

 ادلراساتو  البحث العلم 

عدد أأعضاء هيئة التدريس املشاركني يف مؤمترات 

  عاملية منسواًب اإىل عدد املتقدمني حلضور مؤمترات.
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 تقوم الأقسامو 

اللكيات ابلنظر فهيا و 

وفقًا لتعلاميت دمع 

 حضور املؤمترات.

 العليا، جملس العمداء.

 عقد عىل اجلامعة طلبةو  التدريس هيئة أأعضاء تشجيع

 .اجلامعة داخل عاملية مؤمترات

 مبلغ يف املوازنةرصد 

قررت ادارة اجلامعة و 

أأن يكون للك لكية 

مؤمتر عامل  س نوي  

  واحد عل الأقل.

x x x x x  جمالس الأقسام، جمالس

اللكيات، جلنة التخطيط 

الاسرتاتيج ، جملس العمداء، 

ة البحث مركز الاعامتد، عامد

 عامدة البحث العلم ‘ 

ادلراسات العليا، جلنة و 

مساعد ، مكتب املؤمترات

 التطويرو  رئيس للتخطيطال

 اجلودة، العالقات العامة.و 

عدد املؤمترات املعقودة فعليًا منسواًب اإىل عددها يف 

 اخلطة التنفيذية الس نوية. 

 

تضمن املوازنة  .العلم  البحثو  للتدريس الالزمة التحتية البنية توفري

نواقص البنية التحتية 

املرفوعة من الأقسام 

 الأاكدميية.

x x x x x  جمالس الأقسام، جمالس

،  ات،  مركز الاعامتد، اللكي

مكتب مساعد الرئيس 

 اجلودة.و  التطويرو  للتخطيط

املشاريع  اليت مت تنفيذها  و  التجهزياتو  عدد املرافق

 منسواًب ملا مت اقراره يف اخلطة التفصيلية.
 

 الالمهنجية ابلنشاطات القيامو  الرتفهيية املرافق توفري

 للطلبة

عامدة شؤون  تنسق 

الطلبة ابلتعاون مع  

 اللكيات الأخرى

دائرة العالقات و 

تضع يف ذكل و  العامة

 حممكةتنفيذية  خطة 

توضع لها بنود يف و 

 املوازنة.

x x x x x 
عامدة شؤون الطلبة، 

م االعالقات العامة، الأقس

مديرية الثقافة يف الأاكدميية،  

احملاغظة، مديرية الصحة، 

العسكري، املستشفى 

مكوانت اجملمتع احمليل بشلك 

 عام.

عدد الأنشطة املنفذة مقارنة مبا ورد يف اخلطة 

 التنفيذية.
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تعلاميت   وفقو  دوري بشلك ادلراس ية اخلطط حتديث

 Stake holders  املس تفيدين رؤيةو  هيئة الاعامتد

 الاسرتشاد ابخلطط يف اجلامعات العاملية.و

حتديث اخلطط 

 لتوامئ التطورات

العاملية مرة لك 

 س نتني.

x  x  x 
 الأقسام الأاكدميية، جلنان

ة اخلطة يف اللكيات، جلن

 اخلطة، جملس العمداء

 عدد اخلطط اليت مت تعديلها

 

 عىل ابجلامعة للتعريف طموحة اعالمية خطة طبيقت 

  .العامل و  الاقلمي و احمليل املس توى

وضع خطة  تنغيذية 

اعالمية للجامعة 

تعىن ابيصال صوت 

بقعة لك اجلامعة اإىل 

خارج و  يف الوطن

 الوطن.

x x x x x 

العالقات العامة، عامدة 

 شؤون الطلبة، اللكيات،

 رئاسة اجلامعة

 

و و  احملارضاتو  املنشوراتو  عدد املقالت

 و الأايم العلميةو الطبيةو  املؤمتراتو  املعارض

 اليت من شأأهنا التعريف ابجلامعةالنشاطات و 

 

 تطبيقو  التعلمي تكنولوجيا يف احلديثة التقنيات ادماج

 الالكرتوين التعلمي مثل التعلمي يف احلديثة التعلمي اساليب

 .املدمج التعلميو 

التحول التدرجي  اىل 

 التعلمي املدمج

 التعلمي الالكرتوينو 

مبا يتفق مع ورقة و 

اليت  الس ياسات

أأقرها جملس التعلمي 

تعلاميت هيئة و  العايل

 الاعامتد.

x x x x x 

ية مركز احلاسوب، مركز  تمن 

 التعلميو  املوارد البرشية

مي جلنة التعلالالكرتوين، 

الالكرتوين، الأفسام 

ات، الأاكدميية، جمالس اللكي

يج جلنة التخطيط الاسرتات   

 عدد املساقات احملوس بة، -

 التعلمي املدمج، عدد املساقات بأأسلوب -

 عدد الاس توديوهات التعلميية املتوفرة، -

 عدد التفاقيات مع مصادر التعلمي املفتوحة، -

عدد القنوات التعلميية عىل موقع اجلامعة أأو  -

 اليوتيوب

 

اس تحداث قواعد  متابعة اخلرجيني والتواصل معهم بشلك مس متر

بياانت للخرجيني 

 وحتديهثا فصليًا.

x x x x x  احلاسوبمركز  

 عامدة شؤون الطلبة

 عدد اخلرجيني املسجلني يف قاعدة البياانت

 

التواصل مع أأرابب العمل خلرجي  اجلامعة واس تطالع 

أ راهئم يف كفاءة خرجي  اجلامعة من خالل استباانت رسية 

 غري معلنة لغرض تقيمي مسرية اجلامعة.

اس تحداث قواعد 

بياانت بأأرابب العمل 

 خلرجي  اجلامعة

x x x x x مركز احلاسوب 

 عامدة شؤون الطلبة

 عدد أأرابب العمل املسجلني يف قواعد البياانت
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 تطوير الأداء املؤسيسو  البحث العلم و  التجديدو  الرايدةو  حتفزي الإبداع: الثاينالهدف الاسرتاتيج  

 الإجراءات التنفيذية

وسائل التنفيذ 

)أأدوات التنفيذ 

 ومصادره(

 للتنفيذالربانمج الزمين 

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ

املزيانية 

الالزمة 

 للتنفيذ

02
02

 02
00

 02
00

 02
04

 02
02

 

 العاملني يف اجلامعةوضع الربامج اخلاصة لتطوير أأداء 

 املهارات الرايدية.و  اكساهبم اخلرباتو 

وضع برامج لتطوير 

 .العاملني يف اجلامعة

تضمني املوازنة 

 اللكف.

 املعنويةوضع احلوافز 

املادية حلسن أأداء و 

 .العاملني يف اجلامعة

x x x x x   رئاسة اجلامعة، جملس

 العمداء، جلنة التخطيط

مركز تمنية   الاسرتاتيج ،

التعلمي و  املوارد البرشية

 الالكرتوين، 

 الابتاكرو عدد ادلورات يف جمال الاخرتاع-

 الرايدة.و 

عدد الأعامل اليت ميكن تصنيفها حتت مظةل -

  الابتاكر و الرايدة

حتفزي اعضاء هيئة التدريس عىل الاخنراط يف حل 

 مشالك اجملمتع.

 الانفتاح عـىل اجملمتـع

ـــه او  ىل ســـرب حاجات

 البحوثو  ادلراسات

ادلراســـــات مـــــن و 

خـــالل مـــن خـــالل 

املراكـــــز البحثيـــــة 

 املتخصصة.

x x x x x  ــز ــز الاستشــارات، مرك مرك

ـــامدة  ـــة، ع ادلراســـات التمنوي

مركز الطاقةو  البحث العلم ،

 البيئة، و  املياه

 البحوث اليت ختدم اجملمتع احمليلو  عدد ادلراسات-

 الأردين.و 

عدد املشاريع اليت اس تقطبت دمع  من خارج -

  اجلامعة

حتفزي اعضاء هيئة التدريس عىل الاخنراط يف حل 

 مشالك الصناعة.

تعديل الترشيعات 

مبا خيدم اجياد 

 احلوافز املادية

للمشاركة املعنوية و 

يف حل مشالك 

 الصناعة.

x x x x x 
مركز الاستشارات، مركز 

امدة عالبيئة، و  الطاقةو املياه

البحث العلم ، جملس 

العمداء، مكتب املشاريع 

 ادلولية، 

 عدد املشاريع املشرتكة مع الصناعة. -

احلوافز اليت حصل علهيا أأعضاء هيئة التدريس  -

 ملشاركهتم يف حبوث ختدم الصناعة.
 

يل الترشيعات تعد املعنوية للأعامل الابداعيةو  رصد احلوافز املالية

لتتضمن  حوافز 

x      شؤون مكتب انئب الرئيس لل

الأاكدميية، مكتب مساعد 

  الأعامل اليت تصنف عىل أأهنا ابداعية. عدد-
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لالعامل  جمزية  براءات الاخرتاع.و 

تسجيل و  الابداعية

 براءات الاخرتاع.

ط، الرئيس لشؤون التخطي

 جملس العمداء، عامدة البحث

 العلم 

 عدد الاخرتاعات-

 فيذ حبوث فهيا جتديدن دمع اعضاء هيئة التدريس لت 

 تطبيقات ذكية.و  ابداعو 

 وضع الترشيعات

الوسائل دلفع جعةل و 

 البحوث التطبيقية

 ماكفئهتا.و 

x      مكتب انئب الرئيس

ب للشؤوون الأاكدميية، مكت

مساعد الرئيس لشؤون 

 التخطيط ، عامدة البحث

 العلم  ، جملس العمداء

 نس بة املبالغ املرصوفة فعليًا اىل املقدرة يف املوازنة

 

 وضع اخملصصات تدشني البنية التحتية الالزمة لتنفيذ البحوث العلمية 

املناس بة يف  املالية 

لتوير البنية  املوازنة

 التحتية لك عام.

x x x x x 
جلنة املوازنة، الأقسام 

الأاكدميية، اللكيات، جملس 

 العمداء

 نس بة املبالغ املرصوفة فعليًا اإىل املقدرة يف املوازنة 

 

 تشبيك أأعضاء هيئة التدريس مع مؤسسات حبثية

 جامعات عاملية.و 

 برامج الفلربايت

 املنح الياابنيةو  ادلادو 

 غريها. و 

تفعيل التفاقيات 

 ادلولية.

الزايرات البحثية 

 القصرية.

x x x x x 

املراكز البحثية، مكتب 

املشاريع ادلولية، عامدة البحث 

 العلم 

اعضاء هيئة التدريس املس تفيدين من  دعد-

 التفاقيات ادلولية. 

 عدد البحوث املنجزة مع ابحثني عامليني.-

 

ااتحة الفرصة للطلبة لالخنراط يف برامج التبادل 

 الااكدمي  بني اجلامعات.

يقوم مكتب 

العالقات ادلولية 

ابعالن فرص التبادل 

وفقًا لأسس 

 موضوعية 

x x x x x 
 مكتب املشاريع ادلولية،

رئاسة اجلامعة، املبادرات 

الفردية لأعضاء هيئة 

 التدريس.

 عدد الطلبة املشاركني يف  برامج التبادل الأاكدمي .
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الأاكدميية، الأقسام  .دولية مشاركة الطلبة يف مسابقات  دمع

 عامدة شؤون الطلبة

x x x x x ام عامدة شؤون الطلبة، الأقس

.الأاكدميية، رئاسة اجلامعة  

 عدد الطلبة املشاركني يف املسابقات ادلولية.
 

 مبادرات من الأقسام دمع عقد املؤمترات يف رحاب اجلامعة.

تضمني اللكيات و 

موازنة اجلامعة 

 خمصصات اكفية،

x x x x x 
الأقسام، جمالس جمالس 

، اللكيات،  جلنة املؤمترات

 جملس العمداء

 عدد املؤمترات الس نوية املنعقدة يف رحاب اجلامعة.
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 يف اجملمتع احمليل ملموسو  فاعل اإجيايب احداث تأأثري: الثالثالهدف الاسرتاتيج  

 الإجراءات التنفيذية

وسائل التنفيذ 

)أأدوات التنفيذ 

 ومصادره(

 للتنفيذالربانمج الزمين 

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ

املزيانية 

الالزمة 

 للتنفيذ

02
02

 02
00

 02
00

 02
04

 02
02

 

بناء و  التفاعل مع اجملمتع احمليل عىل الصعيد الثقايف

املنتدايت و  الأنديةو  مشاراكت ثقافية مع مديرية الثقافة

 الثقافية.

ــالل خطــط  ــن خ م

مدروسـة ابلشــرتاك 

 مــع مديريــة الثقافــة

ــــةو و  ــــة الرتبي مديري

الزراعــــةو و  التعلـــمي

 منظامت اجملمتع املدين

ـــة الثقافيـــةو و  الأندي

ــــــــــــــــــدايت  املنت

 الافرتاضية.

x x x x x  ،عامدة شؤون الطلبة

العالقات العامة، مركز 

ادلراسات التمنوية، الاذاعة. 

 الأرس اجلامعية، 

 عدد الأنشطة املشرتكة مع اجملمتع احمليل.

 

لأبناء اجملمتع احمليل يف اجملالت توفري فرص التدريب 

  املهنية للتخفيف من أ اثر البطاةل.

اللكيــــات العلميـــــة 

 تقرتح برامج تدريبيـة

تقرها و  أ لية تنفيذهاو 

 ادارة اجلامع.

x x x x x خمتـربات و  املشاغل الهندسـ ية

 لكية الهندسة.و  لكية العلوم

عدد الربامج التدريبية اليت مت توفريها لأبناء اجملمتع 

عدد املس تفيدين من هذه و  طلبة اجلامعةو  احمليل

 الربامج.
 

أأو يعني الرئيس  اجلامعة. جلان و  ارشاك اجملمتع احمليل يف جمالس 

جملس الأمناء 

أأو  اعضاء اجملالس 

وفقًا اللجان 

 لترشيعات اجلامعة.

x x x x x 

 رئاسة اجلامعة

جلان اجلامعة و  عدد الأعضاء املعينني يف جمالس

 اجملمتع احمليل.من 

 

تشجيع الاعامل التطوعية املؤسس ية خلدمة اجملمتع 

 خدمة اجملمتع(.و  )برانمج الأرس اجلامعية

تنظمي معل الأرس 

اجلامعية من خالل 

 عامدة شؤون الطلبة.

x x x x x ؤون الطلبة، أأرابب عامدة ش

العميد  الأرس، مساعدو

 لشؤون الأرس اجلامعية.

 عدد الطلبة املشاركني هبا.و  عدد الأعامل التطوعية
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 تسخري اذاعة اجلامعة لتوعية اجملمتع يف الأمور الصحية

طرح قضااي هتمه يف حياته و الاجامتعية و الثقافيةو 

 اليومية.

تقوم اللجنة 

الاستشارية لإذاعة 

اجلامعة بتوجيه 

الاذاعة ابللزتام 

برساةل اجلامع اجتاه 

 اجملمتع احمليل 

x x x x x 

الاستشارية لإذاعة اللجنة 

اجلامعة، مدير الاذاعة ، 

 رئاسة اجلامعة.

 عدد الربامج الهادفة اليت تبث من خالل الاذاعة 

 ساعات بهثا س نوايً و 

 

العمل عىل مجع ادلراسات اليت اجنزت عن حمافظة 

 الطفيةل.

يقوم مركز ادلراسات 

التمنوية جبمع لك 

ادلراسات عن 

حمافظة الطفيةل حتت 

 سقف واحد

x x x x x 

 مركز ادلراسات التمنوية يف

 حمافظة الطفيةل 

قواعد البياانت اليت و  عدد ادلراسات اليت مت مجعها

احصاب القرار فامي و  مت تدشيهنا خلدمة الباحثني

  يتعلق مبحافظة الطفيةل.

البحوث امليدانية و  تشجيع ادلراسات املسحية الشامةل

 عن حمافظة الطفيةل.

يقوم مركز ادلراسات 

التمنوية ابلتعاون مع 

 مجيع اجلهات داخل

 خارج اجلامعة و 

x x x x x 
 مركز ادلراسات التمنوية 

اء ، اعضعامدة البحث العلم 

 هيئة التدريس 

البحوث امليدانية  املنجزة س نوايً و  عدد ادلراسات

 عن حمافظة الطفيةل.
 

تشجيع حاضنة الأعامل املوجودة يف احلرم اجلامع  

 احملافظةلتدريب أأبناء 

 حاضنة الأعامل

ادلورات اليت و 

 تعقدها

x x x x x 
حاضنة الأعامل، مركز 

 الاستشارات 

عدد اخلرجيني من و  عدد ادلورات املعقودة س نوابً 

  هذه ادلورات 

من خالل برامج  املهين.و  نرش الوع  ابلتعلمي التقين

تس هتدف الطلبة 

 عىل مقاعد ادلراسة

x x x x x تقدمه من ما و  اذاعة اجلامعة

 التعلميو  برامج، مديرية الرتبية

مركز ادلراسات و  املدارسو 

 التمنوية

اللقاءات اليت تس هتدف الطلبة عىل و  عدد الربامج

 مقاعد ادلراسةو عدد املشاركني هبا.
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جديدة اس تكشاف مصادر متويل العمل عىلو  ارد اجلامعة احلاليةالإدارة احلكمية ملو : الرابعالهدف الاسرتاتيج    

 الإجراءات التنفيذية

وسائل التنفيذ 

)أأدوات التنفيذ 

 ومصادره(

 الربانمج الزمين للتنفيذ

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ

املزيانية 

الالزمة 

 للتنفيذ

02
02

 02
00

 02
00

 02
04

 02
02

 

 وضع موازنة رش يقة منضبطة النفقات واقعية الايرادات

 الالزتام هبا.و

تقـــــوم الوحـــــدات 

الاداريـة يف اجلامعـة 

ــــا  بوضــــع احتياجاهت

ايراداهتا املتوقعة ان و 

تقـوم جلنـة و  وجـدت

املوازنة ابلتحقق مـن 

 الأرقام

x x x x x مجيع الوحدات الادارية 

 جلنة املوازنة، جمالس اجلامعة

احلساب و  عدم وجود احنرافات كبرية بني املوازنة

 اخلتايم 

 

 اجلامعية ربط النفقات ابلنشاطاتو  ترش يد النفقات

 اخلطة الاسرتاتيجية.و 

الرصــف مــن خــالل 

 املوازنة 

x x x x x  ادلائرة املالية، رئـيس اجلامعـة

 انئب الرئيس

 تضييق العجز يف املوازنة اىل ادىن حد.
 

العمل عىل زايدة الايرادات من خالل زايدة عدد 

 الطلبة.

تعميق مفهوم اجلامعة 

اجلاذبة من حيث 

 كامً و  الربامج عدداً 

تسويق اجلامعة و 

 بلك الوسائل 

x x x x x 

ن رئاسة اجلامععة، عامدة شؤو

اعة ، اذالطلبة، مركز الاعامتد

 اجلامعة، معداء اللكيات.

 زايدة نس بة الايرادات يف ذكل العام عن سابقه

 

من خالل املشاريع ت الإيراداالعمل عىل زايدة 

 الاستامثرية.

وضع خطة استامثرية 

 واقعية للجامعة 

x x x x x ستامثر، مكتب جلنة الا

 صندوق الاستامثر

مقدار عوائد الاستامثر يف ذملك العام مقارنة 

  بسابقه.

العمل عىل زايدة الايرادات من خالل الوحدات 

 الانتاجية.

حتفزي الوحدات 

 الانتاجية 

x x x x x  الوحدات الانتاجية يف

 اجلامعة 

ابلعام مقدار عوائد الوحدات الانتاجيه مقارنة 

  اذلي يس بقه
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العمل عىل زايدة الايرادات من خالل تقدمي خدمات 

 التدريب.و  الاستشارات

مركز الاستشارات 

يضع خطه اعالنية ملا 

ميكن ان يقدمه 

 للقطاع الصناع  

x x x x x 

 مركز الاستشارات، 

مقدار الريع املتحقق من مركز الاستشارات يف 

 س بقه.ذكل العام مقارنة ابلعام اذلي 
 

يقوم صندوق  ادلخول يف رشااكت مع الصناعة احمللية.

الاستامثر مبقاربة 

بعض املستمثرين 

لتأأسيس رشاكة 

 معهم.

x x x x x 

صندوق الاستامثر   

ااكت الناش ئة يف ذكل العام مقارنة عدد الرش  

 بسابقه

 
 

رشاكت انش ئة  الاستامثر يف جمال الرشاكت الناش ئة

يدمعها صندوق 

لتنفيذ الاستامثر 

افاكر رايدية لأعضاء 

 هيئة التدريس

x x x x x 

 صندوق الاستامثر

 

 عدد الرشاكت الناش ئة-

 العوائد املالية للرشاكت املالية-
 

 

 

 

 

 

 



23 
 

 جامعة تقنية حبثية عاملية التوجه ابجلامعة حنو: اخلامسالهدف الاسرتاتيج  

 الإجراءات التنفيذية

وسائل التنفيذ 

)أأدوات التنفيذ 

 ومصادره(

 الربانمج الزمين للتنفيذ

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ

املزيانية 

الالزمة 

 للتنفيذ

02
02

 02
00

 02
00

 02
04

 02
02

 

التوسع يف التخصصات التقنية احلديثة غري املكررة يف 

 اجلامعات الأردنية الأخرى.

ـــــام ـــــرتح الاقس  تق

اللكيات ختصصات و 

ـــــــه،  تقنيـــــــة جاذب

ــــــع و  تدرســــــها مجي

الاطــــراف املعنيــــة 

لقرارها مـن جملـس 

 التعلمي العايل.

x x x x x  جمالس الافسام، جمالس

اللكيات ،  جلنة اخلطة، مركز 

الاعامتد، جملس العمداء، 

 جملس الأمناء

 عدد التخصصات التقنية املقرة

 

تعديل الترشيعات مبا خيدم النرش يف جمالت عاملية 

Scopus. 

مراجعــة الترشــيعات 

ــــا خيــــدم  ــــاء مب ارتق

اجلامعــــــــــــــــة يف 

 التصنيفات العاملية.

x x x x x زايدة الاستشهادات. - جملس العمداء 

زايدة عدد الأوراق املنشورة يف جمالت   -

Scopus 
 

مراجعة أأسس  زايدة قمية احلوافز للنرش العلم  يف جمالت عاملية.

 حوافز النرش

x x x x x 
 جملس العمداء

 زايدة البحوث املنشورة. -
 

ملن يتجاوز سقف معني يف وضع حوافز 

 املعمتدة عامليًا. الاستشهادات

يقوم جملس العمداء 

التعلاميت  بتضمني 

 وافز النرشح

 الاستشهاد.و

x x x x x 

 جملس العمداء

اوزوا عتبة عدد اعضاء هيئة التدريس اذلين جت 

  احلد الأدىن للحصول عىل املاكفئة.
 

 موازنة البحوث تتضمن تعديل الترشيعات حبيث

 ماكفأ ت للباحثني. املدعومة من خارج اجلامعة

الترشيعات  تعديل

النافذة لتسمح 

 الباحثني.  مباكفأأة 

x x x x x 

 جملس العمداء 

 عدد البحوث املدعومة من خارج اجلامعة 
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تعديل الترشيعات  حتفزي النرش املشرتك مع ابحثني من جامعات عاملية.

 النرش لتحفزي

املشرتك مع ابحثني 

 من جامعات عاملية 

x x x x x 

 جملس العمداء 

 عدد البحوث املنشورة مع ابحثني عامليني 

 

يقوم جملس العمداء  تعديل الترشيعات لتتضمن دمع النرش العلم .

بتعديل الترشيعات 

مبا يضمن حتفزي 

 النرش العلم 

تضمني ذكل يف و 

 املوازنة 

x x x x x 

العمداءجملس   

 عدد البحوث املنشورة 

 

 عامدة البحث العلم  حتفزي تشكيل الفرق البحثية من ختصصات خمتلفة.

املراكز البحثية تقوم و 

بتشكيل فرق حبثية 

من ختصصات حبثية 

 متشاهبة أأو خمتلفة 

x x x x x 

اكز املر و  عامدة البحث العلم 

 البحثية 

 عدد الفرق البحثية املشلكة -

 عدد املشاريع املس تقطبة -

 عدد البحوث املنشورة -
 

يقوم مكتب تمنية  توفري ادلورات التدريبية الالزمة لكتابة الأوراق العلمية

 املوارد البرشية

عامدة شؤون و 

الطلبة بتوفري 

ادلورات اليت تعىن 

بكتابة مقرتاحات 

 املشاريع البحثية

 الأوراق العلمية. و 

x x x x x 

 رشيةاملوارد الب مكتب تمنية 

امدة التعلمي الالكرتوين ، عو 

 البحث العلم .

عدد ادلورات التدريبية املعطاه للأعضاء هيئة 

 التدريس يف جمال كتابة الأوراق البحثية

 مصادرها.و  مقرتحات املشاريع ادلوليةو 
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 التشبيك مع الصناعة: السادسالهدف الاسرتاتيج  

 الإجراءات التنفيذية

 وسائل التنفيذ

)أأدوات التنفيذ 

 ومصادره(

 الربانمج الزمين للتنفيذ

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ

املزيانية 

الالزمة 

 للتنفيذ

02
02

 02
00

 02
00

 02
04

 02
02

 

 دمع تأأسيس الرشاكت الناش ئة لأعضاء هيئة التدريس

 العاملني يف اجلامعة.و 

ــــــندوق  ــــــوم ص يق

ـــــين  الاســـــتامثر بتب

تأأســــــــيس رشاكت 

انش ئة صـغرية مبنيـة 

ــــــــىل  ــــــــوثع  حب

ـــتاكرات أأعضـــاء او  ب

 هيئة 

x x x x x  ،عدد الرشاكت الناش ئة اليت مت تأأسيسها صندوق الاستامثر 

 

تقدمي خدمات للرشاكت الصناعية لتطوير معليات 

 دراسات اجلدوى.و  التحليل املايلو  التسويقو  الانتاج

اجلامعـة  تقوم لكيات

املعنية بوضع خطـط 

س نوية خلدمة قطـاع 

 الصناعة.

x x x x x  ،ــــدريس ــــة الت أأعضــــاء هيئ

اللكيـــات ، عـــامدة البحـــث 

 العلم ، رئاسة اجلامعة.

 عدد اخلدمات املقدمة للصناعة. -

املبلغ املايل للعوائد القادمة من  -

 اخلدمات املقدمة للصناعة.
 

للمستمثرين يف  تقدمي خدمات فنية )تصنيع قطع غيار(

 مدينة الطفيةل الصناعية 

تقدم املشاغل 

الهندس ية اخلدمات 

الفنية للمستمثرين يف 

 املدينة الصناعية. 

x x x x x 

 املشاغل الهندس ية 

العوائد املالية املتحققة من خالل تقدمي اخلدمات  

 الصناعية.
 

الاسترشافية الصناعية يف حمافظة  اعداد ادلراسات

 الطفيةل. 

عامدة البحث  تقوم

العلم  ابلتعاون مع 

مدينة الطفيةل الصناعية 

عداد دراسات  ابإ

استرشافية لصناعات 

 حممتةل يف احملافظة

x x x x x 

م،  لكية العلو لكية الهندسة، 

ة، البيئو  املياهو  مركز الطاقة

 مركز ادلراسات التمنوية

 عدد املشاريع الاسترشافية املقرتحة.-

اليت أأخذت طريقها اىل عدد ادلراسات الصناعية -

 التنفيذ
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الصناعة لتبين املشاريع و  الأعامل الربط ما بني حاضنة

 الناحجة.

الربط بني حاضنة 

صندوق و  الأعامل

لتبين  الاستامثر

  املشاريع الواعدة. 

x x x x x 

حاضنة الأعامل، صندوق 

 الاستامثر، 

 عدد املشاريع اليت تبناها صندوق الاستامثر

  

مصادر للمتويل حملية أأو دولية للمشاريع اس تكشاف 

 الصناعية احملمتةل.

يقوم صندوق 

الاستامثر ابلتعاون 

مع جملس الأمناء 

ابلبحث عن مصادر 

 للمتويل

x x x x x 

ب صندوق الاستامثر، مكت

 املشاريع ادلولية، جملس

 الأمناء

عدد املشاريع اليت قدمت للحصول عىل متويل -

 دويل  

 املس تقطبمقدار المتويل -
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بناء منظومة متاكمةل لضبط وضامن اجلودة يف خمتلف: السابع الهدف الاسرتاتيج   د ومنايح احلياة اجلامعية من خالل  حتقيق معايري الإعامتمرافق و     

ضامن اجلودة احمللية والعامل .      

 الإجراءات التنفيذية

وسائل التنفيذ 

)أأدوات التنفيذ 

 ومصادره(

 الزمين للتنفيذالربانمج 

 مؤرشات الأداء هجات التنفيذ

املزيانية 

الالزمة 

 للتنفيذ

02
02

 02
00

 02
00

 02
04

 02
02

 

بناء منظومة تنفيذية لالإعامتد وضامن اجلودة تبدأأ من 

مساعد الرئيس املعين مبلفات اجلودة والاعامتد وتنهتي  

 بلجان اجلودة يف الأقسام الأاكدميية.

ــــاعدين  ــــني مس تعي

ــــرئيس والعمــــداء  لل

لأغـــراض الاعـــامتد 

واجلودة، جلان اجلودة 

 يف الأقسام.

x     رئيس اجلامعة 

 العمداء، جمالس الأقسام 

وجود منظومة متاكمةل من مساعد للرئيس 

 ومساعدي معداء معنيني مبلف الاعامتد واجلودة.
 

وضع معايري ملس توى اخلدمات املقدمة للطلبة عىل اكفة 

عاملية واخلدمات اليت تقدم ذلوي الصعد ومبعايري 

 الاحتياجات اخلاصة

يقوم جملـس العمـداء 

ــامدة  ــع ع ــاون م ابلتع

شؤون الطلبة ودائرة 

التســــجيل  بوضــــع 

تعلـــــاميت ومعـــــايري 

ـــة  ـــدمات املقدم للخ

 للطلبة.

x     جملس العمداء 

 عامدة شؤون الطلبة

 دائرة اخلدمات

 دائرة املكتبة

 الأمن اجلامع 

اخلدمات اليت ميكن أأن تقدم وجود معايري تتناول 

للطلبة يف خمتلف اوجه احلياة اجلامعية من نقل، 

خدمات املأألك واملرشب، جامليات احلرم اجلامع ، 

  خدمات تتعلق بذوي الاحتياجات اخلاصة. 

تطوير  اخلدمات احملوس بة   اليت تقدم للطلبة يف جمال 

اخلدمات املكتبية واحلصول عىل الواثئق من دائرة 

 التسجيل ودفع الرسوم وغريها 

يقوم مركز احلاسوب 

ابلتعاون مع عامدة 

شؤون الطلبة 

ودوائر اجلامعة 

املعنية بوخض خطة 

لتطوير اخلدمات 

 احملوس بة للطلبة. 

 x x x x x 

 مركز احلاسوب 

 عامدة شؤون الطلبة

 دائرة التسجيل 

نس بة اخلدمات احملوس بة منسوبة اىل تكل اليت مت 

 اخلطة الس نوية.وضعها يف 
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يف تطوير حوس بة  الأنظمة  واخلدمات الادارية 

اجلامعة والاس مترار يف الارتقاء هبا ومبس توى اخلدمات 

اليت تقدم للعاملني يف اجلامعة وتقدمي اخلدمات من 

 خالل مناذج الكرتونية. 

يقوم مركز احلاسوب 

ابلتعاون مع العامدات 

واللكيات والوحدات 

الادارية  بوضع 

خطة حلوس بة 

اخلدمات اليت تقدهما 

ومن خالل مناذج 

 الكرتونية.

 x x x x x 

، مركز احلاسوب،  اللكيات

 العامدات والوحدات الادارية

 نس ية املنجز من خطة احلوس بة الس نوية 

 

تطوير املوقع الالكرتوين لتقدمي اخلدمات املثىل  

للطالب وعضو هيئة التدريس واملوظف وزوار 

 لتحقيق أأغراض الاعامتدات ادلولية واحمللية.اجلامعة و 

  x x x x x  ،مركز احلاسوب، اللكيات

العامدات، والوحدات 

 الادارية.

 تقيمي املوقع الالكرتوين من خالل استبانه للطلبة

و اخرى لأعضاء هيئة التدريس واثلثة للعاملني يف 

 اجلامعة.

 

من خالل اشهار البحوث العلمية بش ىت الوسائل و 

 املوقع الالكرتوين بشلك خاص 

  x x x x x  ئة مركز احلاسوب، اعضاء هي

 التدريس

عدد الزايدة يف عدد البحوث املرفوعة عىل املوقع 

  الالكرتوين مقارنة ابلعام اذلي س بقه 

اشهار نشاطات اجلامعة  وابداعاهتا وتقدهما وما يتعلق 

عىل موقع اجلامعة مهنا ابلطلبة  بش ىت الوسائل و 

 الالكرتوين 

تقوم عامدة شؤون 

الطلبة ابلتعاون مع 

اللكيات ودائرة 

العالقات العامة 

ومركز احلاسوب 

ابشهار نشاطات 

 الطلبة وابداعاهتم 

 x x x x x 

مركز احلاسوب، عامدة شؤون 

الطلبة، اللكيات، العالقات 

 العامة.

 

عدد الأنشطة اليت مت اشهارها عىل املوقع 

 الالكرتوين مقارنة مع العام اذلي س بقه.
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