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التـي             

ديث    

صـية     

حـــث  

نـامج      

هـات   

 عتبـراً 

فيهـا         

فـل لليرمـوك المكانـة ا

 أنجـزت مراجعـة وتحـد

كيزهـا علـى بنـاء شخص

لبحجـل تنميـة الفكـر وا          

لحديثـة مـن خـالل برنـ

لّبـي توجهُي لترقيـة بمـا     

معت وزنـاً تـم تخصـيص    

لميـة التـي تـم النشـر ف

يـز والعالميـة وبمـا يكف

حيثوســوق العمــل

وترك للقيـاس والتقيـيم

لتعلـيم الحديثـة مـن أج

 لمواكبة التطـورات الح

 التـدريس ألغـراض ال

نه قـد تـأه التعليمات 

تصـنيف المجـالت العل

ة نحـو الجـودة والتميـ

اجــة المجتمــع والئــم ح

ميـة محـددة قابلـة لللي    

 وســـائل وأســـاليب الت

أعضاء هيئة التدريس

201/2017.  

هيئـةقيـيم أداء عضـو          

اسية في هذسارقة األ

الـى ت يقـيم اسـتناداًً   ح

حيم

2 
م

ت

ير

مـا

م

ية

ف

ء

رم

ــة

صـالح مسـيرة الجامعـة

لتال كاديميــةبرامــج األ

هـا علـى مخرجـات تعل

يـتم تبنـي تبعـة بحيـث

أهيل أ هذا تدريب وت

16اية العام الجامعي

ديـدة تطـوير نظـام تق

والعالمة الفا . العالمية

أصبحه البحثي والذي
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الله الرحمن الرح

2015/2016ـــــــامعي
لتـزاي الضـوء علـى اإل

 فــي صــدارة الجامعــات

قريــر عــن التقــاريرا الت 

جزتـه الجامعـة وفـق مـ

ة ومحـددة حيـث يقـد

صرم وبما يتفق مع رؤي

ت األربـع القادمـة تهـدف

وفـي هـذا الصـدد، جـاء

لوب تقييم ذاتي صـار

ة بمــا يــدعم االنتاجيــ

صإهـات األساسـية فـي

لتحديــث البة قصوى

حيـث اعتمادهري مـن

أسـاليب التـدريس المت

شــكل دائــم. ويتطلب

ف يبدأ تنفيذه من بد

تطلـب التعـديالت الجد

بالوصول إلى راتيجية

دائهآل %60ولمجتمع

سم اب  

مـــــــــوك للعـــــــــام الجـــ

لقـي هـذا العـام. كمـا يُ       

ن تكــونأســالتها فــي 

مجتمعيــة. وينفــرد هــذ

حقيقـي لمـا أنجسـاب  ح

ؤشـرات قيـاس واضـحة

 العام الجامعي المنص

 اسـتراتيجية للسـنوات

. وامعي الـذي تقدمـه    

داري واعتماد أسلواإل

علــى المعــايير العالميــة

  .عة على حد سواء

قـدم االتجاهنـه يُ أ فـي

أولوية فأعطتلطالبها

غة الخطط بشـكل جـذ

فـي أ جـذرياً  الح تغيـرًا

وق العمــل المتغيــر بش

يس في الجامعة وسوف

هيئـة التـدريس وتت اء

االسترتحقيق أهدافها 

ي التدريس وخدمة ال

  ه وبركاته

ـــــنوي لجامعـــــــــة اليرم

 شـهدته الجامعـة فـي

ورس ــو تحقيــق رؤيتهــا

علمــي والمســئولية الم

قدم كشف حفالتقرير ُي

وفـق مؤ 2020 - 20

ه وفضله فيبحمد الل

حيث وضعت خطـة ة

ي معايير التعلـيم الجـا

ل الجامعة األكاديمي و

يــة/ تدريســية تلبــي أع

ة والعاملين في الجامع

ستراتيجيةن الخطة اإل

 التعليم الذي تقدمه ل

عيد صياغُأمها بحيث

تقتضـي عمليـة اإلصـال

واكبــة احتياجــات ســو

تدريير أعضاء هيئة ال

ألعضـاعليمات الترقية

لت خدمة المجتمع سعيًا

في ألدائهيئة التدريسية

   والتميز.

سالم عليكم ورحمة الله

ـــــدم التقريـــــــــر الســـــ

الـذي اإلنجـاز طـوير و

نحــ ركــان الجامعــةأل

يــة التعلــيم والبحــث الع

الشكل والمضمون. فا

016تراتيجية للجامعـة
إنجازه ب محددة ما تّم

   االستراتيجية.

بخطة إصالحية شاملة

لتحقيق قفزة نوعية في

ة الشاملة ضمن هيكل

ــة تعليمي دف خلــق بيئ

التدريسيةالب والهيئة

رير السنوي األول عن

  وطني والعالمي.

 أهمية خاصة لنوعية

 التخصصات التي تقد

الذهنيـة والعمليـة. وت

تنميــة قدراتــه علــى مو

ل مركز الجودة وتطوي

ديالت جوهرية على تع

بحثي والتدريسي وخد

لف الترقية لعضو الهيئ

للتنافس يعطي حافزًا

  : رئـيس الجامعـــة

  

السادة الكرام، السال

ن أقـــــأســـــــــعدني ي

التطي يتضـمن مسـيرة

 والســعي الحثيــث لكــل

يــة عبــر تميزهــا بنوعي

وية السابقة من حيث ا

سـترراره فـي الخطـة اإل

ر باألرقام والنسب الم

عة ورسالتها وأهدافها

بدأت الجامعةلقد 

ز مواردها وجهودها ل

 لتأصيل ثقافة الجودة

ق وآليــات شــفافة بهــد

فيز واالبتكار بين الطا

وتتمثل أهمية التقر

حق على المستويين الو

لقد أعطت الجامعة

خطة دراسية في كافة

ب واكسابه المهـارات ا

عــي لــدى الطالــب وت

تصميمه من قبل ي تّم

نجزت الجامعة تعدأ

بدورها البعة لالرتقاء

) في ملالعالمة% من

ب معامل تأثيرها مما ي

  

كلمـة

والذي

الجــاد

الوطني

السنوي

قرإتم 

التقرير

الجامع

لتركيز

سعينا

ودقيــق

والتحف

تستحق

خ 62

الطالب

بداعاإل

تدريبي

الجامع

)40%

حسب



 

 

قـاف      

حيث 

دقيـة  

سـوية   

ورية  

دفعة 

اصـة     

معات 

بتهـا             

ملـف    

ذكيـة    

ياتـه            

ويـد       

ليـات          

احب      

مهـم    

كانـة  

  

ت المختلفـة قـد تـم ايق

 ومشاغل وغيرها. وح

دارة الفندسـالمي واإل إل

ن يـتم تسأت الجامعـة    

لضـروبرات والمرافق ا

 الموقوفة مما يمثل د

ـأت الجامعـة دائـرة خا

 تعاون علمي مع جام

خـدماتها ودعمهـا لطلب

. كمـا حظـي متفـوقين

لـى قاعـات ذإدريسـية    

ـكالت المجتمـع وتحدي

سـخرتها فـي سـبيل تجو

وجـه التميـز لهـذه الكلي

لمعلومـة الفوريـة لصـا

مـدني علـى دعمجتمـع

كلجامعات الوطنيـة وبم 

 . وتحقيق رسالتنا

  جامعــــــــــــــــــة

  رفعت الفاعورير

المسـتوياتفـي  جامعة 

 الالزمة من مختبرات

حاسـوب واالقتصـاد اإل

قصـى أولويـاتأن مـن        

مختبد وعبر تجهيز ال

لقبول في كل البرامج

أنشـأ يـق أهـدافها فقـد

اتفاقية 12 في توقيع 

جامعـة مـن مسـتوى خ

طلبـة المحتـاجين والمت

 لتحويـل القاعـات التد

مشـاريع تتصـدى لمشـ

سـبة وااللكترونيـة وس

عكـس الخصوصـية واو

بمـا يقـدم الة وبـرامج     

ؤسسـات ومنظمـات مج

 تستحق في طليعة الج

ى للوصول إلى رؤيتنا

رئيــــس الج

األستاذ الدكتور

من برامج الجبرنامجًا

ب عدم توفير المرافق

معماريـة والطـب والحا

حلـي والـدولي. لـذا كـان

وفق متطلبات االعتما

اءات في إعادة فتح ال

نيفها الـدولي. ولتحقي

نجحت دينارا كما 1

لطلبـة حيـث طـورت الج

 المخصصـة لـدعم الط

معة وفق خطة محددة

حلـي عبـر مبـادرات وم

جامعة أنظمتها المحوس

ات والمراكـز وبمـا يع

 بشـرية وماليـة وطلبـة

شـركاء النجـاح مـن مؤ

موك في المكان الذي

لى وتحقيق معايير أع

21هناك العام وكان
لالزم لالعتماد وبسبب

 المدنيـة والهندسـة الم

علـى المسـتويين المحل

 أعضاء هيئة تدريس و

ثمرت هذه اإلجرأوقد

 مكانـة الجامعـة وتصـن

260692 درليات يق

خـص بالـذكر محـور الط

 الصـناديق المختلفـة

ديثة حيث تعمل الجام

 بخدمـة المجتمـع المح

حدياته. لقد طورت الج

لكافة الكليات والعمـاد

واردن الجامعـة مـن مـ   

ن اشـكر شأو داريـة واإل

لوضع اليرمج ملموسة

النطالق إلى آفاق أبعد
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م المنصرم. لقد بدأ

دنى الالمج عن الحد األ

مثـل الهندسـة مـوازي

بسمعتها العلمية ع ضر

ه البرامج عبر تعيين 

. وقمختبرًا 27حوالي

 التميـز بهمـا فـي رفـع

الكليع بحثية لمختلف

  ضاء هيئة التدريس.

خأطـة االسـتراتيجية و

ي تقدمـة لطلبتهـا عبـر

زويدها بالتقنيات الحد

هـاجامعة بتأديـة واجب 

 قضايا المجتمع وتحد

مواقع خاصة ومميزة ل

بكل شؤونت الخاصة

  

و كاديميـة  الجامعـة األ

لى نتائجإالستراتيجية

همم للعمل بسوية لال

  

جهتها الجامعة في العا

تدريس في هذه البرام

و المأ القبـول العـادي    

وأضلية كبيرة للجامعة 

زمة لتصويب وضع هذ

لتخصصات وتجهيز ح

 

خارجية والذي يسـهم

على دعم مالي لمشاري

ي لتبادل الطلبة وأعض

علـى كافـة محـاور الخط

ة الـدعم المـالي الـذي

يسية والمختبرات وتز

ا".  لقد استمرت الج

عمل انصب جلها على

نترنت وانشأت ملى اإل

ربط البيانات يقوم على

سية كمرحلة تجريبية.

درمـن كـوا   اإلنجـاز ذا

ا ية الجامعة وأهدافها

شرفة ونستنهض بها اله

التحديات التي واجرز

عضاء هيئة التأ عدد

واء فـيبـة للطلبـة سـ      

ذه البرامج خسارة مالي

جامعة اإلجراءات الالز

 تدريس في مختلف ا

 من كوادر الجامعة.

 العلمي والعالقات الخ

 خاللها في الحصول ع

ة من االتحاد األوروبي

حققت إنجازات هامـة ع

عفت الجامعة من قيمة

تجهيز القاعات التدري

" معا نرتقي بجامعتنا

ندوة او ورشة ع وأر

يث شامل لموقعها على

ات ذكي لدعم القرار

ي لبعض المواد الدراس

كـل مـن سـاهم فـي هـذ

ق التزامنا بتحويل رؤي

د من النجاحات المش

أبرمناألكاديميتماد

 االعتماد بسبب نقص

رامج هـي بـرامج جاذب

يا فقد مثل ايقاف هذ

ممكن حيث اتخذت الج

عضو هيئة 80حوالي

سب لكل من ساهم فيه

اهتماما خاصا للبحث

ة نجحت الجامعة من

مشاريع ممولة 10لى

ن الجامعة قد حأنوي

حيث ضاع لبة األجانب

ت مية خاصة وخصوصًا

مبادرة  إطارص ضمن

نشاط بين مؤتمر 79ـ

 قامت الجامعة بتحدي

ى تطوير نظام معلوما

خلت التعليم االلكتروني

دم بالشكر الجزيـل لكـ

ن أؤكد على عمقأ ضًا

  .مية

عزيمتنا لتحقيق المزيد

لقد كان ملف االعتم

ل فيها بقرار من هيئة

هذه البـرمن  كبيرًا ددًا

بية الرياضية والجغرافي

مم وقت بأسرعولملف 

مر تعيين ح اقتضى األ

يحس للجامعة وانجازًا

ا ولت الجامعةألقد 

اريع والعالقات الدولية

ة عريقة والحصول عل

يوضح التقرير السن

و الطلأ من األردنيين

للجامعة بأهم التحتية

اكة مع القطاع الخاص

لـلى تنظيم الجامعة إة 

دريسي واإلداري. الت

علىنها تقوم أاكز كما

 في الجامعة كما أدخل

اسمحوا لي أن أتقد

  صل للجامعة.

واسمحوا لي أيض  

مة بين الجامعات العالم

نجاحاتنا تشحذ ع 

 

القبول

ن عدأ

والتربي

هذا ال

حيث

قوية ل

للمشا

عالمية

سواء

البنية

بالشرا

إضافة

أدائها

والمرا

القرار

المتوا

محترم

  



 

 

  

8  

  الفصل األول: مقدمة عن الجامعة



 

 

 ب

ذ  

ب 

يــع  

   ،ل 

ي    

   ـم

 "  

د    

ت  

 

ــي العلــــوم     واآلدابت فــ

شــــهدت الجامعــــة منــــذ

أعــــداد الطــــالب ،ملهــــا

يعاب الطلبــة فــي جميــ

العمــــــــــل ت ســــــــــوق      

دق فــي العــام الجــامعي

ــ2/2014 ، قســـــــــــــــــــ

ــال واأل ــاللمـــــــــ عمـــــــــ

ن الجامعـة وراء تزويـد

"المسـاقات اث قسـمي       

ــات  ــمت تخصصــ وضــ

وقــــد ش ،1980 عــــام  

وتكام ،اإلنســــانيةيــــة و

رنــامج المــوازي الســتي

ياجــــــــــات ومتطلبــــــــــات

كليــة الســياحة والفنــاد 

ــامعي 2013لجـــــــــــــــــــ
ــا ــم "اقتصـــــــــ د المســـــــــ

). وسعيًا مـن2016 (

مقـرة مـؤخرًا واسـتحدا

ــة ر األ ــاس للجامعــ ،ســ

التــــي تأسســــت آلداب

ات العلميع التخصصــــ 

نشــاء البرإ 19-1998

التــــــــــي تلبــــــــــي احتيا

2.  

نشــاءإ: أبرزهــا مــن

ــام ا ــي العـــــــــــــــــــ ـــــــــــــ

ــن ــا: قسآمـــــــــ خرهـــــــــ

مات وعلوم الحاسوب

 الخطـط الدراسـية الم

ــواة "اب ــر ،النــ وحجــ

اآلماعيــــة نــــواة كليــــة

ــواحي: تعــــدد وتنــــوع

997فــي مطلــع عــام  ّم

دة والتخصصــــــــــات ا

2003/2004لجامعي

مــؤخرًاليــات جديــدة

ــب فـــــــ ــة الطـــــــــــــــــــ ــــــ

ــة ( )، ومـ2013جيـــــــــ

لية تكنولوجيا المعلوم

جبارية واختيارية فـي
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ــوم  " ــة العلــ واآلدكليــ

جتمنســــانية واإلوم اإل

مملكــــة مــــن كافــــة النــــ

ردنيــين فقــد تــّميــر األ

ة الجديــــــــــدلدراســــــــــيّ        

  كليات:

جيا اعتبارًا من العام الج

ث بــرامج وأقســام وكل

وكليـــــــــــــــ 20/2013

ــة التكنولوج للهندســـــــــ

من المعلومات" بكلأو

جإد تم توفير مقررات

ــكلت  197 ــث شــ حيــ

نجليزيــــة والعلــــوـــة اإل

ـــن أبــــرز جامعــــات الم

ردنيــين وغي العامــة األ

ع مــــــــــن البــــــــــرامج ال

لتصبح كلكاديمية األم

ثار واألنثروبولوجة اآل

200/2003. 

ــّم اســتحداث وم حيــث ت

ــامعي     012م الجـــــــــــــــــــ
ــاوي ل ــة الحجـــــــــ ليـــــــــ

ت" وقسم "الشبكات

المختلفة فقد الجامعية

 .لعلوم على التوالي

ــام ــي عــ ــة فــ 76عليميــ
 اللغــــة العربيــــة واللغــ

حتــــى أصــــبحت مـــ ،ـــًا

  اءة الخريجين.

عيــة لخريجــي الثانويــة

فة نطــــــــــاق واســــــــــع

قسامألاعدد كبير من 

  .1981ة عام

 .1984ولوجية عام

لى كليةإي تم تحويله

1. 
 .1990سالمية عام

19. 

20/2002. 
02علوم الحاسوب عام

لــى هــذا اليــوإمــودي

ــام ــي العـــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــ

ــارة" بكل ــة العمـــــــــ ـــــــــ

"هندسة البرمجيات سم

مهم في تخصصاتهم ا

وال اآلدابية" بكليتي

   :والتطور

ــيرتها التعل ــوك مســ رمــ

وكانــــت دوائــــرريــــة،

كمــــًا وكيفـــ ،مضــــطردًا

ة، البحث العلمي، كفاّي

فرصــة الدراســة الجامع

  . الجامعة

 الجامعــــــــــة بإضــــــــــاف

تطويرحيث تّم مرار،

اإلداريةقتصاد والعلوم

جاوي للهندسة التكنو

والذي 1984ثار عام

1988/989ربية عام
شريعة والدراسات اإلس

993الرياضية عام ربية
 .1999نون عام

001ون الجميلة عام
ولوجيا المعلومات وع

 .2008عالم عام

فقــي والعم بــالتطور األ

ــيدلة فـ ــة الصـــــــــــــــــــ ــــ

ــم "هندسـ ة" وقســـــــــ

)، وقس2016( دارية

ت والقدرات التي تدعم

ساقات الخدمية العلمي

النشأة - اليرموكعة 

ــة الير ــدأت جامعــ بــ

دارتصــــاد والعلــــوم اإل

ائها تطــــورًا ونمــــوًا مض

الهيئة التدريسّي لبات،

تاحــة فإجــل أومــن 

صصات المطروحة في

وقــــــــــد نجحــــــــــت

وحات المجتمع باستمر

 كلية االقت

 كلية الحج

 ثمعهد اآل

 كلية التر

 كلية الشر

 كلية التر

 كلية القان

 كلية الفنو

 كلية تكنو

 عكلية اإل

وتســتمر اليرمــوك

كليــــــــــــــــ، و2/2012

ــناعيّ  ــة الصـــــــــ ةدســـــــــ

د االقتصاد والعلوم اإل

ة بالمعارف والمهارات

"المسمية اإلنسانية" و

جامعة

واالقت

إنشــــا

والطا

التخص

وطمو

2011
"الهند

بكلية

الطلبة

الخدم



 

 

  .وعالميًا

 خالل إيجاد بيئة 

 المجتمع المحلي.

الب جامعي
حس الوطني

النتماء

استكمال تطوير  
الجامعة باتجاه  
مفهوم الجامعة  

الشاملة  

الوصول إلى التميز 
في العملية التعليمية  

ورفع مستوى  
مخرجاتها  

هيل الكادر
 واإلداري

مكانة مرموقة إقليميًا

ء اقتصاد المعرفة من

ى احتياجات اتركيز عل

 .ة المجتمع

الغايات 
االستراتيجية

االرتقاء بالبحث  
العلمي  في الجامعة  
نحو المعايير العالمية

رفع مستوى الشراآة  
المستدامة بين 

الجامعة ومؤسسات  
المجتمع المحلي  

إعداد طا
يتمتع بالح
واال

تطوير وتأه
األآاديمي

 األردنية، وأن تحتل م

جتمع، ويسهم في بناء

لتنمية الوطنّية، مع التر

ساهمة الفّعالة في تنمية

ا

إعداد خريج ذي 
جودة عالية  

تعميق العالقات
الخارجّية مع  

جامعات والمراآز
العلمّية العالمّية

تطوير الجهاز  
اإلداري

تعزيز الموقف المالي  
للجامعة  

ك في طليعة الجامعات

مي إبداعي يخدم المج

خرجاته باحتياجات ال

ي سوق العمل، والمس

قـيم

ت،

جية،

لـيم

تلـك

يتـه

فها،

لــي،

ت

الج
ا
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تصبح جامعة اليرموك

بحث علم ميز، وإنتاج

  مي.

مادّية والفنّية، وربط مخ

المعرفة والمنافسة في

ت مـن أجـل تحقيـق ق

ة وتفـويض الصـالحيا

 فافّية والُمساءلة. 

ق خططهــا االســتراتيج

 في مخرجاتها.

ن وصـول رسـالة التعل

ـا فـي المجتمـع، ويمتل

فوية، بما يكفـل جاهزي

ســالة الجامعــة وأهــدافه

اجـات المجتمــع المحل

 ي األعمال اإلدارية.

المجتمع لت في خدمةم

مم خالل تقديم تعليم 

لمجتمع والتطور العلم

  :ية

بر توفير متطلباته الم

لك الخصائص إلنتاج

المّيـة، وتبـادل الخبـرات

 التوسع في الالمركزية

 على التنافسّية والشف

فــقظائفهــا وأدوارهــا و    

حقيق التميز واإلبداع ف

مجتمـع المحلـي لضـمان

ومنتجـ فـاعالً  ن عضـوًا

مهارات الكتابية والشف

 وبمــا يتناســب مــع رس

 نمية المستدامة.

مخرجاتهـا لتلبيــة احتيا

ى الدقة والشفافية في

حث العلمي بما يسهم

ول العلم والمعرفة من

االستجابة لمتطلبات ا

التالي االستراتيجية ات

و المعايير العالمية عب

علميًا وتطبيقيًا، ويمتل

 والمراكز العلمّيـة العا

 مستقبلّية.

قيق رؤيتها من خالل

لمواقع القيادية تعتمد

 قــادرة علــى أداء وظ

كامل الذي يسمح بتح

جامعة ومؤسسات الم

تمـاء ليكـونطني واالن   

ومهارات االتصال والم

وم الجامعــة الشــاملة،

عالمي، ومتطلبات التن

ميــة، ورفـع مســتوى م

جامعة، والتميز بمستوى

 مجاالت التعليم والبح

علمية في مختلف حقو

رية الفكر والتعبير، وا

تحديد الغايا تم سالتها

في الجامعة نحو علميل

جودة عالية، مؤهل عل

لخارجّية مع الجامعات

ة الجامعة ورؤيتها الم

داري في الجامعة لتحق

وضوعية في اختيار ال

مــالي للجامعــة لتكــون

ل المالي واإلداري الكا

اكة المستدامة بين الج

 ي.

عي يتمتـع بـالحس الـوط

ة، والعلوم المعرفية، و

 الجامعــة باتجــاه مفهــو

لمحلي واإلقليمي والع

يـز فــي العمليـة التعليم

البحث العلمي في الجا

 :ةي
الريادة والتميز في

  :الة

إعداد الكفاءات العل

ية محفزة لإلبداع وحر

  

 :االستراتيجية داف

الجامعة ورس لرؤية قًا

رتقاء بالبحث الاإل .1

إعداد خريج ذي ج .2

تعميق العالقات الخ .3

العالمّية في مسيرة

تطوير الجهاز اإلد .4

واعتماد معايير مو

تعزيــز الموقــف الم .5

وتحقيق االستقالل

رفع مستوى الشرا .6

الجامعي المجتمعي

إعداد طالب جامع .7

المهارات التطبيقية

 لسوق العمل.

اســتكمال تطــوير .8

جات السوق اوحا

الوصـول إلــى التمي .9

واالهتمام بجودة ا

الرؤي

  

الرسا

جامعي

األهد

تحقيق

1

2

3

4

5

6

7

8

9



 

 

يــة  

يـة             

ح                

كـز    

ا،  

ت   

س  

 

تغيــرات البيئــة الداخلي

ـادات والتقاليـد العربي

امـة فـوق كـل المصـالح

ميـع الجامعـات والمراكـ

 

لين فيهـالمتميـز للعـام     

كليـات والوحـداتام وال              

ت التـدريس فـي مجـاال               

 وأهــدافها فــي ظــل مت

سـالمي الحنيـف، والعـا

 ووضـع المصـلحة العا

ع جميبـواب التعـاون مـ   

.  
.يات الجودة والنوعية

جامعـة لمكافـأة األداء ا

علـى مسـتويات األقسـا

ا الحديثـة وتطبيقاتهـا

تحقيــق رؤيــة الجامعــة

 مـع تعـاليم الـدين اإلس

عزيـز الـروح الوطنيـة،

ثقافات، وفتح أبميع ال

.عليها حثية التي تركز
جتمع وفق أرفع مستوي

خطـط الجا مـن خـالل

  .اديمية
الل تـدعيم القـرارات ع

ت العلـم والتكنولوجيـا

المســتمرين؛ لتح دريب

ألخالقـي بمـا يتماشـى

ين فيهـا عـن طريـق تع

تفاعل اإليجابي مع جم

صات واالهتمامات البح

ث العلمي وخدمة المج

ميعها ال بد أن ُيدعم

 

والنزاهة والحرية األكا

ويتحقـق ذلـك مـن خـال

عيـة السـتيعاب تطـورات
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مــن التعلــيم والتــدهمــا

جتمـاعي واألاللتـزام اإل

ادق لطلبتهـا والعـاملين

عالمية، وتسعى إلى الت

وتوسيع رقعة التخصص

ملية التعليمية والبحث

ضاء أسرة الجامعة جم

. األكاديمية واإلدارية
هتمامها بقيم العدل و

صـنع القـرار واتخـاذه، و

  .اتخاذه
يل الممارسـات الجامع

مــا عبــر تــوفير حاجاته

  والتطوير.

ـق أعلـى مسـتويات اال

الصـااالنتمـاء الـوطني          

والمعايير اإلنسانية الع

ل المعرفة المختلفة، و

إلى تطوير العم ًا دائم

اإليجابي والتميز ألعض

القيادات  وخصوصًا

 مع اآلخرين، وتؤكد ا

جميعها فـي عمليـة ص

زية في صنع القرار وا

ق  إال مـن خـالل تعـدي

 فــي الجامعــة وتأهيلهم

األساس في التنمية و

معة اليرموك إلى تحقيـق

قيـق أعلـى مسـتويات ا

ية من حيث المبادئ و

مولية في تكامل أشكال

يعة المستوى، ساعية

لجامعة  بأن السلوك ا

ظام مساءلة للعاملين،

معة االنفتاح والتفاعل

شارك أطراف الجامعة ج

نحو مزيد من الالمركز

م الملمـوس ال يتحقـق

  

 األكــاديمي واإلداري

 العنصر البشري هو 

واألخالقي: تسعى جام

  .سانية العليا
امعـة جاهـدة إلـى تحقي

ى الجامعة رؤية عالمية

   .ميزة

جامعة إلى تحقيق الشم

ربوية رفيعة بمعايير ت

ز والمساءلة: تؤمن الج

لجامعة سوف تفعل نظ

كاديمية: تشجع الجام

ة بضرورة أن تشاجامع

دعم الجامعة التوجه ن

ن التقدممن الجامعة بأ

الكــادرينتطــوير  .10

والخارجية، إذ إن

  :والمبادئ م

و جتماعيااللتزام اإل 

األصيلة، والمثل اإلنس

االنتماء: تسـعى الجا 

  .الشخصية
الرؤية العالمية: تتبنى 

البحثية العالمية المتم

الشمولية: تسعى الج 

الجودة: تلتزم الجامع 

مكافأة األداء المتميز 

وبالقدر نفسه، فإن ال

الشفافية والحرية األك 

الالمركزية: تؤمن الج 

اإلدارية والطلبة، وتد

التعلم المستمر: تؤم 

 والبحث العلمي.
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  ةــــكاديمّيؤون األـــشال  ي:الفصل الثان



 

 

ث تتـوزع هـذه البـرامجج       

  

ت الجـودة العاليـة، حيـث

 .) طالبًا وطالبة37

 ً وطالبة.

7

قبولين

كالوريوس

وذات سـتير) المعتمـدة

2016/2015 )7244

) طالبًا34651( 20

6019

704

112

أعداد الطلبة المق

بك ماجستير آتوراه

وماجسلعليا (دكتوراه

6وراه) للعام الجامعي

2016/15م الجامعي

 .طالبة

 .وطالبة

دآ

13  

  في أرقاملجامعة

س وبرامج الدراسات ال

62 

64 

18 

يوس، ماجستير، دكتو

جستير، دكتوراه) للعام

طالبًا وط) 6019( 2

طالبًا و) 816( 201

   بة.

  

الج

البكالوريوس مستوى

 بكالوريوس

  ماجستير

  دكتوراه 

ختلف البرامج (بكالوري

(بكالوريوس، ماجمج

2015/2016لجامعي

2015/6ام الجامعي 

وطالب) طالبًا 6307(

650

98

يجين

لوريوس

علىالدراسية لبرامج

ون رقم جامعي في مخ

ألول في مختلف البرا

ة البكالوريوس للعام ال

ت العليا للعاالدراساة

2015/2016امعي
                  

5559

8

عداد الطلبة الخري

بكال ماجستير وراه

امجموعة متنوعة من

   على النحو االتي:

يحملو الجامعة الذين

لفصل األلة المسجلين

في مرحلة المقبولينة

في مرحلة المقبولينة

للعام الجا الخريجينة

                   

ا

دآتو

  

  ج وطالب:

 الجامعة م تقدم

كلية، 15على 

 
 بلغ عدد طلبة

 بلغ عدد الطلبة

  عدد الطلبةبلغ

  عدد الطلبةبلغ

  الطلبةعدد بلغ

       

  

برامج



 

 

 المجموع

33179 

34465 

42318

40083 

34651  

  

  الدكتوراه

912  

727  

667 

678  

562 

  مس األخيرة

  تير

3  

2  

3 

3  

2 

للسنوات الخمجة العلمية

14  

  

 

الماجست

3358

2795

3636

3792

2807
  

  

ة اليرموك حسب الدرج

  الوريوس

2809  

30044  

36539 

35414  

31282 

طلبة المسجلين في جامعة

  :ول)

البكا

8

4

9

4

2

طور أعداد الطت

(الفصل األو لجامعة

  العام الجامعي

2011/2012  

2012/2013  

2013/2014  

2014/2015  

2015/2016  

ر أعداد الطلبة في ال

ا

1

2

3

4

5

تطور
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  في الجدول أدناه.

16/2015خالل العام 

صصات التالية المبينة

   

 العليا التي نوقشت خال

وراه موزعة على التخص

رسائل الدراسات

15  

وتسعون أطروحة دكتو

   العلمية

0

20

40

60

80

100

120

140

  موع

4 

8 

5 

1 

13 

3 

3 

2 

7 

4 

 

1 

0 
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و وثمانية) 98و( تير

حسب الكلية/ الدرجة 2

 الثانيصل
المجم  2016/  2

  ماجستير 

11 40

37 89

23 52

11 19

28 34

7 35

7 33

12 29

2 7

0 4

1 1

8 17

0 0

147 60
  ).المية

رسالة ماجست  وستون

2015/2016الل العام
 األولل

 /2016  

الفص

2015

دكتوراه ماجستير

29 0 

28 6 

29 0 

8 0 

46 34 

14 10 

26 0 

17 0 

5 0 

4 0 

0 0 

9 0 

0 0 

215 50 
والدراسات اإلسال الشريعة

  

  :جستير

واثنان) ثالثمائة 36

جستير التي نوقشت خال

  

الفصل

2015

 دكتوراه

0 

18 

0 

 0 جية

26 

 4 ة

0 

0 

0 

 0 لحاسوب

0 

0 

0 

48 
ى كليات (اآلداب، التربية،

ل الدكتوراه والماجس

 ) 62تمت مناقشة

رسائل الدكتوراه والماج

  الكلية

  

  ب

 صاد والعلوم اإلدارية

وي للهندسة التكنولوجي

  ة

يعة والدراسات اإلسالمية

 ة الرياضية

  ن

 ن الجميلة

وجيا المعلومات وعلوم ا

  واألنثروبولوجيا

  م

 والفنادق حة

  وع

مج الدكتوراه مقتصرة على

رسائل

ر

  

 
 

العلوم

اآلداب

االقتص

الحجا

التربية

الشريع

التربية

القانون

الفنون

تكنولو

اآلثار

اإلعالم

السياح

المجمو

برام *



 

 

بـة  

و   

) برتب204مسـاعد، (   

على إجـازة أو إعـارة أ

 ريس.
س

يو
ور

ال
بك

9 
3 
1 
0 
0 
0 
1 
1 
0 
2 
0 
0 
1 
0 
0 
0 
0 

) برتبـة أسـتاذ م278(   

 عدد الذين حصلوا ع

) عضو هيئة تدر71 (

  لعلمي
ير

ست
ج
ما

لي  
عا

م 
لو

دب
س  

يو
ور

ال
بك

  

215 1 9
37 0 3
23 0 1
21 0 0
13 0 0
17 0 0
11 0 1
13 0 1
2 0 0

20 1 2
11 0 0
7 0 0

11 0 1
1 0 0
2 0 0
4 0 0

22 0 0

رتبـة أسـتاذ مشـارك، (

بلغوو هيئة تدريس،

مختلفة أكاديمية رتب

  2015/2016عام

ال المؤهل

اه
ور

كت
د

  

ة 
لق
ح
ه 
را
تو

دك

ثة
ال
ث

  

777 1 
129 0 
123 1 
51 0 
99 0 
83 0 
69 0 
38 0 
41 0 
23 0 
7 0 

29 0 
17 0 
11 0 
11 0 
8 0 
7 0 

) بر239بـة أسـتاذ، (

) عضو132( ت أخرى

ذين تم ترقيتهم إلى ر

مية والمؤهل العلمي للع

د
اع

س
م

 
س

ري
د
ت

  

ص 
صا

خت
اال

ب
ط
 ال

في
ي 

ال
لع
ا

  

2 23 2 
3 10 0 
2 2 0 
2 0 0 
1 2 0 
1 0 0 
1 1 0 
1 2 0 

0 0 
2 3 0 
1 0 0 

0 0 
3 0 
0 0 
0 2 
0 0 

2 0 0 
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) برتب260ألكاديميـة (

 يات أخرى.

ة اليرموك إلى جامعات

وبلغ عدد الذ ،تدريس

 ث عائد.
تنظيمية والرتبة األكاديم

 الرتبة األكاديمية

ك
ار
ش
 م

اذ
ست

أ
د  

اع
س
 م

اذ
ست

أ
  

س
در

م
  

239 278 204
41 27 30
32 44 23
14 13 21
33 24 12
27 42 17
24 22 11
8 15 11

11 10 2
14 11 20
14 23 11
8 11 7
3 10 9
1 9 1
4 6 4
1 7 4
4 4 21

 من مختلـف الرتـب األ

) من جنسي21سية، و(

من جامعة تفرغ علمي

هيئة) عضو 15(وك

) مبعوث22معة منهم (

ريس حسب الوحدة الت

  

وع
جم

لم
ا

  

اذ
ست

أ
  

10042619
16961 
14847 
72 24 
11241 
10014 
81 23 
52 16 
29 6 
56 8 
52 4 
36 10 
29 4 
12 1 
15 1 
12 0 
29 0 

)1004في الجامعة (

الجنسي) اردني 984 (

أو ت  إعارة أو انتداب

خرى إلى جامعة اليرمو

كليات الجامي مختلف

أعضاء هيئة التد

  أعضاء هيئة التدريس

 جية
 ية

  الحاسوب

ضاء الهيئة التدريسية ف

ساعد تدريس، منهم

حصلوا على إجازة أو

من جامعات أخ  علمي

 عضو هيئة تدريس في

أ                         

  المركز

 ع

 لوم

 داب

 قتصاد والعلوم اإلدارية

 ربية

للهندسة التكنولوجحجاوي

شريعة والدراسات اإلسالمية

 ربية الرياضية

 قانون
 فنون الجميلة

نولوجيا المعلومات وعلوم

 ثار واألنثروبولوجيا

 عالم
 سياحة والفنادق

 طب
 صيدلة

  لغات

  :از األكاديمي

 بلغ مجموع أعض

) مس23مدرس، (

 بلغ عدد الذين ح

أو تفرغ انتداب

 79( تم تعيين(

         

  

ا الكلية/

المجموع

كلية العل

كلية اآلد

كلية االق

كلية التر

كلية الح

كلية الش

كلية التر

كلية القا

كلية الف

كلية تكن

كلية اآلث

كلية اإلع

كلية الس

كلية الط

كلية الص

مركز الل

الجها



 

 

رتبة األكاديمية والجنسية 
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2

أستاذ شارك

ء هيئة التدريس حسب الر

7.69%

20.32%

2.29%

أستاذ مش أستاذ مساعد

 2015/2016 للعام

عضاالنسب المئوية أل

  

25.90%

23.80%

أ مدرس د تدريس

ديمية والمؤهل العلمي

مساعد

 النسبة المئوية

97.91% 

2.09% 

100.00% 

فـي مختلـف    2016

17  

 التنظيمية والرتبة األكاد

  على رأس عملهم

ريعة والدراسات
%8.07; مية

;  التربية الرياضية
5.18%

%2.89; ة القانون

; آلية الفنون الجميلة
5.58%

آلية اآلثار 
%5.18; ألنثروبولوجيا

;  لسياحة والفنادق
3.59%

آلية تكنولوجيا المعلومات 
%2.89; وعلوم الحاسوب

%1.20; عالم

د

  س
  المجموع

983 

21 

1004 

2015/6العـام الجـامعي

لتدريس حسب الوحدة

الذين هم عل والجنسيةة

10.0; آلية التربية %

آلية الشر
االسالم

آلية ا

آلية

آ

وا

آلية ال

آلية اإلع ;  ية الصيدلة
1.49%

  مدرس
مساعد

تدريس

202 23

2 0

204 23

 جامعـة اليرمـوك خـالل ا

أعضاء هيئة ا

 حسب الرتبة األكاديمية

ة

آلي ;  آلية الطب
1.20% %

ذ

  ك

أستاذ 

  مساعد

272 

6 

278 

 جهـات خارجيـة داخـل

  تفرغ.

 

أعضاء هيئة التدريس

16.83; ية العلوم

14

القتصاد والعلوم
7.17; الدارية

آلية الحجاوي للهندسة
11.2; التكنولوجية %

%2.89; مرآز اللغات

  أستاذ
أستاذ

مشارك

251 235

9 4 

260 239

غيـر المتفـرغين مـن ين

) محاضر غير مت217 (

                      

  

  

  

  

  

 

               

%آلي

74.; آلية اآلداب %

آلية ا
%اال

  الجنسية

  أردني

 غير أردني

  المجموع

 بلغ عدد المحاضـري

الكليات األكاديمية

 
     

 

 



 

 

عدد الساعات فوق 

  النصاب

174.96 
144.97 
324.27 

0 
0 
0 

644.2 

   ل الدراسي

  موع

32 
11 
92 
84 
63 
63 
40 
52 

83

  الفصل الثاني

الساعات عدد 

  تحت النصاب

0 
0 
0 

46.01 
84 
0 

130.01 

حسب الفصلالدراسية 

  ثانيالصل 
المجم

   الشعب

1700 280
610 127
502 23
434 42
310 34
296 33
186 09
218 27

4256 375 

  2015/2016للعام 

أعضاء هيئة عدد 

  التدريس

201 
165 
272 
197 
20 
81 

936 

لقاعة لجميع البرامج ا

فصال  ول األصل

عدد  د الشعب

1580 0
517 0
421 2
408 4
324 0
337 6
223 6
309 8

4119 6

ديمية والفصل الدراسي

  ل

ت

  ب

عدد الساعات

 فوق النصاب

216.78 
191.92 
379.09 
28.83 

0 
0 

816.62 

 الشعب حسب سعة ال

  سعة القاعة
فصال

عدد

<=25 0
26 - 35 7
36 - 45 1
46 - 55 8
56 - 65 4
66 - 75 7
76 - 85 3
>=86 9
9  المجموع

18  

سية حسب الرتبة األكاد

الفصل األول

هيئة ء

  س

عدد الساعات

تحت النصاب

0 
0 
0 
0 

66 
0 

66 

توزيع

س

  

البرامج الدراس لجميعس

لساعات

  صلين
عدد أعضاء

التدريس

397 197
418 156
705 257
575 188

45 20
88 100

2230 918

  2015/2016عي

  ثانيالصل

1690 

1234 

153 

177 

171 

155 

111 

3691 

عدد ساعات التدريس

مجموع ال  ريس

للفصل
 صل الثاني

1983.9 73.74
2124.9 88.89
3588.2 51.36
2908.9 57.82

216 50
428.5 83.5

11250.05.31

برامج خالل العام الجامع

فصال  ولاألصل

1512 

1368 

170 

169 

183 

156 

82 

3640 
  

عدد ساعات التدر

الفص  الفصل األول

1989.78 96
2063.92 97
3463.09 27
2848.83 99

234 
455 5

11054.62 .69

الب لجميعي للمحاضرات

فصال  تبة

2  ، خميس
8  ء

0

  الرتبة األكاديمية

  أستاذ

  أستاذ مشارك

  أستاذ مساعد

  مدرس

  مساعد تدريس 

  محاضر غير متفرغ

  المجموع

    

التوزيع األسبوعي

الرت

أحد، ثالثاء

اثنين، أربعاء

  أحد

  اثنين

  ثالثاء

  أربعاء

  خميس

  المجموع

م



 

 

 

 ربع

العدد الوقت

08:00-10:001 
08:00-11:0012 
11:00-14:0026 

12:00-14:001 

12:00-15:001 
12:30-13:301 
12:30-14:001 
12:30-17:301 
13:00-17:001 
14:00-17:0057 
15:30-18:3052 
16:00-19:001 
17:00-20:001 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 ثل

 العدد الوقت

08:00-10:01 
08:00-11:011 
11:00-12:02 

11:00-14:034 

12:00-13:03 
12:00-14:01 
12:00-15:01 
12:30-13:31 
13:00-14:01 
13:00-17:02 
13:30-17:31 
14:00-15:01 
14:00-17:061 
15:00-16:01 
15:00-18:04 
15:30-18:356 
16:00-19:01 
17:00-20:01 
    

    

    

    

    

    

    

    

    

/2016  

 حد

 العدد وقت

08:00-11 00 
08:00-11 00 
11:00-11 00 

11:00-11 00 

11:00-125 00 
12:00-12 00 
12:00-11 00 
12:00-11 30 
12:30-13 00 
12:30-11 00 
12:30-11 30 
13:00-11 00 
13:00-12 00 
13:30-11 00 
14:00-11 00 
14:00-11 30 
14:00-162 00 
15:00-11 00 
15:00-12 
15:30-149 
16:00-11 
17:00-21 
    

    

    

    

    

2015 العام الجامعي
 ثن

الو العدد ت

08:01 10:00 
08:013 11:00 
09:31 12:00 

11:01 13:00 

11:028 14:00 
12:01 13:00 
12:01 14:00 
12:31 15:00 
12:31 13:30 
12:31 15:30 
12:31 17:30 
13:01 14:00 
14:056 17:00 
15:01 17:30 
15:31 15:00 
15:358 16:00 
16:01 17:00 
17:01 16:00 
    18:00 
    18:30 
    19:00 
    20:00 
    

    

    

    

    

19  

البرامج خالل لجميع

ربع،خمس

الوقت العدد

081 00-10:00 
0813 00-11:00 
084 30-12:30 

091 00-12:30 

101 00-14:00 

   00-14:00 
   00-15:00 
   30-13:30 
   30-14:00 

   30-15:30 

   30-17:30 
   00-17:00 
   00-17:00 
   00-18:00 
   30-17:30 
   30-18:30 
   00-19:00 
   00-20:00 
   

   

   

   

   

   

   

   

   

ع اليومي للمحاضرات

ثل، ثن، حد، ربع

 الوقت العدد

5 8:00-09:00 
11 8:00-12:00 
1 8:00-17:00 
  9:00-10:00 

  0:00-11:00 
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

التوزيع

حد،ثن،ثل،

 الوقت لعدد

4- 
21808:00-12:00 
1208:00-17:00 

3  

7  

1  
1  
2  

274  

2  
5  

274  
14  
3  
3  
1  
1  

258  
1  
12  
5  

173  
6  
10  
2  
72  
1  

 ثن، ربع

ال الوقت د

108:00-09:00 
08:00-09:30 8 
08:00-10:00 

208:00-11:00 

08:00-12:00 
208:00-17:00 

09:00-10:30 
209:30-10:30 

09:30-11:00 4 
110:00-11:00 

11:00-12:00 
111:00-12:30 4 
111:00-13:00 
111:00-14:00 

11:00-16:00 
12:00-13:00 
12:30-13:30 
12:30-14:00 8 
13:00-14:00 
13:00-15:00 
14:00-15:00 
14:00-15:30 3 
14:00-17:00 
15:00-17:00 
15:30-16:30 
15:30-17:00 
15:30-17:30 

 حد،ثل، خمس

العدد الوقت

08:00-09:00 196 
08:00-10:00 1 
08:00-12:00 5 
09:00-10:00 260 
09:00-11:00 1 
10:00-11:00 255 
10:00-12:00 1 
11:00-12:00 252 
11:00-13:00 2 
12:00-13:00 148 
12:00-14:00 1 
13:00-14:00 114 
14:00-15:00 161 
15:00-16:00 101 
16:00-17:00 13 
17:00-18:00 1 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



 

 

 

    
  سي

  ثاني
ية من عدد ئوسبة الم

 المقبولين
4.07 

13.34 
34.01 
33.04 
15.53 

100% 

 

 % فما فوق. 
).099ت حاسوب (ح

 دكتوراه

 النسبة المئوية

- 
- 
- 
- 
- 

    
حسب الفصل الدراس  2

الفصل الث
عدد الطالب 
 المقبولين

النس

80 
262 
668 
649 
305 

1964  

)099حان مساق (ل ز

 لنسبة المئوية
34.9% 
65.1% 

%80 ةحصل على عالم

)، ومساق مهارات09

  كل تقدير

ثاني

 تير 

العدد سبة المئوية

16.3 - 
73.2 - 
10.5 - 

- - 

100 - 

    
2015/2016 الجامعي

  ل
ية من عدد ئوة الم

 المقبولين
%2.77 
%6.18 
%22.51 
%31.29 
%37.25 

100% 

ولين الذين تقدموا المتح

ا العدد
2245 
4188 

و نجح الطالب بها وح

9ساق اللغة العربية (ع

قدير والنسبة المئوية لكل

الفصل الث

ماجستي

النسالعددئوية

54 
243 
35 
- 

332 

    
 الطلبة المقبولين للعام

الفصل االول
عدد الطالب
 المقبولين

النسبة

144 
321 

1170 
1626 
1936 
5197 

  ين.

بة المئوية للطلبة المقبو

 حالة العالمة    
راسب 1

 ناجح 2

) حتى لو101ق (ل ز

للطلبة المقبولين لمس

ب الدرجة العلمية والتقد

بكالوريوس

النسبة المئوالعدد

214 6.1
785 22.4

1471 42.0
1034 29.5
3504 100
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صائصخ

معدل 
ع  الثانوية

ا
*50-64.9 

65-67.9 
68-75.9 
76-83.9 

>84 
 المجموع

لبة التجسير وغير األردني

النسبة

ال يوجد إعفاء لمساق

امتحان قدرات لوجد
 

موزعين حسب 2/2016

دكتوراه

النسبة المئوية

- 
- 
- 
- 4
0 4

  

 

# 
    
1 
2 
3 
4 
5 

* طل
 

العدد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ال
 يو

 

 

 

 

2015الل العام الجامعي 
ول

د

 العددة المئوية

12. 48 
69. 50 
17. 98 

- - 

100 196 

3  
سبت

الوقتلعدد

109:00-12:00 
109:30-12:30 
 10:00-13:00 
 11:00-14:00 
 12:00-15:00 
 12:30-15:30 
 13:00-16:00 
 14:00-17:00 
  
  

 

  
  
  

 
 

خال الخريجينص الطلبة

الفصل األو

ماجستير

النسبةالعددية

40 6
222 8
56 6
- 

318 0

17:00-18:30 
معةج

الالوقتد

09:00-12:00 
14:00-17:00 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

خصائص

بكالوريوس

النسبة المئويةلعدد

100 4.9 
361 17.6 
750 36.5 
844 41.1 

205 100 
  .جة الدكتوراه

    
خمس

العددالوقت

07:00-12:00 1 
08:00-10:00 1 
08:00-11:00 5 
11:00-14:00 15 
11:00-17:00 1 
12:00-14:00 1 
12:30-17:30 1 
13:00-14:00 1 
13:30-17:30 1 
14:00-17:00 20 

15:00-18:00 6 

15:30-18:30 26 
16:00-19:00 1 
17:00-20:00 2 

 

 

  

  

الالتقدير

0ممتاز
1جيد جدًا
0جيد 
4مقبول

5 المجموع
ال يوجد تقدير لدرج*  *



 

 

عدد المبعوثين في 

  جامعاتهم

5  

4  

19  

31  

3  

0  

1  

0  

2  

9  

1  

1  

0  

14  

5  

0  

95  

  

  ألول

أو  25/1 النسبة 

  

 

لفصل األلي جامعاتهم

عدد المطلوب لتصبح

أفضل

0 
62 

134
95 
55 
70 
28 
8 
4 
8 
0 

31 
3 

15 
13 
0 

525 

 

وعدد المبعوثين في ت

سبة الطلبة/

  لمدرسين

الع

15 
36 
74 
51 
37 
47 
41 
32 
27 
29 
20 
56 
31 
53 
54 
0 

602 
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موزعة حسب الكليات

نسس على رأس

ا

  

 هيئة التدريس للطلبة

التدريس أعضاء هيئة 

  عملهم

168 
142 
69 
91 

110 
81 
43 
30 
57 
48 
36 
25 
12 
13 
11 
29 
965  

ية تبين نسبة أعضاء

د الطلبة

  سجلين

عدد

2509 
5109 
5072 
464 
4117 
378 
1782 
947 

1528 
1407 
707 

1394 
370 
695 
592 

0 
3465 

إحصائي

عدد

المس

9
9
2

1  جية
7

1  ية
2

7
8

7   الحاسوب
7
4

0
5
2

51

  الكلية

 

  

  اد والعلوم اإلدارية

التكنولوجوي للهندسة

  

ة والدراسات اإلسالمي

   الرياضية

   

   الجميلة

جيا المعلومات وعلوم

  واألنثروبولوجيا

  

  حة والفنادق

  لة

 للغات
  وع

 العلوم

اآلداب

االقتصا

الحجاو

التربية

الشريعة

التربية

القانون

الفنون

تكنولوج

اآلثار و

االعالم

السياح

  الطب

الصيدل

مركز ال

المجموع



 

 

 

  

  

 التي:

نوي

 التعيين على النحو اال

 صفة التعيين

         

3ب مكافأة

بالعقد السن
94 
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صفةموزعين حسب 

  

حسب صداريين والفنيين

ظيفة المصنفة
992

بموجبة

)1597( ارية والفنية

من اإلدالعاملون 

بالوظ

مقطوع 
4

جور اليومية
14

الوظائف اإلدمعة من

بالراتب الم
494

باأل

لعاملين في الجالمالي

  :از اإلداري

 اإلجم عددال يبلغ

  

الجها

 

  



 

 

0
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40

1
4
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0

0

0

0

جيا
ولو
وب
ثر
ألن
 وا
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ا
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ا
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1

19

3
1

3
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الدا
م ا
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وال

اد 
ص
القت
ا

بية
تر
ال
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ريا
 ال
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تر
ال

جيا
ولو
تكن
وال

سة 
هند
 لل
وي
جا
لح
ا

16/8/9ن حتى تاريخ 

31

5

14

5

دلة
صي
ال

ب
لط
ا

وم
لعل
ا

يلة
جم
 ال
ون
لفن
ا

ئية بأعداد المبعوثين

2

9

0 0

ب
سو
حا
 ال
وم
عل
 و

ت 
وما
معل
 ال
جيا
ولو
تكن

ن 
نو
لقا
ا

دق
فنا
وال

حة 
سيا
ال

مية
سال
اإل

ت 
سا
را
الد
 و
عة
ري
لش
ا

إحصائ

  : آلتي

23  

0

  

صصات وعلى النحو اآل

 

  

  

  

 

  المجموع

5 
4 
19 

31 

3 
0 
1 
0 
2 
9 
1 
1 
0 
14 

5 

95 

وثًا في مختلف التخص

  الدرجة العلمية

 دكتوراه جستير

0 5  

0 4  

1 18  

1 30  

0 3  

0 0  

0 1  

0 0  

0 2  

0 9  

0 1  

0 1  

0 0  

0 14  

0 5  

) مبعو95أس بعثتهم (

ماجس

0
0

0
0
0
0
0

0 ب
0
0
0
0
0

  ع

ثين الذين هم على رأ

  الكلية

 وم اإلدارية

 التكنولوجيةسة

 سات اإلسالمية

 

لومات وعلوم الحاسوب

 ولوجيا

 ق

المجموع

  :ات

 يبلغ عدد المبعوث

  

  م

 العلوم  

 اآلداب  

االقتصاد والعلو  

الحجاوي للهندس  

 التربية  

الشريعة والدراس  

التربية الرياضية  

 القانون  

 الفنون الجميلة  

تكنولوجيا المعلو  

اآلثار واألنثروبو  

 االعالم  

السياحة والفنادق  

 الطب  

 الصيدلة  

البعثا

  

لرقما

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
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راتيجيـــــط االستـــالتخطي: ثالث الفصل الث



 

 

   ــة

 ة 

عــة  

 ق 
 ب 
 ي
 ع 
 ن 
 ا 
 م 
 ية

ن  

خ  

 اً 
 ت 
 ي 

ذه  

ــ يــــــــــــز والعالميــــــــــ

السـنوية عـداد الخطـط  

 الــدقيق لواقــع الجامعـ

عـاتق علـى  الملقـاة  ولية

تسـتجيب األردنيـة وأن 

في الجودة وضبط عتماد

تشـجيع أن كمـا  لقادمة،

مـن ُيعـد  ائـم ومتسـارع  

ممـا لهـا،  ون مسـتهلكاً  

التقـدم فـي  يسـهم  بـدعًا

واإلداري األكاديمية معة

مـن تمكنهـا  جديـدة  يات

ترسـيخ إلـى  إضـافةً  ئـيس

محـورًا للجامعـة  جديدة

والمؤسسـات لجامعـات 

فـي اليرمـوك  جامعـة  ضـع

هـذ تحقيـق  علـى  زمون

و الجــــــــــــودة والتمي

إع فـي  المختلفـة،  كزهـا 

م الصــحيح والتحليــل

المسـؤو قـدر  علـى  ـهر 

ا الجامعـات  طليعـة  فـي  
متطلبات االع تلبية لك

للمرحلة ال الجامعة ت

دا بشـكل  المتغيـر  عمـل 

يكـو أن مـن  بدًال العمل،

وجعلـه مب بـل  فقـط  هذا

كوادر الجام وتأهيل ير

اسـتراتيجي وضـع  جامعـة  

رئـ بشـكل  التطبيقيـة  ث  

الج ستراتيجيةاإل تفرد 

ال مـع  وبحثيـة  كاديميـة  
وض فـي  الخطـة  ل لهـذه  

عـاز وإننا تحقيقها تابعة

نحــــــــــــوليرمــــــــــــوك:

ومرا كلياتهـا ودوائرهـا

مجي القــائم علــى الفهــ   

أشـه 6نجازهـا  إسـتغرق

الريـادي  دورهـا  تعـزز 

وكذل الحكومي، تمويل

أولويا سلم على ليعتبر

الع سـوق  احتياجـات  ـة

ا فرص إنتاج وفي جتمع
هذ ليس العمل، سوق ت

تطوير على وتركز اري

علـى الج ليحـتم  العـالم

ترعـى األبحـاث التـي  ميـز

.منه المرجوة جتمعية
شـراكات أ فـي  لـدخول

الفّعـال التطبيـق  ُيسـاهم

الفرص ومتا عن الدائم

تحــــــــــــت شــــــــــــعار الي

وكل للجامعـة  طة طريق

س التخطــيط االســتراتيج

  .ديد آليات تنفيذها

الجامعـة، واس العـام  يـة

اليرمـوك أن  جامعة لى

الت مع إلحداث تكامل ؛

لي حاضنات األعمال شاء

علـى مواكبـ قدراتـه  يـة

وإبداعات المج ابتكار

تتفق واحتياجات التي

واإلد عيدين األكاديمي

ا يشـهده  الذي تصاالت
  .والنوعية

التم مراكـز  إنشـاء  دعي

الفائدة المج وتحقيق عة

ولل المرموقـة  العالميـة 

ُي أن جـداً  عاليـة  وحاتنـا
ا البحث إلى الخطة عات

25  

2020 -2016 ـــــــــة

أساسية وخارط مرجعية

  .االستراتيجية

 أن ُيبنــى علــى أســاس

 سنوات القادمة وتحد

مـع بدايـ لهـا  اإلعـداد  أ

على فإن الوطني، صعيد

جديدة؛ موارد وتوفير

وإنشا العمل وسوق مع

وتنمي الطالـب  لـدى  عي

 في مساهمًا التعلم، ية
والقدرات المهارات ية

الصع على الجامعة في

المعلومات واالتص وجيا

الجودة حيث معايير ن

يسـتد العلمـي ممـا   حـث

الجامع في العلمي بحث

مـع الجامعـات   الدوليـة

طمو .الجيـدة  مارسـات

تطلعا  وسنسعى ضمن

األربعـــــلألعــــــــــــوام ية

 بحيث تكون الخطة م

تحقيق أهدافها صوب

حقيقــي للجامعــة يجــب

الجامعة خالل األربع

بـدأ والتـي  )20-2020

الص فعلى .والعالمي طني

و واالقتصاد العملوق
المجتم حاجة ية لتالئم

اإلبـداع الفكـر والبحـث  

لعملي محوًرا رئيًسا ب

تنمي على بحيث تركز ،

الشاملة الجودة  ثقافة

تكنولو وثورة العلمي دم

من المرموقة الجامعات

للبح المتاحـة  إلمكانـات

لمخرجات البح فّعال يق

ا عالقاتهـا  شـبكة  وسيع
والمم المعـارف  نقـل  ل

المرموقة. العالمّية ت

  .لعالمية

هــــــــــــا االســــــــــــتراتيجي

واضحة، وأهداف سالة

ص ومواردها وطاقاتها ة

 جميعــًا أن النجــاح الح

استراتيجيةى صياغة

016( ستراتيجيةاإل ها
الوط الصعيدين على ها

سو في ستجابة للتغيرات

األكاديمي البرامج حديث

تنميـة  أجل من لحديثة

الطالب تجعل أن ليرموك

الدراسية، والمقررات ة

لنشر كبيرًا اهتمامًا ي

التقد إن .عملهم جاالت

 مصاف ضمن  لتصبح

واإل تطـوير السياسـات

وتسوي دعم إلى وصول

لتو طموحة جامعة خطة

خالل من ؤسساتية قوية

الجامعات وفي مصاف ة

والع والجودة التميز يق

ــــــــــة إعــــــــــــداد خطته

ورس رؤية وفق ستقبلي،

الجامعة تنتظم جهود ث

لتــي يجــب أن نــدركها

طلق كان اإلصرار على

خطته تكون أن على عة

تواجهه الهائلة التي ت

االست عليها يتحتم كما

وتحد تكييف الطلبة، اد

الح التعليم وأساليب ئل

ال امعةج غاية إن .معة
التعليمية البرامج ية في

تولي الخطة أن كما مع،

مج في المتسارعة رات

واإلدارية األكاديمية ا

لت كبيـرة  أهميـة  راتيجية

أجل الو من والمجتمع

الج وضعت حيث جامعة

مؤس وقدرات دولية قافة

األردنّية الجامعات طليعة

على طري األمام إلى وك

  :طة االستراتيجية
  

أنجــــــــــــزت الجامعـــ

العمل المس اتجاهات 

وبحيث التطويرية، مج

والحقيقــة الهامــة الت

هذا المنط نياتها، ومن

الجامعة حرصت لقد

للتحديات وتستجيب عة

.الوطنية التنمية لبات
في أعدا لزيادة الكبيرة

لتبني وسا األكاديمية 

للجا االستراتيجية اف

نوعية نقلة إحداث وجب

والعلمي للمجتم صادي

مواكبة التطور من ينهم

وأنظمتها بخدماتها قاء

سـتراإل الخطـة  ُتولي

الخاص القطاع مع كة

للج الدولية للعالقات ًا

ثق بناء بهدف ية وذلك

طل في تستحق ن الذي

اليرمو جامعة لدفع اف

  

الخط

تحدد

والبرا

وإمكا

الجامع

لمتطل

ال ظل
الهيئة

األهد

يستو

االقتص

وتمكي

رتقاإل

الشرا

خاصًا

الدولي

المكان

األهد
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األ والبرامج األكاديمية ألكاديمية

 دراسية

  عية

  ستراتيجية:

ا الكليات استحداث ور

الد والخطط البرامج ور

 العلمي البحث ور

 الطلبة ور

 الجودة إدارة ور

 العالمية ور

 الموارد البشرية ور

 التطوير اإلداري ور

المجتمع المسؤولية ور

  المالي حور

  ور البنية التحتية

محاور الخطة االس

محو .1

محو .2

محو .3

محو .4

محو .5

محو .6

محو .7

محو .8

محو .9

المح .10

محو .11

  

  

  



 

 

  ي.

ّية      

ع   

يـة      

ية   

يـة       

 

المجتمع المحليجات

 تعتمـد علـى التنافسـي

التميـز واإلبـداع حقيـق

صـال والمهـارات الكتابي

  مية المستدامة.

توى الدقـة والشـفافيسـ   

تغيـرات البيئـة الداخلي

مع التركيز على احتياج

  تنمية المجتمع. 

   المستقبلّية.

المواقـع القياديـة تيـار  

كامـل الـذي يسـمح بتح

فيـة، ومهـارات االتصر            

المي، ومتطلبات التنم

لجامعـة، والتميـز بمس

وأهـدافها فـي ظـل مت        

  

طنّية، مجات التنمية الو

والمساهمة الفّعالة في

سيرة الجامعة ورؤيتها

يير موضوعية فـي اخت

ل المـالي واإلداري الك

  معي.ت

طبيقيـة، والعلـوم المعر

محلي واإلقليمي والعا

لة البحـث العلمـي فـي ا   

تحقيـق رؤيـة الجامعـة

ربط مخرجاته باحتياجا

سة في سوق العمل، و

العالمّية في مسق قيم

الحيات، واعتماد معاي

ة، وتحقيـق االسـتقالل

ملتعليم الجامعي المجت

ويمتلـك المهـارات التط

ا، وحاجات السوق الم

حلي، واالهتمام بجودة

ـدريب المسـتمرين؛ لت
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ته المادّية والفنّية، ور

نتاج المعرفة والمنافس

خبرات من أجل تحقيق

مركزية وتفويض الصال

 خططها االستراتيجية

ضمان وصول رسالة ا

منتجـًا فـي المجتمـع، و

سالة الجامعة وأهدافها

تياجات المجتمع المح

تهما مـن التعلـيم والتـد

  ية التالية:

مية عبر توفير متطلبات

ويمتلك الخصائص إلنت

ية العالمّية، وتبادل الخ

خالل التوسع في الالم

ظائفها وأدوارها وفق

ت المجتمع المحلي لض

يكـون عضـوًا فـاعًال وم

، وبما يتناسب مع رس

ى مخرجاتها لتلبية احت

لهما عبر توفير حاجات

   والتطوير. مية

 الغايات االستراتيجية

عة نحو المعايير العالم

هل علميًا وتطبيقيًا، و

معات والمراكز العلمّية

ة لتحقيق رؤيتها من خ

ون قادرة على أداء وظ

ين الجامعة ومؤسسات

 الـوطني واالنتمـاء لي

  وق العمل.

ملة،فهوم الجامعة الشا

تعليمية، ورفع مستوى

ري في الجامعة وتأهيل

ي هو األساس في التنم

رسالتها تم تحديد

حث العلمي في الجامعة

 ذو جودة عالية، مؤه

قات الخارجّية مع الجام

ز اإلداري في الجامعة

  لُمساءلة.

لجامعة لتكوف المالي ل

  ا.

 الشراكة المستدامة بي

 جامعي يتمتع بالحس

ما يكفل جاهزيته لسو

وير الجامعة باتجاه مف

 التميز في العملية التع

  إلدارية.

رين األكاديمي واإلدار

ذ إن العنصر البشري

  :ات االستراتيجية

يقًا لرؤية الجامعة ور

رتقاء بالبحاإل .1

إعداد خريج .2

تعميق العالقا .3

تطوير الجهاز .4

والشفافّية وا

تعزيز الموقف .5

في مخرجاتها

رفع مستوى .6

إعداد طالب .7

والشفوية، بم

استكمال تطو .8

الوصول إلى .9

في األعمال ا

تطوير الكادر .10

والخارجية، إ

الغايا

تحقي

  



 

 

د          

ت   

ق           

ى              

 

  

حة ومحـددة مـع تحديـد

  ه.

سـتراتيجية للكليـات اإل

الكليـات والمراكـز وفـق

مـي جديـدة تمامـًا علـى

ق خطـة زمنيـة واضـح

أوجه القصور وأسبابه

كـز. وتضـمنت الخطـة

م تقيـيم أداء عمـداء ا

يـيم بهـذا الشـكل العلم

تراتيجية للجامعـة وفـق

فيها وتحديد أ إلنجاز

 هـذه الكليـات والمراك

 سـنوية. هـذا وسـيتم

ثقافـة المسـائلة والتقيـ

سـتهداف اإلتحقيق األ

اإللخطة وقياس نسبة

س طموحـات وأهـداف

الخطـط نصـفق هـذه

ذه التقـارير. وتعتبـر ث
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 سوف يتم تنفيذها لت

 يمكن متابعة تنفيذ ال

وبمـا يعكـس 2-2020

ـديم تقـارير أداء وفـق

مـرتبط بهـذ  مـن عدمـه

  

ضمن النشاطات التي

ها ومؤشر قياسها بما

016 لألعوامراتيجية
يطلب مـن الكليـات تقـ

د للعمـداء والمـدراء

  

طة تنفيذية مفصلة تتض

يد مخرجاتها ونواتجه

  سائلة

سترلجامعة خططها اإل

ات قياس واضحة. وي

التجديـدة بحيث يكون

ستراتيجية للجامعة خط

 هذه األنشطة وتحديد

للكليات وثقافة المس

كليات والمراكز في الج

سنوية بمعايير ومؤشر

ستراتيجيةخططهم اإل

  خطة التنفيذية:

ستتضمن الخطة اإل

ة المسؤولة عن تنفيذ

خطط االستراتيجية ل

نجزت كافة الكألقد 

راكز خططًا تنفيذية س

ر األداء وبما يعكس خ

  عة.

  

  

الخ

الجهة

  

الخ

والمر

تقارير

الجامع

  



 

 

  
   

  للجامعة للخطة االستراتيجيةيذية
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التنفي وفق الخطةمبوبة  2016-2015 الجامعي إنجازات الجامعة للعام أبرز :الفصل الرابع



 

 

ــة   تنمي

  ت

ــات التنعــ              المي، ومتطلب

لمئوية

  جاز
مالحظات

%  
  

  

  

  

  

  

  

%  
 

%  
 

 شاط لم يبدأ بعد

ــي واإلقليمــي والع محل

 إلنجاز

  لي

النسبة الم

لإلنجا

 15%

  

  

  

  

  

  

201  100%

201  100%

نش

 وحاجــات الســوق الم

خطة
اإلتاريخ 

الفعل
  ى

201   

20  

20   

20  

20   

20   

20   

5/7/6

5/7/6

 عد

  ةاألكاديمّي مج

ــة وأهــدافها، ة الجامع

  االختياريةات

حسب الخ اإلنجازخ

 االستراتيجية
الى  ن

2016  1/9/6

2016 8/17

2016  018

20 018

2016  020

2016  020

20  020

2016   
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نشاط بدأ ولم ينتهي بعد

والبرام الكليات حداث

ــا يتناســب مــع رســالة

قات الخدمية للمتطلبا

تاريخ

من

ــي لتنظيمــ
1/6/6

12/6

12/6

017

12/6

12/6

018

ن مجلـــــس
1/6/6

ن مجلـــــس

المحور: استح

ــ ــة الشــاملة، وبم جامع

المساق اندة، وقسمي:

  اإلنجازمؤشر 

ــل ا ــداد الهيكــ دء بإعــ

  لجديدة

شـــــاء القســـــمين مـــــن

  عالي

شـــــاء القســـــمين مـــــن

  عالي

ــة باتجــاه مفهــوم الج مع

والعلوم الطبية المسا

ــد ثها ــم البــ تــ

الللكليات 

ــاؤها فـــي

ث البـرامج

 

 مختبـــرات

 

  التــدريس

 الل وضـــع

 لتـــوفيرــة

نشإإقـــــرارمتطلبــــــات

التعليم الع

ــة نشإإقـــــرار هندســـ

التعليم الع

 نشاط تم انجازه

ســتكمال تطــوير الجام

  مستدامة.

كليتي: التمريض، ث

  ط التنفيذي

ليات المنوي استحداث

للبـــرامج المنـــوي إنشـــ

 وفـق دليـل اسـتحداث

تجهيـــزات العلميـــة والم

جديــدة بأعضــاء هيئــة

  اد

ئـــة تدريســـية مـــن خـــال

 

ع الجهـــات ذات العالقـــ

   للطلبة

ســــــاقات الخدميــــــة للم

ــم ــبكات وقســـ ــة الشـــ

  جيا المعلومات

اسف االســتراتيجي:

المس

استحدا: 1ف الفرعي

النشاط

 الهيكل التنظيمي للكل

ع الخطـــط الدراســـية لل

ت/ األقسام الجديدة

 سية في الجامعة
ر البنيـــة التحتيـــة والتج

  يمية المطلوبة

 ص الكليات الجديدة

الكليــات/ األقســام الج

 أسس ومعايير االعتما

 الكليـــات بأعضـــاء هيئ

ط استقطاب وابتعاث

 اتفاقيـــات شـــراكة مـــع

 التطبيقية والتدريبية

تحداث قســــــمي المس

  يارية

ــم هندســــ تحداث قســـ

جيات في كلية تكنولوج

  

الهــدف

الهدف

وضع

وضـــع

الكليات

الدراس

تـــوفير

التعليم

ترخيص

رفــد 

وفق

رفـــد

خطط

عقـــد

البيئة

اســــــت

االختي

ــتح اســـ

البرمج



 

 

  ت

 

لمئوية

  جاز
مالحظات

%   

%  
 

%  

 

  

  

  

  

  

  

  

 إلنجاز

  لي

النسبة الم

لإلنجا

201  100%

201  100%

 80%

 

  

 
  

   

 
  

 
  

201  
  

 
  

  

خطة
اإلتاريخ 

الفعل
  ى

2/8/6

2/8/6

 

2017   

20   

20  

20   

20   

 2/8/6

20  

حسب الخ اإلنجازخ

 االستراتيجية
الى  ن

  

  

  

/2016  1/8/7

20  018

20 018

20  018

20  020

 

2016 020
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تاريخ

من

ل مجلـــس

ام مجلـس

1/11/

17

17

17

17

ن مجلـس

 شـــــركات

ص تدريبية
12/6

  اإلنجازمؤشر 

  العاليلس التعليم

  لس التعليم العالي

ــل ــن قبـ ــيب مـ يم التنسـ

مـاأالموضـوع منظـور   

  عالي

   السوق

نشـاء البرنـامجين مـنإ

  عالي

ــة مـــــع 12يـــــع اتفاقيـــ

فير فرصوت وطنية لت

قرار مجلس اد

قرار مجلسوم الطبية

ــة ــديممارســــ ــم تقـ تـ

األمناء وا

العالتعليم 

عية لتلبية احتياجات

ــاؤها فـــي

 الدراسـية

 

 مختبـــرات

 

 فق أسس

 مـن خـالل

تم إقـرارجيـات فـي

التعليم الع

ــّم توقيـــة لتـــوفير تـــ

ومؤسسات

  ط التنفيذي

عمال في كلية االقتصا

لطبية األساسية والعلو

ــيدالنية والم ــوم الصــــ ـ

  لة

ث برامج أكاديمية نوع

للبـــرامج المنـــوي إنشـــ

ل اسـتحداث البـرامج

تجهيـــزات العلميـــة والم

اقم اإلداري والفني وف

ضـاء هيئـه تدريسـية م

  تعاث

شبكات وهندسة البرمج

 

ع الجهـــات ذات العالقـــ

  للطلبة

النشاط

عحداث قسم المال واأل

حداث قسمي العلوم ال

  يرية في كلية الطب

ــمي العلــــ تحداث قســــ

دالنية في كلية الصيد

استحدا: 2ف الفرعي

ع الخطـــط الدراســـية لل

ت الجديدة وفق دليل

  جامعة

ر البنيـــة التحتيـــة والتج

  يمية المطلوبة

 ص البرامج الجديدة

البرامج الجديدة بالطا

  يير االعتماد

بأعضالبـرامج الجديـدة

 خطط استقطاب وابتع

ء برنامجي هندسة الش

تكنولوجيا المعلومات

 اتفاقيـــات شـــراكة مـــع

 التطبيقية والتدريبية

استح

استح

السري

ــت اســــ

الصيد

الهدف

وضـــع

الكليات

الجفي 

تـــوفير

التعليم

ترخيص

رفد ا

ومعاي

رفد ا

وضع

نشاءإ

كلية ت

عقـــد

البيئة

  



 

 

 عالــي،

  ت 

  ع

العا التعليــم فــي حديثــة

لمئوية

 جاز
مالحظات

%  
  

%  
  

%  

  

%  
  

% 
  

% 
  

%   

% 
  

% 
  

% 
  

المجتمع تنمية في عالة

الح االتجاهــات تواكــب

 إلنجاز

 لي
النسبة ال

لإلنج

2015  100%

2015  100%

2016  100%

2016  100%

201  100%

201  100%

201  100%

201  100%

2016  100%

201  100%

الفع والمساهمة، لعمل

وتو واإلقليمــي، محلــي

خطة
اإلتاريخ 

الفعل
  ى

30/11/

31/12/

2016  15/1/6

2016  30/1/6

201  1/3/6

2016  1/4/6

2016  1/5/6

2016  1/6/6

2016  15/6/6

2016  1/7/6

  لدراسّية

ال سوق في والمنافسة

الم العمــل لســوق يقية

 والدولـي نـي

حسب الخ اإلنجازخ

 االستراتيجية
الى  ن

/2015  

/2015  

2016  15/6/6

2016  30/6/6

2016  1/9/6

2016  15/9/6

2016  15/10/6

2016  15/10/6

/2016 1/11/6

2016  1/12/6
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 البرامج والخطط الد

المعرفة إلنتاج صائص

الحقي الحاجـات مع ءم

الوطن واالعتمـاد جـودة

تاريخ

من

فـة بـرامج
30/11/

ت الســـوق
31/12/

ة للخطـــط

1/6/6 أهــــداف

15/6/6

 راسية
1/8/6

ــين حكمــــــ
1/9/6

15/9/6 معدلة
س األقســام

1/10/6

 مــن ِقبــل
15/10/

الدراسـية

  
1/11/6

المحور:

الخص ويمتلك وتطبيقيًا،

تتـوا الجامعة تقدمهـا ي

الج ضبـط معاييـر يلبـي

 اإلنجازمؤشر 

د تقارير المقارنـة لكاف

 

داد تقـــارير احتياجـــات

  مج الجامعة

ــالة ــا والرسـ يـــد الرؤيـ

ية، كمــــا تــــم تحديــــد

  ت كافة البرامج

  ز المصفوفة

د مسودة الخطط الدر

ــارير    ــتالم تقــــــ المحســــــ

  ين

ز الخطط الدراسية الم

سـيب مـن ِقبـل مجـالس

  ت

مــاد الخطــط الدراســية

  جودة

سيب باعتماد الخطـط

 لجنة الخطة الدراسية

و علميًا ومؤهل عالية،

التـي األكاديميـة برامـج

وبمـا المتسـارع، قنـي

عدادإتّماألخـرى ت

الجامعة

عـــدإتـــّموق العمـل

لكافة برا

تـــم تحدــع تحديـــد

الدراســــي

ومخرجات

ــي تّم انجازيوس فــــ

ــرامج عدادإتّمل بـــــ

ــّم اس  .جيين تــــــ

الخارجيي

تم انجاز

تـّم التنس

والكليات

تــّم اعتمـلتأكــد مــن

مركز الج

تّم التنس جامعة

من ِقبل

ع جودة ذي خريج داد

الب لكافـة دراسـية طـط

والتق التكنولوجـي طــور

 ط التنفيذي

الجامعـات لتجـارب اتي

معرفة مدى حاجة سو

 للخطـــط الدراســـية مـــ

 

ــالوري ــرامج البكــــ ــة بــــ ـ

ــل ــة لكـــــ ــية المعدلـــــ ســـــ

معدلة لمحكمين خارج

 دراسية

  القسم والكلية

 إلــى مركــز الجــودة لل

   األكاديمي

لخطة الدراسية في الج

إعدف االستراتيجي:

خط بنـاء: 1ف الفرعي

والتط

النشاط

المعلومـا والمسـح الع 

  المحلية أم العالمية

ة احتياجات السوق لم

   التخصص

يـــد الرؤيـــة والرســـالة

ف ومخرجات البرامج

ــفوفة لكافــــ داد المصــــ

  عة

ــميم الخطـــــــط الدراس

  وريوس في الجامعة

ل الخطط الدراسية الم

ميم النهائي للخطة الد

د الخطة من مجلسي

ل الخطــط الدراســية

فاء متطلبات االعتماد

ض الخطط على لجنة الخ

الهدف

الهدف

طـالاإل

سواء

دراسة

لهذا

تحديـ

أهداف

ــد إعــــ

الجامع

ــ تصـــــ

البكالو

إرسال

التصم

اعتما

إرســا

استيف

عرض



 

 

  ت 
لمئوية

 جاز
مالحظات

% 
  

  

1%  
  

   

1%  

  

%  
  

   

   

 اإلنجاز

 علي
النسبة ال

لإلنج

2016  100%

   

  100

  

/2016  100

  18%

  

  

خطة
اتاريخ 

الفع
  ى

/2016  8/8/6

2019  

2016  

/2020  

2016  6/3/

2016  

  . الجامعة

20  

20  

حسب الخ اإلنجازيخ

 االستراتيجية
الى  ن

2016  31/12/

2017  1/3/9

2016  1/9/6

2019  31/12/

2016  1/7/6

2016  1/9/6

ل برامج وتخصصات

20  020

20  020
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تاريخ

من

ــداء لعمــــ

1/12/6 لمرحلــــة

1/3/7

  ريس

 كامل
1/6/6

1/9/9
) 2رقـــم (

1/6/6س عمــداء

ضـو هيئـة
1/6/6

ريس إلى الطلبة في كل

40083 

الــى  201

ــامعي جــــــــــ

ــاض خفــــــــ

016

ة تــدريس

مختلـــــــف

خصصــــات

  العتماد

016

 اإلنجازمؤشر 

ــرارات مجلــــــس  ات قــــ

ــّية 62د خطــــة دراســ

  يوس

تميز في مجاالت التدر

يم برنامج تدريبي متك

ار تعليمـــات الترقيـــة ر

مــن قبــل مجلــس 201

 

ملف تدريسي لكل عض

 في ثالث كليات فقط

سبة أعضاء هيئة التدر

عــداد الطلبــة مــنأل

2014/15م الجــامعي
ــام الج 3 فــــــــــــي العــــــــــ

ــبة انخ 2016 وبنســــــــ

14 %  

) عضــو هيئــة79ين (

ـــــــب مختلفـــــــة فـــــــي م

التخ صــــات وخصوصــــًا

ت موقوفة من هيئة اال

صــــــدرت

باعتمــــاد

البكالوريو

 االكاديميـة

الت في الجامعة لتحقيق

ــية تم تصميلتدريســ

  

بحيـث يـتم

ــروط من شـ

تـــم إقـــرا

16لعــام 
الجامعة

في الجامعة

  .كمي

تم فتح م

تدريس ف

عالمية المقبولة في نس

ريجيا بمـا

صـــول إلــــى

  م.

تــم تقليــل

فــي العــام

37244
2015/6

مقدارها

تــم تعيــيلتــي تعــاني

مـــــــن رتـ

التخصص

التي كانت

 ط التنفيذي

  .*س العمداء

محلـي لكافـة البـرامج ا

  زمني محدد

ء بالهيئة التدريسية في

ــدرات ال ــوير القــ  لتطــ

عضاء هيئة التدريس

التدريس بعضاء هيئة

ــمن ــي ضـ ألداء التدريسـ

 عضو هيئة تدريس في

تراكت السابقة بشكل

ول الى المستويات الع

تـديوس فـي الجامعـة

تيعابية للجامعــــة للوص

م2020لبة بحلول عام

س فــي التخصصــات ال

النشاط

 الخطط من قبل مجلس

صول علـى االعتمـاد الم

جامعة ضمن برنامج ز

االرتقاء:  2ف الفرعي

ــدريبي ــامج تــ ميم برنــ

 .*ضاء هيئة التدريس
 البرنامج التدريبي ألع

ل تعليمات الترقية ألع

ــأل ــدد لـ ـــيص وزن محـ

  .*ية

ء ملف تدريسي لكل

 ما أنجزه عبر السنوا

الوصو:  3ف الفرعي

ل أعداد طلبة البكالوري

ءم مـــع الطاقــــة االســـت

الب وطالط 25000ي

تــدريسن أعضــاء هيئــة

  .لنقص

إقرار

الحص

في الج

الهدف

ــم تصــ

ألعض

تنفيذ

تعديل

تخصـ

الترقي

إنشاء

يوثق

الهدف

تقليل

يتـــواء

حوالي

تعيــين

من ال



 

 

  ت 

  اسة

سبة

وية

 جاز
مالحظات

1%  

  

تحت الدرا 

1%  

  

   

 

  

%  

  

   

   

 
  

 اإلنجاز 

 فعلي

النس

المئو

لإلنج

  100

  

  100

  عية.

  

  

  10%

  

  

  

خطة
تاريخ

الف
  ى

2016  

2016  

2016  

المتحان الكفاية الجامع

2017  

2017  

2017  

2017  

20 

20  

حسب الخ اإلنجازيخ

 االستراتيجية
الى  ن

2016  1/7/6

2016  1/10/6

2016  1/10/6

ماد وتحضير الطلبة ال

2017  1/3/7

2017  1/6/7

2016  1/6/7

2017  1/3/7
201  020

201  020
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تاريخ

من

ســــسأ و

س يعتمــد

تـم نشـره

ة العملية

1/6/6

1/8/6

ســــسأ و

ى التفــوق

  مطلوبة

1/8/6

وتحقيق معايير االعتم

1/1/7

1/4/7

  ن جودة مخرجاتها

ه العملية

ــات ـح اليــ

ط بــــــــرامج
1/9/6

1/1/7
12/6

12/6

 اإلنجازمؤشر 

ــرار معــــايير ــوير وإقــ

 أعضــاء هيئــة التــدريس

ساسي على الكفـاءة وت

لضمان نزاهة وشفافية

ــرار معــــاييرإــوير و قــ

لمبعــوثين يعتمــد علــى

ي وامتالك المهارات الم

رجات برامج الجامعة 

ليا في الجامعة وضمان

جار على التحضير لهذ

ــ ــاص يوضــ ــل خــ  دليــ

ير تحــــــــديث خطــــــــط

  تير والدكتوراه

ــم تطـــ .*يسية تــ

الختيــار

بشكل أس

للجميع ل

 ـة تــدريس

ــم تطـــى جامعــات تــ

اختيــار ا

الدراسي

لبة لضمان جودة مخر

 

 طلبـــة علـــى

 برامج الدراسات العل

العليـــا فـــي

يث بــرامج

العمل ج

ــداد بإعــ

ومعـــــــايي

الماجست

  الدكتوراه

.   

  التصــــدي

 ط التنفيذي

ن أعضاء الهيئة التدري

ســتقطاب أعضــاء هيئــ

اث أوائــل الطلبــة إلــى

 نظام تقييم أداء الطل

.لعالمات في الجامعة
ــات الـــتعلم للطمخرجـ

سع واالرتقاء بمستوى

ة لبـــرامج الدراســـات ا

التــي اتبعــت فــي تحــد

 رسائل الماجستير و

.عالميةكة مع جامعات
ير والــــدكتوراه نحــــو

.  

النشاط

ر معايير وآليات تعيين

تعليمــات حــوافز السع 

  .ين

ل نظــام  نشــط البتعــا

 .*ية مرموقة

: تطوير 4ف الفرعي

ر نظام االمتحانات وا

ير تعليمـــات لتقيـــيم م

  .وى البرامج

التوس  :5ف الفرعي

يث الخطـــط الدراســـية

عــة بــنفس الخطــوات ا

  وريوس.

 معايير لضمان جودة

حداث البرامج المشترك

ــــه رســــائل الماجســــتي

يا ومشكالت المجتمع

تطوير

وضــع

مميزي

  

تفعيــل

عالمية

الهدف

تطوير

ــوي تطـ

مستو

 
الهدف

تحـــدي

الجامع

البكالو

وضع

استح

توجيـ

لقضاي



 

 

  ت 

ى      

ي      

ها      

يــة      

تم  

ي        

 

سبة

وية

 جاز
مالحظات

   

غـة فـي تحديـد مسـتوى

سـية فـي الجامعـة تعـاني

عـاني مـن عـدم اتسـاقه

الك المهـارات التفكيري

ن يـتأـة دراسـية علـى    

ل الخطـط الدراسـية فـي

 اإلنجاز 

 فعلي

النس

المئو

لإلنج

  

هميـة بالغأراسية مـن  

الخطـط الدراس نأيـيم  

الجامعـة تع ظـم خطـط  

كـين الطالـب مـن امـتالم                

  

خطـة 62ة معـة والبالغـ         

 حـول خطـوات تعـديل

  

خطة
تاريخ

الف
  ى

20  

لما للخطط الد كتوراه

التقي وقد بينت نتائج 

معظن أن يثـة. لقـد تبـيّ      

داف العليـا، ومنهـا تم

نيت وُصممت عليها. ُب

لبكـالوريوس فـي الجام

قسـاماء ورؤسـاء األ

حسب الخ اإلنجازيخ

 االستراتيجية
الى  ن

20  020

  في هذا المحور

ودكريوس وماجستير

 عام ومنها اليرموك.

طـرق التـدريس الحدي

تها علـى تحقيـق األهــد

سس والمعايير الذي ب

ل كافـة خطـط بـرامج ال

ن ورش العمـل للعمـد
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تاريخ

من

ــرامج ي لبـ

 المنطقــــة

  سياآ

016

ات فاإلنجاز ألبرزيح

فة المراحل من بكالور

ردنية بشكلجامعات األ

واستخدام التقنيـات وط

 أدى إلـى عـدم مقـدرته

  رار وغيرها.

لكن أيضًا مراجعة األس

انجـاز تعـديل حيـث تـّم

وتـم تنظـيم العديـد مـن

 اإلنجازمؤشر 

ــويقي ــامج تسـ ـداد برنـ

ات العليــــا يســــتهدف

آومناطق جنوب شرق

مزيد من التوضي

راسية في الجامعة لكاف

ي مستوى خريجي الج

ة في نظريات التعلم و

 والعمليــة، وهـذا مـا

باط وحسن اتخاذ القر

ط المحتوى العلمي ول

 فـي كافـة المراحـل بح

2.  

 علـى كافـة الكليـات و

ــتم .ت العليا ــدإيـ عـ

الدراســــا

العربية و

  ريوس في الجامعة

دة تقييم الخطط الدر

لكبير الذي حصل في

تها للتطورات الحديثة

 مـن الناحيـة المعرفيـة

ن خلق وإبداع واستنب

ط الدراسية، ليس فقط

ث خططها الدراسـية

2017في  والدكتوراه

ل الخطط تم تعميميـه

 ط التنفيذي

ب في برامج الدراسات

خطط برامج البكالور

دارة الجامعة الجديدإت

ال التراجعفي ظل  صًا

 القصور وعدم مواكبت

لتصـاعدي والتراكمـي

لضرورية المختلفة من

جة إلى مراجعة الخطط

 خطة لتطوير وتحديث

وط برامج الماجستير

لتعديل ارشاديًا  دليًال

النشاط

الطلبة األجانب  أعداد

انجاز تعديل كافة خ 

ولوياتأهم أكان من 

خريج الجامعة خصوص

وجهأمن العديد من 

ملهـا وتتابعهـا التوتكا

والمعرفية والعملية ال

نا ظهرت الحاجومن ه

وقد وضعت الجامعة

مراجعة وتعديل خطط

وقد وضعت الجامعة

  الجامعة. 

زيادة

  

 
1.



 

 

ية    

يـة       

در        

ت  

ي     

مـع     

ئــة  

لـى دراسـات مسـحيإ ًا

 لهـا دورهـا فـي العملي

انـب لتحقيـق أكبـر قـد

رة ومساندة االتجاهـات

  مراجع المقترحة.

ن بدايـة العـام الجـامعي

يسـي وخدمـة المجتمـ

ف الترقيــة لعضــو الهيئـ

طني واالقليمي اسـتنادًا

ناصـر، والتـيمـل والع  

ضـافر كـل هـذه الجوات      

  هدافها.

وعدم مساير والتخلف

لكتاب المساق، والم وا

مـن  العمـل بهـا اعتبـارًا

حثـي والتدريدورها الب        

) فــي ملــفالعالمــةمــن 

:  

جة سوق العمل الوط

متضمنة لجميـع العوام

ضسـلبًا وإيجابـًا بحيـث تت

كن للخطة أن تحقق أ

ى ال تصاب بالجمود و

طرق التقويم المتبعة،

  كل مجال.

لعمـداء وسـوف يبـدأ

ت الجامعـة لالرتقـاء بـد

% م40( معتبــرًا وزنــًا

طط الدراسية المعدلة

خطة الدراسية مع حا

ملة لجميع الجوانب وم

ى الجوانـب األخـرى سـ

دقيقة، وبدونها ال يمك

ت لفترة محدودة، حتى

، ووسائل تنفيذه، وط

المساقات الدراسية لك

.  

ت مـن قبـل مجلـس الع

قيـة بمـا يلّبـي توجهـات

و تنهــا خصصــأيمــات

36  

يرات الجذرية في الخط

مخرجات الخ تتواءمن 

 الخطة أن تكون شام

 تأثير كل جانب علـى

صحيحة وإحصاءات د

ستمرة متصلة وليست

  ية والوجدانية.

ق، وأهدافه، ومفرداته،

 والحد األدنى لعدد ا

اني بالخطة الدراسية.

  .)1ق

قـرار التعليمـاتإـث تـم

تدريس ألغـراض الترقي

ساســية فــي هــذه التعليم

برز التغيألعالمية ومن 

.التخصص في حديثة

أددة ويمكن قياسها و

ا أن يراعى عند وضع

نب المتعددة، ومعرفة

ية على بيانات صلدراس

طط الدراسية عملية مس

نمو المعرفية والمهاري

صفًا مختصرًا للمساق

يير االعتماد الوطنية،

جانب التطبيقي والميدا

(مرفق وس في الجامعة

هيئـة التـدريس حيـ اء

يم أداء عضو هيئة التد

سوالعالمــة الفارقــة األ

جذري وفق المعايير ال

الح العالمية لالتجاهات

ت تعلم واضحة ومحد

 ويقصد بالشمول هنا

سة العالقات بين الجوان

  دية وفعالة.

د من استناد الخطة ال

ملية رسم وبناء الخط

شمل جميع جوانب الن

مج، بحيث يتضمن: وص

كل برنامج حسب معاي

 الجانب النظري والج

 ر الخطة الدراسية.

لبرنامج بكالوريو تمدة

ألعضـاعليمـات الترقيـة

يدة تطوير نظام تقيي

.وصــول إلــى العالميــة

الدراسية بشكل جذ طط

ل الدراسية والخطة مج

خطة الدراسية مخرجات

م الشمول والتكامل:

لتكامل يستدعي دراسة

هداف بطريقة اقتصاد

 واإلحصاءات: إذ البد

 إذ يجب أن تكون عم

  ديثة.

 المناهج الدراسية لتش

دقيق لمساقات البرنام

لك المعرفية المجاالت

 الترابط والتكامل بين

ستاذ هو محوريس األ

دلة ومعتطة دراسية مع

  رقية

يالت جوهرية على تعل

تطلب التعديالت الجد

بالو ســتراتيجيةاإلفها

تعديل الخطد تم وق

البرامج مواكبة .1

ن يكون للخأ .2

  تحليلية.

األخذ بمفهوم .3

التربوية. والت

ممكن من األ

دقة البيانات .4

االستمرارية: .5

التربوية الحد

دافتنوع أه .6

التوصيف الد .7

االلتزام بعدد .8

التأكيد على .9

الطالب وليس .10

*مرفق نموذج لخط

تعديل تعليمات التر 

انجزت الجامعة تعدي

. وتت2016/2017

لتحقيــق أهــدا ســعيًا

 
2.



 

 

ت     

ام   

ت                 

تم  

ن              

لـة    

مـة       

ت       

ب            

ن         

عـة      

يـة         

ت         

ة:    

ت      

 الشـفافية فـي إجـراءات

أن تجاهـل النظـا .كمـي

هـم العيـوب التـي شـابت

ويـت .نقطـه  40 ص لـه

 مجموعـة مترابطـة مـن

يات األكاديميـة الموكل

 دور العضـو فـي خدم

شـر العلمـي فـي مجـالت

ن الكـم والنـوع بحسـب

مشـاريع المدعومـة مـن

 تـدريبي خـاص بجامع

اتهم المعرفيـة والقيمي

واصـل الفعـال، ومهـارات

قيميـة واألدائيـة التاليـة

مـن المعـارف والحاجـات

د يحقـقلنظـام الجديـ    

ت السـابقة بشـكل تراكم

مـة المجتمـع؛ كانـت أه

ويخصـص، مـة المجتمـع    

يسـي وهـو عبـارة عـن

 التدريس والمسـؤوليا

كمـا يشـمل الملـف .

هيئـة التـدريس للنش ء 

 التـدريس للمؤامـة بـين

ريس للمشـاركة فـي الم

بنـاء نمـوذج ن طريـق               

 هيئـة التـدريس وقـدرا

مبـادئ االتصـال والتو

لحاجات المعرفية والق

ويغطـي مجموعـة مـ : 

ء البحثـي فقـط. أن ال

ت أنجـزه عبـر السـنوا    

جـانبي التـدريس وخدم

ألداء التدريسـي وخدم

 ممثلـة بـالملف التدري

ة الخاصة بعضو هيئة

.لمسـتقبلية التطويريـة           

ألعضـايـزات واضـحة

االختيـار لعضـو هيئـة

لعضـو هيئـة التـدر فزًا

معي بشـكل علمـي عـن

ميـة وتطـوير أعضـاء 

م الجـامعي الفعـال، وم

ويغطي مجموعة من ال

: المحور المجتمعـيًا

داءتصر على تقيـيم األ

ص به والذي يوثق مـا

ط، وعـدم اهتمامـه بج

نقطـة، واأل 60لـه   ص

ل العمليـة التدريسـية

للخبرة التدريسية خصًا

يـه التعلـيم وخططـه ال

 درسهم.  لذين

عطـت ميأحيـث   البتكـار

عطـت حريـة اأاحـدة و

عطـت حـافأمتداخلـة و

 الالزمـة للعمـل الجـام

دريبي على تنمامج الت

مبادئ التعلم والتعلـيم

و : المحور البحثي:يًا

ثالثًالبحث العلمي.   ا

  ت التعليم الجامعي.
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التعليمات القديمة تقت

ملفه التدريسي الخاص

علـى أدائـه البحثـي فقـط

ج البحثي الذي يخصـص

محـدده تشـمل بـأوزان

مهم، حيث يشمل ملخ

قـوم بهـا لتحسـين نوعي

تقييم الطلبة الى إافة

بـداع واالواإل التميـز

ونقطة وانقاط  6بين

بيقيـة والتشـاركية والم

ير القـدرات المختلفـة

معة. ويقوم هذا البرنا

جات التدريبية مثل: م

ثانيعتماد األكاديمي.

شر والترقية، وأخالق

ي، والمجتمع ومخرجات

ه البحثي بينما كانت

سه، وذلك عن طريق م

وتركيـزه عئة التدريس 

  .وتطويرها

تدريس تتمثل باإلنتاج

فقـًا لمعـايير واضـحة

ق بتعليم الطلبة وتعلم

عـن األنشـطة التـي يق

ياته والتفاعل معه اضا

ء هيئـة التـدريس علـى

وزانها بأصناف تتراوح 

جـراء البحـوث التطبإ

  التدريس هيئة ء

برنـامج تـدريبي لتطـوي

هيئة التدريس في الجام

طي مجموعة من الحاج

ت ضبط الجودة واالع

العلمي، وتعليمات النش

مجتمع والبحث العلمي

دائهألى إمجتمع اضافة

ريس بتقييم أدائه بنفس

 التدريسي لعضو هيئة

 النظر في التعليمات و

ت ترقية عضو هيئة الت

لعضو هيئة تدريس وف

سية للعضو فيما يتعلق

ليب تدريسـه، فضـًال

تحدياصدي لمشكالته و

عضـاءأساس تحفيز أ

صألى ستة إت العلمية

عليمات الجديدة علـى

2(  

ألعضاء التدريسية ت

فـي الجامعـة تصـميم ب

ت التدريبية ألعضاء هي

ويغط محور األكاديمي:

وجيا التعليم، ومتطلبا

والتسويق في البحث ا

 وخدمة الجامعة، والم

ي التدريس وخدمة الم

شراك عضو هيئة التدر

دالة على جودة األداء

والتي دعت إلى إعادة

ن مكوناتأجديدة على

سي وخدمة المجتمع ل

ن الممارسات التدريس

سفته في التعلـيم وأسـا

جتمع ودوره في التصد

نيت على الترقية قد ُب

ث تم تصنيف المجالت

صصه. كما شجعت التع

  .ية

2رقية المعدلة (مرفق

القدرات لتطوير ريبي

 والتطوير األكاديمي ف

عداد دراسة للحاجات

: المأوًالر ثالث هي:

جحة، ومهارات تكنولو

شر الدولي، والدعم و

لتشبيك مع المجتمع،

في ألدائهالتدريسية 

التقييم من خالل إش

السابق للجوانب الد

والقديمة التعليمات 

نصت التعليمات الج

داء التدريستقييم األ

المواد التي تعبر عن

إضافة إلى فلس ،إليه

الجامعة وخدمة المج

ن تعليماتإكذلك ف

علمية مرموقة بحيث

قدراته ومجال تخص

جهات مانحة خارجية

*مرفق تعليمات التر

تدر برنامج تصميم 

قسم التدريب نجزأ

اليرموك من خالل إع

والمهارية من محاور

الناجالقيادة التربوية 

البحث العلمي، والنش

والمهارات التالية: ال

  
3.



 

 

مع 

  

تمعلى احتياجات المج

ية
مالحظات 

  

  

  

  

  

 الوطنية مع التركيز ع

 جاز

 

النسبة المئوي

 لإلنجاز

85%  

15%  

85%  

2  100% 

20 80%  

ته باحتياجات التنمية

طة
اإلنجتاريخ 

الفعلي
 

201    

201    

201    

201  6/3/016

201  21/1/016

 

والفنية، وربط مخرجات

حسب الخط اإلنجاز

 االستراتيجية

الى 

201  1/9/16

201  1/6/17

201  1/9/16

201  1/7/16

201  1/11/16
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العلمي حور: البحث

فير متطلباته المادية و

  .جامعة

تاريخ

من

 بحثيــــة

1/6/16جـــــالس

1/6/16 غاية
جة الى

1/6/16

) 2ــم (

 النشــر

. وقــد

1207 (

مجــالت

45 (%

1/6/16

مشــاريع

الهيكــل

1/9/16

المح

عايير العالمية عبر توف

 العلمي في موازنة الج

 اإلنجازمؤشر 

حداث خمســــة بــــرامج

المجلـــــى إقـــــرار مـــــن  

 لجنة مركزية لهذه الغ

عليمات الحوافز وبحاج

  مجلس العمداء ن

ــة رقــ ــات الترقيـ  تعليمـ

والتــي تشــجع علــى 2

الت العلميــة المرموقــة

7الجامعــة ( حثون فــي
) فــي م544ر منهــا (

5 ما نسبته أكثر من (
  ث.

  مانحة خارجية

 دائــرة العالقــات والم

قــر مجلــس الجامعــة 

  لهذه الدائرة 

نحو المع الجامعةفي 

من مخصصات البحث

يـث يـتم

شـــروطه

تـــم اســــتح

وبحاجـــــة إ

 المختصة

تم تشكيل

تم وضع تعلمـي فـي

إقرارها من

ا يشـجع

  موقة*

ــّم ــرار تـ إقـ

2016لعــام 
فــي المجــال

نشــر البــاح

ــًا، نشــر بحث

عالمية أي

من األبحاث

 الممولة من جهات ما

 دورهـا،

م الفنــــي

مشـاريع،

تــّم إنشــاء

ــة و أالدولي

التنظيمي له

رتقاء بالبحث العلمي

  محلي.

ق االستفادة القصوى م

  التنفيذي

علمي في الجامعـة بحي

ــه وش ــا أهدافـ لكـــل منهـ

 ي للجامعة

ـة لتشـجيع النشـر العل

  لمرموقة

علمية فـي الجامعـة بمـا

 العلمية العالمية المرم

سبة المشاريع العلمية

يع الخارجية، وتفعيل

ــدعم ــديم الــ ؤهلــــة لتقــ

 إعـداد مقترحـات الم

اإلف االستراتيجي:

الم

تحقيق:  1ف الفرعي

النشاط

 هيكلة دعم البحث الع

ــة، ل 5ء  ــرامج بحثيـ بـ

  صة

ء مختبر بحثي مركزي

 تعليمات حوافز ماديـة

الت العلمية العالمية ال

ل تعليمات الترقية العل

ر العلمي في المجالت

زيادة نس: 2ف الفرعي

 هيكلة وحدة المشاري

ــدها ــالكوادر المؤ يــ بــ

جستي للبـاحثين عنـد

  .*أثناء تنفيذها

الهد

الهدف

إعادة

ــا إنشـ

الخاص

إنشاء

وضع

المجال

تعديل

النشر

الهدف

إعادة

وتزوي

واللوج

وفي أ

  



 

 

ض  

ي  

ذه 

 مالحظاتية
 

ــل بعـــــــض حصـــــ

ــي ــأخير فـــــــ التـــــــ

نجــــــــــاز هــــــــــذإ

  المهمة

  

  

  

  

  

 جاز

 

النسبة المئوي

  لإلنجاز

50%  

2  100% 

35%  

  

  

  

طة
اإلنجتاريخ 

 الفعلي

201    

20  6/3/2016

2    

2    

2    

2    

حسب الخط اإلنجاز

 االستراتيجية

الى

201  1/10/16

201  1/7/16

2  2020

2  2020

2  2020

2  2020
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تاريخ

من

ات عـن

ــري يجـــ
1/6/16

) 2ــم (

صــيص

ء هيئـــة

 جهـات

1/6/16

جهـــــات

2016

ة وقــــد

مشــاريع

بقيمـــــة
2016

2016

ول فــي

2016

 اإلنجازمؤشر 
 

تجميـع المعلومـا على

ــة وي ــة العالميـــ لمانحـــ

  عدة البيانات

ــة رقــ ــات الترقيـ  تعليمـ

والتــي تضــمنت تخص 2

ن يحصـــل مـــن أعضـــاء

على دعم وتمويل مـن

  جية

ــع ج 8ل اتفاقيـــــات مـــ

  ربع كليات

ــدة 12 ــة جديــ اتفاقيــ

جامعـة علــى تمويـل لم

ت مانحـــــة خارجيـــــة

  ردنيًا أدينارًا  1

اد لعقــد المــؤتمر األو

   2016من عام

 الجهـات

 لطلبـات

يتم العمل

ــات ال الجهـــ

تصميم قاع

ا يشجع

ن جهـــات

ــرار تـــم إقـ

2016لعــام 
نقـــاط لمـــن

التدريس ع

مانحة خارج

جامعـــات

العلمــي 

ــّم تفعيـــــل تـــ

خارجية ألر

سســــات

شـــتركة،

 للتقــــدم

  شتركة

ــرام ــّم إبــ تــ

حصـلت الج

مـــــن جهـــــا

1260692
 البحـــث

عمـل فـي

 

مشــاريع

مولـة مـن

عــديــتم اإل

م 12شهر 

  التنفيذي
 

ية توفر معلومات عن

اعيد وشروط التقدم

  انحة.

علمية في الجامعة وبما

دعـــم لمشـــاريعهم مـــن

ــة بـــين الجامعـــة والج

يــة بمــا يخــص البحــث

  احثين

مــــع الجامعــــات والمؤس

ر فـــرص البحـــوث المش

معــــات والمؤسســــات

على دعم لمشاريع مش

عة عالميـــة فـــي مراكـــز

ات ودورات وورش عم

ي للجامعــة لعــرض الم

معـة سـواء أكانـت ممو

  جية

النشاط

ء قاعدة بيانات مركزية

حة الخارجية وعن موا

المشاريع للجهات الما

ل تعليمات الترقية العل

حثين للحصـــول علـــى د

  جية

تفاقيـــات الموقعــل اال 

عاهــد العلميــة الخارجي

ترك وبرامج تبادل البا

م اتفاقيــــات جديــــدة م

يـــة الخارجيـــة؛ لتـــوفير

شــــارك مــــع هــــذه الجام

عت المانحة للحصول

ة بـــاحثين ذوي ســـمعة

ي المختلفة لعقد ندوا

  عة

 مــؤتمر علمــي ســنوي

ية التي تقوم بهـا الجا

عة أم من جهات خارج

إنشاء

المانح

دعم ا

تعديل

البـــاح

خارج

تفعيـــل

والمعا

المشت

إبــــرام

العلمي

وللتش

للجها

دعـــوة

العلمي

الجامع

عقــد

البحثي

الجامع

  

  



 

 

  

 مالحظاتية
 

  

  

  

البحث العلمي

  

  

  

  

 جاز

 

النسبة المئوي

  لإلنجاز

 

 

 

20 100%/ 

0%  

25%  

15%  

15%  

طة
اإلنجتاريخ 

 الفعلي

2  

  

  

  

  نية

20  25/4/016

2    

2    

2    

2    

حسب الخط اإلنجاز

 االستراتيجية

الى

2  2020

2  

 

2  
 

حتياجات التنمية الوطن

201  1/9/16

2  2020

2  2020

2  2020

2  2020
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تاريخ

من

ؤتمرات

ضـاعفة

 الــــذين

  رجية

2016

2017

2017

 لقضايا المجتمع، واح

رار مـن

1/6/16

ــه الــــى
2016

 الطلبــة

2016  سالة

2016

الختيـار

2016

  اإلنجازمؤشر 

عفة مخصصــــات المــــؤ

% وتم مض100بنسبة

ضــــاء هيئــــة التــــدريس

ي مؤتمرات علمية خار

وجيهها نحو التصدي

 التعليمات بموجـب قـر

  مداء

صــــياغة هــــذا التوجـــ

  عملية

عــداد متزايــدة مــنإل

الشامل الى مسار الرس

 لهذه الغايةاألسس

سـس ال التعليمـات واأل  

  يتم نشرها

تــــم مضــــاعرجيـــــة،

الخارجية ب

عــــدد أعض

فيشاركوا 

صــحرواية

ــل ح كامــ

سالمي،

 

 ة بحثيـة

 الدراسات العليا وتو

 تطـــوير

دكتوراه،

تّم تعديل

مجلس العم

لــــم يــــتم ص المجتمع

إجراءات ع

ل مســـار

ليـا التـي

تــم تحويــل

من مسار 

يتم وضع اأطروحـة

ة ضــــمن

 

يتم وضـع

الرسائل لي

  

   التنفيذي

ؤتمرات العلميـــــة الخا

  كة فيها

ســكو للدراســات الص

ــالح ــيخ صــ ــي الشــ رســ

ي باهانج لالقتصاد اإل

  يدة في الجامعة.

ووضـع خطـة النظريـة

 مستوى بحوث طلبة

ت العليـــا بمـــا يحقـــق

جسـتير وأطروحـات الـد

ت للتصدي لمشكالت

مســـار الرســـالة مقابـــل

 بـرامج الدراسـات العل

لة ماجسـتير وأفضـل أ

  ي

واألطروحــــات المميــــزة

 عمادة البحث العلمي

النشاط

دة مخصصـــــات المـــــؤ

جيع الباحثين للمشارك

ــل كرســي اليونس ة تفعي

ــحر، كر ــن التصــ ــد مــ ـ

صاد اإلسالمي، كرسي

اء كراسي علمية جدي

 تفعيل مركز الفيزياء

  ة له.

تحسين :3ف الفرعي

يل تعليمـــات الدراســـات

ة تقيـيم رسـائل الماجس

  إقرارهااءات 

ه مواضيع األطروحات

 ويات التنمية الوطنية

مسول التـــدريجي إلـــى

حان الشامل في كافـة

  حها الجامعة

م جائزة ألفضـل رسـالة

راه في كل عام جامعي

جيع نشــــر الرســــائل و

ج خاص تشرف علية

زيـــــاد

وتشج

إعــادة

والحـــ

لالقتص

وإنشا

إعادة

سنوية

الهدف

تعـــديل

عملية

وإجرا

توجيه

وأولو

التحـــو

االمتح

تطرح

تقديم

دكتور

تشــــج

برنامج



 

 

 

ية
 مالحظات

 

  

  

  

  

  

  

  

  

 جاز

 
النسبة المئوي

 لإلنجاز
 

25%  

0%  

15%  

0%  

 

20%  

0%  

0%  

  

اإلنجتاريخ طة

الفعلي

 

20    

2    

  

2    

2   

2    

2    

2020   

حسب الخط اإلنجاز

 االستراتيجية

الى

20  10/016

2  2020

2    

2  2020

2 2018

2  2020

2  2020

201  31/12/0
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تاريخ

من

6/016

ة لهــذا
2016

إلنشـــاء
2016

فاقيـــــات
2016

2017
 شـؤون

ــة  مانحــ

 دوليًا رًا
2016

ـــل ألي
2016

 1/6/16

 اإلنجازمؤشر 
 

  لمجتمع المدني

عداد المعاييرإ على

ضــافة حاضــنات جديــد

ع التعليمـــات الالزمـــة إل

  ب

يـــــة اتفاأن ع لغايـــــة اآل

فـي بحثيًاز مشروعًا

ــات ــة لجهــ ــم تقديمــ ــ

ما نظم المركز مؤتمر

  ل اللجوء.  

لحصــــول علــــى تمويــ

  ا التاريخ

عيل هذا البرنامج بعد

 الخاص ومؤسسات ال

يتم العملـراكة مــع

لــم يــتم إض حاضـــنة

  التاريخ

يـــتم وضـــع

هذا المكتب

ــناعة لـــــم توقـــــعلصــ

  جديدة

  ية

عد المركزأطة بحثية

ــوء تـ اللجــ

خارجية كم

حول علميًا

لــــم يــــتم اى تمويـل

بعثات لهذا

لم يتم تفع ن عنها

  التنفيذي
 

 والشراكة مع القطاع

ــات التعــاون والشــر لوي

  ت المجتمع المدني

ــي الجامعـــة، وإنشـــاء

 ق التكنولوجيا

ــع ــة مــ ــاعي الحثيــ قطــ

ردنيمركز الدراسات األ

الالجئين، وإعداد خط

الخاص للحصول على

  كاديميًا

درات خالقة، واإلعالن

النشاط

التعاون: 4ف الفرعي

ع معــايير وآليــات وأول

ع الخاص ومؤسسات

ة عـــدد الحاضـــنات فـــي

  روعات الصغيرة

ء مكتب لنقل وتسويق

ــراكة بح ــات شــ  اتفاقيــ

  مال

 هيكلة وتفعيل دور م

ل دور مركز دراسات ا

  ة

ل الشراكة مع القطاع ا

ت الطلبة المتميزين أك

لطلبة على تقديم مبا

الهدف

وضــع

القطاع

زيـــادة

للمشر

إنشاء

ــد عقــ

واألعم

إعادة

تفعيل

سنوية

تفعيل

لبعثات

حث ا

  



 

 

ى      

حـة        

يـة    

ة عـ      

ذه    

جامعـة مـع الحفـاظ علـى

ءت لتلبـي حاجـة ملح

من جهـات مانحـة دولي

 وتفعيـل رؤيـة الجامع

نجليزيـة ليخـدم هـذاإل

لتطـور الج أساسـي صـر   

المشـاريع الدوليـة جـا

ع البحثية المدعومة م

يـة والبحثيـة المرموقـة

ة االلكترونـي باللغـة اعـ 

كاديمية الدوليـة كعنص

عالقـات واشـاء دائـرة لل

من المشاريع الستفادة

ت والمؤسسات العلميـ

امعي تطـوير موقـع الج                 

  . للجامعة

 

  ي.

  خرى.

  في هذا المحور

األنشطة األك فيشاركة

نشـإلـى  إنة ي هـذه السـ  

واالطالع ن والطلبة لإل

ة الجامعة مع الجامعات

شـتركة والمسـاهمة فـي

ستفادة القصوى منها

 والدارسين بالجامعة.

الدولي على االعتماد

األخلجامعات العالمية
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ات فاإلنجاز ألبرزيح

لجامعة وبخاصة المش

إن الجامعة بادرت في

  المجال أمام العاملين

 من خالل ربط أنشطة

عـاملين والبـرامج المش

  .لية

.نقاط التميز بالجامعة

وتحقيق االسالعالمية،

م وخبراتهم للباحثين

 

الحصول في الجامعة

والمراجع االخرى مع ال

  .ولية

مزيد من التوضي

ك على جميع أنشطة ال

من هذا المفهوم، فإ قًا

 فيها عالوة على فتح

  اسة.

 على تحقيق أهدافها

يـة وتبـادل الطلبـة والع

قسم العالقات الدول.

  .ا

تزيد من ن التيجاالت

المبرمة مع الجامعات

واالستفادة من تجاربهم

األخرى.مع الجامعات 

ل الخبرات ومساعدة

  .يات

لدوريات واإلحصاء و

التصنيفات الدو فيم

  ية

 الجامعة وانعكس ذلك

ستمراريتهما. وانطالق

لتطوير جودة التعليم

علمي والتدريب والدر

مساعدة الجامعة لىإ

 فـي المشـاريع الدوليـ

2           .لية

للجامعة وتنفيذها رجي

المج فيمعات الدولية

الثقافي والعلمي اادل

يزين لزيارة الجامعة و

دل الطالبي للجامعة م

جودة واالعتماد لتبادل

معة على كل المستوي

سات والنشرات والدرا

لى احتالل مركز متقد

ت والمشاريع الدولي

من يتجزأال  جزءًا لي

مية وكذلك التعليم واس

ي للجامعة  وكوسيلة ل

الع مج الدولية للتبادل

الدوليةت والمشاريع

خـالل تفعيـل المشـاركة

قسم المشاريع الدولي

الخارراتيجية التعاون

فاقيات علمية مع الجام

ى تفعيل اتفاقيات التبا

والعلماء المتمي ساتذة

والمتابعة لبرامج التباد

مع الهيئات الدولية للج

ة تدويل التعليم بالجا

علومات والبحوث والد

ى مساعدة الجامعة عل

انشاء دائرة العالقات 

الدوليأصبح التعاون 

جودة البحوث العلمي

لتفعيل البعد الدولي

والمشاركة في البرام

  

  :الهدف

تهدف دائرة العالقات

نحو العالميـة مـن خ

 راض. غاأل
  

.1: قسام الدائرةأ

  :المهمات

دارة استرإ .1

اقتراح اتف .2

العمل على .3

األسدعوة  .4

شراف واإل .5

التواصل م .6

نشر ثقافة .7

تبادل المع .8

العمل على .9

 
1.



 

 

يع         

 

 يمثـل الحصـول علـى الـدعم لهـذه المشـاري

  

  ون دينار.

نحة خارجيـة وسـوف

 .ء هيئة التدريس

 .عها
 .المانحة

مليو 3فيها بحوالي  م

مقدمة لجهات مان 20

  المي.
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 ملية.
راسات العليا وأعضاء

عات بحثية مشتركة مع

ها للجهات الخارجية ا

 بية.

رجية تقدر قيمة الدعم

16في عام  جديدًا عًا
 تدريسية بمستوى عا

  .لفة

 .ةفية والرياضي
معة وتنسيق هذه العم

حلة البكالوريوس والدر

  الرسمية.
نشاء مشروعإواقتراح

رحات مشاريع لتقديمه

األجنبيمعة والجامعات 

 .ة

من جهات خار دعومًا

مشروع 13ـــل  للتقدم

تبرات علمية وقاعات

مع جهات دولية مختلف

النشطة الجامعية الثقاف

قدمهم لاللتحاق بالجام

رامج تبادل طالب مرح

ات األجنبية والوفود

الجامعات العالمية و ي

مقتر إلعدادي الجامعة

ت المشتركة بين الجام

من جهات خارجيةومة

مد بحثيًا مشروعًا 15

الجامعة التدريس في

مكينها من تجهيز مخت

 المهنيقيات للتدريب

اال فيمشاركة الدولية

طالب الدوليين عند تق

علومات الكافية عن بر

ظيم زيارات الشخصيا

البحثي فيالت التميز

عم الفني للباحثين في

د المشاريع والدراسات

اقبة المشاريع المدعو

من  أكثردارة إة على

عضاء هيئةأمساعدة

نة الجامعة العلمية وتم

عقد اتفاقي .10

تنشيط الم .11

إرشاد الط .12

توفير المع .13

تسهيل تنظ .14

رصد مجا .15

تقديم الد .16

زيادة عدد .17

دارة ومراإ .18

هذا وتشرف الدائرة

كما قامت الدائرة بم

في مكان الفتًا تطورًا



 

 

حة  حثية من جهات مانح ب

 

Era  

Era 

 بعمان

 بعمان

 بعمان

 بعمان

على تمويل لمشاريع

  الجهة المانحة

فارة األمريكية بعمان

+ asmusاألوروبي 

USAID (Fhi) 

+ asmusاألوروبي 

بع دعم البحث العلمي/

بع دعم البحث العلمي/

بع دعم البحث العلمي/

بع دعم البحث العلمي/

126,069,2  

حصلت الجامعة عفقد

( 

السف

االتحاد 

)

االتحاد 

صندوق د

صندوق د

صندوق د

صندوق د

2/2016  

دينارًا أردنيًا) ف 2564

قيمة الدعم (دينار)

113,600 

640,392 

820,22 

47,385 

47,990 

36,996 

249,064 

43,243 
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2015الجامعي  العام

401( ةا بما مجموع

 الكلية

 ثارآلية اآل

 ثارآلية اآل

 ITآلية 

 ITآلية 

  آلية العلوم

  آلية العلوم

  آلية العلوم

  آلية الحجاوي

ت عليها الجامعة في

علمي والدراسات العليا

  :ت التالية

Conservation a
Aqueduct of G

Towards a Nati
for Jordan “NQ

AccessTech: A
Computers in Y
with Disabilitie

Joint Programs
Education in So
(PWs@PhD) 

واد ة وم اه مكثف ى مي
 اقة.

تخدام لموجب: االس

  اإلنتاج الضخم

ني وآشف تسربات

 المجموع

ارجية والتي حصلت

 من عمادة البحث العل

وحسب التفصيالت ًا)،

 اسم المشروع

and Rehabilitatio
Gadara-Jordan 

ional Qualificati
QF-J” 

Accessible E-serv
Yarmouk Univer
es 

s and Framework
oftware Enginee

ى ة الشمسية ال  الطاق
ستعمالها آمصدر للطا

ك طالل وال سدي المل
 وعية المياه

عضوية المحتملة مع

 لتطبيقات الدفاع المدن
 في المنشآت

ا

لممولة من جهات خا

ريع العلمية المدعومة

ًا اردنيًادينار 126069

on of the Roman

ions Framework

vices and 
rsity for People 

ks for Doctoral; 
ering 

ار بواسطة صل الزيب
ضوية صلبة يمكن اس

ان س يم رواسب قيع ي
والتأثير في نوزراعي

حو تقنيات اإلضاءة الع

بكة مجسات السلكية
غاز البترولي المسال

المشاريع البحثية ال 

لى المشارإباإلضافة 

92خارجية تقدر بـ(
  

  
  
  

  الرقم
1. n 

2. k 

3. 

4.

فص .5
عض

تقي .6
الز

نح .7
شب .8

الغ

2.

  



 

 

 ( %45( أكثـر مـن   سـبته الت عالميـة أي مـا نس

قبولة للنشر في

  ليمية

) فـي مجـال544منها (

المق بحاث المنشورة /

قلإمجالت محلية / 

19  

110  

 55  

11   

133  

70   

63  

30   

97  

13   

14   

16  

11  

9   

3  

9  

663  

) بحثًا، نشر م1207

عدد األببولة للنشر

1207 

45  

ًا من األبحاث بلغت (

المقبو حاث المنشورة /

 في مجالت عالمية

104   

34 

26   

96   

46 

11   

8 
6   

14 
82   

45   

8 
19 

14   

18 

13   

544 

ريس في الجامعة عددًا

عدد األبح

 

  حاسوب

جز أعضاء هيئة التدر

  الكلية

  والعلوم اإلدارية

التكنولوجية  للهندسة

  لدراسات اإلسالمية

  رياضية

  جميلة

وعلوم الح  المعلومات

  نثروبولوجيا

  والفنادق

  ت

  المجموع

  مجموع الكلي

أنج 2015/2016 مي

  الرقم

  العلوم.1

  اآلداب.2

االقتصاد و.3

الحجاوي.4

  التربية.5

لل الشريعة.6

التربية الر.7

  القانون.8

الفنون الج.9

تكنولوجيا.10

اآلثار واالن.11

  اإلعالم.12

السياحة و.13

 الطب.14
  الصيدلة.15

مركز اللغات.16

الم

  

 :النشر العلمي 
األكاديمخالل العام  

  األبحاث.من 

2.

 



 

 

ت االتصـال والمهـاراتت           

ة
 مالحظات

 

 

 

 

 

لـوم المعرفيـة، ومهـارا

 جاز

 
النسبة المئوية

 لإلنجاز

100% 

100% 

100% 

100% 

 

ـارات التطبيقيـة، والعل

خطة
اإلنجتاريخ 

الفعلي
 

2020  

2020  

2020  

2017  

2017 
 

  

مجتمـع، ويمتلـك المهـ

حسب الخ اإلنجازخ

 االستراتيجية
الى  ن

2016 31/12/0

2016 31/12/0

2016 31/12/0

2016 31/12/7

2016  31/12/7
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 محور: الطلبة

فـي الم ومنتجـاً  فـاعالً 

تاريخ

من

تحاد طلبة

لمناســــبات

ل ومئويــــة
1/6/6

لطلبـــة فـــي

1/6/6مــع جهــات

عديــد مــن

تركة بــــــين

الحتفـاالت

رى معركة

ع األجهــزة

لتطوعيــة،

 كه.

1/6/6

ــالث ــي ثـ فـ

1/6/6جباريــة  اإل

1/9/6

الم 

النتماء ليكون عضـوًا

 عمل.

 اإلنجازمؤشر 

 مشاركة الطلبة عبر ات

حيــــاء الإيرمــــوك فــــي 

مثــــل عيــــد االســــتقالل

 ربية الكبرى
نـــدوة توعويـــة لل 32

ت مختلفــة وبالتعــاون م

 هليةأ
ــادة شــؤون الطلبــة الع

الالمنهجيــــــة المشــــــت

والطلبـة وخاصـة فـي اال

عيد جاللة الملك وذكر

لوقفــات التضــامنية مــع

عمــال الــى األ إ ةضــاف 

طوالت رياضية مشتركه

ــع ف ــة المجتمـ ين خدمـ

مــن متطلبــات الجامعــة

 ة

تع بالحس الوطني واال

فل جاهزيته لسوق الع

نمية الحس الوطني

تم تنظيم

جامعــــة الي

الوطنيــــة م

الثورة العر

تـــم عقـــد لتوعويــة

موضــوعات

أحكومية و

نفــذت عمــ

األنشــــــطة

العاملين و

الرسمية بع

الكرامــة وا

ضإاألمنيــة و 

وتنظيم بط

ــمي ع. ــم تضـ تـ

مســاقات م

واالختيارية

 ق التربيــة

داد طالب جامعي يتمت

ابية والشفوية بما يكف

مفهوم المواطنة وتن ن

  التنفيذي

 لفعاليات الوطنية.

شــرات والمطويــات ال

  العاملين والطلبة.

خدمة المجتمعلمساقًا

وطــرق تــدريس مســاق

  ت عملية.

إعدف االستراتيجي:

الكتا

تضمين: 1ف الفرعي

النشاط

لطلبة للمشاركة في ا

 النــدوات وتوزيــع النش

 قيفية.

 نشاطات مشتركة بين

ين الخطط الدراسية م

ة النظــر بمحتويــات و

نية وتضمينه تطبيقات

 

الهدف

الهدف

حث ا

عقــد

والتثق

عقد 

تضمي

إعــادة

الوطن

 



 

 

ة
  مالحظات

 

 

 

 

 
 

 

 

 جاز

  

النسبة المئوية

  لإلنجاز

5% 

0% 

20% 

20% 

0% 
0% 

100% 

100% 

خطة
اإلنجتاريخ 

الفعلي

201  

201  

2017  

2017  

2017  
201  

2016  

2016   

حسب الخ اإلنجازخ

 االستراتيجية

الى ن

2016 30/9/6

2016 31/7/6

2016 31/12/7

2016 31/12/7

2016 31/12/7
2016 31/8/6

2016 31/12/6

2016 31/12/6
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من

يجين وتــم

 ن
1/6/6

1/6/6

لـــى موقـــع

ــال إـى 1/6/6دخــ

ــع ــاون مــ عــ

ـع المحلــي

لخـــريجين

ـــــي هـــــذه

1/6/6

1/6/6
1/6/6

الســــتقطاب

 .وثقافيًا
1/6/6

منح الطلبة

والرياضــية

ــددهم 1/6/6غ عــ

  اإلنجازمؤشر 

 قاعــدة بيانــات الخــري

نخريج لحد اآل 300

 شاء الصفحة بعد

ء برنـــامج "وينـــك" عل

لحــــث الخــــريجين علــــ

ــي بالتع ــوم وظيفــ يم يــ

والمؤسســات المجتمــع

مـــام الطلبـــة األمجـــال

لوظـــــائف المتاحـــــة فـ

 د الملتقى
 شاء المكتب

 تعليمـــات وأســـس ال

و وفنيًا ميزين رياضيًا

الحوافز للطلبة تم مس

ــي األنشــطة الثقافيــة و

ــالغ ــة والبــ ــة وعينيــ ديــ

 .ةوطالب بًا

نشــاءإتــمة ولجنــــة

0تسجيل 
نشإلم يتمتواصــــــل

تـــم انشـــاءة قواعـــد

الجامعــــة لح

 بياناتهم
ــتوى ــيمسـ ــم تنظــ تــ

الشــركات و

إلفســـاح ال

للتقـــــدم لل

الشركات.

لم يتم عقد

لم يتم انش

 عم المبدعين
تـــم وضـــعواإلعـالن

الطلبة المم

وفق أسسألنشــطة

الفــائزين فــ

ــوائز ما جــ

) طالب44(

 
 

   التنفيذي

  شؤون الخريجين
يــــة وكليــــات الجامعــــة

 نات للخريجين.
جين علــــــى مواقــــــع الت

ســائل اإلعــالم لزيــارة

 معلومات المطلوبة

ــى م ــة للتوظيـــف علـ ريـ

 عة بشكل دوري.
 يجين

طلبة المتميزين ودع

ب الطلبـة المتميـزين و

طلبــة المبــدعين فــي ا

النشاط

متابعة: 2ف الفرعي

ف جهــــة معنيــــة مركزي

ركة إلنشاء قواعد بيان

ــاء صــــــفحة للخــــــريج

 ماعي
الن للخــريجين فــي وس

المت الخريجين وتعبئة

ــاطات دور ــام ونشـ  أيـ

 ة والجامعة

 ملتقى لخريجي الجامع

ء مكتب توظيف للخري

تبني الط :3ف الفرعي

 التشريعات الستقطاب

 
 التشــريعات لــدعم للط

 نهجية.

الهدف

تكليــــف

مشتر

إنشــــــ

االجتم

اإلعــال

بيانات

ــد عقـ

الكلية

عقد 

إنشاء

الهدف

وضع

لهم.

وضــع

الالمنه



 

 

ة
  مالحظات

 

 

 

 

 

 

 جاز

  

النسبة المئوية

  لإلنجاز

100% 

100% 

100%

80% 

0% 

0% 

خطة
اإلنجتاريخ 

الفعلي
 ى

2016  

2016  

2020  

2020  

2016 

2020 

حسب الخ اإلنجازخ

 االستراتيجية

الى من

2016 31/12/

2016 31/12/

2016 31/12/

2016 31/12/

2016 31/12/

2016 31/12/
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م

ــادة  العمــــ

ــزين 1/6/6متميــــ

ـع الجامعـة

وك وعبـــــر

لمســابقات

 ،مقالـــة ،رة

ن الكــــريم)

ــــــــــــــــــــــــــة

ــي ــن  ،ــــ فــــ

 ،وتــوغرافي

1/9/6

وق الملـك

1/6/6صال لكافـة

وق الملـك

يزية لطلبـة

 النجليزية.
1/6/6

1/6/6

1/6/6

  اإلنجازمؤشر 

ــة ــي موازنــــ ــيص فــــ صــــ

ــة الم ــة للطلبــــ ت ماليــــ

 ن
دة باإلعالن عبـر موقـع

ريـــــدة طلبـــــة اليرمـــــو

 الورقيــة عــن تنظــيم ال

ــعر ــير ، (شـ قصـــة قصـ

حفــــظ القــــران ،صــــحفي

ــابقات الفنيـــــــــ ــــــــــــــــــــــ

ــكيلي ــط عربـ ،تشــــ خــــ

تصــوير فو ،خــزف ،ر

 ف)

مـادة مـن خـالل صـندو

ورات في مهارات االتص

  معة

مـادة مـن خـالل صـندو

ورات في اللغة االنجلي

كافة مستويات اللغة اال

 صدار التشريعات

 جاز هذا النشاط

ــم تخصمتميــزين تــــ

ــتحقات مســــ

والمبدعين

تقوم العمالمبـدعين

وعبـــــر جر

اإلعالنــات

ـــة الثقافيـــ

تحقيــــق ص

والمســــــــــــ

ــم ت ( رســــ

ــاتير الكاريك

غناء وعزف

 ب
عقدت العملشـــفوي

عبدالله دو

طلبة الجام

 
مــن قبــل

 لجامعة.
عقدت العم

عبدالله دو

الجامعة لكا

لم يتم اصدمتعثـرين

لم يتم انجالمعنيـــــة

   التنفيذي

زنــة لــدعم الطلبــة الم

 مبادرين.

للطلبـة المتميـزين والم

خدمات متميزة للطالب

ــال ا ــارات االتصـ ي مهـ

 كلية والجامعة.

يــة باللغــة اإلنجليزيــة م

على مستوى الكلية وال

رات لمتابعـة الطلبـة الم

ــدورات ا شـــــاطات والـــ

 

النشاط

ــيص جــزء مــن المواز

دعين والرياديين والم

الن عن فـرص الـدعم ل

 اديين والمبادرين.

تقديم خ :4ف الفرعي

ــي ة أنشـــطة ودورات فـ

ابي على مستويات الك

 دورات تطوعيــة معني

ين باللغة اإلنجليزية ع

ر التشـريعات والقـرار

 ميا.
ــن النش ــة سلســـــلة مـــ

قيات البحث العلمي.

تخصـ

والمبد

اإلعال

والريا

الهدف

ــة إقامـ

والكتا

إقامــة

ناطقين

إصدا

أكاديم

ــ إقامـــ

بأخال

 



 

 

 

وية

 
  مالحظات

 

 

 

 

 جاز

  

النسبة المئو

لإلنجاز

100%

100%

100%

 

  

خطة
اإلنجتاريخ 

الفعلي
 ى

2020 

2020

 

2016 

 

2020

 

حسب الخ اإلنجازخ

 االستراتيجية

الى من

2016 31/12/

2016 31/12/

2016 31/8/6

2016 31/12/
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م

ــات حتياجــ

الكاديميــــــة

ــم ذوي ســـــ

ـادي ذوي

1/6/6

 مـن خـالل

ــة لخاصــــــــ

صــــة بطلبــــة
1/6/6

م اإلرشـــاد

ــم ــة تهــ ريــ

ــى ضــافة إل

 الطلبة من

ــي الحيــــاة

1/6/6

 القــروض

ــة  مــن طلب

ــع ي وبواقـ
1/6/6

  اإلنجازمؤشر 

ــات االح د قاعــــدة بيانــ

االلمتابعــــــة أمــــــورهم 

تهم مـــــــن خـــــــالل قس

ت الخاصــة إضــافة لنــ

 ت الخاصة
عدة أنشطة المنهجية

ــات ا ذوي االحتياجــــــــ

ورش عمــــل خاص ،ت

 ت الخاصة)
مـــادة مـــن خـــالل قســـم

ــرات دور ــد محاضــ عقــ

ــة إض ــاتهم الجامعي ي حي

ات وورش عمل تهم

النفســــية ودمجهــــم فــــ

مــادة مــن خــالل قســم

دات بتشــغيل العديــد

ــامعي ــرم الجـ ــل الحـ داخـ

 ي اليوم

ــداد الخاصــة تــــم إعــ

الخاصــــــة ل

ــاطات ونشـــــ

االحتياجــات

االحتياجات

تم تنفيذ ع 

ــادي ذ نــــــــ

(محاضــــرات

االحتياجات

تقـــوم العمإلرشــــاد

ــي بع النفســ

ــة فــي الطلب

عقد جلسا

ا النــــواحي

 الجامعية
تقــوم العمـ الجامعـــة

والمســاعد

ــة د الجامعـ

ساعتين في

   التنفيذي

بــة ذوي االحتياجــات

 االحتياجات الخاصة.

ون الطلبــــة لخدمــــة اإل

شـــغيل الطلبـــة داخـــل

النشاط

د قاعــدة بيانــات للطلب

 ة بياناتها.

 نشاطات للطلبة ذوي

ـل دور عمــــادة شــــؤو

 سي.

ء بـــرامج جديـــدة لتش

 جها.

إعــداد

وتعبئة

عقد 

تفعيــــل

النفسي

إنشـــا

وخارج

  



 

 

 

وية

 
  مالحظات

 

 

 جاز

  

النسبة المئو

لإلنجاز

 

 

  

خطة
اإلنجتاريخ 

الفعلي
 ى

2020

 

2020

 

حسب الخ اإلنجازخ

 االستراتيجية

الى من

2016 31/12/

2016 31/12/

50  

تاريخ

من

ــم ورعايــة

م الجســـم

عمـال   (األ

 ، وخارجـه

ــدور ت للــ

رود الخير

 وغيرهـا)

مئة مبادرة

1/6/6

 وبالتعاون

صـول علـى

طلبة خارج

ــة ــا للطلبـ ـ

 كن

1/6/6

  اإلنجازمؤشر 

ــادة بــاإلعالن عــن دعــ

 الطالبيـــة التـــي تخـــد

المجتمع المحلي مثـل

داخل الحرم الجـامعي

ــدم  ــرع بالــ ــارات ،لتبــ زيــ

توزيع طر ،طفال األيتام

قيرة في محافظـة اربـد

عم ورعاية اكثر من م

 م الحالي
 اإلسكان في العمادة

لمحلي مـن اجـل الحص

ناسبة لتامين سكن الط

ــالن عنهـ ــامعي واإلعـ جـ

في الحصول على السك

تقــوم العمــ

المبـــادرات

واالطالبي 

التطوعية د

حمــــالت ال

رعاية األط

لألسر الفقي

حيث تم د

خالل العام

يقوم قسمين ســكن

المجتمع ال

عروض منا

ــرم الج الحـ

الراغبين في

   التنفيذي

 يم مبادرات خالقة.

ــأمين نافســة ومناســبة لت

النشاط

الن وحث الطلبة لتقدي

صــول علــى عــروض منا

 ي.

اإلعال

الحص

طالبي

  



 

 

التميـز بمسـتوى الدققـة     

وية
  مالحظات

  

  

  

  

  

  

لجامعـة، وعلمـي فـي ا       

النسبة المئو از

 لإلنجاز

 

 

15% 

0%  

10% 

 

مـام بجـودة البحـث الع

اإلنجاتاريخ 

  الفعلي

2  

  

  

 
  

2  
  

2  

  

2  

  

 

جتمـع المحلـي، واالهتم

حسب الخطة إلنجاز

 الستراتيجية
  الى

2 31/12/2016

2020  

2 1/6/2017

2 31/12/2020

2 31/12/2020

2 31/12/2020
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الجودة إدارةحور:

 لتلبية احتياجات المج

 

اإلتاريخ 

اال

  من

ـل مهـام

طـــــــوير

  *كز

1/6/2016

2017 

 قاعــدة
1/6/2016

لنشـــاط
1/6/2016

 تقيـــــيم

ــة 1/6/2016لجامعـ

ر مركـــز

ي عــدد

 الهامــــة

1/6/2016ثين فــــي

المح

فع مستوى مخرجاتها

  ي الجامعة.

اإلنجازمؤشر 

إعـادة هيكلـة وتفعيـلم

مركـــــــز الجـــــــودة والتط

  ألكاديمي

م وضع تعليمات للمرك

ـدأ العمــل علــى بنــاء

  لمعلومات

ــم يـــتم البـــدء بهـــذا ا

  عد

ـــــتم االعـــــداد لنظـــــام

ــة إدارات ال ــي لكافـ علمـ

 مستوياتها المختلفة

شـــتركت الجامعـــة عبـــر

فــيلتميــز فــي المكتبــة   

مــــن قواعــــد البيانــــات

وهــــي متــــوفرة للبــــاحثي

  لجامعة

لعملية التعليمية، ورفع
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ط و ضمان الجودة في

تملجامعـة مـن خـالل

مر

األ

تم

Self A  لجميــع 

بــج ضـــبط وضـــمان

الم

لـــكار مؤشـر للرضـا

بع

يــل تقـــديم التغذيـــة
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و
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واضحة للجـودة فـي الج

  ص بالجودة
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حصـــاء شـــاملة لبـــرامج

الراجعة من خالل ابتك
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 اإلداريـــة مـــن خـــالل

  الجامعة

واعـــد البيانـــات العلمي

  جامعة
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االلتزام:  1ف الفرعي

النش

 تعليمات وإجراءات و

ء دائرة أو مركز خاص

ز إجــراءات التقيــيم الــذ

  لين في الجامعة

 قاعـــدة معلومـــات وإح

  دة في الجامعة

جعة الدورية للتغذية ا

SIص بجامعة اليرموك "
ان جـــودة اإلجـــراءات

عة عن جميع إدارات ا

ر مصـــادر الـــتعلم وقو

م البحث العلمي في الج

الهدف

الهدف

وضع

إنشاء

تعزيــز

العامل

بنـــاء

الجود

المراج

خاص

ضـــما

الراجع
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ل للســنة

ـــد مـــــن

ــذا م هـــ

ــام ع مهــ

1/6/016

ســــاعدي

الكليـات

ــكل  بشـ
1/6/016

لضــــــبط

1/6/016األقسـام

للقـاءات

لعمـداء

  ا العام

2016

فــي هــذا

شاركين
2016

ــات فـــي

2016

اإلنجازمؤشر 

ــم تأجيــل هــذا العمــل

لقادمـــــة إلجـــــراء مزيـــ

ــام ــول مهـــ ــة حـــ لدراســـ

ــا مــــع لمركــــز وتقاطعهــ

 ركز الملكة رانيا   

ــــّم تفعيــــل مهــــام مس

ضبط الجـودة لعمـداء 

ــامهم ــد مهـ ــم تحديـ وتـ

  واضح ومحدد

ــــــم تشــــــكيل لجــــــان ل

لجودة على مسـتوى ا

  والكليات

م تنفيذ سلسلة من ال

والدورات لمسـاعدي ا

شؤون الجودة في هذ

دورات ف 4ــم إعطــاء

لمجال وكان عدد المش

120  

ــ ـــم وضـــع هـــذه اللوحـ

  ربع كليات

 واالستشــــــــــــــارات

  معة

تــ

ال

ال

الم

مر

  معة

تــفـــي جميـــع كليـــات

ض

و

و

تــ سام

الج

و

تمون الجــودة حــول

و

لش

تــمعـة حـول الجـودة

الم

0
 

تــمعــة تبــرز الرؤيــة

أر
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ـــــــــادي للبحــــــــــــــث و

Researcفي الجام (

 ثقافة الجودة في الجا

ــد لشـــؤون الجـــودة ف

دة في الكليات واألقس

ــاعدي العمــداء لشــؤو

ميع العاملين فـي الجام

  ي

ي جميــع كليــات الجام

  شطة

النش

ــــــــــاء مركــــــــــــــز ريــــــ

ch and Consultan

تعزيز : 2ف الفرعي

مســـاعد العميـــل دور

  عة

ل لجان لضمان الجود

ء دورات مكثفــة لمســ

   الجودة الجامعية

ء دورات تدريبية لجم

يتها في العمل اليومي

ع لوحــات إرشــادية فــي

سالة واألهداف واألنش

إنشـــــ

)ncy

الهدف

تفعيـــل

الجامع

تشكيل

إعطــا

ثقافة

إعطاء

وأهمي

وضــع

والرس
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ــاطات شــ
2016

 كافـــــــة

  ختلفة
2016

ــرئيس لــ

نشـــــــاء

عمــادات

  ة

1/6/016

 21فـي

لوريوس

ه كانـت

ــة  هيئـــــ

 تســـوية

ســـتيفاء

ــي لمحلـــ

 

2016

ــة لوكالـــــ

لـــــدولي

  الدول
TedQ 

ــي ــة فـ يـ

ــن كليــة

2016

اإلنجازمؤشر 

ــن نش ــالن عــ ــتم اإلعــ ــ

  وفعاليات الجامعة 

ـــــــتم وضـــــــعها علـــــــى

منشورات الجامعة المخ

ــع ا ــوير الموقــ ــم تطــ ــ

جامعــــــة اليرمـــــــوك وا

مواقــع جديــدة لكافــة ع

وكليات ومراكز الجامعة

  ت السوق المحلي

م إعـادة فـتح القبـول ف

ــالو ــي البكـــ خصـــــص فـــ

والماجستير والدكتورا

ــل ــن قبـــــ ــة مـــــ موقوفـــــ

ن تـــمأالعتمـــاد بعـــد 

  مورها

يـــتم العمـــل علـــى اس

ــاد الم ــايير االعتمـــ معـــ

للتخصصات المهددة

ــع الو ــل مـــــ ــتم العمـــــ ـــــ

المريكيـــــة للتعـــــاون ال

لحصول على االعتماد

Qual certification
ــامج اإلدارة الفندقي برنـ

  كلية السياحة.

بــرامج مــ 3ــم اختيــار

لرئيســية للجامعــة

  ها إدارة الجامعة

يــ

و

يــجميــع مطبوعاتهــا

من

ــع ــوير الموقــ وتطــ

*.  

تــ

لج

مو

و

حاجات خرجاتها لتلبية

ــع ــي لجميــــ تملمحلــــ

تخ

و

مو

اال

مأ

-

يــألكــاديمي العــالمي

اال

لل

n
لب

كل

تــ
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لقرب مــن المــداخل ال

ت اليومية التي تهتم به

ألهــداف للجامعــة فــي ج

ــة، و ــل كليــ ــاص بكــ خــ

* مظاهر الجودة فيها

بالعملية التعليمية ومخ

ــاديمي ــاد األكــــ العتمــــ

 

صــول علــى االعتمــاد األ

  زة

النش

ــال ع لوحــات إرشــادية ب

ز النشاطات والفعاليات

 الرؤيــة والرســالة واأل

  قية واإللكترونية)

ــي خ ــع إلكترونــ اء موقــ

ليعكس روني للجامعة

التميز ب :3ف الفرعي

ــراءات االع تكمال إجــــ

.*صصات في الجامعة

الحصر فــي إجــراءات

ض التخصصات المتميز

وضــع

إلبراز

نشــر

(الورق

ــا إنشــ

اإللكتر

الهدف

ــت اســــ

التخص

الســير

لبعض
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اال

 من

يب لكــل

ضـــــــــــي

فـي   مليـًا

ــة هندســ

ــــــــــياحة

ــا جيــــــــــــ

عــــالم إل

ــات ســــــ

2016

لبرنــامج
2016

دراســية

 ضــــــــايًا

ع مثـــــــل

  ب

2016

وجـــــاري

2016

لحجـــــــــــــــــاوي للهندس

ة تكنووكليــ لتكنولوجيــة

لمعلومات وكلية العلو

ــتم اعـــداد الطلبـــات ـ

ــى االع ــول علـــــ لحصـــــ

  لدولي لهذه البرامج

اإلنجازمؤشر 

ــم ترتيــب بــرامج تــدري

ــة التـــــــــــي تقتض لطلبـــــــــ

عم خصصاتهم تدريبًا

ــات ــاوي  كليــ لله(الحجــ

الســــ لتكنولوجيـــــــــــــة،

ــادق،  تكنولوجوالفنــــــــــــ

الطــــب وا، لمعلومــــات

ــع مؤسس ــاون مــــــ التعــــــ

  هليةأحكومية و

ـم يــتم تطبيــق هــذا ال

  عد

تضــمين الخطــط الدــم

مســــــــاقات تتنــــــــاول قض

وتحـــــــديات المجتمـــــــع

ضايا التطرف واإلرها

ليـــــات وآلـــــم وضـــــع ا

  طبيق هذا المفهوم

الح

ال

الم

يــ

لل

ال

ــع القطــاع ــاون م تــع

ال

تخ

كل

ال

و

الم

با

ح

 خـالل وضـع آليـة

At Risk Stu(  

لــم

بع

تــمتطلبات المجتمع

مس

و

قض

ــمن ــا يضـ تــوري بمـ

تط
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Trainــة بالتع ) للطلب

بالعملية التعليمية من

udentsثرين علميا (
 الدراسية بما يخدم م

ــكل دو ــاق بشـ ف المسـ

  ية بجودة عالية

النش

ــدريب ( neeshipل الت
  ص لبعض الكليات

عدة الطلبة لالندماج ب

مستوى الطلبة المتعثر

ل على تطوير الخطط

  *لي

ــف ــوير ملـ ــى تطـ ل علـ

رارية العملية التعليمية

ــل تفعي

الخاص
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2017

2017

2017

2017

ات فياإلنجاز ألبرزح

معـة فـي تطبيـق معـايي

اإلنجازمؤشر 

مزيد من التوضيح

ى دعـم ممارسـات الجا

  حو التالي:

 :التالي لنحو

عالميــــــــــة مثــــــــــل:

تراك جميـع أعضـاء

شر البحـث العلمـي،

Scopus, Rese

 

  إلدارية

 لجامعـة مـع دائـرة

  وحدات اإلدارية

 خــالل نظــام زمنــي

  ى موقع الجامعة

بصـورته الجديـدة إلـى

فعيل أقسامه على النح

 :وهي المركز ي

ا على حدة على قسم

ـة فــــــــــي القواعــــــــــد الع

),QS,..eمن خـالل اشـت

ت المواقع التي تعنى بنش

earch Gate, Aca
Google Scho 
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جودة في اإلجراءات اإل

عـامالت العـاملين فـي ا

 الموحد في جميع الو

رعة فــي العمــل مــن خ

قتراحات إلكترونيًا على

   الجودة.

والتطـوير األكـاديمي ب

مركز بإعادة هيكلة وتف

في عاملة أقسام ثالثة 

 .العتماد

 .لجودة

 .والتطوير لتدريب

ق كل وخطط أهداف ث

ع تصــــــــــنيف الجامعــــــــــ

ect(ARWU, Shan
التدريسية  في محركات 

 Ideas,  ademia,
lar, Thomson Reu

النش

ضبط الج 4ف الفرعي

ر نظـام إلكترونـي لمعـ

  رد البشرية

ل نظام أرقام الملفات

مســتوى الدقــة والســر

  د إلنجاز المعامالت

ء نظام الشكاوى واالق

طوير وتفعيل مركز

يهدف مركـز الجـودة و

الماألهداف قام 

اعتماد تم -1

اال قسم -

ال قسم -

ال قسم -

 

تحديث تم -2

رفــــــــــع

ghai
الهيئة

ــل: مث

uters

الهدف

تطوير

الموار

تفعيل

رفــع م

محدد

إنشاء

 

 
تط .1

ي
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صبح موقأوالمراكز. و

لـوم فـأن موقـع الجامع

والمعاهـد والمؤسسـات

مـن تصـنيفها علـى هـذ

 التميز لهذه الكليات و

عامـة.  وكمـا هـو معل

س العـالمي للجامعـات و

ن تحسـن مأ الجامعـة           

 .العالي

س الخصوصية واوجه

مع الخـارجي بصـورة ع

ويبـو مـاتريكس"ـنيف

يف الجامعـات. وتأمـل

التعليم مؤسسات ماد

 .ماد

 .موك

.العالي التعليم سات

 ).العلمي البحث ع،

يعكس والمراكز وبما

ملين والطلبة والمجتم

عتمـد تصـأـذلك فقـد

ـي وفعاليتـه فـي تصـني
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                 حاً              

هيئـة التـدريس فـي هـذ

طلبـة سـواء فـي القبـو

 البــرامج خســارة كبيــر

اد للجامعـات الحكومي

قبـول فـي برنـامج الطـب

حيث تم اتخا يقافاإل

كلفتهـ تقـدر  القادمـة  س

ناعية واالدارة الفندقي

فـتح إلعـادة لبرنـامجين     

لغـاء كـلإ لب. وقـد تـمّ  

د الكبيـر مـن المسـاقات

ــطالح ــمي اصـ ــا ُسـ و مـ

 .إليه مي

عضـاء هأ نقـص عـدد   

ة للط هـي بـرامج جاذبـ         

يقــاف هــذهإفقــد مثــل 

عطتهـا هيئـة االعتمـاأ    

يقـاف القإب حيث تم 

با الموقوفة والمهددة

  .المختلفة الرتب ن

الخمـس للسـنوات  عـاث 

مدنية والهندسة الصـن

تسـوية وضـع هـذين ا

قات وماذا تقدم للطال

 مـن طـرح هـذا العـدد

ــو ــاديمي، وهـ ــه األكـ صـ

ينتم الذي المجتمع قيم

بسبب والبكالوريوس

يـرا مـن هـذه البـرامج

لرياضــية والجغرافيــا ف

ن فتـرة السـماح التـي

دارة والطبمحاسبة واإل

  جامعة ولسمعتها.

تصويب وضع البرامج

من تدريس هيئة عضو

لالبتع طموحـة  خطـة  ا

مج الطب والهندسة الم

حيث يتم العمل على ت

المساقلهدف من هذه

لتـي تتحملهـا الجامعـة

ــن تخصص ــر عـ ض النظـ

وقي الحضارية سهاماته

والماجستير و دكتوراه

. وحيـث ان عـددا كبي

ة الفندقيــة والتربيــة الر

نأميـة و هأية أالعتماد

مثل تخصص الم قاف

ما مثل ضربة قوية للج

جراءات الالزمة لتص اإل

ع 80 حوالي تعيين زم

لـديها والجامعـة  الميـة

قبول في برامح باب ال

ماجستير في القانون ح

مختلفة دون وضوح ال

 عن الكلفـة الكبيـرة الت

ــة بغـــض ــة العامـ  الثقافـ

 عبر:

واس الوطن لتاريخ جابي
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الدجامعة الدراسية في

رات ومشاغل وغيرها.

دارةســالمي واإلصــاد اإل

جامعة لم تولي ملف اال

باإليقصصات المهددة

ي ساكن مماأالجامعة

عة هذا الملف التخاذ

استلز حيث االعتماد ر

العا الجامعـات  أعـرق  ي

وقوفة واخرها كان فتح

ي التاريخ وبرنامج الم

تي تقدمها الكليات الم

معايير االعتماد ناهيك

ــب ــى جانـ ــة إلـ  المهنيـ

ض النظر عن تخصصه ع

اإليجا الفهم يحقق بما

برنامج من برامج الج

افق الالزمة من مختبر

ة والحاســوب واالقتص

ن الجألدولي. لقد لي 

صات وغيرها من التخص

ن تحرك اأتتالية دون

لمتابع خاصًا نت فريقًا

معايير يلبي وبما صات

فـي الـدكتوراه  درجـة  ى

  .اد

لقبول في البرامج المو

في الدكتوراهوا برنامج
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للجامعة في تلبية م رًا

ــر ــب غيـ لوكيات الطالـ

ة طالب اليرموك بغض

ب للوطن واالنتماء طنة
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ب وضع هذه التخصص
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ات الى صقل شخصية

المواط مفهوم لديهم ق
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والمرافق المختبرات يز
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وتجهي نشاءإ -3

وقد نجحت هذه االجر

واالدارة العامة ولم يعد

  لقبول فيهما.

عادة صياغة متطلبات

م تعديل متطلبات الج

لمساقات االختيارية و

و فلسفة واأون غاية
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 (المهارات الناعمة).
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ومجتمعيـ وأسـريا  ديـا

 .ة
وبمنهجي بإيجابيـة  عهـا

قات الخدميـة العلميـة     

فرد المختلفـة  بأشـكاله  

متنوعة وفكرية عملية 

مع والتعامـل  الحياتية 

 .لوظيفي

مسـمى "قسـم المسـاق

والعنـف  المتطـرف  كـر

 .العملي مستقبلهم
بيئات ضمن لجماعي

والمسائل المواقف م

ال السلوك ومدونات ع

موالقسـم الثـاني تحـت     

الفك عـن  واالبتعـاد  يـة

م وعلى دراستهم على

ا والعمل البناء لحوار

وفهم واآلراء الحقائق

والشرائع القوانين ليها

في كليـة اآلداب وطن
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األخالقي والقواعـد  حة

إيجابا ينعكس بما ثة

وال اآلخرين مع شفوي

بين والتمييز والتقييم

عل نصت كما والمدنية

نسانية" ويوطخدمية اإل

السـمح الدين وقيم هيم
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و والتحليل المقارنة ت
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ال والثقافة بالمعارف ة

. 
والمعالجات اللغوية ات
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  ز

اتاريخ 
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تــــحــــدة المشــــاريع

وال

تم *ت مرموقة

تــــم جية

الم

التد

  واالنجليزية

ب وتشجع تبادل األس

تـــم .

تد

واس

  التنفيذيشاط

 برامج الجامعة محليًا

سجيل وعمادة الدراسا

كالوريوس والدراسات

  يجابية

ض المحلية واإلقليمي

صفحة الرئيسية لموقع

لجامعة المختلفة وت

وحدة معنية بتفعيل الع

الدوليــــة وتشــــمل وح

   الدولية

 مراكز بحثية وجامعات

كتابة المشاريع الخارج

العربية ورت>للغتين

اسات وتعليمات تجذب

تدريس غير األردنيين

النش

تسويق: 2ف الفرعي

ف دائرة القبول والتس

لبرامج البك تسويقية

عة وابراز مزاياها االي

كة الجامعة في المعارض

يص ايقونة على الص

د توضح برامج الج

  سهيالت والرسوم

إنشاء و :3ف الفرعي

اء دائــــرة العالقــــات ا

جية ووحدة العالقات

ع اتفاقيات جديدة مع

 دورات تدريبية على ك

يث جميع البيانات المر

تبني سيا 4ف الفرعي

 عدد أعضاء هيئة الت

الهدف

تكليف

خطة

الجامع

مشارك

تخصي

الجدد

والتس

الهدف

إنشــــا

الخارج

توقيع

عقد 

تحديث

الهدف

زيادة



 

 

ة
  مالحظات

 

 

 

 

النسبة المئوية ز

  لإلنجاز

 

 

 

 

ة
اإلنجازتاريخ 

  الفعلي

  

  

  

  

حسب الخطة إلنجاز

 االستراتيجية

 الى

2  2020 

2 2020 

2 2020 

2 2020 
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  ز

اتاريخ 

من

اركين فـي

016 ن أعضـاء

ــة مــن طلب

ــة ت عالميــ

 التبــــــادل

ن االتحــاد

016

ــًا 30  طالب

016يـــــة لغيـــــر

ــــو هيئــــــة

 خارجيـــــة

 وبتمويل

  

016

اإلنجازمؤشر 

م مضاعفة عدد المشـا

مؤتمرات الخارجية مـن

  يئة التدريس

ــب م 32رســال إم طال

ــة ــاتإجامعــ ــى جامعــ لــ

مويــــــل مــــــن بــــــرامج

كــاديمي الممولــة مــن

  وروبي 

0م اســتقطاب حــوالي
ــًا لدراســـــة العربي جنبيـــ

  ناطقين بها

عضــــ 38ـــم ارســــــال 

ــدريس فـــــي زيـــــارات

جنبيةأصيرة لجامعات 

ن برامج تبادل منوعة

ــؤتمرات ــي المــ تمفــ

الم

هي

ــم جنبيةأ ت

الج

بتم

األ

األ

ــمالجامعــةوبــرامج ت

جأ

النا

تــــ لجهــات خارجيــة

تـــــ

قص

من

  شاط التنفيذي

ــة ف ــة الخارجيــ  العلميــ

عة المغادرين لجامعات

دمين لمركــز اللغــات و

 التــدريس المغــادرين

  

النش

ــاركات ــدد المشــ ة عــ

  *جية

 مشاركة طلبة الجامعة

عــداد الطلبــة القــادأة 

  ت قصيرة

عــداد اعضــاء هيئــةأة 

  ات قصيرة

ــاد زيــ

الخارج

زيادة

زيــادة

لفترات

زيــادة

ولفترا

  

 



 

 

 ة االتفاقية

 غير محدد

 غير محدد

 سنوات 5

 سنوات 5

 سنوات 5

 سنوات 3

 سنوات 4

 سنوات 4

 سنوات 3

 سنوات 5

 سنوات 3

 سنوات 4

مدة

غي

غي

5

5

5

3 يمن

4

4

 3

5 ن

3 ماراتاإل - قة

4 رومانيا -

 قعة على االتفاقية

 مريكاأ -ييل

 مريكاأ -  بنسلفانيا

 مريكاأ -ريتون

 مريكاأ - ة كينت

 ندونيسياأ -وليو

اليم -  للتنمية البشرية

 تركيا -ي امرة

 البحرين -لتطبيقية

السعودية - منظومة

الصين -لمية بنيغشيا

سالمية بجامعة الشارق

- عية والطب البيطري

  ت في هذا المحور

الجهة الموقع

يجامعة 

جامعة انديانا

كرجامعة 

جامعة والية

جامعة هالو أ

مؤسسة حضرموت

معهد يوني

اجامعة العلوم 

مؤسسة دار الم

معهد اللغات العال

شريعة والدراسات اإلس

معة بنات للعلوم الزراع

62  

اتاإلنجاز حول ابرز

رامج

 والمعايير

كتب
كلية الش

جام لطالب

  

زيد من التفصيالت

   9/2016ة

 ة

  الثقافي واآلثار

 ريس وطالب

 ريس وطالب

  ريس وطالب

 ريس

في بر لمؤسسة سنويًا

صات حسب الشروط و

  في جامعة اليرموك

 سالميةلدراسات اإل

نشر مقاالت، تبادل ك

حث العلمي وتدريب ا

مز

لغاية 9/2015ة من

موضوع االتفاقية

محافظة على الموروث

بادل أعضاء هيئة تدر

بادل أعضاء هيئة تدر

بادل أعضاء هيئة تدر

بادل أعضاء هيئة تدر

بل الجامعة مرشحي ال

ا في مختلف التخصص

خل نطاق كلية اآلداب

 لبة

 عية الكترونيا

تعليم اللغة العربية وال

ى الرسائل الجامعية،

ي مجاالت التعليم والبح

 التي وقعتها الجامعة

مجال المحفي ن علمي

ن علمي وأكاديمي وتب

ن علمي وأكاديمي وتب

علمي وأكاديمي وتبن

ن علمي وأكاديمي وتب

ن علمي وأكاديمي تقب

سات الجامعية والعليا

وع علم التركيات داخ

نة نظام معلومات الطل

ة محتوى رسائل جامع

ن أكاديمي في مجال ت

شراف علىن علمي، اإل

 ريات، أنشطة علمية

ن علمي وأكاديمي في

يات التعاون الدولي

  الرقم

تعاون.1

تعاون.2

تعاون.3

ونتعا.4

تعاون.5

تعاون.6

الدراس

مشرو.7

صيانة.8

تاحةإ.9

تعاون.10

تعاون.11

ودور

تعاون.12

  

اتفاقي

  



 

 

فـي ظـل متغيـرات البيئئـة      

ة
  مالحظات

 

 

 

وأهـدافها فة الجامعـة        

النسبة المئوية ز

  لإلنجاز

 

100%  

85%  

سـتمرين؛ لتحقيـق رؤيـة

ة
اإلنجازتاريخ 

  الفعلي

  

  

  

  ة

تعلـيم والتـدريب المسـ

حسب الخطة إلنجاز

 االستراتيجية

 الى

2  2020 

2  2020 

2  2020 

63  

البشرية المواردحور:

فير حاجاتهما مـن الت

  ية والتطوير.

  ز

اتاريخ 

من

 الـــدورات

 التــدريس

ي متكامـل

ــاء هيئــــة

م تطبيقــــه

 الجـامعي

016

ــة  الترقيـــ

 الجمـاعي

ــي و أعلمـــ

 دعــم مــن

مشــــــــاريع 

016

صصــــــــــات

مــؤتمرات

  ترتيبهـــــًا

ــؤتمرًا  ة مـ

   دولي

016

المحو

معة وتأهيلهما عبر تو

هو األساس في التنمي

اإلنجازمؤشر 

م عقـــد سلســـلة مـــن

ــة ــة ألعضــاء هيئ مكثف

  جدد في الجامعة

م وضع برنـامج تـدريبي

ــوير قــــدرات أعضـــ طــ

تـــدريس وســــوف يــــتم

مـن بدايـة العـام عتبارًا

201/2017   

ــات ــديل تعليمـــ ــم تعـــ

شـجيع العمـل العلمـي

ــر الع ــث النشـــ ــن حيـــ ـ

تقــدم  للحصــول علــى

هــــــــات خارجيــــــــة للم

  بحثية

ــّم ــاعفة مخصـــــ مضــــــــ

  مؤتمرات الدولية

مضــاعفة موازنــة الم ّم

داخليــــة وتـــــم إعــــادة

ــة ــل كليـ ــد كـ حيـــث تعقـ

على مستوى تخصصًا

مي واإلداري في الجام

 إن العنصر البشري 

  يمي في الجامعة.

تـــمس من قبل مركز

الم

الج

تم

لتط

الت

اعت

16
ــ حوث الجماعية. تـــ

لتش

مـــ

الت

جه

البح

  لهذا الشأن.
ــؤتمرات ــي المـ  فـ

عقـــد فـــي جامعـــة

تــــ

الم

تــم

الد

بح

متخ

وير الكادرين األكاديم

داخلية والخارجية، إذ

 وتأهيل الكادر األكاد

  شاط التنفيذي

 ألعضاء هيئة التدريس

 ي.

والخارجي بالبحلعلمي

موجودة مع الجامعات

ــاء ــدريسضـ ــة التـ هيئـ

مرات الدوليـــة التـــي تع

تطوف االستراتيجي:

الد

تطوير:  1ف الفرعي

النش

 دورات تدريبية مكثفة

والتطوير األكاديميدة 

لترقية ودعم البحث ا

 وتفعيل االتفاقيات الم

ــاركة أعض ــة مشـ موازنـ

 جية.
حجـــم موازنـــة المـــؤتم

 وك.

الهدف

الهدف

عقد 

الجود

ربط ا

عقد 

ــع م رفـ

الخارج

رفـــع ح

اليرمو



 

 

ة
  مالحظات

 

 

 

 

 

  

  

  

النسبة المئوية ز

  لإلنجاز

 

 

100%  

 

 

 

 

 

ة
اإلنجازتاريخ 

  الفعلي

  

  

 

  

 

  

 
 

  

  

  

 

  

حسب الخطة إلنجاز

 االستراتيجية

 الى

201  2020 

201  2020 

20  9/2016

20  9/2016

20  3/2020

2  2020 

2  2020 

20  3/2020

64  

  ز

اتاريخ 

من

12/16

12/16

ة الختيــار

016-6يس فــــــي

6-016

1/017

017

األردنيــين

ـــــــة فـــــــي

ــة لبريطاني

ــة  10 طلب

016

ــد وع قيـــ

6/016

اإلنجازمؤشر 

نوعيــةم إقــرار معــايير  

عضــــــاء هيئــــــة التــــــدر

  جامعة

م البحــث عــن الطلبــة ا

لـــــــى مقاعـــــــد الدراسـ

ــة وال جامعــات االمريكي

0لكنديــة وتــم ابتعــاث
  هم

ــو ــذا الموضـــ ــا زال هـــ ـ

  دراسة

 في الجامعة.

 

ــة البحــــث وخدمــ

 

  الجدد

  ة المتميزة.

تــم دريس.

أعض

الج

 ريس المتميــزين

ــة التــدريس  ء هيئ

لحاجة ومساعدة

 التفاقيات.
 

اعد الدراسة في

 
تــم

عل

الج

وال

منه

مـــ ة في المعيشة.

الد

 

  شاط التنفيذي

ة التدريس المميزين ف

ميز وأستاذ الشرف.

التــــدريس وازين فــــي

لغة العربية للمعينين ا

ب الكفاءات األكاديمية

ختيار أعضاء هيئة التد

ب ألعضــاء هيئــة التــد

 ج الجامعة إليها.

حــوافز لتعيــين أعضــاء

 جميع الكليات وفق ال

ث طلبتها من خالل اال

لبة األردنيين على مقا

طائهم أولوية االبتعاث.

في الدول غالية الكلفة

النش

فظة على أعضاء هيئة

 تعليمات لألستاذ المم

يم األســــاتذة المتميــــز

عة والمجتمع سنويا.

 امتحان الكفاية في الل

استقطاب: 2ف الفرعي

ر معايير نوعية في اخ

حداث عــالوة اســتقطاب

تخصصات التي تحتاج

ة النظــر فــي نظــام الح

 د.
ع البعثات بعدالة على

ت اإلنسانية في ابتعاث

 خطة للبحث عن الطل

عات المرموقة، وإعط

مخصصات المبعوثين ف

المحا

وضع

تكــــري

الجامع

إقرار

الهدف

إشهار

اســتح

في الت

 
إعــادة

الجدد

توزيع

الكليات

وضع

الجما

رفع م



 

 

 

ة
  مالحظات

 

 

النسبة المئوية ز

  لإلنجاز

10%  

 

  

ة
اإلنجازتاريخ 

  الفعلي

  

  

حسب الخطة إلنجاز

 االستراتيجية

 الى

2  2020 

201  2020 
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  ز

اتاريخ 

من

 عـدد مـن

016 الجامعـــة

12/16
  

اإلنجازمؤشر 

قد مركز الملكة رانيا

ـدورات للعـــاملين فـــي

  ي اللغة االنجليزية 

  يز.

نيــا للعــاملين فــي

عق

الـــد

في

  عنها سنويا.

  شاط التنفيذي

الكادر اإلداري المتميز

 ن قبل دوائرهم.
قبــل مركــز الملكــة راني

ف المتميز واإلعالن ع

النش

تطوير ا :3ف الفرعي

 حاجات الموظفين من

 دورات تدريبيــة مــن ق

 عة.
 أسس لمكافأة الموظف

الهدف

مسح

عقــد

الجامع

وضع



 

 

قـع القياديـة تعتمـد علـلـى     

 مالحظات
 

 

 

 

  

  

  

المواق عية فـي اختيـار     

 
النسبة المئوية

 لإلنجاز
 
 

 

 

  

  

  

عتمـاد معـايير موضـوع

ة
اإلنجازتاريخ 

  الفعلي

2  
 

 
 

 

 

  ي

ويض الصالحيات، واع

حسب الخطة إلنجاز

 االستراتيجية
  الى 

20  12/2016

20  2/2017

 

20  3/2017

2  2020 

2  2020 

66  

اإلداري التطويرحور:

ع في الالمركزية وتفوي

  وري.

 

اإلتاريخ 

من

ــل  للهيكـــــ
9/016

عـة وصـف

  نيين
12/16

التـــنقالت

وافـق بـين

الوظـــائف

ف تســتمر

ء دراســـة

لوصـــــــف

ري فـــــــي

 

9/016

2016

2016

  

المح

ؤيتها من خالل التوسع

تها بشكل دو ومراجع

اإلنجازمؤشر 

ــة ــكيل لجنـــــ ــّم تشـــــ ــ

  تنظيمي

م تشكيل لجنة لمراجع

وظائف لإلداريين والفن

جـــراء عـــدد مـــن اإم

عـدم التوصـالح خلـل   

ؤهالت المـــوظفين  وا

ــي يشــغلونها وســوف ت

ـذه العمليـــة فـــي ضـــوء

هيكـــــــل التنظيمـــــــي وا

ـــــوظيفي التـــــــي تجـــــــر

  جامعة.

في الجامعة لتحقيق رؤ

  لمساءلة. 

ت اإلدارية في الجامعة

تــــ للجامعة.

الت

تّم للمهـام اإلداريـة

الو

ــوء ــي ضـ ــة فـ تـــماريـ

إلص

مـــؤ

الت

هـــذ

اله

الـــ

الج

  مة وتقييم األداء.

  ية واألكاديمية.

 

 مل معايير حول

وير الجهاز اإلداري في

تنافسية والشفافية وال

النظر بهيكلة الوحدات

  شاط التنفيذي

جعة الهيكل التنظيمي لل

جعـة الوصـف الـوظيفي

ــدات اإلد ــي الوحـ ية فـ

  لوظيفي.

النظر بأساليب الحوكم

اإلداريختيار  القيادات

 داء والمديرين.

م أداء العاملين لتشم

تطوف االستراتيجي:

الت

إعادة ا:  1ف الفرعي

النش

ل لجنة مركزية لمراج

لجنة مركزية لمراج ل

 لجامعة.
ــروري ــنقالت الضـ ء التـ

عة الهيكلة والوصف ال

إعادة ا:  2ف الفرعي

ر معايير نوعية في اخ

يض الصالحيات للعمد

 النظر بنماذج تقويم

 ة األداء والتميز.

الهدف

الهدف

تشكيل

تشكيل

في  ا

ــرا إجـ

مراجع

الهدف

إشهار

تفوي2

إعادة

نوعية
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 الى
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20  3/2017

67  

اإلتاريخ 

من

 

ــة لتنفيذيــ

  غات
2016

ــل  3ر كـــ
  جامعي

2016

ــتاذ  لألســ

 مـن قبـل

 

2016

2016

6-016

12/16

اإلنجازمؤشر 

 

ــط ال ــاد الخطــ ـّم اعتمــ

افة الكليات ومركز اللغ

ــارير ــتالم التقـــ ــتم اســـ

هور وكذلك كل عام ج

  ءلة والحوافز

ــة ــارير ربعيــ ــــديم تقــ

دكتور رئـيس الجامعـة

التنمية والتخطيطئرة

  بعد اإلنجاز يتم

  بعد اإلنجاز يتم

 

ــم طوير. تــ

لكا

ــأشهر وتقريـرا   6 يـــ

شه

لعمل من خالل المسا

تقـ وي.

الد

دائ

لم جميـــع القيـــادات

ــدات ــي الوحـ لمة فـ

تـدريس مـن قبـل

بمتوســـط أدائهـــم

 

 شاط التنفيذي
 

رية خطة سنوية للتطو

6رية تقريرا دوريا كل

لشفافية والتميز في ال

ط تقرير األداء السنو

 يســـمح بتقيـــيم أداء

 جامعة.
ــة ــي الجامعـ ــاملين فـ لعـ

وري ألعضاء هيئـة الت

 ليســـمح بتزويـــدهم بم

 معة.

النش

م كل كلية ووحدة ادا

 كل كلية ووحدة إدار

 شموليا.ا 
تعزيز ال :3ف الفرعي

دائرة التنمية والتخطيط

ير نمـــوذج إلكترونـــي

رية واألكاديمية في الج

ــوافز ال ــات لحـ ع تعليمـ

 رية واألكاديمية.
ل نموذج التقويم الدو

ز التطـــوير األكـــاديمي

 القسم والكلية والجا

 
تقدم 

تقدم

سنويا

الهدف

تعد د

 

تطـــوي

اإلدار

ــع وضـ

اإلدار

تعديل

مركـــز

وأداء



 

 

ل 

مة 

   

 

 المتراكمة على الهيكل

في مجال تطوير أنظم

وان الخدمة المدنية.

  ي الجامعة. 

مكن من التشوهاتأا 

ب لمؤسسات رائدة ف

ل ديوحقيقية ومن خال

ي كافة التخصصات في

  . ظائف الجامعة

  

ل من أجل تخفيض ما

 اإلطالع ونقل تجارب

اجة الحينات حسب الح

البتعاث في فتح باب ا

راء تقديم الطلبات لوظ

  ت في هذا المحور

صف أو تحويل أو نقل

رات خارجية من أجل

جرى تقنيين تلك التعيي

ماد األكاديمي كما تّم

يعزز الشفافية في إجر
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اتاإلنجاز حول ابرز

 للجامعة وإحداث وص

 تلك القيادات في دور

ل أحيانًا إلى مئات وجر

ومتطلبات هيئة االعتم

  صحيح غالبيتها.

ل شبكة االنترنت بما ي

زيد من التفصيالت

مي والوصف الوظيفي

رسالإرية من خالل 

كانت تتم بأعداد تصل

ي احتياجات الكليات و

ل وتصي الجامعة وتعدي

 واألكاديمية من خالل

مز

ثت في الهيكل التنظيم

ي إدارة الموارد البشر

ة غير الالزمة والتي ك

ر األكاديمي وبما يلبي

 الوظيفية والهيكلية في

بات للوظائف اإلدارية

ة التشوهات التي حدث

  ظيمي للجامعة.

جع تأهيل للقيادات في

  ية.

قاف التعيينات اإلدارية

ينات الالزمة في الكادر

عديل كافة التشوهات

نظام تقديم الطلب متة

 
تّم مراجعة كافة -1

الوظيفي والتنظ

تّم إعداد مراج -2

الموارد البشري

تّم الحد بل إيق -3

تّم إجراء التعيي -4

تّم مراجعة وتع -5

تّم حوسبة وأتم -6
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النسبة المئوية 
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2  
 

  

2  6/3/2016 

  

  معية

ل رسالة التعليم الجام
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2  2020 

2  2020 

201  1/6/2017

2  2020 

201  1/7/2016

2  2020 
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المجتم المسؤولية:

 المحلي لضمان وصول

  ز

اتاريخ 

من

مـــع ركنـــت

016ــــو هيئــــــة

ــرات حاضـ

صـية عامـة

  ادية

016

اء قاعـدة
1/6/16

ريســـيتين

ــى ــوا علــ 016ـ

رقيــة رقــم

ضـــــــــمنت

  مجتمع

1/6/16

016

  

  

  

المحور

ومؤسسات المجتمع

اإلنجازمؤشر 

صـــبحت خدمـــة المجتم

ساســــــيا لتقيــــــيم عضـــ

  تدريس وترقيته 

ــدوات ومح ــيم نـ م تنظـ

شخص 30مة لحـوالي  

ياسية وثقافية واقتصا

جري العمل علـى انشـا

  بيانات

م تســـمية قـــاعتين تد

ــانحين عملــ ــماء مــ ســ

 طوير هاتين القاعتين

م إقــرار تعليمــات التر

وتض 2016) لعـــــــــام 2

بخدمة الم خاصًا حورًا

مستدامة بين الجامعة

  والمجتمع المحلي.

ــرات او أصء محاضـــ

أس

التد

ــمطـــــاء محاضـــــرات تـ

عا

سي

ة شعاراتهم علـى

  ح)

يج

البي

ــدمات تـــمــانحي الخـ

بأس

تط

 جتمعية في الجامعة.

ــة ــاء الهيئــ تــم أعضــ

)2
مح

  * الملكة رانيا

ع مستوى الشراكة الم

 التفاعل بين الجامعة و

  شاط التنفيذي

ــاء ــية إلعطـــ  التدريســـ

  

جتمـــــع المحلـــــي إلعط

  معة

كاء المحليين، وإضافة

وصفهم (شركاء النجا

ــماء مــ ــية بأسـ تدريسـ

 أهمية المسؤولية المج

ــيم ــتم تقيــ ــث يــ ة بحيــ

  ي خدمة المجتمع

ية التي يقدمها مركز

رفعف االستراتيجي:

تعزيز:  1ف الفرعي

النش

ــة ــاء الهيئـــ جيع أعضـــ

اركة في ندوات عامة

وة الخبـــــراء مـــــن المج

صصة للطلبة في الجام

ء قاعدة بيانات للشرك

 الجامعة اإللكتروني بو

ــات الت مية بعـــض القاعـ

  ميزة للجامعة

تعزيز:  2ف الفرعي

ــة ــات الترقيــ يل تعليمــ

يسية حسب دورهم في

سع في البرامج التدريبي

الهدف

الهدف

ــج تشـــ

المشا

دعـــــو

متخص

إنشاء

موقع

ــم تسـ

المتمي

الهدف

ــدي تعــ

التدري

التوس
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201  
31/12/

2020 

201  
31/12/

2020 

  ت في هذا المحور

ف وموقف االسالم منه و
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  ز

اتاريخ 

من

ــع لمجتمـــ

طـوعي فـي

ت الجامعة
1/6/16

1/6/16

1/6/16

اتاإلنجاز أبرز حوا

201   

  الندوةن المؤتمر /

 " ق االوسط

  " صغيرة

بدة

 حول: "الغلو والتطرف

 " تجسيد

اإلنجازمؤشر 

ــة ا ــمين خدمـــ ــم تضـــ

تنمية روح العمل التط

مساقات من متطلبات

 جبارية واالختيارية 

مزيد من التفصيالت

2015/16م الجامعي

عنوان

مية المستدامة في الشرق

 " ة

تمويل المشروعات الص

رعاية عبدالرؤوف الرواب

لحسن بن طالل المعظم

 الهجرة النبويةل

 " سالمدال في اإل
 والرمزية الى الواقع والت

ــخدمـة المجتمـع، تـــ

وت

3
اال

 الــدكتوراه بحيــث

  أفضـــل الحلـــول

م

ا الجامعة خالل العام

الالجئون واألمن والتنم

التراثية والهوية الوطنية

سابع

دارة وتإت المعاصرة في

" برلعربية مسيرة دائمة

 السمو الملكي األمير الح

 سليمان بمناسبة احتفال

وقاف"الوسطية واالعتد

ير اليونانية من الخيال

 " الفكرية
الثقافة المدنية

  شاط التنفيذي

تضـمين مسـاق عـام لخ

  لصالحة

رســائل الماجســتير وا

  لمجتمع المحلي

و اختراعـــات) حـــول

  المجتمع المحلي

ت العلمية التي نظمتها

 

المؤتمر الدولي " 

مؤتمر "السياحة ا 

مؤتمر الكيمياء الس 

مؤتمر "االتجاهات 

النهضة المؤتمر " 

 
محاضرة لصاحب

  قليم"اإل

محاضرة للدكتور 

محاضرة لوزير األ 

ساطيمحاضرة "األ 

محاضرة "الملكية 

دورة تدريبية في ا 

النش

ل الخطط الدراسـية بت

سيخ مفهوم المواطنة ال

ــه األبحــاث العلميــة ور

من حلوًال لمشكالت ال

(بحثيـــة أوبقة علميـــة

اكل التي يعاني منها ا

 

لمؤتمرات والندوات

الرقم
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3.
4.
5.

6.

7.
8.
9.

10.

11.

تعديل

وترس

توجيــه

تتضم

مســـاب

للمشا
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 "ي

عات

 " 

 "  الخاصة
 ان االجتماعي

 " قات

واقع التواصل االجتماعي

ف النبطي

ول على قبول في الجامع

 " مصلحتنا
 " جرة واللجوء

"

حول الجوانب التشريعية

 " حصول على نشرها

 " عتماد والجودة
 عبدالله العبادي

 " ولوجي
عليم ذوي االحتياجات

ول قانون العمل والضما

 " االنساني للطبيب
لثقافة

 " ف تنشر ابحاثك
 " لحقيقية للتربية

ية التربية

لكشف المبكر عن االعاق

 " كون مبدع وقيادي
 " شاعر
عالم

"ف تصبح قياديًا

 " فس
جائزة الحسن للشباب

االنترنت ومومن مخاطر

" وافتتاح المتحفمدينة

لطلبة عن كيفية الحصو

 " حياة
رلمان .. مسؤوليتا ..م

ستحقاقات حركات الهجر

 goo 
"من السياحي في األردن

ج المنح االلمانية

وتهريبها: نقاش ح آلثار

شة عمل مؤلف كيفية الح

 " بالبشر ومخاطرها

ندوة "مفاهيم االع 

محاضرة للدكتور 

نشاط "انا انثروبو 

محاضرة "كيفية تع 

جلسة توعوية حو 

محاضرة "الجانب 

محاضرة لوزيرة ال 

ورشة عمل "كيف 

ندوة "المفاهيم الح 

محاضرة لطلبة كلي 

محاضرة "كيفية ال 

"كيف تكمحاضرة  

ندوة "ادارة المش 

محاضرة لوزير اال 

ورشة عمل " كيف 

فقه النفمحاضرة " 

ندوة عن برنامج ج 

مبادرة "التوعية م 

مجلسة لمشروع " 

محاضرة لتعريف ا 

ندوة "اقتصادنا ح 

هي للبرمحاضرة " 

ورشة "األردن واس 

ogle ورشة عمل 
ورشة عمل " االم 

محاضرة عن برامج 

باآلورشة "االتجار  

ورشة عمل "ورش 

محاضرة "االتجار 

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24.
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 " مدني

 " اخلية

لشريعة

الدارية

 " دة
 ماره

 " لم

 " الل تطوير التعليم

 " ن
 " 

ن ومنظمات المجتمع الم

ي في حماية الجبهة الد

 عات اقليم الشمال

سالمي" لعميد الإظور

 " دة الجيش
نواب حول الالمركزية اال

 الصغيرة ...فرص واعد

للدكتور سم usad  من

صالحة

مجة اندرويد

يادة االعمال

نبي صلى الله عليه وسل

 "  والعين والحسد
لموارد البشرية من خال

 "باآلثار
وزير التربية والتعليم

حول الحركة االولمبية

ثرية والتراثية في االردن

"النووية االردني الطاقة
ن المسؤولين المنتخبين

  richmond  ور
ؤسسات المجتمع المحلي

ية لألكاديميات في جامع

بو الهيجاأحمد أ

ثورة العربية الكبرى

 آدابه ومنطلقاته من منظ

 " جار باألثار
رة التشحيط بالعجالت

 "  السكانية
معلمين

 فون همبولت

ول مهارات التصال

 " سراء والمعراج

ندوة "تعريب قياد 

لقاء حواري مع الن 

ندوة " المشاريع 

ورشة عمل لوفد 

الصندوة المواطنة  

ورشة تدريبية لبرم 

ورشة عمل عن ري 

محاضرة "حب النب 

محاضرة "السحر 

محاضرة "تنمية ال 

محاضرة "االتجار 

محاضرة لمعالي و 

محاضرة تعريفية ح 

ورشة "الكنوز االث 

محاضرة "برنامج 

ندوة "التفاعل بين 

محاضرة للبروفسو 

محاضرة "دور مؤ 

عمل اقليمي ورشة 

محاضرة للدكتور 

ندوة عن مئوية الث 

"الحوار محاضرة 

ورشة عمل "االتج 

محاضرة عن ظاهر 

محاضرة "الفرص 

ورشة تدريبية للمع 

محاضرة ألكسندر 

ورشة تدريبية حو 

سندوة بعنوان "اإل 

41.

42.

43.

44.

45.

46.

47.

48.

49.

50.

51.

52.

53.

54.

55.
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58.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

69.
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27/7/2 
3/8/20 
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2016
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 "بات

لن

 دراسات اإلسالمية

 " من السرطان
 " ثيق

 " ور االسالمي
 " الت

االنتخابعات األردنية في 

 االلماني من جامعة كول

كتور اياد ابو دوش

ل االيام العشر االواخر

والد وا " لكلية الشريعة

م درس انجاح الحقيقي م

وكات واهميتها في التوث

 "سينمائية للشباب
ضغوط العمل من المنظو

الردنية: التحوالت والمآال

كة الفاعلة لطلبة الجامعا

عمل للوفدورشة  

ورشة تدريبية لدك 

محاضرة عن فضل 

محاضرة "وتزودو 

ورشة عمل "تعلم 

"المسكومحاضرة  

ندوة "التجارب الس 

محاضرة "ادارة ض 

ورشة "المدينة اال 

محاضرة "المشارك 
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 يسـمح بتحقيـق التميـيـز      

ة
 مالحظات

 

 

 

 

 

 

كامـل الـذيإلداري ال   

النسبة المئوية 

 لإلنجاز
 
 

 

 

 

 

 االسـتقالل المـالي واإل

اإلنجازتاريخ 

 الفعلي
 
 

 

 

 

 

الستراتيجية، وتحقيـق

حسب الخطة نجاز

 الستراتيجية
  الى

2  2020  

2 2020 

2 2020 

2 2020 

2  2020  
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  الماليالمحور: 

وارها وفق خططها اال

اإلتاريخ 

اال

  من

ــندوق ــــ

  ر
2016

د خطـــة

2016

لحصــول

2016 مانحـــــة

ــات لجهـ

ــيج لخلـــ

ــم ى دعــــ

ية، وتـّم

ة نصــف

لقــــاهرة

2016

لطاقـــــــة

 الــــــواح

 ميجا.
ــوف وسـ

2  

2017

لى أداء وظائفها وأدو

  ذاتية.

  اإلنجازمؤشر 

ــودات صــــ ــت موجـــــــ ــ

مليون دينار 39تثمار

ي العمـــل علـــى اعـــداد

  مارية للجامعة

فعيــل دور الــدائرة والح

ى دعـــــم مـــــن جهـــــات

  جية

ــن ا ــدد مـ ــال بعـ التصـ

ــرب وا ــي المغـــ ــة فـــ يـــ

ــول   ــي للحصــــ ــىــــ علــــ

ريع الجامعة الرأسمالي

صــول علــى دعــم بقيمــة

ون دينــــار مــــن بنــــك ا

  ن.

رح عطـــــــاء توليـــــــد ال

بائيــــــة عــــــن طريــــــق

3يا الشمسية بقدرة 
ــة ــار و 2فـ ــون دينـ مليـ

2017لتنفيذ في عام 

جامعة لتكون قادرة عل

.  

عة وزيادة الموارد الذ

بلغـــــــوق االســـتثمار 

االست

جاريـــة وعمـــل

 رية.
يجـــري

استثم

تــم تفو زيـــادة عـــدد

علـــــى

خارج

ــم اال جامعة. تـ

العربي

العربــ

لمشا

الحص

مليــــو

عّمان

طـــــــر

الكهرب

الخال

بكلف 

يتم ا

زيز الموقف المالي للج

إلبداع في مخرجاتها.

 الموقف المالي للجامع

  اط التنفيذي

الســـتثمار فـــي صـــندو

 ء.
واجهـــات الجامعـــة التج

جهات الجامعة التجار

القـــات الخارجيـــة نحـــو

يمية لدعم مشاريع الج

 

تعزف االستراتيجي:

وا

تعزيز:  1ف الفرعي

النشا

ل حجـــم معـــامالت  اال

والشراءخار من البيع

 االســـتثمار الـــذاتي لو

ات استثمارية على وا

ل أنشـــطة دائـــرة العال

 اريع الدولية.

طبة جهات محلية وإقلي

جه نحو الطاقة البديلة

الهدف

الهدف

تفعيـــل

واالدخ

2  .

شراكا

 
تفعيـــل

المشا

مخاط

التوج



 

 

7 (

ار 

ب             

ة
 مالحظات

 

 

 

 

 

700( ـانتهى ب 2015

فعيل صندوق استثما

لملكـة رانيـا إلـى جانـب

النسبة المئوية جاز

 لإلنجاز
 

  

 

 

 

5الحقيقي في موازنة

لحة الجامعة كذلك تف

اريع تعاقديـة بمركـز ا

اإلنجاتاريخ طة

 الفعلي
 

2  

 

2 
  

2   

2 
  

يادة، علمًا أن العجز ا

مرين بما يخدم مصل

وكـذلك مـن خـالل مشـا

 

حسب الخط اإلنجاز

 االستراتيجية

الى ن

2  2020

  ليمي.

20  2020

201  2020

201  2020

   في هذا المحور

دون أية زي ت النقدية)

للمستأجرين والمستثم

 ن سنويًا.

ت من مليـون دينـار، و
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تاريخ

من

يانــــــات

ــل لعمــــ

 نســــبة
017

لمجتمع المحلي واإلقل

ــدريبي ـــ

016 الملكــة

12/16

12/16

اتاإلنجاز أبرزت عن

ساعة لمستحقيها. 

(حسب التدقيقاتيرة

 ًا.
لعقود للجعة وتعديل ا

) مليون2معة بحوالي (

اخل الجامعة اقتربت د

  الدعم الخارجي.

اإلنجازمؤشر 

  عة التنموية.

ــــم انشــــــاء قاعــــــدة بي

ــة وا ــي الجامعــــ خريجــــ

ــــاري لتســــجيل اكبــــر

  مكنة من الخريجين

ستشارات والتدريب لل

ــامج تـ ــرح برنـــ ــم طـــ ـــ

جديــد مــن قبــل مركــز

  رانيا

 

 

مزيد من التفصيالت

48ون تأخير وخالل 
ون في السنوات األخي

هذا يعتبر إنجازًا كبيرًا

اخلية من خالل مراج

 حقيقيًا لموازنة الجام

ل متبرعين ومبادرات

ة ملحوظة في مشاريع

 برامج وخطط الجامع

تــــــم لــدعم مســيرة

لخ

جـ

مم

تقديم الخدمات واالس

تـ

ج

ر

ومراكــزمــع كليــات

م

خدمة بشكل الئق ودو

) مليو21-17والبالغ (

) مليون وه52ارها (

جامعة الخارجية والدا

. والذي يمثل دعمًا

جهات متعددة من خالل

صفية إلى جانب زيادة

  شاط التنفيذي

ور الخريجين في دعم

يجين، والتواصــل معهــ

ور مراكز الجامعة في

 يبية جديدة.

المشــاريع بالتشــارك م

مشكلة مكافأة نهاية الخ

تراكمي في الموازنة و

حقيقيًا من موازنة مقد

ة كافة استثمارات الج

) مليون39سماله بـ (

ت عينية ونقدية من ج

خاص لتجهيز قاعات ص

النش

تفعيل دو 2ف الفرعي

 قاعــدة بيانــات للخــريج

 عة

تفعيل دو:3ف الفرعي

م دورات وبرامج تدري

ل برامج االستشارات

ل بــرامج الدراســات وا

 عة األخرى.

تّم مراجعة وحل م .

تّم ضبط العجز الت .

ألف دينار عجزًا ح

تّم تفعيل ومراجعة .

الجامعة والبالغ رأس

م استجالب مساعدات

بادرات من القطاع الخ

الهدف

بنــاء

الجامع

الهدف

تقديم

 

تفعيل

تفعيــل

الجامع

  

1
2

3

تم

مب



 

 

 

  

 

  

ئوية

 ز
مالحظات

 

   

من

ترة

1 %

 لكلي

  

  

  

المعوقات:

 العطاءات

دوام الطلبة

  

  

  

 جاز

 
النسبة المئ

لإلنجاز

 

10%

20  

% م100

المقرر للفت

3الزمنية و 
من العدد ال

24%

  

 

 

 

 

اإلنجتاريخ 

الفعلي

 

2    

2  31/5/016

2    

2    

2  

  

2  
  

2  
  

2  
  

 

  ل الحديثة للتدريس

حسب الخطة  جاز

 ستراتيجية
  الى

31/12/020

31/12/020

31/12/020

1/7/2017

  سية).

31/12/020

31/12/020

31/12/020

31/12/020
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البنية التحتيةحور:

  *ايير الهندسية

فير التقنيات والوسائل

اإلنجتاريخ 

االس

  من

1/7/2016  

1/7/2016  

1/6/2016  

1/12/2016 

اسبة (القاعات القياس

1/1/2017  

1/1/2017  

1/1/2017  

1/1/2017  

المح

امعة وفق أفضل المعا

تدريس الجامعي وتوف

  اإلنجازر

ــرات، و(7 )6) مختبـــ
  ) مرسم 12ة، و(

 ذكيتــين فــي كــل مــن

  ية اآلداب

  رتقي بجامعتنا")

ــديث ( ــر27حـ ) مختبـ

  ت الجامعة

المنالتعليمية والتقنية 

وصيانة مرافق الجاية

في العالم في مجال الت

مؤشر

ــّم تجهيـــــز (دها 7تـــ
قاعات تدريسية

ـات

يــــــة

انشــاء قــاعتين

كلية االثار وكلي

(مبادرة "معًا نر

ــاء وتح ــّم إنشـ تـ

في مختلف كليا

 فـــي

 وتزويدها بالوسائل ا

 

 ات

   مبنى.

 داء

 ات

دة تأهيل البنية التحتي

 التطور التكنولوجي ف

  تنفيذي

ة فـي الجامعـة وتزويـد

  .ل التكنولوجية

 في كل كليـة مـن كليـا

 بالســــــبورة اإللكترونيـ

  .*فاعلية

  .ية وتحديثها

 والمـــواد التعليميـــة ف

هيل القاعات الصفية

 ت الصفية

ثاث واألجهزة والمعد

عتين ذكيتين في كل

كية بالتنسيق مع عمد

ثاث واألجهزة والمعد

 عينة.

إعادف االستراتيجي:

مواكبة: 1ف الفرعي

النشاط الت

يث القاعات التدريسية

يات الحديثة والوسائل

ء قاعة تدريسية ذكية

تكــــــون مــــــزودة عــــــة

ترنت ووسائل تعلم تفا

التدريسي ء المختبرات

ء مركـــز لبيـــع الكتـــب

  عة.

إعادة تأ:  2ف الفرع

ء صيانة عامة للقاعات

د القاعات الصفية باألث

  مة

إنشاء قا:3ف الفرعي

يد أماكن القاعات الذك

 ت. 
ز القاعات الذكية باألث

مة ضمن مواصفات مع

الهدف

الهدف

تحديث

بالتقني

إنشاء

الجامع

واإلنت

إنشاء

ــا إنشـ

الجامع

الهدف

إجراء

تزويد

الالزم

الهدف

تحديد

الكليات

تجهيز

الالزم



 

 

 

 

ئوية

 ز
مالحظات

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 جاز

 
النسبة المئ

لإلنجاز

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

اإلنجتاريخ 

الفعلي

 

2    

2  
  

2    

2    

2    

2  
  

2  
  

2  
  

2  

  

حسب الخطة  جاز

 ستراتيجية
  الى

31/12/020

31/12/020

31/12/017
31/12/017
31/12/017

31/12/020

31/12/017

31/12/020

31/12/017
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اإلنجتاريخ 

االس

  من

1/1/2017  

1/1/2017  

1/1/2017  

1/1/2017  

1/1/2017  

1/1/2017  

1/1/2017  

1/1/2017  

1/8/2016  

  

 اإلنجازر
 

  ضراء.

مؤشر

  جامعة.

 

 هاية

زيادة المساحات الخض

 

 

 

.  

 ــات

خل
 

ـارة
 

  شراب.

ين

ع

 

 تنفيذي

مرافق الصحية في الج

 ق الصحية.
افق الصحية بعد نها

 الشوارع، األرصفة، زي

 صفة واإلنارة.
 ضراء.

أهيل واجهات المباني

انة الالزمــــــة للواجهــــــا

  مبنى الجمنازيوم.

ــداخ ــن الـــ ــى مـــ  للمبنـــ

جهزة والمعـدات واإلنـا

ن خدمات الطعام والش

معة الموقوفة وتحسين

 باإلشتراك مع القطاع

النشاط الت

تأهيل الم:4ف الفرعي

ء صيانة عامة للمرافق

ء صيانة دورية للمرا

  صل دراسي.

تأهيل :5ف الفرعي

  تعبيد الشوارع.
ء الصيانة الالزمة لألرص

 مساحة المناطق الخض

تأإعادة  :6ف الفرعي

ــــف وإجــــــراء الصــــــيا

  جية للمباني.

تأهيل م :7ف الفرعي

ــة ــيانة الالزمـــ راء الصـــ

 رج. 

ز المبنى باألثاث واألج

 مة. 
تحسين : 8ف الفرعي

 تشغيل مقاصف الجا

وى الخدمات المقدمة

  ص.

الهدف

إجراء

إجراء

كل فص

الهدف

إعادة

إجراء

زيادة

الهدف

تنظيـــ

الخارج

الهدف

ــر إجـــ

والخا

تجهيز

الالزم

الهدف

إعادة

مستو

الخاص



 

 

ها              

حة  

ور            

ب         

ق  

عة 

ف فقد قامت الجامعة 

مواصـفات التـي تنشـده

دة مسـاحريس مـن زيـا                

م مـن اكاديميـة القصـو

ومـن المؤمـل ان تجلـب

لـقمبـاني وبمـا يعيـد األ              

د تم تجهيز هذه القاع

ولتحقيق هذا الهدف ة

يميـة وفـق احـدث المو

ب وعضـو هيئـة التـدر

ين فـي الجامعـة بـدعم

عة وكليـة االقتصـاد. و

  الممول. ه

تدريسـية وواجهـات م

ساسية. وقدطلبات األ

   الماضية.

وير القاعات التدريسية

 التحتيـة والبيئـة التعلي

يثـة، بمـا يمكـن الطالـب

م انجـاز قـاعتين ذكيتـي

لفة منهـا كليـة الشـريع

يختارهة باالسم الذي

افـق صـحية وقاعـات ت

 ب والقانون.
يمة لم تعد تفي بالمتط

   المحور

 الجامعة في السنوات

تية في الجامعة ولتطوي

ص، بمـا يطـور البنيـة

ت والتكنولوجيـا الحدي

. وقـد تـم  ت متقدمـة

ت مختلمماثلة في كليا

أة ضمن هذه المبادرة

حتيـة مـن شـوارع ومرا

 التدريسية وكلية الطب

ن القاعة القديمأ حيث
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تفصيالت حول هذا

قاعات التدريسية في

ح لتطوير البنية التحتي

والقطـاع الخـاصجامعـة

يزهـا بأحـدث التقنيـات

وفر فيهـا  مـن امكانـات

قاعات م إلنشاءراسة

تسمية القاعات المنشأ

ات لتأهيـل البنيـة التح

ية هي مباني القاعات

اء ومجلس الجامعة)

  

  

  

  

  

التمزيد من 

والمرافق الخدمية والق

معة عبر برنامج طموح

عزيـز الشـراكة بـين الج

اعـات التـدريس وتجهي

ل المعلومـات بمـا يتـو

طاع الخاص تحت الدر

 مجلس االمناء على تس

سـنو 3  موزعـا علـى   

عم من المنحة الخليجي

مناء ومجلس العمدأل

  بجامعتنا"

ستوى البنية التحتية و

دة االلق والهيبة للجام

"، التـي تهـدف إلـى تع

مبادرة على تطـوير قا

لهما بيئة مثالية بتبـادل

طلبات من القط 7ناك

خاص في ظل موافقة

يجية برنامجا متكـامال

نشاؤها بدعإيسية تم

لس الجامعة (مجلس ا

  .ية نفقاتأمعة

نرتقي ب ومبادرة "معًا

صل تراجع كبير في مس

لويات الجامعة هو اعا

"معا نرتقي بجامعتنا"

وتقوم الم . التدريسية

ي بشكل اكبر ويوفر ل

كة السيتي سنتر. وهن

ما اكبر من القطاع الخ

ة في خطتها االستراتي

مباني رئي 3عة تجهيز

لسديثة الجتماعات مجا

ن تتحمل الجاأودون

ة التحتية للجامعة و

نه حصألمؤسف القول

قصى أولوأكان من بين

  التالية: راءات

اطالق مبادرة  -1

اطراف العملية

التفاعليالتعليم 

التعليمية وشرك

المبادرة اهتمام

وضعت الجامعة -2

  للجامعة.

تستكمل الجامع -3

تجهيز قاعة حد -4

بتبرع خارجي و

البنية

من الم

كا الذ

باإلجر

  



 

 

  

  ي الخطة االستراتيجية
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فيذية تم إنجازها ولم ترد في أنشطة تنف :الفصل الخامس

  



 

 

 نـة    

ور     

 

 

لمتحـف وتطـوير خزان

ـاهمة االردن فـي تطـو

لإلضاءة فـي الم م ذكي

علـى مسـا الضـوء لط سـ   

  

مي كما تم تطوير نظا

ضاف جنـاح خـاص يس

م من االتحاد االوروبي

ن المتحف حيث سيض
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للحضارة النبطية بدعم

طوير الطابق الثاني من

بــة

س

فــي

ذه

اء

يـد

طـة

ء قاعة عرض خاصة ل

ي العمل حاليا على تط

  لعقبة

لــوم البحريــة فــي العقب

كبير من شركة البوتـاس

ن واألســماك النــادرة ف

خاصـة ان بعـض هـذ ـًا

نــاأبزيــز التوعيــة عنــد 

راز التنوع البيئي الفري

للـدخل لمحط ومصدرًا

الردني حيث تم انشاء

ستوى العالم. ويجري

   واالبداعي.

رية في مدينة اللبح

بحريــة فــي محطــة العل

سخي وك دنية بتمويل

كافــة أصــناف المرجــان

عليهـا وتوثيقهـا علميـا

عــرض الــى تعميــق وتعز

ى البيئة البحرية، وإبر

صبح مزارًا سياحيًا و

ردني في الجامعة

طوير متحف التراث اال

 غزال الفريدة على مس

صا في الجانب التقني

لبحرية في المحطة ا

ير معــرض االحيــاء الب

شراكة مع الجامعة األرد

تــوي المعــرض علــى ك

مـر بهـدف المحافظـة ع

ويهــدف المعــ .نقراض

 بأهمية المحافظة على

ة إضافة إلى كونه سيص

  .ل أبحاثها العلمية

ير متحف التراث االر

باشرت الجامعة بتط

ض خاصة لتماثيل عين

ضارة االنسانية وخصوص

ير معرض االحياء ال

تــم تحــديث وتطــوي

ي تديرها الجامعة بالش

يــة وشــركة ايلــة. ويحت

لعقبـة والبحـر األحم ا

بــاالن ــاء أصــبح مهــددًا

تمع المحلي والزائرين

لعقبةا يتميز به خليج

م البحرية لدعم تمويل

  

  

  

  

  

  

 تطوي

عرض

الحض

  

تطوي

والتي

العربي

خليج

حيــااأل

المجت

الذي

العلوم

  

  



 

 

ي     

 ن   

ت        

ء           

ك       

رة 

ت والصـيدليات وجـاري

  ألخيرة.

ت الخاصـة بكـل شـؤون

روتين ويختصـر الوقـت

لعـالمي الثـامن لرؤسـا

 كانـت جامعـة اليرمـوك

دارإل تـرميم وتأهيـل و  

ألطبـاء والمستشـفيات   

في السنوات األواضح 

قوم على  ربط البيانات

لجامعـة ويقلـل مـن الـر

لـى توصـية المـؤتمر ال

نظمـة اليونسـكو. لقـد

لمية جديدة في مجـا

كلها وطرقهـا وشـبكة ا

ته التي تدنت بشكل و

 ذكي  لدعم القرار يق

ي فـي الالدارتطـوير ا

وريا والعـراق بنـاًء عل

رة متن المتحـدة ومـدي                

سياسات وتوجهات عالم

ادة نوع الخدمة وشـكل

ل رفع مستوى خدماته

تطوير نظام معلومات

عد هـذا النظـام فـي الت

فـي سـويـة وخصوصـا

قـة وامـين عـام االمـم

لذي خصص لرسم س
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في مستواها، وتّم إعا

ب في الجامعة من أجل

نمية والتخطيط على ت

ر في الجامعة. ويسـاع

ريـة فـي المنطقـة العربي

رؤسـاء جامعـات مرموق

مؤتمر الدولي الهام، ال

  

  

  

  

شوهات كثيرة وتراجع ف

ته من خالل كلية الطب

(Intelli   

كز الحاسب ودائرة التن

الفورية لصاحب القرار

  في المنطقة

 وتأهيـل المواقـع االثر

المريكيـة وبمشـاركة ر

ق االوسط في هذا الم

حي، بعد أن طالها تش

  ومستوى الخدمة.

لحين نقل كافة خدمات

gent System for D

المعلومات ومركزوجيا

  بما يقدم المعلومة ا

ل التراث الحضاري ف

عـادة تـرميم وصـيانة

ي الواليـات المتحـدة اال

 العالم العربي والشرق

  حين الص

 خدمات التأمين الصح

صحي بما يعزز نوع و

لصحي بشكل مؤقت ل

(ecision Supportر

جامعة من كلية تكنولو

ومالية وطلبة وبرامج

   االدارة العليا.

قليمي لترميم وتأهيل

إقليمـي فـي   إكمركـز  

رًا فـي جامعـة ييـل فـي

تي تم دعوتها لتمثل

 

ركز الصحي/ التأمين

تّم مراجعة كافة 

ل تعليمات التأمين الص

ر قدرات المركز الطوي

م الذكي لدعم القرار

يعمل فريق من الج 

عة من موارد بشرية و

م التخاذ القرارات من

د الجامعة كمركز اقل

الجامعةتم اعتماد 

عات الذي عقد مؤخر

لتعة العربية الوحيدة ا

ث الحضاري العالمي.

المر 

 

تعديل

تّم تط

  

النظام

الجامع

الالزم

  

اعتما

الجامع

الجامع

التراث

  

  



 

 

طر        

سـة     

ن  

 وُيقلـص مـن المخـاط

حـدد أهـداف المؤسس

Intelligent يكـون ،(

 ء.

د وألنـه يـوفر النفقـات

لتخطيط هو الـذي يح

  ل اآلتي: 

Decision- Maki

وتقييم األدا الحوكمة 

  المهام.

أكـدب التغيـر وعـدم الت             

 النظام اإلداري ألن ا

 وذلك حسب التفصيل

ing Support Syst

إعادة النظر بأساليب

ا إلنجاز هذه تشكيله

خطـيط ضـروري بسـبب

ولى فييط المرتبة اال

رة التنمية والتخطيط

 فعيل مهام الدائرة.

tem( وبرنـامج ذكيـة)

 عة المختلفة.
در اإلداري المتميز وإ

جان المركزية التي ّتم
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ير والتمييـز وألن التخ

طيأعطي التخ الناجحة

وجيه بتفعيل مهام دائر

تفخذوا على عاتقهم

 راتيجية.
يانـات علـى شاشـات ذ

 لتخطيطي.
لف في أنشطة الجامع

 اإلداري وتطوير الكاد

وظيفي من خالل اللج

  

ؤسسـة تسـعي للتطـوي

في معظم المؤسسات

ظام الرقابي لقد تّم التو

المؤهلين حتى يأفين

لتنفيذية للخطة االستر

حيـد جهـود قواعـد البي

اعمًا أساسيًا للعمل ا

 جدوى، مسحيه، وكل

 عملية تطوير الجهاز

ت اإلدارية والوصف الو

طـيط فـي إنجـاح أي مؤ

ن أسباب المشاكل وفي

والنظا اإلدارةجيه نظام

طيط بكادر من الموظف

بعة وتقييم األنشطة ال

نظـام معلومـاتي (توحي

اذ القرار المناسب ود

راء دراسات إكتواريه،

ط أن تأخذ دورها في

النظر بهيكلة الوحدات

  خطيط.

هم الذي يلعبـه التخط

ساعد على التخلص من

لموارد البشرية وتوجي

والتخطد دائرة التنمية

تنمية والتخطيط بمتاب

 بالعمـل علـى إنشـاء ن

 ألصحاب القرار التخا

تنمية والتخطيط بإجر

ئرة التنمية والتخطيط

 بالمشاركة في إعادة ا

ل دائرة التنمية والتخ

 للدور األساسي والمه

ر أساس للرقابة ويسا

عة العالقات ونوعية ال

التوجيه بتزويد -1

تكليف دائرة الت -2

تكليف الـدائرة -3

داعمًا أساسيًا

تكليف دائرة الت -4

ئالتوجيه إلى دا -5

تكليف الدائرة -6

تفعيل

نظرًا

ويعتبر

وطبيع

  


