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كلمة رئيس الجامعة
اليرمــوك  لجامعــة  رئيســا  بتعيينــي  تشــّرفت  منــذ 
كان   2016/2015 الجامعــي  العــام  مطلــع  فــي 
علــى  الجامعــة  لمســتقبل  االســتراتيجي  التخطيــط 
رأس أولوّياتــي. فمنــذ  األيــام األولــى بدأنــا بإعــداد 
الخمــس  للســنوات  للجامعــة  شــاملة  اســتراتيجية 
القادمــة, شــعارها التميــز والجــودة والعالميــة، وتحــدد 
اتجاهــات العمــل المســتقبلي، وفــق رؤيــة ورســالة 
أساســية  مرجعيــة  تصبــح  بحيــث  واضحــة،  وأهــداف 
ومراكزهــا  ووحداتهــا  وفروعهــا  وكلياتهــا  للجامعــة 
والبرامــج  الســنوية  الخطــط  إعــداد  فــي  المختلفــة- 
التطويريــة، وبحيــث تنتظــم جهــود الجامعــة وطاقاتهــا 
االســتراتيجية. أهدافهــا  تحقيــق  صــوب  ومواردهــا 

االســتراتيجية  الخطــة  تكــون  أن  علــى  حرصــت  لقــد 
ــا مــع  ــداد له ــدأ اإلع ــي ب للجامعــة )2016-2020( - والت
بدايــة العــام الجامعــي- علــى قــدر المســؤولية الملقــاة 
الهائلــة  للتحديــات  وتســتجيب  الجامعــة   عاتــق  علــى 
التــي تواجههــا علــى الصعيديــن الوطنــي والعالمــي. 
فعلــى الصعيــد الوطنــي، فــإن علــى جامعــة اليرمــوك 
أن تعــزز دورهــا الريــادي فــي طليعــة الجامعــات األردنيــة 

وأن تســتجيب لمتطلبــات التنميــة الوطنيــة.

كمــا يتحتــم عليهــا االســتجابة للتغيــرات فــي ســوق 
العمــل واالقتصــاد وتوفيــر مــوارد جديــدة؛ إلحــداث 
تكامــل مــع التمويــل الحكومــي، وكذلك تلبيــة متطلبات 

االعتمــاد وضبــط الجــودة فــي ظــل الزيــادة الكبيــرة فــي 
أعــداد الطلبــة. إن تكييــف البرامــج االكاديميــة وتحديثهــا 
لتالئــم حاجــة المجتمــع وســوق العمــل وإنشــاء حاضنات 
األعمــال ليعتبــر علــى ســلم أولويــات الجامعــة للمرحلــة 
لتبنــي  األكاديميــة  الهيئــة  أن تشــجيع  كمــا  القادمــة، 
وســائل وأســاليب التعليــم الحديثــة مــن أجــل تنميــة 
الفكــر والبحــث اإلبداعــي لــدى الطالــب وتنميــة قدراتــه 
علــى مواكبــة احتياجــات ســوق العمــل المتغيــر بشــكل 
االســتراتيجية  األهــداف  مــن  ُيعــد  ومتســارع  دائــم 
للجامعــة.  إن غايــة جامعــة اليرمــوك أن تجعــل  الطالــب 
ــات  ــم، مشــاركًا فــي إبداع ــة التعل ــا لعملي ــوًرا رئيًس مح
المجتمــع وفــي إنتــاج فــرص العمــل، بــداًل مــن أن يكون 
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مســتهلًكا لهــا، ممــا يســتوجب إحــداث نقلــة نوعيــة 
ــث  ــررات الدراســية، بحي ــة والمق ــج التعليمي فــي البرام
تتفــق  التــي  والقــدرات  المهــارات  تنميــة  علــى  تركــز 
واحتياجــات ســوق العمــل، ليــس هــذا فقــط بــل وجعلــه 
والعلمــي  االقتصــادي  التقــدم  فــي  يســهم  مبدعــًا 
ــرا لنشــر  لمجتمعــه، كمــا أن الخطــة تولــي اهتمامــا كبي
ثقافــة الجــودة الشــاملة فــي الجامعــة علــى الصعيديــن 
،وتأهيــل  تطويــر  علــى  وتركــز  واإلداري،  األكاديمــي 
ــة، وتمكينهــم مــن  ــة واإلداري ــوادر الجامعــة األكاديمي ك
ــة التطــورات المتســارعة فــي مجــاالت عملهــم. مواكب

المعلومــات  تكنولوجيــا  وثــورة  العلمــي  التقــدم  إن  
علــى  لتحّتــم  العالــم  يشــهدها  التــي  واالتصــاالت 
مــن  تمكنهــا  جديــدة  اســتراتيجيات  وضــع  الجامعــة 
واإلداريــة  األكاديميــة  وأنظمتهــا  بخدماتهــا  االرتقــاء 
لتصبــح ضمــن مصــاف الجامعــات المرموقــة مــن حيــث 

والنوعيــة.  الجــودة  معاييــر 

لتطويــر  كبيــرة  أهميــة  االســتراتيجية  الخطــة  ُتولــي 
العلمــي  للبحــث  المتاحــة  واإلمكانــات  السياســات 

ممــا يســتدعي إنشــاء مراكــز التميز التــي ترعى األبحاث 
التطبيقيــة بشــكل رئيــس، إضافــًة إلــى ترســيخ الشــراكة 
مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع مــن أجــل الوصــول إلــى 

دعــم وتســويق فّعــال لمخرجــات 

الفائــدة  وتحقيــق  الجامعــة  فــي  العلمــي  البحــث 
منــه. المرجــوة  المجتمعيــة 

خاصــا  محــورا  للجامعــة  الجديــدة  االســتراتيجية  تفــرد 

الجامعــة  للجامعــة حيــث وضعــت  الدوليــة  للعالقــات 
خطــة طموحــة لتوســيع شــبكة عالقاتهــا الدوليــة مــع 
الجامعــات العالميــة المرموقــة، وللدخــول في شــراكات 
أكاديميــة وبحثيــة مــع الجامعــات والمؤسســات الدولية، 
وذلــك بهــدف بنــاء ثقافــة دوليــة وقــدرات مؤسســاتية 
قويــة مــن خــالل نقــل المعــارف والممارســات الجيــدة. 

الفّعــال  التطبيــق  ُيســهم  أن   جــدا  عاليــة  طموحاتنــا 
لهــذه الخطــة فــي وضــع جامعــة اليرمــوك فــي المــكان 
ــة وفــي  ــذي تســتحق فــي طليعــة الجامعــات األردنّي ال
مصــاف الجامعــات العالمّيــة المرموقــة. وسنســعى 
ضمــن تطلعــات الخطــة إلــى البحــث الدائــم عــن الفــرص 
ومتابعــة تحقيقهــا وإننــا عازمــون علــى تحقيــق هــذه 
األهــداف لدفــع جامعــة اليرمــوك إلــى األمــام علــى 

طريــق التميــز والجــودة والعالميــة.

وتقديــري  عــن شــكري  ألعــرب  الفرصــة؛  هــذه  أنتهــز 
لفريــق الخطــة االســتراتيجية فــي الجامعــة علــى عملهم 
شــارك  مــن  لجميــع  وتقديــري  والمتقــن،  الــدؤوب 
فــي هــذه العمليــة المهمــة مــن منتســبي الجامعــة 
والمجتمــع، وإننــي أتطلــع إلــى العمــل معكــم جميعــا، 
وأعدكــم بجعــل أهــداف هــذه الخطــة وتطّلعاتهــا واقعــًا 
ملموســا، بتضافــر جهــود كل أبنــاء اليرمــوك الخيريــن، 
قــد حققــت طموحاتهــا   2020 عــام  اليرمــوك  لتكــون 

وأهدافهــا بعــون اللــه.
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نبذة مختصرة عن الجامعة
1 - النشأة والتطور 

لــه داللــة ذات بعــد  اليرمــوك اســمًا  تحمــل جامعــة 
اليرمــوك  بنهــر  ترتبــط  حيــث  وإســامي،  عربــي 
ومعركتــه الخالــدة، وتماشــيًا مــع االهتمــام الهاشــمي 
ــة، صــدرت  ــة المجتمــع التنموي ــة لحاج ــم، وتلبي بالتعلي
الملكّيــة  اللجنــة  بتشــكيل  الســامية  الملكّيــة  اإلرادة 

1975/6/24م. فــي  اليرمــوك  لجامعــة  الخاصــة 

فــي  األول  الدراســي  عامهــا  الجامعــة  بــدأت 
1976/10/9 بعــدد مــن الطلبــة لــْم يتجــاوز )640( طالبــا 
وطالبــة، وتقــدم هــذا الصــرح العلمــي الــذي واكــب 
المملكــة  فــي  والحضــاري  العلمــي  التقــدم  نمــوه 
األردنيــة الهاشــمية، ممــا حّولهــا فــي غضــون أقــل 
مــن أربعــة عقــود إلــى جامعــة مرموقــة يبلــغ عــدد 
طلبتهــا فــي الوقــت الحالــي )35854( طالــب وطالبــة, 
التعليــم  بيــن مؤسســات  ولهــا مكانتهــا المرموقــة 
واإلقليمــي،  المحلــي  المســتويين  علــى  العالــي 
حيــث ُعرفــت بأنهــا مصــدر ال ينضــب معينــه فــي دفــع 
عجلــة التقــدم والتفاعــل مــع المجتمــع المحلــي، وســد 
حاجاتــه، كمــا ترفــد المؤسســات والمشــاريع التنمويــة 

المحليــة وغيرهــا بالكفــاءات المؤهلــة والمدربــة.

وقــد شــهدت الجامعــة منــذ إنشــائها وإلــى يومنــا 
ــدد  ــادة ع ــًا بزي ــًا ملحوظ ــًا وعمودي ــورًا أفقي ــر تط الحاض
واإلداري،  األكاديمــي  بشــقيها  والهيئــة  الطلبــة، 
وتشــعب  عنهــا،  المنبثقــة  واألقســام  والكليــات 
التخصصــات والبرامــج، وتنوعهــا، وتكاملهــا، وإنشــاء 
العمــادات، والمراكــز، والمرافق، واالهتمــام باألنظمة 
والقوانيــن والتعليمــات، والبحــث العلمــي، واختيــار 

التميــز والجــودة طريقــًا نحــو العالمّيــة.
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2 - كلّيات الجامعة وبرامجها

3 - طلبة الجامعة

عدد الطلبة حسب الدرجة العلمية

عدد الطلبة حسب الكليات

بكالوريوس

الطلبة األردنيون

32163

4

629
3058

ماجستير

الطلبة غير األردنيين

دكتوراه

دبلوم

يبلــغ عــدد كليــات الجامعــة خمس عشــرة كليــة باإلضافة 
إلــى مركــٍز للغــات وعمادتــــــي شــــــؤون الطلبـــــــة، 
والبحــث العلمــي والدراســات العليا، تمنح هــذه الكليات 
درجــة البكالوريــوس علــى مســتوى الدرجــة الجامعيــة 
األولــى، ودرجــات الدبلــوم والماجســتير والدكتــوراه في 
عــدد مــن التخصصــات علــى مســتوى الدراســات العليــا.

طيبــة  أكاديميــة  بســمعة  اليرمــوك  جامعــة  تحظــى 
الطلبــة  لــدى  قويــة  رغبــة  هنــاك  ولذلــك  ورفيعــة، 
محليــًا ودوليــًا لالتحــاق بالعديــد مــن برامجهــا. وتضــم 
الجامعــة طلبــة مــن جميــع محافظــات المملكــة، إضافة 
إلــى طلبــة وافديــن مــن جنســّيات ُمختلفــة، حيــث يبلــغ 
عــدد الطلبــة األردنييــن فيهــا )32354( طالبــًا وطالبــة، 
ــة. ــب وطالب ــن )3500( طال ــر األردنيي ــة غي وعــدد الطلب

3500

32354
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4 - أعضاء هيئة التدريس

يبلــغ العــدد اإلجمالــي ألعضــاء هيئــة التدريــس )967( عضــوًا فــي العــام الجامعــي 2017/2016، موزعيــن علــى 
خمــس عشــرة كليــة، ومركــز للغــات:

أستاذ       أستاذ مشارك             أستاذ مساعد          مدرس         مساعد تدريس

23                   200                     258                          227              259 

عدد أعضاء هيئة التدريس
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عدد أعضاء هيئة التدريس األردنيين وغير األردنيين حسب الكلّية

الوحدة التنظيمية

كلية اآلثار واألنثروبولوجيا
كلية اآلداب

كلية اإلعام
كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

كلية التربية
كلية التربية الرياضية

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية
كلية السياحة والفنادق

كلية الشريعة والدراسات اإلسامية
كلية الصيدلة

كلية الطب
كلية العلوم

كلية الفنون الجميلة
كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب
مركز اللغات

اإلجمالي

األردنيون

35
141
22
69

110
42
89
12
80
11
10

169
52
29
48
30

949

غير األردنيين

1
1
3
-
-
-
3
-
1
-
2
1
5
1
-
-

18

عدد أعضاء هيئة التدريس

36
142
25
69

110
42
92
12
81
11
12

170
57
30
48
30

967
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عدد أعضاء هيئة التدريس حسب الرتبة األكاديمية في الكلّيات

الوحدة التنظيمية

كلية اآلثار واألنثروبولوجيا

كلية اآلداب

كلية اإلعام

كلية االقتصاد والعلوم اإلدارية

كلية التربية

كلية التربية الرياضية

كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجية

كلية السياحة والفنادق

كلية الشريعة والدراسات اإلسامية

كلية الصيدلة

كلية الطب

كلية العلوم

كلية الفنون الجميلة

كلية القانون

كلية تكنولوجيا المعلومات وعلوم الحاسوب

مركز اللغات

المجموع

أستاذ

10
46
4

24
38
17
14
1

23
-
2

62
8
6
4
-

259

أستاذ
مشارك

7
33
2

11
29
8

25
-

26
1
2

40
14
11
14
4

227

أستاذ
مساعد

11
40
7

13
28
8

39
10
20
6
4

28
11
11
19
3

258

مدرس

8
21
9

21
13
7

14
1

11
4
4

30
21
2

11
23

200

مساعد
تدريس

-
2
3
-
2
2
-
-
1
-
-

10
3
-
-
-

23

المجموع

36
142
25
69

110
42
92
12
81
11
12

170
57
30
48
30

967
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5 - العاملون في الجامعة
•  يبلــغ العــدد اإلجمالــي للعامليــن فــي الجامعــة مــن الوظائــف اإلداريــة والفنيــة )1618( موزعيــن حســب صفــة 

التعييــن كمــا فــي الشــكل التالي.

•  تبلغ نسبة الكادر اإلداري إلى الكادر األكاديمي:

1.127=967/1090

العاملون في الجامعة حسب صفة التعيين

العاملون
في الجامعة

بالوظيفة
المصنفة

1090

بالراتب
المقطوع

503

باألجور
اليومية

25

1618
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6 - مرافق الجامعة

مكتبــة الحســين بــن طــال: أنشــئت المكتبــة ســنة 
1976م، وأطلــق عليهــا اســم مكتبــة الحســين بــن طالل 
فــي شــهر آذار 2013م، وتتلخــص رســالتها وأهدافهــا 

فــي مــا يلــي:

تضــم المكتبــة حوالــي )600( ألــف وعــاء معلومــات . 1
لغــات،  وبعــدة  المعرفــة،  حقــول  مختلــف  فــي 
وتتفــاوت هــذه األوعيــة مــن الورقيــة إلــى الرقميــة.

2 . – األنجلــو  الفهرســة  قواعــد  المكتبــة  تعتمــد 
تصنيــف  ونظــام   ،)21 )مــارك  ومعاييــر  أمريكيــة 
مكتبــة الكونجــرس األمريكيــة فــي تنظيــم أوعيــة 

وفهرســتها. المعلومـــــات 

توفــر المكتبــة عــددًا مــن قواعــد البيانــات الرقميــة . 3
التــي تضــم آالف الدوريــات والكتــب والرســائل 
ــة بالنــص الكامــل، وهــي متاحــة  ــة العالمي الجامعي
علــى شــبكة الجامعــة اإللكترونيــة، مثــل: قاعــدة 

 Proquestللكتب، و ebrary للدوريات، و EBSCO
وغيرهــا  الجامعيــة،  للرســائل   -Dissertation
مــن القواعــد التــي يمكــن االطــالع عليهــا بزيــارة 
موقع المكتبــــــــة اإللكترونــــــــي علــــى الرابــــــــــــــط   
المكتبــة  تتيــح  كمــا   ،http://library.yu.edu.jo
خدمــات االشــتراك للزائريــن مــن أفــراد للمجتمــع 

المحلي واإلقليمي.  
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ــخ 27 نيســان 2004  ومقــره فــي  ــز بتاري تأســس المرك
الجامعــات  فــي  المكتبــات  ويضــم  المكتبــة،  مبنــى 
التعليــم  تطويــر  مشــروع  ضمــن  الرســمية  األردنيــة 
العالــي فــي األردن الــذي وضعتــه الحكومــة األردنيــة 

للنهــوض بالتعليــم العالــي فــي المملكــة  وهــي:

1.  الجامعة األردنية.

2.  جامعة اليرموك.

3.  جامعة مؤتة.

4.  جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية.

5.  جامعة آل البيت.

6.  الجامعة الهاشمية.

7.  جامعة البلقاء التطبيقية.

8.  جامعة الحسين بن طالل.

9.  جامعة الطفيلة التقنية.

10.  الجامعة األلمانية األردنية.

مركز التميز لخدمات المكتبات في الجامعات األردنية الرسمية
ويهدف المركز إلى ما يلي:

مركــزي  متكامــل  مكتبــات  معلومــات  نظــام  إدارة    •
األعضــاء. للمكتبــات 

•   تحقيــق اســتخدام أمثــل للمــوارد البشــرية والماديــة 
وذلــك  األعضــاء  المكتبــات  فــي  المتوفــرة  والماليــة 

بتوفيــر التدريــب.
•  ترشــيد النفقــات مــن خــالل توحيــد آليــات الشــراء 
واالشتراكــــــات الجمـــــــــاعية فــي مصـــــــادر المعلومــات 

المطبوعــة واإللكترونيــة.
•   تعزيز أطر التعاون البناء بين المكتبات األعضاء.

للمعاييــر  وأدواتــه وفقــًا  العمـــــــل  آليــــــات  توحيــد   •
الجامعيــة. المكتبــات  فــي  المهنيــة 

والمكتبــات  الوطنيــة  المعلومــات  شــبكة  إنشــاء   •
األعضــاء. المكتبــات  فــي  الرقميــة 
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مرافــق كليــة التربيــة الرياضّيــة: يوجــد فــي الكليــة 
والعــالج  والبيوميكانيــك،  الفســيولوجي،  مختبــرات 
الطبيعــي والتأهيــل، حيــث تســهم هــذه المختبــرات 
فــي توفيــر فــرص عمــل لخريجــي الكليــة فــي األنديــة 
الصحيــة والفنــادق. كمــا تتضمــن مرافــق الكليــة مســبحا 
وصالــة رياضيــة متكاملــة ومالعــب خارجيــة لكــرة القــدم، 
وكــرة اليــد، وكــرة الطائــرة، والتنــس، ومضمــارا أللعــاب 

القــوى, إضافــة إلــى صالــة التدريــب باألثقــال.

ــخ الطبيعــي: ولقــد تأســس هــذا المتحــف فــي جامعــة اليرمــوك عــام 1981 ليقــدم خدمــات  متحــف التاري
علميــة وثقافيــة لطلبــة الجامعــة وزائريهــا، ولجميــع شــرائح المجتمــع المحلــي مــن ناحيــة، وإلجــراء أبحــاث ودراســات 
بيئيــة ميدانيــة تهــدف لدراســة الحيــاة الفطريــة، وحمايــة التنــوع الحيــوي فــي األردن، بالتعــاون مــع الجهــات ذات 
العالقــة. ويتألــف المتحــف مــن ثالثــة أقســام رئيســة، هــي: قســم الحيــوان، وقســم النبــات، وقســم الجيولوجيا، 

ويتبــع المتحــف إداريــًا كليــة العلــوم.

العينــات  مــن  مقتنياتــه  المتحــف  يعــرض   
المحفوظــة والمحنطــة فــي القاعــة الرئيســة، وفي أكثر 
ــد  ــه. هــذا وق ــرم الجامعــي وخارج ــل الح ــكان داخ مــن م
شــرع المتحــف بتجهيــز البنيــة التحتيــة لحوســبة مقتنيــات 
المتحــف علــى موقــع إلكترونــي خــاص بــه مرتبــط مــع 
الموقــع اإللكترونــي للجامعــة؛ ليتســنى ألي شــخص 
داخــل األردن وخارجــه االطــالع علــى مقتنيــات المتحــف 
الحديثــة  باســتخدام اإلنترنــت والوســائل اإللكترونيــة 

فــي البحــث والدراســة.
متحف التاريخ الطبيعي

ملعب كلية التربية الرياضّية
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متحــف التــراث األردنــي: يعــّد جــزءًا مــن كليــة اآلثــار 
ــا بجامعــة اليرمــوك، وتــم افتتاحــه عــام  واألنثروبولوجي

1988م. 

المحلــي  للمجتمــع  كثيــرة  نشــاطات  المتحــف  يقــدم 
المعــارض  والــزوار مــن ضمنهــا  وللطلبــة وللباحثيــن 
المتحــف مكمــاًل  والمحاضــرات والزيــارات، كمــا يعــّد 
لمــا يقــوم بــه علمــاء اآلثــار واألنثروبولوجيــا والنقــوش 
مــن أعمــال تســاعد فــي تفســير تاريــخ األردن. ويوضــح 
المتحــف مراحــل التطــور الحضــاري التــي شــهدها األردن 
علــى  والتركيــز  المتعاقبــة،  الزمنيــة  الفتــرات  خــالل 
العالقــات واالتصــاالت الثقافيــة، والتوزيــع الســكاني، 
والحيــاة االقتصاديــة، ومختلــف المظاهــر الحضاريــة. 
متحف التراث األردنيكمــا يضــم المتحــف قاعــة للمســكوكات افتتحــت مؤخــرًا 

قاعة المسكوكات التابعة لمتحف التراث األردني بكلية اآلثار واألنثروبولوجيا في جامعة اليرموك.متحف التراث األردني

اســتكمااًل للــدور الريــادي الــذي يقــوم بــه متحــف التــراث 
الحضــاري  األردن  تــراث  توثيــق  مجــال  فــي  األردنــي 

وحفظــه. 
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إذاعة اليرموك FM : تأسســت  في عام 2006 كثمرة 
ــي  ــرب كنتاك ــة غ ــة اليرمــوك وجامع ــن جامع ــاون بي تع
وشــبكة إنترنيــوز األمريكيتيــن، و افتتحــت رســميا فــي 
2007/2/18 تحــت رعايــة جاللــة الملكــة رانيــا  العبــد 
اللــه بهــدف خدمــة المجتمــع المحلــي، وإتاحــة الفرصــة 
للمتميزيــن مــن طلبــة تخصــص اإلعــالم بشــكل خــاص 
وباقــي التخصصــات بشــكل عــام، في اكتســاب الخبرة 

العمليــة مــن خــالل االعتمــاد  بشــكل كامــل علــى الطلبــة فــي إعــداد البرامــج اليوميــة 
واألســبوعية وتقديمهــا.

مسجد جامعة اليرموك

وموقعــه  اليرمــوك:  جامعــة  مســجد 
فــي الحــرم الجامعــي، ويتبــع المســجد 
الشــريعة  كليــة  فيــه  والعاملــون 
تقــوم  التــي  اإلســالمية،  والدراســات 
بدورهــا الكامــل فــي اإلشــراف عليــه مــن 
درس   وإلقــاء  الصلــوات،  إقامــة  حيــث 
وخطبتــي  الجمعــة،  وخطبــة  الجمعــة 
العيديــن، إضافــة إلــى إقامــة الــدروس 
ــة خــالل شــهر رمضــان  والمواعــظ الديني
المبــارك، والمناســبات الدينيــة األخــرى.
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عــدة مقاصــف  الجامعــة  توفــر  المطاعــم: 
وجبــات  لتقديــم  الجامعــي  الحــرم  داخــل 

معتدلــة. بأســعار  والمرطبــات  الطعــام 

البنــك: توفــر الجامعــة بالتعــاون مــع بنــك 
ألعضــاء  مصرفيــة  خدمــة  القاهرة/عّمــان 
الهيئــة التدريســية واإلداريــة والطلبــة، مــن 
خــالل فرعيــن للبنــك داخــل الحــرم الجامعي، 
ويتوفــر أجهــزة صــراف آليــة  لبنــك القاهــرة 
عمــان، وبنــك عــودة، والبنــك اإلســالمي.

الجمعيــة االســتهالكية: توفــر بعــض الســلع 
والمــواد والحاجــات الضرورية.

مجمــع يرمــوك مــول االســتثماري: ســوق 
اســتثماري يتكــون مــن ثالثــة طوابــق و)66( 

مخزنــا.

أنشــئ  اليرمــوك:  جامعــة  صحــي  مركــز 
ــام 1995،  ــز فــي الحــرم الجامعــي ع المرك
العالجيــة  الخدمــات  لتقديــم  وذلــك 
والصحيــة لموظفــي الجامعــة والمنتفعيــن 
والطلبــة، وتــم إبــرام اتفاقيــة بيــن وزارة 
الصحــة وجامعــة اليرمــوك مــن أجــل هــذه 

الغايــة.
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منهجية إعداد الخطة االستراتيجية

تــم إعــداد الخطــة االســتراتيجية لجامعــة اليرمــوك وفقا لألجندة الوطنية: محــور تطوير التعليم العالي والبحث العلمي 
واإلبداع، واالســتراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي، كما تأتي ترجمًة لرؤية الجامعة ورســالتها.

وقــد تــّم مراجعــة، وتحليــل ظــروف العمــل الداخليــة والخارجيــة للجامعــة وبيئتهــا، لتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة 
والفــرص والتهديــدات، ُثــم جــرى تحديــد المحــاور االســتراتيجية للخطــة، وتحديــد الغايــات واألهــداف االســتراتيجية، 
واإلجــراءات التنفيذيــة الالزمــة لتحقيــق هــذه األهــداف، وتحليــل الفجــوة بيــن الغايــات المطلــوب تحقيقهــا وبيــن 

نتائــج تحليــل البيئــة الخارجيــة والداخليــة؛ وذلــك لتحديــد مــا هــو مطلــوب لتطويــر الجامعــة.

وقد تم اتباع الخطوات التالية في إعداد الخطة:

الرئيــس للشــؤون •  نائــب  الجامعــة، وعضويــة  رئيــس  برئاســة  الخطــة االســتراتيجية  إعــداد  لجنــة  تشــكيل 
األكاديميــة، وخمســة مــن أعضــاء هيئــة التدريــس المشــهود لهــم بالخبــرة والكفــاءة والمعرفــة فــي شــؤون 

التخطيــط االســتراتيجي للتعليــم العالــي.

تجميع البيانات حول مختلف شؤون الجامعة، وتحليل واقع كلياتها ودوائرها ومراكزها.• 

تحليــل ظــروف العمــل الداخليــة والخارجيــة للجامعــة وبيئتهــا، لتحديــد نقــاط الضعــف والقــوة والفــرص • 
والتحديــات.

تحديد محاور الخطة االستراتيجية.• 

تحديد هيكل الخطة االستراتيجية.• 

االتفاق على الصياغات األولية لرؤية الجامعة ورسالتها وغاياتها وأهدافها االستراتيجية.• 

تحليل الفجوة بين الغايات المطلوب تحقيقها وبين نتائج تحليل البيئة الخارجية والداخلية.• 
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فريـــــق الخطــــــة االستـراتيجيـــة

تحديــد األنشــطة التنفيذيــة الالزمــة لتحقيــق األهــداف االســتراتيجية للجامعــة، وتحديــد إطارهــا الزمنــي، • 
والجهــة المســؤولة عــن تنفيذهــا، ومــا تحتاجــه مــن مــوارد، باإلضافــة إلــى تحديــد مخرجاتهــا، ومؤشــرات 

ــاس إنجازهــا. قي

ــس •  ــس البحــث العلمــي، ومجل ــة، ومجل ــات واألقســام األكاديمي ــس الكلي ــى مجال ــرح الخطــة عل عــرض مقت
ــة الراجعــة. ــى التغذي ــا للحصــول عل الدراســات العلي

عقد مجموعة من ورش العمل المتخصصة حول محاور الخطة المختلفة.• 

تعديل الخطة وفق نتائج التغذية الراجعة وورش العمل المتخصصة.• 

عرض مقترح الخطة على المجالس المختصة لمناقشتها وإقرارها.• 

وضــع آليــة لمراقبــة تنفيــذ الخطــة االســتراتيجية بشــكل دوري ومنتظــم، بحيــث يتــم إعــداد تقريــر نصــف • 
ســنوي حــول  تقــدم تنفيــذ الخطــة وفــق مؤشــرات األداء المقــررة. 

أ.د. رفعت الفاعوري/ رئيس جامعة اليرموك/ رئيسًا

أ.د. زياد السعد/ نائب الرئيس للشؤون األكاديمّية/ نائبًا

أ.د. عدنان العتوم/ كلية التربية/ عضوًا

أ.د. موفق العموش/ كلية الحجاوي للهندسة التكنولوجّية/ عضوًا

أ.د. أمل نصير/ كلية اآلداب/ عضوًا

أ.د. أمجد الناصر/ كلية العلوم/ عضوًا

د. إسام العزام/ كلية االقتصاد والعلوم اإلدارّية/ عضوًا
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العناصر الرئيسية للخطة االستراتيجية لجامعة اليرموك

1 - رؤية الجامعة

الرؤية

تكونــت رؤيــة الجامعــة عبــر تجــارب أربعيــن ســنة مــن التميــز األكاديمــي عاشــتها الجامعــة منــذ تأسيســها 
عــام 1976, وتعكــس الرؤيــة مــا تريــد أن تكــون عليــه الجامعــة فــي عــام 2020. والرؤيــة مبنيــة علــى 
الفهــم الصحيــح للواقــع المحيــط بالجامعــة، والتحديــات التــي تواجههــا، وتطلعــات كل الفئــات المؤثــرة 
والمتأثــرة بأنشــطة الجامعــة المختلفــة, إضافــة إلــى مجموعــة مــن القيــم التــي تميــز جامعــة اليرمــوك.

الريــادة والتميــز فــي مجــاالت التعليــم والبحــث العلمــي  
مكانــة  اليرمــوك  جامعــة  لتتبــوأ  المجتمــع؛  وخدمــة 

مرموقــة أردنيــًا وإقليميــًا وعالميــًا.
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2 - رسالة الجامعة

الرسالة

ــه, والرســالة مــن هــذا  ــذي أنشــئت الجامعــة مــن أجل تعكــس رســالة الجامعــة الســبب األساســي ال
المنطلــق تعكــس األنشــطة والبرامــج والخدمــات التــي تســعى الجامعــة إلــى تقديمهــا، والوســائل 

التــي يمكــن مــن خالهــا تحقيــق رؤيتهــا.

إعــداد الكفــاءات العلميــة فــي مختلــف حقــول العلــم 
والمعرفــة مــن خــال تقديــم تعليــم متميــز،  وإنتــاج 
بحــث علمــي إبداعــي يخــدم المجتمــع ويســهم فــي بناء 
اقتصــاد المعرفــة مــن خــال إيجــاد بيئــة جامعيــة محفــزة 
لإلبــداع، ومــن خــال حريــة الفكــر والتعبيــر واالســتجابة 

ــات المجتمــع والتطــور العلمــي.  لمتطلب
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القيم الحاكمة للجامعة
يتطلــب نجــاح الخطــة االســتراتيجية  للجامعــة تحديــد مجموعــة مــن القيــم الحاكمــة التــي تمثــل المنطلــق 
األساســي الحاكــم لســلوكيات أبنــاء الجامعــة كافــة، غيــر أن مجــرد تحديــد تلــك القيــم ال يعــد كافيــًا فــي 
حــد ذاتــه لتحقيــق الخطــة، فــال بــد لتلــك القيــم مــن عمليــات تدعيــم مســتمرة لكــي تتحــول مــن مجــرد 
شــعارات إلــى أفعــال قويــة ومؤثــرة وإلــى أســاس متيــن للتعامــالت الجامعيــة للمســتويات كافــة. 

ويمثــل التميــز األكاديمــي المحــور الرئيــس للقيــم الحاكمــة للجامعــة، وهــذه القيــم هــي:

االلتــزام االجتماعــي واألخالقــي: تســعى جامعــة اليرمــوك إلــى تحقيــق أعلــى مســتويات . 1
ــدال والمســاواة بمــا يتماشــى  ــم الوســطية واالعت ــزام االجتماعــي واألخالقــي، وترســيخ قي االلت
مــع تعاليــم الديــن اإلســالمي الحنيــف، والعــادات والتقاليــد العربيــة األصيلــة، والمثــل اإلنســانية 

العليــا.

االنتمــاء: تســعى الجامعــة جاهــدة إلــى تحقيــق أعلــى مســتويات االنتمــاء الوطنــي الصــادق . 2
ــة العامــة فــوق كل  ــة، ووضــع المصلح ــروح الوطني ــز ال ــق: تعزي ــن فيهــا عــن طري لطلبتهــا والعاملي

المصالــح الشــخصية.

الرؤيــة العالميــة: تتبنــى الجامعــة رؤيــة عالميــة مــن حيــث المبــادئ والمعاييــر اإلنســانية العالميــة، . 3
وتســعى إلــى التفاعــل اإليجابــي مــع جميــع الثقافــات، وفتــح أبــواب التعــاون مــع جميــع الجامعــات 

والمراكــز البحثيــة العالميــة المتميــزة. 

ــة، . 4 ــة المختلف ــق الشــمولية فــي تكامــل أشــكال المعرف ــى تحقي ــة إل ــمولية: تســعى الجامع الش
ــا. ــز عليه ــة التــي ترك ــات البحثي ــة التخصصــات واالهتمام وتوســيع رقع
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ــة . 5 ــر العملي ــى تطوي ــا إل ــة المســتوى، ســاعية دائًم ــة رفيع ــر تربوي ــة بمعايي ــزم الجامع ــودة: تلت الج
التعليميــة والبحــث العلمــي وخدمــة المجتمــع وفــق أرفــع مســتويات الجــودة والنوعيــة.

مكافــأة األداء المتميــز والمســاءلة: تؤمــن الجامعــة  بــأن الســلوك اإليجابــي والتميــز ألعضــاء . 6
أســرة الجامعــة جميعهــا ال بــد أن ُيدعــم مــن خــالل خطــط الجامعــة لمكافــأة األداء المتميــز للعامليــن 
ــل نظــام مســاءلٍة للعامليــن، وخصوصــا القيــادات  فيهــا. وبالقــدر نفســه فــإن الجامعــة ســوف ُتَفعِّ

األكاديميــة واإلداريــة.

وتؤكــد . 7 اآلخريــن،  مــع  والتفاعــل  االنفتــاح  الجامعــة  تشــجع  األكاديميــة:  والحريــة  الشــفافية 
األكاديميــة. والحريــة  والنزاهــة  العــدل  بقيــم  اهتمامهــا 

الالمركزيــة: تؤمــن الجامعــة بضــرورة أن تشــارك أطــراف الجامعــة جميعهــا فــي عمليــة صنــع القــرار . 8
واتخــاذه. ويتحقــق ذلــك مــن خــالل تدعيــم القــرارات علــى مســتويات األقســام والكليــات والوحــدات 

اإلداريــة والطلبــة. وتدعــم الجامعــة التوجــه نحــو مزيــد مــن الالمركزيــة فــي صنــع القــرار واتخــاذه.

المؤسســة المتعلمــة: تؤمــن الجامعــة بــأن التقــدم الملمــوس ال يتحقــق  إال مــن خــالل تعديــل . 9
الممارســات الجامعيــة الســتيعاب تطــورات العلــم والتكنولوجيــا الحديثــة وتطبيقاتهــا فــي مجــاالت 

التدريــس والبحــث العلمــي. 
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تحليل واقع الجامعة الحالي  )نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص(

نقاط القوة
موقع الجامعة االستراتيجي في قلب محافظة إربد ثاني أكبر تجمع سكاني في المملكة.• 
تضم الجامعة أعضاء هيئة تدريس مؤهلين خريجي جامعات عالمية مرموقة.• 
ــات •  ــع  مؤسســات وجامع ــة م ــة والعلمي ــات األكاديمي ــة بشــبكة واســعة مــن العالق ــط الجامع ترتب

ــة.  ــة ودولي إقليمي
تمتلــك الجامعــة مكتبــة متميــزة وهــي األكبــر علــى مســتوى األردن، كمــا تمتلــك المكتبــة مركــز • 

التميــز المعنــي بتوفيــر قواعــد البيانــات للجامعــات األردنيــة االعضــاء .
اللغة اإلنجليزية هي لغة التدريس في العديد من التخصصات في الجامعة.• 
توفــر البنيــة التحتيــة مــن مبــان وقاعــات ومختبــرات وأجهــزة ووســائل ومرافــق تعليميــة فــي أكثــر • 

الكليــات.
جودة بعض برامج الجامعة وندرة بعضها اآلخر.• 
ر مستوى جيدا من مكونات البنية التحتية لتقنية المعلومات.•  ُتَوفِّ

نقاط الضعف
ضعف مستوى الخريجين في عدد من التخصصات.• 
ضعف عالقة الجامعة مع الخريجين.• 
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ضعف المواءمة بين متطلبات سوق العمل وكفايات خريجي الجامعة.• 
عدم سيطرة الجامعة على اعداد ونوعية الطلبة المقبولين.• 
ضعف الطالب عموما في اللغة العربية واللغة اإلنجليزية.• 
ضعف التدريب العملي والتطبيقي في معظم التخصصات.• 
ضعف مواكبة التطور في أساليب وطرق التدريس والتقنيات التدريسية والتقويم الحديثة.• 
انخفاض عدد رواد المكتبة.• 
ضعف العالقة بين الجامعة والمجتمع.• 
عــدم وضــوح أولويــات البحــث العلمــي فــي الجامعــة، وعــدم وجــود خطــة بحثيــة علــى مســتوى • 

الجامعــة ومســتوى الكليــات.
غياب التخطيط االستراتيجي على مستوى الكليات.• 
عدم وجود خطة طويلة األجل لتوفير أعضاء هيئة تدريس ذوي كفاءة عالية.• 
عدم توفر نظام للحوافز لتشجيع اإلبداع واالبتكار.• 
ضعف أداء الجهاز اإلداري والفني في الجامعة.• 
ضعف الموارد المالية للجامعة. • 
عدم جاذبية نظام الرواتب والحوافز في الجامعة.• 
تردي مستوى البنية التحتية للجامعة وضعف أعمال الصيانة.• 
تسرب الكفاءات المؤهلة من الجامعة.• 



25

الفرص
توافــر فــرص للحصــول علــى تمويــل لمشــاريع البحــث العلمــي والتطويــر المؤسســي مــن جهــات • 

خارجيــة مانحــة.
توافر الفرص للحصول على تمويل لمشاريع الجامعة الرأسمالية من جهات خارجية وداخلية.• 
اهتمام القطاع الخاص بالدخول في شراكات مع الجامعة.• 
فرصة استثمار موقع الجامعة للقيام بمشاريع استثمارية ترفد الجامعة بموارد مالية إضافية.• 
زيادة اإلقبال على برامج الدراسات العليا.• 
ارتفاع الطلب على التدريب واالستشارات التي يمكن للجامعة المشاركة فيها.• 

التحديات
زيــادة حــدة المنافســة علــى المســتويين الوطنــي واإلقليمــي فــي مجــال التعليــم الجامعــي مــن • 

حيــث عــدد الجامعــات، ونوعيــة البرامــج التــي تقدمهــا هــذه الجامعــات. ويتمثــل التحــدي الحقيقــي 
ــذي يعــد  ــج العربــي ال ــر الــذي شــهده قطــاع التعليــم العالــي فــي منطقــة الخلي فــي التطــور الكبي

ســوقا تقليديــة لعــدد كبيــر مــن خريجــي جامعــة اليرمــوك.
تنامي الطلب على التعليم الجامعي بكافة مراحله وفي كافة التخصصات .• 
تبنــي الدولــة فلســفة جــودة التعليــم العالــي ومــا صاحــب ذلــك مــن إنشــاء هيئــة االعتمــاد التــي • 

ــر ملزمــة لالعتمــاد والجــودة. حــددت معايي
التقدم الهائل في تكنولوجيا المعلومات وتكنولوجيا التعليم.• 
والمعــارف •  المهــارات  حيــث  مــن  الخريــج  المتعلقــة بمواصفــات  العمــل  تغيــر متطلبــات ســوق 

والقــدرات.
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االهداف االستراتيجية

تحقيقًا لرؤية الجامعة ورسالتها تم تحديد األهداف االستراتيجية التالية:

ــر الجامعــة باتجــاه مفهــوم الجامعــة الشــاملة، وبمــا يتناســب مــع رســالة الجامعــة . 1 اســتكمال تطوي
وأهدافهــا، وحاجــات الســوق المحلــي واإلقليمــي والعالمــي، ومتطلبــات التنميــة المســتدامة.

إعــداد خريــج ذي جــودة عاليــة، مؤهــل علميــًا وتطبيقيــًا، ويمتلك القــدرات إلنتاج المعرفة والمنافســة . 2
فــي ســوق العمــل، والمســاهمة الفّعالــة في تنميــة المجتمع.

االرتقاء بالبحث العلمي  في الجامعة نحو المعايير العالمية.. 3

إعــداد طالــب جامعــي يتمتــع بالحــس الوطنــي واالنتمــاء ليكــون عضــوا فاعــال ومنتجــا فــي المجتمــع، . 4
الكتابيــة  والمهــارات  االتصــال  ومهــارات  المعرفيــة،  والعلــوم  التطبيقيــة،  المهــارات  ويمتلــك 

ــه لســوق العمــل. والشــفوية، بمــا يكفــل جاهزيت

الوصــول إلــى التميــز فــي العمليــة التعليميــة، ورفــع مســتوى مخرجاتهــا لتلبيــة احتياجــات المجتمــع . 5
المحلــي، واالهتمــام بجــودة البحــث العلمــي فــي الجامعــة، والتميــز بمســتوى الدقــة والشــفافية 

فــي األعمــال اإلداريــة.

ــرات مــن أجــل . 6 ــادل الخب ــة، وتب ــة العالمّي ــز العلمّي ــة مــع الجامعــات والمراك تعميــق العالقــات الخارجّي
ــة فــي مســيرة الجامعــة ورؤيتهــا المســتقبلّية. ــم العالمّي تحقيــق قي

تطويــر الكادريــن األكاديمــي واإلداري فــي الجامعــة وتأهيلهمــا عبــر تلبيــة حاجاتهمــا مــن  التعليــم  . 7
والتدريــب المســتمرين، فــي ظــل متغيــرات البيئــة الداخليــة والخارجيــة، إذ إن العنصــر البشــري هــو 

األســاس فــي التنميــة والتطويــر.

تطوير الجهاز اإلداري في الجامعة. . 8
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األهداف االستراتيجية

إعداد خريج ذي جودة 
عالية

تطوير وتأهيل الكادر 
األكاديمي واإلداري

االرتقاء بالبحث العلمي 
نحو في الجامعة المعايير 

العالمية

الوصول إلى التميز في 
العملية  التعليمية ورفع 

مستوى مخرجاتها

رفع مستوى الشراكة 
المستدامة بين الجامعة 

ومؤسسات المجتمع المحلي

استكمال تطوير الجامعة 
باتجاه مفهوم الجامعة 

الشاملة

إعداد طالب جامعي يتمتع 
بالحس الوطني واألنتماء

تعميق العاقات الخارجية 
مع  الجامعات والمراكز 

العلمّية العالمية
تعزيز الموقف 
المالي للجامعة

تطوير الجهاز 
اإلداري

رفــع مســتوى الشــراكة المســتدامة بيــن الجامعــة ومؤسســات المجتمــع المحلــي لضمــان وصــول . 9
رســالة التعليــم الجامعــي المجتمعــي.

وفــق خططهــا . 10 وأدوارهــا  أداء وظائفهــا  علــى  قــادرة  لتكــون  للجامعــة  المالــي  الموقــف  تعزيــز 
االســتراتيجية، وتحقيــق االســتقالل المالــي واإلداري الكامــل الــذي يســمح بتحقيــق التميــز واإلبــداع 

ــا. فــي مخرجاته
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محاور
الخطة االستراتيجية

محور استحداث الكليات والبرامج األكاديمية. 1
محور البرامج والخطط الدراسية. 2
محور البحث العلمي. 3
محور الطلبة. 4
محور إدارة الجودة. 5
محور العالمية. 6
محور الموارد البشرية. 7
محور التطوير اإلداري   . 8
محور المسؤولية المجتمعية. 9

المحور المالي. 10
محور البنية التحتية. 11
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محور استحداث الكليات والبرامج األكاديمية

الهدف االستراتيجي

األهـــداف الفرعية:

اســتكمال تطويــر الجامعــة باتجــاه مفهــوم الجامعــة الشــاملة، وبما يتناســب 
مــع رســالة الجامعــة وأهدافهــا، وحاجــات الســوق المحلــي واإلقليمــي 

ــة المســتدامة. ــات التنمي والعالمــي، ومتطلب

أوال: اســتحداث كليتــي: التمريــض، والعلــوم الطبيــة المســاندة، وقســمي: المســاقات الخدميــة 
للمتطلبــات األختياريــة.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

وضع الهيكل التنظيمي للكليات المنوي استحداثها.. 1

وضــع الخطــط الدراســية للبرامــج المنــوي إنشــاؤها فــي الكليــات/ االقســام الجديــدة الجديــدة وفــق . 2
دليــل اســتحداث البرامــج الدراســية فــي الجامعــة.

توفير البنية التحتية والتجهيزات العلمية والمختبرات التعليمية المطلوبة.. 3

ترخيص الكليات الجديدة.. 4

رفد الكليات/ االقسام الجديدة بأعضاء هيئة التدريس وفق أسس ومعايير االعتماد.. 5

رفد الكليات بأعضاء هيئه تدريسية من خالل وضع خطط استقطاب وابتعاث.. 6

عقد اتفاقيات شراكة مع الجهات ذات العالقة لتوفير البيئة التطبيقية والتدريبية للطلبة.. 7

اعتماد الكليات والبرامج الجديدة.. 8
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ثانيا: استحداث برامج أكاديمية نوعية لتلبية احتياجات السوق، ومن ذلك:

برنامــج ماجســتير فــي اإللكترونيــات الطبّيــة، وبرنامــج بكالوريــوس فــي الهندســة الميكانيكيــة فــي . 1
كليــة الحجــاوي للهندســة التكنولوجيــة.

ــة(، . 2 برامــج ماجســتير فــي: )هندســة البرمجيــات، نظــم معلومــات الرعايــة الصحيــة، األنظمــة الذكي
ــات، شــبكات وأمــن المعلومــات، علــوم المعلومــات( وبرامــج بكالوريــوس فــي: )هندســة البرمجي

فــي كليــة تكنولوجيــا المعلومــات وعلــوم الحاســوب.

برنامجا ماجستير في: )علم المتاحف، األنثروبولوجيا الجنائية( في كلية اآلثار واألنثروبولوجيا.. 3

برنامــج دكتــوراه فــي أصــول الفقــه، وبرنامــج بكالوريــوس فــي اإلمامــة والوعــظ فــي كليــة الشــريعة . 4
والدراســات األسالمية.

برنامجا ماجستير في: )القانون العام، القانون الخاص( في كلية القانون.. 5

برنامج دكتوراه في األحصاء التطبيقي في كلية العلوم.. 6

برنامجــا ماجســتير فــي: )العلــوم السياســية، التنميــة السياســية(, وبرنامجــا بكالوريــوس فــي: . 7
)الخدمــة األجتماعيــة، اللغــة التركيــة( فــي كليــة اآلداب.

برنامج ماجستير في اإلدارة الصحية في كلية الطب.. 8

ــي، . 9 ــم العال ــة، إدارة التعلي ــة المهني ــم، التربي ــات التعلي ــة الخاصــة، تقني ــوراه فــي:) التربي برامــج دكت
القيــادة(، وبرامــج ماجســتير فــي: )التربيــة االبتدائيــة، رعايــة الطفولة المبكــرة، إدارة رياض األطفال(، 

وبرنامــج بكالوريــوس فــي التربيــة الخاصــة فــي كليــة التربيــة.

برنامج بكالوريوس في إدارة الطعام والشراب في كلية السياحة والفنادق.. 10
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برنامج دكتوراة في التربية الرياضية في كلية التربية الرياضية.. 11

 برنامج ماجستير في )Logistics( في كلية االقتصاد والعلوم االدارية.. 12

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

وضــع الخطــط الدراســية للبرامــج المنــوي إنشــاؤها وفــق دليــل اســتحداث البرامــج الدراســية فــي . 1
الجامعــة.

توفير البنية التحتية والتجهيزات العلمية والمختبرات التعليمية المطلوبة.. 2

ترخيص البرامج الجديدة.. 3

رفد البرامج الجديدة بالطاقم اإلداري والفني وفق أسس ومعايير االعتماد.. 4

رفد البرامج الجديدة  بأعضاء هيئه تدريسية من خالل وضع خطط استقطاب وابتعاث.. 5

عقد اتفاقيات شراكة مع الجهات ذات العالقة لتوفير البيئة التطبيقية والتدريبية للطلبة.. 6

اعتماد البرامج الجديدة.. 7
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محور البرامج والخطط الدراسية

الهدف االستراتيجي

األهـــداف الفرعية:

ويمتلــك  وتطبيقيــًا،  علميــًا  ومؤهــل  عاليــة،  جــودة  ذي  خريــج  إعــداد 
الخصائــص إلنتــاج المعرفــة والمنافســة فــي ســوق العمــل، والمســاهمة 

الفعالــة فــي تنميــة المجتمــع.

أوال: بنــاء خطــط دراســية لكافــة البرامــج األكاديميــة التــي تقدمهــا الجامعة تتــواءم مع الحاجــات الحقيقية 
لســوق العمــل المحلــي واإلقليمــي، وتواكــب االتجاهــات الحديثــة فــي التعليــم العالــي، والتطــور 

التكنولوجــي والتقنــي المتســارع، وبمــا يلبــي معاييــر ضبــط الجــودة واالعتمــاد الوطنــي والدولــي.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تعديــل الخطــط الدراســية فــي الجامعــة وفــق التوجهــات الحديثــة فــي التعليــم العالــي لتتمركــز . 1
حــول الطالــب بــدال مــن المــدرس، وعلــى مخرجــات تعلــم واضحــة ومحــددة قابلــة للقيــاس بــدال مــن 

األهــداف.

تصميــم الخطــط الدراســية بحيــث تــوازن بيــن إكســاب الطالــب المســتوى المطلــوب مــن المعرفــة . 2
والفهــم، والمهــارات الذهنيــة )التفكيــر واإلبــداع(، والمهــارات التطبيقيــة والمهنيــة، والمهــارات 

العامــة والقابلــة للنقــل.

تصميــم الخطــط الدراســية بحيــث تتــواءم مخرجاتهــا مــع احتياجــات الســوق المحلــي واإلقليمــي . 3
اســتنادا إلــى دراســات مســحية تحليليــة.  
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إجــراء مراجعــة دورّيــة للبرامــج والخطــط الدراســية يتــم مــن خاللهــا معالجــة نقــاط الضعــف ومواطــن . 4
التطــورات  يواكــب  وبمــا  والبرامــج،  الخطــط  لتلــك  المســتمر  التطويــر  يضمــن  بشــكل  الخلــل 

والمســتجدات علــى الســاحة المحليــة واإلقليميــة والعالميــة.

تطوير نظام تقييم ذاتي لمخرجات التعليم. . 5

ــة فــي الجامعــة وفــق برنامــج . 6 ــى البرامــج األكاديمي ــة عل ــة والدولّي ــر االعتمــاد المحلي ــق معايي تطبي
زمنــي محــدد.

ــات  ــر التقني ــم فــي مجــال التدريــس الجامعــي وتوفي ــة التطــور التكنولوجــي فــي العال ــا: مواكب ثاني
ــس. ــة للتدري والوســائل الحديث

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

إنشاء المختبرات التدريسية وتحديثها.. 1

توفير الكتب والمراجع من خالل مركز بيع الكتب والمكتبة وقواعد البيانات األلكترونية العالمية.. 2

ثالثا: االرتقاء بالهيئة التدريسية في الجامعة لتحقيق التميز في مجاالت التدريس.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تصميــم وتنفيــذ برنامــج تدريبــي لتطويــر القــدرات التدريســية والعلميــة ألعضــاء هيئــة التدريــس، . 1
وضمــان اطالعهــم علــى التطــورات الحديثــة فــي طــرق وأســاليب التدريــس والتقييــم الحديثــة.
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تطويــر معاييــر التقييــم والقيــاس لتقييــم أداء أعضــاء هيئــة التدريــس، ووضع نظام حوافز تشــجيعية . 2
للتميــز فــي التدريس. 

تعديــل تعليمــات الترقيــة ألعضــاء هيئــة التدريــس بحيــث يتــم تخصيــص وزن محدد لألداء التدريســي . 3
ضمــن شــروط الترقية.

إنشــاء ملــف تدريســي لــكل عضــو هيئــة تدريــس فــي الجامعــة يوثــق مــا أنجــزه عبــر الســنوات . 4
الســابقة بشــكل تراكمــي.

رابعــا: الوصــول إلــى المســتويات العالميــة المقبولــة فــي نســبة أعضــاء هيئــة التدريــس إلــى الطلبــة 
فــي كافــة برامــج الجامعــة وتخصصاتها.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

ــا بمــا يتوائــم مــع البنيــة التحتيــة للوصــول . 1 تقليــل أعــداد طلبــة البكالوريــوس فــي الجامعــة تدريجي
ــام 2020م. ــول ع ــة بحل ــب وطالب ــي )25000(  طال ــى حوال إل

تعييــن أعضــاء هيئــة تدريــس، وخصوصــا فــي التخصصــات التــي تعانــي مــن نقــص فــي الكــوادر . 2
التدريســية، وبمــا يحقــق معاييــر االعتمــاد الوطنــي.

تطوير معايير وآليات تعيين أعضاء الهيئة التدريسية. . 3

اســتقطاب أعضــاء هيئــة التدريــس مــن خريجــي الجامعــات العالميــة المتميــزة عبــر نظــام حوافــز . 4
خــاص.

تفعيل نظام نشط البتعاث أوائل الطلبة إلى جامعات عالمية مرموقة.. 5
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خامســا: تطويــر نظــام تقييــم أداء الطلبــة؛ لضمــان جــودة مخرجــات برامــج الجامعــة، وتحقيــق معاييــر 
االعتمــاد، وتحضيــر الطلبــة المتحــان الكفايــة الجامعيــة.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تطويــر نظــام االمتحانــات والعالمــات فــي الجامعــة بحيــث يصبــح قــادرا علــى القيــاس الفعــال لمــدى . 1
تحقيــق الطالــب لمخرجــات التعلــم للمســاق التدريســي.

تطوير نظام لتقييم مخرجات التعلم للطلبة على مستوى البرامج.. 2

استخدام النتائج كتغذية راجعة لتحسين مستوى البرامج التدريسية في الجامعة.. 3

سادسا: التوسع واالرتقاء بمستوى برامج الدراسات العليا في الجامعة وضمان جودة مخرجاتها.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تحديــث الخطــط الدراســية لبرامــج الدراســات العليــا وفــق التوجهــات الحديثــة، ومواكبــة آخــر التطورات . 1
التكنولوجيــة، وبمــا يحقــق معاييــر االعتمــاد المحلــي والدولي.

وضع معايير لتحسين جودة مخرجات الدراسات العليا.. 2

تطوير معايير لتقييم برامج الدراسات العليا لضمان جودتها. . 3

زيادة عدد البرامج المشتركة مع جامعات عالمية.. 4

توجيــه رســائل الماجســتير والدكتــوراه نحــو القضايــا المعاصــرة مــن خــالل فتــح قنــوات االتصــال مــع . 5
القطاعــات الحيويــة بالمجتمــع.

زيادة أعداد الطلبة األجانب في برامج الدراسات العليا.. 6
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محور البحث العلمي

الهدف االستراتيجي

األهداف الفرعية:

االرتقــاء بالبحــث العلمــي  فــي الجامعــة  نحــو المعاييــر العالميــة عبــر توفيــر 
ــة  ــة الوطني ــات التنمي ــه باحتياج ــط مخرجات ــة، ورب ــة والفني ــه المادي متطلبات

مــع التركيــز علــى احتياجــات المجتمــع المحلــي.

أوال: تحقيق االستفادة القصوى من مخصصات البحث العلمي في موازنة الجامعة.
اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

1.  إعــادة هيكلــة دعــم البحــث العلمــي فــي الجامعــة بحيــث يتــم إنشــاء 5 برامــج بحثيــة، لــكل منهــا 
أهدافــه وشــروطه الخاصــة، وهــي:

     أ- مشروع دعم األبحاث الخاصة بأعضاء هيئة التدريس الجدد. 
     ب- مشروع دعم البحث العلمي للتخصصات المتداخلة الذي تشارك به كليتان فأكثر. 

     ج- مشروع البحوث التطبيقية والبحوث الخاصة بتلبية احتياجات المجتمع.
     د- مشروع بحوث طلبة الدراسات العليا.

     هـ- مشروع البحوث المشتركة مع القطاع الخاص. 
2.  إنشاء وحدة مختبرات بحثية مركزية في الجامعة.

3.  وضع نظام حوافز مادية  لتشجيع النشر العلمي في المجالت العلمية العالمية المرموقة.
4.  تعديــل تعليمــات الترقيــة العلميــة فــي الجامعــة بمــا يشــجع النشــر العلمــي فــي المجــالت العلميــة 

العالميــة المرموقــة.
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ثانيا: زيادة نسبة المشاريع العلمية الممولة من جهات مانحة خارجية. 

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:
إعــادة هيكلــة وحــدة المشــاريع الخارجيــة، وتفعيــل دورهــا، وتزويدهــا بالكــوادر المؤهلــة لتقديــم . 1

الدعــم الفنــي واللوجســتي للباحثيــن عنــد إعــداد مقترحــات المشــاريع، وفــي أثنــاء تنفيذهــا.
إنشــاء قاعــدة بيانــات مركزيــة توّفــر معلومــات عــن الجهــات المانحــة الخارجيــة وعــن مواعيــد وشــروط . 2

التقــدم لطلبــات دعــم المشــاريع للجهــات المانحــة.
الباحثيــن للحصــول علــى دعــم . 3 الجامعــة وبمــا يشــجع  العلميــة فــي  الترقيــة  تعديــل تعليمــات 

خارجيــة.  جهــات  مــن  لمشــاريعهم 
تفعيــل االتفاقيــات الموقعــة بيــن الجامعــة والجامعــات والمعاهــد العلميــة الخارجيــة بمــا يخــص . 4

البحــث العلمــي المشــترك وبرامــج تبــادل الباحثيــن.
إبــرام اتفاقيــات جديــدة مــع الجامعــات والمؤسســات العلميــة الخارجيــة؛ لتوفيــر فــرص البحــوث . 5

المشــتركة، وللتشــارك مــع هــذه الجامعــات والمؤسســات للتقــدم للجهــات المانحــة للحصــول علــى 
دعــم لمشــاريع مشــتركة.

دعــوة باحثيــن ذوي ســمعة عالميــة فــي مراكــز البحــث العلمــي المختلفــة لعقــد نــدوات ودورات . 6
وورش عمــل فــي الجامعــة.

عقــد مؤتمــر علمــي ســنوي للجامعــة لعــرض المشــاريع البحثيــة التــي تقــوم بهــا الجامعــة والممولــة . 7
منهــا أو مــن جهــات خارجيــة.

زيادة مخصصات المؤتمرات العلمية الخارجية، وتشجيع الباحثين للمشاركة فيها.. 8
إعــادة تفعيــل كرســي اليونســكو للدراســات الصحراويــة والحــد مــن التصحــر، وكرســي الشــيخ صالــح . 9

كامــل لالقتصــاد االســالمي، وكرســي باهانــج لالقتصــاد االســالمي، وإنشــاء كــراٍس علميــة جديــدة 
فــي الجامعــة.

إعادة تفعيل مركز الفيزياء النظرية، ووضع خطة بحثية سنوية له.  . 10
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ثالثــا: تحســين مســتوى أطروحــات الدكتــوراه ورســائل الماجســتير، وتوجيههــا نحــو التصــدي لقضايــا 
المجتمــع، واحتياجــات التنميــة الوطنيــة. 

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:
تعديــل تعليمــات الدراســات العليــا بمــا يحقــق تطويــر عمليــة تقييــم رســائل الماجســتير وأطروحــات . 1

الدكتــوراه، وإجــراءات إقرارهــا. 
توجيه مواضيع األطروحات للتصدي لمشكالت المجتمع وأولويات التنمية الوطنية.  . 2
التحــول التدريجــي إلــى مســار الرســالة مقابــل مســار االمتحــان الشــامل فــي كافــة برامــج الدراســات . 3

العليــا التــي تطرحهــا الجامعــة. 
تقديم جائزة ألفضل رسالة ماجستير وأفضل أطروحة  دكتوراه في كل عام جامعي.. 4
تشجيع نشر الرسائل واألطروحات المميزة ضمن برنامج خاص تشرف عليه عمادة البحث العلمي.. 5

التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني.  رابعا:  
اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

وضع معايير وآليات وأولويات التعاون والشراكة مع القطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني. . 1
زيادة عدد الحاضنات في الجامعة، وإنشاء حاضنة للمشروعات الصغيرة.. 2
انشاء مكتب لنقل وتسويق التكنولوجيا.. 3
عقد اتفاقيات شراكة بحثية مع قطاعي الصناعة واألعمال. . 4
إعادة هيكلة وتفعيل دور مركز الدراسات األردنية. . 5
تفعيل دور مركز دراسة الالجئين، وإعداد خطة بحثية سنوية.. 6
تفعيل الشراكة مع القطاع الخاص للحصول على تمويل لبعثات الطلبة المتميزين أكاديميا.. 7
حث الطلبة على تقديم مبادرات خالقة، واإلعالن عنها.. 8
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محور الطلبة

الهدف االستراتيجي

األهـــــداف الفرعية:

إعــداد طالــب جامعــي يتمتــع بالحــس الوطنــي واالنتمــاء ليكــون عضــوا 
فاعــال ومنتجــا فــي المجتمــع، ويمتلــك المهــارات التطبيقيــة، والعلــوم 
الكتابيــة  الناقــد والمهــارات  المعرفيــة، ومهــارات االتصــال والتفكيــر 

والشــفوية بمــا يكفــل جاهزيتــه لســوق العمــل.

أواًل: تضمين مفهوم المواطنة وتنمية الحس الوطني. 

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تضميــن مفهــوم المواطنــة والحس الوطني فــي مختلف البرامج األكاديمية.. 1

تكليــف الهيئــة األكاديميــة بالعمــل علــى تعزيــز الحــس الوطنــي لــدى الطلبــة مــن خــالل تخصيــص . 2
جــزء مــن وقــت المحاضــرة. 

عقــد ندوات وإعداد وتوزيع نشــرات ومطويــات توعوية وتثقيفية.. 3

تعزيــز روح المشــاركة الفاعلــة بيــن العاملين والطلبة في المناســبات الوطنية.. 4

وضــع خطــة وجــدول زمنــي لمجموعــة مــن األنشــطة الالمنهجيــة، وأنشــطة خدمــة المجتمــع، . 5
والعمــل التطوعــي علــى مســتويات القســم والكليــة والجامعــة.

المراجعة الدورية للخطط الدراســية، وتضمينها مســاق خدمة المجتمع.. 6

وضــع برامــج تهــدف لتحفيــز الطلبة للمشــاركة في البرامج التدريبية والنشــاطات الالمنهجية.. 7
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ثانيًا: متابعة شؤون الخريجين. 

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

إنشــاء قاعدة بيانات للخريجين على مســتوى القســم، الكلية، والجامعة. . 1

إنشــاء صفحــة للخريجين علــى مواقع التواصل االجتماعي. . 2

اإلعــالن للخريجيــن فــي وســائل اإلعــالم لزيــارة قواعــد بيانــات الخريجيــن وتعبئــة المعلومــات . 3
المطلوبــة.

تفعيــل دور قســم شــؤون الخريجيــن فــي عمــادة شــؤون الطلبــة للتواصــل مــع الخريجيــن للتعــرف . 4
إلــى احتياجاتهــم ومشــكالتهم، والتأكــد مــن مــدى مالءمــة مخرجــات التعليــم لســوق العمــل.

إقامة أيام ونشــاطات دورية للتوظيف على مســتوى الكلية والجامعة.. 5

عقــد ملتقــى دوري كل ســنتين لخريجي الجامعة.. 6

إنشــاء مكتب توظيف ) Career Office ( للخريجين في عمادة شــؤون الطلبة.. 7

ثالثًا: تبني الطلبة المتميزين ودعم المبدعين.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

وضــع حوافز الســتقطاب الطلبة المتميزين.. 1

توفيــر دعــم للطلبة المبدعين في األنشــطة الالمنهجية.. 2

وضــع سياســة لدعم وتبني الطلبــة المبدعين والرياديين.. 3
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رابعا: تقديم خدمات متميزة للطلبة.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

وضــع خطــة وبرنامــج زمنــي ألنشــطة ودورات فــي مهــارات االتصــال الشــفوي والكتابــي علــى . 1
ــة. ــة والجامع مســتويات الكلي

عقــد دورات تطوعيــة معنيــة باللغــة اإلنجليزيــة يقــوم بهــا ناطقــون باللغــة اإلنجليزيــة علــى مســتوى . 2
الكليــة والجامعة.

متابعــة الطلبــة المتعثرين أكاديميا.. 3

عقد نشــاطات ودورات معنية بأخالقيات البحث العلمي لدى طلبة الدراســات العليا.. 4

توفيــر نشــاطات للطلبــة ذوي االحتياجــات الخاصة إلبراز إبداعاتهــم األكاديمية والعلمية.. 5

توفير خدمة اإلرشــاد النفسي.. 6

توفير اإلرشــاد األكاديمي في كل قســم أكاديمي.. 7

التوســع ببرنامج تشــغيل الطلبة الحالي وإنشــاء برامج جديدة.. 8

توفيــر فــرص العمــل للطلبــة فــي المرافــق التجاريــة والصناعيــة والرياضيــة فــي المنطقــة المجاورة . 9
للجامعة.

تبنــي مبادرات الطلبة الخاّلقة.. 10

مســاعدة الطلبة في الحصول على ســكن طالبي مناســب.. 11
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محور إدارة الجودة

الهدف االستراتيجي

األهـــــداف الفرعية:

الوصــول إلــى التميــز فــي العمليــة التعليميــة، ورفــع مســتوى مخرجاتهــا 
لتلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي، واالهتمــام بجــودة البحــث العلمــي 
فــي الجامعــة، والتميــز بمســتوى الدقــة والشــفافية في األعمــال اإلدارية.

أوال: االلتزام بتطبيق معايير ضبط و ضمان الجودة في الجامعة.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

وضــع تعليمــات و إجــراءات واضحــة للجــودة فــي الجامعــة مــن خــالل تفعيــل قســم الجــودة فــي . 1
مركــز الجــودة وتطويــر أعضــاء هيئــة التدريــس.

تعزيــز إجــراءات التقييــم الذاتــي Self Assessment  لجميــع العاملين في الجامعة. 2

بنــاء قاعــدة معلومــات وإحصاء شــاملة لبرامج ضبــط وضمان الجودة في الجامعة.. 3

المراجعــة الدوريــة للتغذيــة الراجعــة مــن خــالل ابتــكار مؤشــر للرضــا خــاص بجامعــة اليرمــوك . 4
.»YUCSI«

ضمــان جــودة اإلجراءات اإلدارية فــي مختلف إدارات الجامعة.. 5

توفيــر مصــادر التعلــم وقواعــد البيانــات العلميــة المناســبة بمــا يخــدم البحــث العلمــي فــي . 6
الجامعــة.

إنشــاء مركز ريادي للبحث واالستشــارات )Research and Consultancy( في الجامعة. . 7
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ثانيا: تعزيز ثقافة الجودة في الجامعة.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تفعيل دور مســاعد العميد لشــؤون الجودة في جميع كليات الجامعة.. 1

تشــكيل لجان لضمان الجودة في الكليات واألقســام.. 2

إعطاء دورات مكثفة لمســاعدي العمداء لشــؤون الجودة حول ثقافة الجودة الجامعية.. 3

إعطــاء دورات تدريبيــة لجميــع العامليــن فــي الجامعة حول الجــودة وأهميتها في العمل اليومي.. 4

وضع لوحات إرشــادية في جميع كليات الجامعة تبرز الرؤية والرســالة واألهداف واألنشــطة.. 5

ــات . 6 ــراز النشــاطات والفعالي ــة إلب ــل الرئيســية للجامع ــرب مــن المداخ ــات إرشــادية بالق وضــع لوح
ــا إدارة الجامعــة. ــم به ــي تهت ــة الت اليومي

نشــر الرؤيــة والرســالة واألهــداف للجامعة في جميع مطبوعاتهــا )الورقية واإللكترونية(. . 7

إنشــاء موقــع إلكترونــي خــاص بــكل كليــة، وتطويــر الموقــع اإللكترونــي للجامعــة  ليعكــس مظاهــر . 8
الجــودة فيهــا.

ثالثا: التميز بالعملية التعليمية ومخرجاتها لتلبية حاجات السوق المحلي. 

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

اســتكمال إجــراءات االعتمــاد األكاديمي المحلي لجميــع التخصصات في الجامعة.. 1

الســير فــي إجــراءات الحصــول على االعتماد األكاديمي العالمي لبعــض التخصصات المتميزة.. 2

تفعيــل التدريــب )Traineeship( للطلبــة بالتعــاون مع القطــاع الخاص لبعض الكليات. . 3
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مســاعدة الطلبــة لالندمــاج بالعمليــة التعليميــة مــن خــالل وضــع آليــة لرفــع مســتوى الطلبــة . 4
.)At Risk Students( علميــا  المتعثريــن 

العمــل علــى تطويــر الخطط الدراســية بما يخدم متطلبــات المجتمع المحلي.. 5

العمــل علــى تطويــر ملــف المســاق بشــكل دوري بمــا يضمــن اســتمرارية العمليــة التعليميــة . 6
بجــودة عاليــة.

ــا، . 7 رفــع تصنيــف الجامعــة فـــــي القواعـــــــد العالميـــــــة مثــــل: )QS, ARWU, Shanghai( وغيرهـــ
مــن خــالل اشــتراك جميــع أعضــاء الهيئــة التدريســية  فــي محــركات المواقــع التــي تعنــى بنشــر 
 Scopus, Research Gate, Academia, Ideas, Google Scholar, مثــل:  العلمــي،  البحــث 

.Thomson Reuters

رابعا: ضبط الجودة في اإلجراءات اإلدارية. 

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تطويــر نظــام إلكترونــي لمعامــالت وملفات العامليــن والمبعوثين في الجامعة .. 1

تفعيــل نظــام أرقــام الملفــات الموحد في جميع الوحدات اإلدارية. . 2

رفع مســتوى الدقة والســرعة في العمل من خالل نظام زمني محدد إلنجاز المعامالت.. 3

إنشــاء نظام الشــكاوى واالقتراحات إلكترونيا على موقع الجامعة.. 4
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محور العالمية

الهدف االستراتيجي

األهداف الفرعية:

ــة  ــة العالمي ــة مــع الجامعــات والمراكــز العلمي تعميــق العالقــات الخارجي
وتبــادل الخبــرات مــن أجــل تحقيــق قيــم العالميــة فــي مســيرة الجامعــة 

ورؤيتهــا المســتقبلية.

أوال: تطوير برامج خدمية للطلبة األجانب المسجلين في برامج الجامعة المختلفة.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تفعيل أنشطة  نادي الطلبة األجانب في الجامعة.. 1

إقامة مهرجان سنوي للطلبة األجانب في الفصل الثاني من كل عام.. 2

تخصيص موقع إلكتروني للطلبة األجانب.. 3

وضع برامج استقبال وتعريف للطلبة األجانب )الجدد( لمرافق الجامعة وخدماتها وتعليماتها.  . 4

ثانيا: تسويق برامج الجامعة محليا وعالميا وإقليميا.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

ــرة القبــول والتســجيل وعمــادة الدراســات . 1 وضــع خطــة تســويقية للجامعــة وبرامجهــا مــن قبــل دائ
ــا والبحــث العلمــي بدايــة كل عــام مالــي. العلي
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مشاركة الجامعة في المعارض المحلية والدولية واإلقليمية لتسويق الجامعة.. 2

تخصيــص دليــل  إلكترونــي للطلبــة األجانــب المهتميــن بااللتحــاق بالجامعــة  باللغتيــن العربيــة . 3
.)PROSPECTIVE STUDENTS( الجامعــة  موقــع  علــى  واإلنجليزيــة 

ثالثا: إنشاء وحدة معنية بتفعيل العاقات والمشاريع الخارجية.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

إعادة هيكلة وحدة المشاريع الدولية ووحدة العالقات الخارجية.. 1

تفعيــل دور دائــرة العالقــات الدوليــة فــي عقــد االتفاقيــات، وتدريــب الباحثيــن علــى المشــاريع . 2
الدوليــة.

 تفعيل موقع الجامعة »اليرموك نحو العالمية«.. 3

رابعا: تبني سياسات وتعليمات تجذب وتشجع تبادل األساتذة، وتشجع المشاركات الخارجية. 

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين المتمّيزين.. 1

زيادة عدد المشاركات العلمية الخارجية في المؤتمرات الدولية.. 2

زيادة نسب تبادل الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.. 3
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محور الموارد البشرية

الهدف االستراتيجي

األهـــــداف الفرعية:

تطويــر الكادريــن األكاديمــي واإلداري فــي الجامعــة وتأهيلهمــا عبــر توفير 
حاجاتهمــا مــن  التعليــم  والتدريــب المســتمرين؛ لتحقيــق رؤيــة الجامعــة 
وأهدافهــا فــي ظــل متغيــرات البيئــة الداخليــة والخارجيــة، إذ إن العنصــر 

البشــري هــو األســاس فــي التنميــة والتطويــر.

أوال: تطوير وتأهيل الكادر األكاديمي في الجامعة.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

وضع برنامج تدريب فعال ألعضاء هيئة التدريس الستخدام تقنيات التعليم وأساليب التدريس الحديثة.. 1

وضع برنامج تدريب ألعضاء هيئة التدريس الستخدام أساليب التقويم الفعالة.. 2

وضــع برنامــج مكثــف لتحســين مهــارات اللغــة اإلنجليزيــة للــكادر األكاديمــي باعتمــاد جهــة محايــدة . 3
ــة. وذات ســمعة عالي

تشجيع العمل الجماعي بين أعضاء الهيئة التدريسية في العمل البحثي والمشاريع.. 4

المحافظة على أعضاء هيئة التدريس المميزين في الجامعة.. 5

التوسع في تبادل أعضاء هيئة التدريس مع الجامعات المرموقة.. 6

اجتياز امتحان الكفاية في اللغة العربية للمعينين الجدد.. 7
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 ثانيا: استقطاب الكفاءات األكاديمية المتميزة. 

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

وضع خطة قوى بشرية لتحديد االحتياجات الفعلية من أعضاء هيئة التدريس.. 1

وضع معايير أكاديمية عالية الختيار أعضاء هيئة التدريس.. 2

إعــادة النظــر فــي كافــة الحوافــز والمزايــا الوظيفيــة لجــذب كفــاءات جديــدة، فــي تخصصــات تحتاجهــا . 3
الجامعة.

تفعيل  نظام االبتعاث في كافة كليات الجامعة.. 4

استقطاب األردنيين على مقاعد الدراسة في الجامعات المرموقة لالبتعاث.. 5

رفع مخصصات المبعوثين على مقاعد الجامعة.. 6

ثالثا: تطوير الكادر اإلداري المتميز.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

وضع  برامج تدريبية تشمل المهارات اإلدارية والسكرتاريا واللغة اإلنجليزية والتقنيات الحديثة.. 1

وضع نظام حوافز مادية ومعنوية للموظف المتميز.. 2
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محور التطوير اإلداري

الهدف 
االستراتيجي

األهداف الفرعية:

تطويــر الجهــاز اإلداري فــي الجامعــة لتحقيــق رؤيتهــا مــن خــالل التوســع فــي 
ــار  ــة فــي اختي ــر موضوعي ــات، واعتمــاد معايي ــة وتفويــض الصالحي الالمركزي

المواقــع القياديــة تعتمــد علــى التنافســية والشــفافية والمســاءلة.

أوال: إعادة النظر بهيكلة الوحدات اإلدارية في الجامعة ومراجعتها بشكل دوري.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

مراجعة الهيكل التنظيمي الحالي للجامعة.. 1

تحديث وتطوير الوصف الوظيفي للمهام اإلدارية في جميع الوحدات اإلدارية في الجامعة.. 2

تصويب أوضاع العاملين في الجامعة في ضوء مؤهالتهم وخبراتهم وأدائهم الوظيفي.. 3

ثانيا: إعادة النظر بأساليب الحوكمة وتقييم األداء.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

اعتماد مبدأ الكفاءة والتميز في اختيار القيادات اإلدارية واألكاديمية.. 1

اعتماد الالمركزية في إدارة شؤون الجامعة.. 2
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اعتماد معايير نوعية في تقويم أداء العاملين في الجامعة.. 3

إعداد خطط تنفيذية سنوية للكليات والدوائر اإلدارية تنسجم مع الخطة االستراتيجية.. 4

تقديم تقارير دورية سنوية وكل 3 أشهر لكل وحدة إدارية في الجامعة.. 5

ثالثا: تعزيز الشفافية والتميز في العمل من خال المساءلة والحوافز.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

إعداد ملخصات إلنجازات الوحدات اإلدارية في الجامعة.. 1

تقييم جميع القيادات األكاديمية واإلدارية.. 2

تفعيل نظام الحوافز للعاملين في جميع وحدات الجامعة.. 3

تفعيل نظام التقييم الذاتي ألعضاء هيئة التدريس.. 4

منح جائزة للموظف المثالي في الجامعة.. 5
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محور المسؤولية المجتمعية

الهدف االستراتيجي

األهـــــداف الفرعية:

رفــع مســتوى الشــراكة المســتدامة بيــن الجامعــة ومؤسســات المجتمــع 
المحلــي لضمــان وصــول رســالة التعليــم الجامعــي المجتمعــي.

أوال: تعزيز التفاعل بين الجامعة و المجتمع المحلي. 

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية إلعطاء محاضرات عامة.. 1

دعوة الخبراء من المجتمع المحلي إلعطاء محاضرات متخصصة للطلبة في الجامعة.. 2

ــي . 3 ــى موقــع الجامعــة اإللكترون ــن، وإضافــة شــعاراتهم عل ــات للشــركاء المحليي ــدة بيان إنشــاء قاع
ــاح(. بوصفهــم )شــركاء النج

تسمية بعض القاعات التدريسية بأسماء مانحي الخدمات المتميزة للجامعة.. 4
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ثانيا: تعزيز أهمية المسؤولية المجتمعية في الجامعة. 

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تعديــل تعليمــات الترقيــة بحيــث يتــم تقييــم أعضــاء الهيئــة التدريســية حســب دورهــم فــي خدمــة . 1
المجتمــع. 

التوسع في البرامج التدريبية التي يقدمها مركز الملكة رانيا العبد الله. . 2

تعديــل الخطــط الدراســية بتضميــن مســاق عــام لخدمــة المجتمــع، وترســيخ مفهــوم المواطنــة . 3
الصالحــة.

توجيــه األبحــاث العلميــة ورســائل الماجســتير والدكتــوراه بحيــث تتضمــن حلــوال لمشــكالت المجتمــع . 4
المحلي.

ــا . 5 ــي منه ــي يعان ــول للمشــاكل الت ــات( حــول أفضــل الحل ــة أو اختراع ــة )بحثي إدراج مســابقات علمي
ــي. المجتمــع المحل
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المحور المالي

الهدف االستراتيجي

األهـــــداف الفرعية:

وظائفهــا  أداء  علــى  قــادرة  لتكــون  للجامعــة  المالــي  الموقــف  تعزيــز 
المالــي  االســتقالل  وتحقيــق  االســتراتيجية،  خططهــا  وفــق  وأدوارهــا 
ــداع فــي مخرجاتهــا. ــز واإلب ــق التمي ــذي يســمح بتحقي واإلداري الكامــل ال

أوال: تعزيز الموقف المالي للجامعة وزيادة الموارد الذاتية.
اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

االستثمار في صناديق الجامعة .. 1
االستثمار في ممتلكات الجامعة.. 2
تفعيل دور المشاريع الدولية.. 3
البحث عن مصادر المنح الخارجية والوقف.. 4
التوجه نحو الطاقة البديلة للتقليل من نفقات الجامعة/ فاتورة الطاقة.. 5

ثانيًا: تفعيل دور الخريجين في دعم برامج وخطط الجامعة التنموية.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تفعيل عمل قسم شؤون الخريجين بعمادة شؤون الطلبة.. 1
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ثالثــًا: تفعيــل دور مراكــز الجامعــة فــي تقديــم الخدمــات واالستشــارات والتدريــب للمجتمــع المحلــي 
واإلقليمــي.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

وضــع خطــة تنفيذيــة لمركــز الملكــة رانيــا  تتنــوع فيهــا الخدمــات المقدمــة للمجتمــع، وتراعــي حصــول . 1
الجامعــة علــى دخــل مالــي إضافــي.

إعادة تفعيل المركز األردني للتصميم، ووضع خطة تنفيذية للعام القادم.. 2
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محور البنية التحتية

الهدف االستراتيجي

األهـــــداف الفرعية:

إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة مرافق الجامعة وفق أفضل المعايير 
الهندسية.

المناســبة  والتقنيــة  التعليميــة  بالوســائل  وتزوديهــا  الصفيــة  القاعــات  تأهيــل  إعــادة   أوال: 
)القاعات القياسية(.

اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:
اجراء صيانة عامة للقاعات الصفية.. 1
تزويد القاعات الصفية باألثاث واألجهزة والمعدات الالزمة.. 2

ثانيًا: انشاء قاعتين ذكيتين في كل مبنى.
اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

تحديد أماكن القاعات الذكية بالتنسيق مع عمداء الكليات.. 1
تجهيز القاعات الذكية باألثاث واألجهزة والمعدات الالزمة ضمن مواصفات معينة.. 2

ثالثًا: تأهيل المرافق الصحية في الجامعة.
اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف:

اجراء صيانة عامة للمرافق الصحية.. 1
اجراء صيانة دورية للمرافق الصحية بعد نهاية كل فصل دراسي. . 2
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رابعًا: تأهيل الشوارع، األرصفة، زيادة المساحات الخضراء.
اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف

إعادة تعبيد الشوارع.. 1
إجراء الصيانة الالزمة لألرصفة واألنارة.. 2
زيادة مساحة المناطق الخضراء.. 3

خامسًا: إعادة تأهيل واجهات المباني.
اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف

تنظيف وإجراء الصيانة الالزمة للواجهات الخارجية للمباني.. 1

سادسًا: تأهيل مبنى الجمنازيوم.
اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف

إجراء الصيانة الالزمة للمبنى من الداخل والخارج.. 1
تجهيز المبنى باألثاث واألجهزة والمعدات واألنارة الالزمة.. 2

سابعًا: تحسين خدمات الطعام والشراب.
اإلجراءات المطلوبة لتحقيق الهدف

إعــادة تشــغيل مقاصــف الجامعــة الموقوفــة وتحســين مســتوى الخدمــات المقدمــة باإلشــتراك مــع . 1
القطــاع الخــاص.
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الخطة التنفيذية 2020-2016

المحور: استحداث الكلّيات والبرامج األكاديمية

الهدف 
االستراتيجي

اســتكمال تطويــر الجامعــة باتجــاه مفهــوم الجامعــة الشــاملة وبمــا يتناســب مع 
رســالة الجامعــة وأهدافهــا، وحاجــات الســوق المحلــي واإلقليمــي والعالمــي، 

ومتطلبــات التنمية المســتدامة.

الهدف 
الفرعي

اإلطار الزمنياألنشطة التنفيذية

إلىمن

الجهة المسؤولةالمخرج
عن التنفيذ

مؤشر اإلنجاز

وضع الهيكل 
التنظيمي للكليات 
المنوي استحداثها.

وضع الخطط الدراسية 
للبرامج المنوي 

إنشاؤها في الكليات/ 
األقسام الجديدة 

وفق دليل استحداث 
البرامج الدراسية في 

الجامعة.

توفير البنية 
التحتية والتجهيزات 

العلمية والمختبرات 
التعليمية المطلوبة.

2016/6/1

2016/11/1

2016

2016/9/1

2017/8/1

2018

هيكل تنظيمي 
للكليات المنوي 

استحداثها.

الخطط الدراسية 
لكافة البرامج المنوي 

استحداثها في 
الكليات الجديدة.

المختبرات 
والتجهيزات العلمية.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.
لجنة خاصة يشكلها 

الرئيس.
نائب الرئيس 

للشؤون األكاديمية.
لجنة خاصة يشكلها 

الرئيس.

نائب الرئيس 
للشؤون اإلدارية.
الدائرة الهندسية.

دائرة اللوازم. 
دائرة الصيانة.

إقرار الهيكل 
التنظيمي.

إقرار الخطط الدراسية 
من مجلس العمداء.

عدد المختبرات، 
ونوعها، وتجهيزاتها. ض، 
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ترخيص الكليات 
الجديدة.

رفد الكليات/ 
االقسام الجديدة 

بأعضاء هيئة 
التدريس وفق أسس 

ومعايير االعتماد.
رفد الكليات بأعضاء 
هيئه تدريسية من 
خالل وضع خطط 

استقطاب وابتعاث.

عقد اتفاقيات شراكة 
مع الجهات ذات 

العالقة لتوفير البيئة 
التطبيقية والتدريبية 

للطلبة.

وضع الخطط 
الدراسية للبرامج 
المنوي إنشاؤها 

في الكليات الجديدة 
وفق دليل استحداث 
البرامج الدراسية في 

الجامعة.

2017

2016

2016

2018

2016/11/1

2018

2018

2020

2020

2017/8/1

قرار ترخيص الكليات 
الجديدة من مجلس 

التعليم العالي.
تعيين الكادر 

االكاديمي للكليات 
الجديدة.

تعيين الكادر 
األكاديمي والبعثات.

اتفاقيات شراكة 
موقعة.

الخطط الدراسية 
لكل البرامج المنوي 

استحداثها في 
الجامعة.

رئيس الجامعة.

رئيس الجامعة.
نائب الرئيس للشؤون 

االكاديمية.
مدير الموارد البشرية.

رئيس الجامعة.
نائب الرئيس للشؤون 

األكاديمية.
عمداء الكليات 

الجديدة.
رئيس الجامعة.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

عمداء الكليات 
الجديدة.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

لجنة خاصة يشكلها 
الرئيس.

الحصول على قرار 
الترخيص للكليات 

الجديدة.
الكادر االكاديمي 
المعين من حيث 

العدد والنوعية ومدى 
مطابقته لمعايير 

االعتماد.
الكادر األكاديمي 

المعين والمبعوثون 
من حيث العدد والنوعية 
ومدى مطابقته لمعايير 

االعتماد.
 عدد وتفصيالت  

االتفاقيات الموقعة.

إقرار الخطط الدراسية 
من مجلس العمداء.
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توفير البنية التحتية 
والتجهيزات العلمية 

والمختبرات التعليمية 
المطلوبة.

ترخيص البرامج 
الجديدة.

رفد البرامج الجديدة 
بالطاقم اإلداري 

والفني وفق أسس 
ومعايير االعتماد.

رفد البرامج الجديدة 
بأعضاء هيئه تدريسية 
من خالل وضع خطط 

استقطاب وابتعاث.

عقد اتفاقيات شراكة 
مع الجهات ذات 

العالقة لتوفير البيئة 
التطبيقية والتدريبية 

للطلبة

2016

2017

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2020

2020

المختبرات 
والتجهيزات العلمية.

قرار ترخيص البرامج 
الجديدة من مجلس 

التعليم العالي.
تعيين الكادر اإلداري 

والفني للبرامج 
الجديدة.

تعيين الكادر 
األكاديمي والبعثات.

اتفاقيات شراكة

نائب الرئيس 
للشؤون اإلدارية.
الدائرة الهندسية.

دائرة اللوازم.
دائرة الصيانة.

رئيس الجامعة.

رئيس الجامعة.
نائب الرئيس 

للشؤون اإلدارية.
مدير الموارد 

البشرية.
رئيس الجامعة.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عمداء الكليات 
الجديدة.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عمداء الكليات.

عدد المختبرات  
ونوعها وتجهيزاتها.

الحصول على قرار 
الترخيص للبرامج 

الجديدة.
الكادر اإلداري والفني 

المعين من حيث 
العدد والنوعية ومدى 

مطابقته لمعايير 
االعتماد.

الكادر األكاديمي 
المعين والمبعوثون 

من حيث العدد 
والنوعية ومدى 

مطابقته لمعايير 
االعتماد. 

عدد االتفاقيات 
الموقعة والمفعلة
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المحور: البرامج والخطط الدراسية

الهدف 
االستراتيجي

إعــداد خريــج ذي جــودة عاليــة، ومؤهــل علميــًا وتطبيقيــًا، ويمتلــك الخصائــص 
إلنتــاج المعرفــة والمنافســة فــي ســوق العمــل، والمســاهمة الفعالــة فــي 

تنميــة المجتمــع.

الهدف 
الفرعي

اإلطار الزمنياألنشطة التنفيذية

إلىمن

الجهة المسؤولةالمخرج
عن التنفيذ

مؤشر اإلنجاز

االطالع والمسح 
المعلوماتي لتجارب 

الجامعات األخرى 
سواء المحلية أم 

العالمية.

دراسة احتياجات 
السوق لمعرفة مدى 

حاجة سوق العمل 
لهذا التخصص.

تحديد الرؤية 
والرسالة للخطط 

الدراسية مع
تحديد أهداف 

ومخرجات البرامج. 

2016/6/12016/6/15

تقرير

تقرير

تقرير

جميع األقسام 
األكاديمية في 

الجامعة.

جميع األقسام 
األكاديمية في 

الجامعة.

جميع األقسام 
األكاديمية في 

الجامعة.

إقرار التقرير من لجنة 
الخطة الدراسية.

إقرار التقرير من لجنة 
الخطة الدراسية.

إقرار الرؤية  والرسالة 
واألهداف والمخرجات 

لكافة البرامج 
األكاديمية من قبل 

لجنة الخطة الدراسية 
في الجامعة.
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إعداد المصفوفة 
لكافة برامج 

البكالوريوس في 
الجامعة.

تصميم الخطط 
الدراسية المعدلة 

لكل برامج 
البكالوريوس في 

الجامعة.

إرسال الخطط 
الدراسية المعدلة 
لمحكمين خارجيين.

التصميم النهائي 
للخطة الدراسية.

اعتماد الخطة من 
مجلسي القسم 

والكلية.

إرسال الخطط 
الدراسية  إلى  مركز  

الجودة  للتأكد من 
استيفاء متطلبات 

االعتماد األكاديمي.

2016/6/15

2016/8/1

2016/9/1

2016/9/15

2016/10/1

2016/10/15

2016/6/30

2016/9/1

2016/9/15

2016/10/1

2016/10/15

2016/11/1

تقرير

الخطط الدراسية 
المعدلة.

تقارير المحكمين.

الخطط الدراسية 
بشكلها شبه 

النهائي.

تقرير مركز الجودة 
حول مدى انسجام 

الخطط مع متطلبات 
االعتماد.

جميع األقسام 
األكاديمية في 

الجامعة.

جميع األقسام 
األكاديمية في 

الجامعة.

جميع األقسام 
األكاديمية في 

الجامعة.

جميع األقسام 
األكاديمية في 

الجامعة.

األقسام األكاديمية.
مركز الجودة.

إقرار المصفوفة 
لكافة البرامج 

األكاديمية من قبل 
لجنة الخطة الدراسية 

في الجامعة.
تسليم الخطط 

الدراسية المعدلة.

 
تسليم تقارير 

المحكمين.

تسليم الخطط 
الدراسية بشكلها 

شبه النهائي.

توافق جميع  
الخطط  متوافقة مع 

متطلبات االعتماد 
الوطني. 
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عرض الخطط على 
لجنة الخطة الدراسية 

في الجامعة.

 
إقرار الخطط من قبل 

مجلس العمداء.

الحصول على  
االعتماد المحلي

لكافة البرامج 
األكاديمية في 

الجامعة ضمن برنامج 
زمني محدد.

الحصول على 
االعتماد الدولي 
لبرامج أكاديمية 

مختارة في الجامعة 
)برنامج على األقل 

من كل كلية(.

2016/11/1

2016/12/1

2017/3/1

2017/3/1

2016/12/1

2016/12/31

2019/3/1

2020/12/31

التنسيب باعتماد 
الخطط.

قرار إقرار الخطط من 
مجلس العمداء.

شهادة اعتماد لكل 
البرامج األكاديمية 

في الجامعة.

شهادة اعتماد دولية.

لجنة الخطة الدراسية 
في الجامعة.

 
مجلس العمداء.

الكليات ومركز الجودة.

الكليات ومركز الجودة.

قرار التنسيب 
بالخطط لمجلس 

العمداء.

اعتماد الخطط من 
مجلس العمداء.

النسبة المئوية 
للبرامج المعتمدة.

عدد البرامج 
المعتمدة دوليا.
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إنشاء المختبرات 
التدريسية وتحديثها.

إنشاء مركز لبيع 
الكتب والمواد 
التعليمية في 

الجامعة.

2016/6/1

2016/12/1

2020/12/31

2017/7/1

مختبرات تدريسية 
جديدة أو محدثة.

 

مركز بيع الكتب جاهز.

نائب الرئيس 
للشؤون اإلدارية.
والكليات ودائرة 
الصيانة ودائرة 

اللوازم.

نائب الرئيس 
للشؤون اإلدارية.

عدد المختبرات 
الجديدة أو المحدثة.

مركز بيع الكتب عامل.

ل 
جا

 م
ي

 ف
م

عال
 ال

ي
 ف

ي
وج

ول
كن

الت
ور 

ط
الت

ة 
كب

وا
م

ل 
سائ

لو
 وا

ت
نيا

تق
ر ال

في
تو

ي و
مع

جا
س ال

دري
الت

س.
دري

للت
ة 

ديث
لح

ا

ة 
مع

جا
ي ال

 ف
ية

س
دري

الت
ة 

هيئ
بال

اء 
تق

الر
ا

س
دري

الت
ت 

ال
جا

 م
ي

 ف
يز

تم
 ال

ق
قي

تح
تصميم برنامج ل

تدريبي لتطوير 
القدرات التدريسية 

ألعضاء هيئة 
التدريس.

 
تنفيذ البرنامج 

التدريبي  ألعضاء  
هيئة التدريس.

2016/6/1

2016/9/1

2016/9/1

2020/12/31

برنامج تدريبي جاهز.

دورات تدريبية.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

مركز تطوير أعضاء 
هيئة التدريس.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

مركز تطوير أعضاء 
هيئة التدريس.

إقرار البرنامج من 
رئيس الجامعة.

نسبة أعضاء هيئة 
التدريس الذين 
أكملوا البرنامج 

التدريبي.
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تعديل تعليمات 
الترقية ألعضاء هيئة 
التدريس بحيث يتم 
تخصيص وزن محدد 

لألداء التدريسي 
ضمن شروط 

الترقية.

إنشاء ملف تدريسي 
لكل عضو هيئة 

تدريس في الجامعة 
يوثق ما أنجزه عبر 
السنوات السابقة 

بشكل تراكمي.

تقليل أعداد طلبة 
البكالوريوس في 

الجامعة تدريجيا بما 
يتوائم مع البنية التحتية  

للوصول إلى حوالي 
25000 طالب وطالبة 

بحلول عام 2020م.

تعيين أعضاء 
هيئة تدريس في 
التخصصات التي 

تعاني من النقص. 

2016/6/1

2016/6/1

2016

2016

2016/7/1

2016/9/1

2020

2020

تعليمات ترقية 
معدلة.

ملف تدريسي لكل 
عضو هيئة تدريس

انخفاض أعداد طلبة 
الجامعة بنسبة 10% 

سنويا تقريبا.

قرارات التعيين.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

األقسام األكاديمية.

رئيس الجامعة.
مجلس العمداء.

رئيس الجامعة.
نائب الرئيس 

للشؤون األكاديمية.
عمداء الكليات.

رؤساء األقسام.

إقرار التعليمات 
المعدلة من قبل 

مجلس العمداء.

نسبة أعضاء هيئة 
التدريس الذين لهم 

ملف تدريسي.

النسبة المئوية 
السنوية النخفاض 

أعداد الطلبة.

نسبة عدد أعضاء 
هيئة التدريس إلى 
الطلبة في الجامعة 

وفي كل تخصص
العبء اإلضافي في 

كل قسم أكاديمي.
ي 

 ف
لة

بو
مق

 ال
ية

لم
عا

 ال
ت

ويا
ست

لم
ى ا

 إل
ول

ص
لو

ا
ل 

ي ك
 ف

بة
طل

 ال
ى

 إل
س

دري
الت

ة 
هيئ

اء 
ض

 أع
بة

س
ن

ة.
مع

جا
ت ال

صا
ص

تخ
ج و

ام
بر



65

ن 
ما

ض
ة ل

طلب
 ال

داء
م أ

قيي
م ت

ظا
ر ن

وي
ط

ت
ير 

عاي
 م

ق
قي

تح
 و

عة
ام

لج
ج ا

ام
 بر

ت
جا

خر
 م

دة
جو

ة  
فاي

لك
ن ا

حا
مت

 ال
بة

طل
ر ال

ضي
تح

د و
ما

عت
ال

ا
ة.

عي
ام

لج
ا

تطوير معايير وآليات 
تعيين أعضاء الهيئة 

التدريسية.

وضع تعليمات 
حوافز الستقطاب 

أعضاء هيئة تدريس 
مميزين.

تفعيل نظام نشط 
البتعاث أوائل الطلبة 

إلى جامعات عالمية 
مرموقة.

تطوير نظام 
االمتحانات 

والعالمات في 
الجامعة.

تطوير تعليمات 
لتقييم مخرجات 

التعلم للطلبة على 
مستوى البرامج.

2016/6/1

2016/8/1

2016/8/1

2017/1/1

2017/4/1

2016/7/1

2016/10/1

2016/10/1

2017/3/1

2017/6/1

أسس ومعايير 
تعيين أعضاء هيئة 

التدريس.

تعليمات الحوافز.

أسس ابتعاث أوائل 
الخريجين.

نظام مطور 
لالمتحانات 

والعالمات في 
الجامعة.

تعليمات تقييم 
مخرجات التعلم.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عمداء الكليات.
رؤساء األقسام.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عمداء الكليات.
رؤساء األقسام.

إقرار األسس من 
مجلس العمداء.

إقرار تعليمات الحوافز 
من قبل مجلس 

العمداء.
عدد أعضاء هيئة 

التدريس المعينين 
وفق هذه التعليمات.

إقرار األسس من 
قبل مجلس العمداء.

عدد المبتعثين 
السنوي.

إقرار نظام االمتحانات 
والعالمات من 

مجلس العمداء.

إقرار تعليمات تقييم 
مخرجات التعلم.
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تحديث الخطط ال
الدراسية لبرامج 
الدراسات العليا 

في الجامعة بنفس 
الخطوات التي 

اتبعت في تحديث 
برامج البكالوريوس.

وضع معايير 
لضمان جودة 

رسائل الماجستير 
والدكتوراه.

استحداث البرامج 
المشتركة مع 

جامعات عالمية.

توجيه رسائل 
الماجستير والدكتوراه 
نحو التصدي لقضايا 
ومشكالت المجتمع.

زيادة أعداد الطلبة 
األجانب في برامج 

الدراسات العليا.

2017/1/1

2016/8/1

2016

2016

2016

2017/6/1

2016/10/1

2020

2020

2020

خطط دراسية 
معدلة لكافة برامج 

الدراسات العليا في 
الجامعة.

معايير ضمان 
الجودة.

برامج مشتركة مع 
جامعات عالمية.

رسائل ماجستير 
وأطروحات دكتوراه 

تعالج قضايا 
المجتمع.

الزيادة السنوية في 
أعداد الطلبة األجانب 
في الدراسات العليا.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عميد الدراسات 
العليا.

عمداء الكليات.
رؤساء األقسام.

عمادة الدراسات 
العليا.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عميد الدراسات 
العليا.

عمداء الكليات.
رؤساء األقسام.

عمادة الدراسات 
العليا.

الكليات.
األقسام األكاديمية.

عمادة الدراسات العليا.
الكليات.

األقسام األكاديمية.

إقرار الخطط المعدلة 
من قبل مجلس 

العمداء.

إقرار المعايير من 
مجلس العمداء.

عدد البرامج 
المشتركة.

عدد الرسائل 
واألطروحات التي 

تعالج قضايا المجتمع.

النسبة المئوية للطلبة 
األجانب في برامج 

الدراسات العليا في 
الجامعة.
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المحور:البحث العلمي

الهدف 
االستراتيجي

ــر  ــر العالميــة عبــر توفي االرتقــاء بالبحــث العلمــي  فــي الجامعــة  نحــو المعايي
ــة مــع  ــة الوطني ــه باحتياجــات التنمي ــة، وربــط مخرجات ــة والفني ــه المادي متطلبات

ــز علــى احتياجــات المجتمــع المحلــي. التركي

الهدف 
الفرعي

اإلطار الزمنياألنشطة التنفيذية

إلىمن

الجهة المسؤولةالمخرجات
عن التنفيذ

مؤشر اإلنجاز

إعادة هيكلة دعم 
البحث العلمي في 
الجامعة بحيث يتم 

إنشاء 5 برامج بحثية 
لكل منها أهدافه 

وشروطه الخاصة، 
وهي:

 ا- مشروع دعم 
األبحاث الخاصة 

بأعضاء هيئة 
التدريس الجدد 

ب- مشروع دعم 
البحث العلمي 

متعدد المحاور الذي 
تشارك به كليتان 

فأكثر. 
ج- مشروع البحوث 
التطبيقية والبحوث 

الخاصة بتلبية 
احتياجات المجتمع.

تعليمات البرامج 2016/6/12016/9/1
الخمسة. نماذج 

التقدم للحصول 
على دعم في هذه 

البرامج.

اإلعالن عن هذه عمادة البحث العلمي.
البرامج.
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د- مشروع بحوث 
طلبة الدراسات العليا. 

هـ- مشروع البحوث 
المشتركة مع القطاع 

الخاص.

إنشاء مختبر بحثي 
مركزي للجامعة.

نائب الرئيس مختبر بحثي مركزي.2016/6/12017/6/1
للشؤون األكاديمية.

نائب الرئيس 
للشؤون اإلدارية.

عميد البحث العلمي.
عمداء كليات العلوم، 

والهندسة، واآلثار 
والصيدلة.

إقرار المختبر 
المركزي في الهيكل 

التنظيمي.

وضع تعليمات حوافز 
مادية  لتشجيع 

النشر العلمي في 
المجالت العلمية 

العالمية المرموقة.

تعديل تعليمات 
الترقية العلمية في 

الجامعة بما يشجع 
النشر العلمي في 

المجالت العلمية 
العالمية المرموقة.

2016/1/1

2016/6/1

2016/3/1

2016/7/1

تعليمات الحوافز.

تعليمات الترقية.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عميد البحث العلمي.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

إقرار تعليمات الحوافز 
عدد األبحاث 

المنشورة سنويا في 
مجالت علمية محكمة.
عدد الجوائز الممنوحة 

لألبحاث والباحثين 
المتميزين.

إقرار التعليمات من 
مجلس العمداء.
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إعادة هيكلة وحدة 
المشاريع الخارجية 

ووضع تعليمات 
لها وتفعيل دورها 
وتزويدها بالكوادر 
المؤهلة لتقديم 

الدعم الفني 
واللوجستي للباحثين 

عند إعداد مقترحات 
المشاريع وفي أثناء 

تنفيذها.

إنشاء قاعدة 
بيانات مركزية توفر 

معلومات عن الجهات 
المانحة الخارجية وعن 

مواعيد وشروط 
التقدم لطلبات دعم 

المشاريع للجهات 
المانحة.

تعديل تعليمات 
الترقية العلمية 

في الجامعة وبما 
يشجع الباحثين 

للحصول على دعم 
لمشاريعهم من 

جهات خارجية.

2016/9/1

2016/6/1

2016/6/1

2016/11/1

2016/10/1

2016/7/1

الهيكل التنظيمي 
وتعليمات المشاريع 

الخارجية.

قاعدة البيانات.

تعليمات ترقية 
تكافئ من يحصل 

على تمويل 
لمشاريع من جهات 

خارجية.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عميد البحث العلمي.

عمادة البحث العلمي
مكتب العالقات 

الدولية.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

إقرار الهيكل 
التنظيمي للوحدة، 

وإقرار التعليمات.

جاهزية قاعدة 
البيانات.

إقرار تعليمات الترقية 
من قبل مجلس 

العمداء.
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تفعيل االتفاقيات 
الموقعة بين الجامعة 
والجامعات والمعاهد 
العلمية الخارجية بما 

يخص البحث العلمي 
المشترك وبرامج 

تبادل الباحثين.

إبرام اتفاقيات 
جديدة مع الجامعات 

والمؤسسات 
العلمية الخارجية 

لتوفير فرص البحوث 
المشتركة وللتشارك 

مع هذه الجامعات 
والمؤسسات للتقدم 

للجهات المانحة 
للحصول على دعم 
لمشاريع مشتركة.

دعوة باحثين ذوي 
سمعة عالمية في 

مراكز البحث العلمي 
المختلفة لعقد 
ندوات ودورات 

وورش عمل في 
الجامعة.

2016

2016

2016

2020

2020

2020

مشاريع مشتركة مع 
جهات خارجية.

اتفاقيات تعاون مع  
جامعات ومؤسسات 

علمية خارجية.

زيارات باحثين من 
جامعات ومؤسسات 

دولية.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عميد البحث العلمي.
مكتب العالقات 

الخارجية.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عميد البحث العلمي.
مكتب العالقات 

الخارجية.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عميد البحث العلمي.
عمداء الكليات.

مكتب العالقات 
الخارجية.

عدد المشاريع 
المشتركة مع جهات 
خارجية والناتجة عن 
تفعيل االتفاقيات.

عدد االتفاقيات 
الجديدة الموقعة مع 
جامعات ومؤسسات 

علمية خارجية.

عدد الباحثين الزائرين 
وعدد المشاريع 

الناتجة عن زياراتهم.
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عقد مؤتمر علمي 
سنوي للجامعة 

لعرض المشاريع 
البحثية التي 

تقوم بها الجامعة 
والممولة منها أو 
من جهات خارجية.

زيادة مخصصات 
المؤتمرات العلمية 

الخارجية وتشجيع 
الباحثين للمشاركة 

فيها.

إعادة تفعيل كرسي 
اليونسكو للدراسات 

الصحراوية والحد 
من التصحر، كرسي 

الشيخ صالح كامل 
لالقتصاد االسالمي، 

وكرسي باهانج 
لالقتصاد االسالمي، 

وإنشاء كراٍس علمية 
جديدة في الجامعة. 

إعادة تفعيل مركز 
الفيزياء النظرية 

ووضع خطة بحثية 
سنوية له.

2016

2016

2017

2017

2020

2020

مؤتمر علمي 
سنوي.

زيادة ال تقل عن 
%20 سنويا في 

الميزانية المخصصة 
للمؤتمرات الخارجية.

كرسي اليونسكو 
نشط وفعال.

مركز الفيزياء نشط 
وفعال.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عميد البحث العلمي.
مكتب العالقات 

الخارجية.

رئيس الجامعة.

رئيس الجامعة.

رئيس الجامعة.

نتائج المؤتمر 
وتوصياته.

النسبة المئوية في 
زيادة مخصصات 

المؤتمرات
عدد المشاركين في 

المؤتمرات.

نشاطات الكرسي 
ومشاريعه.

نشاطات المركز 
ومشاريعه.
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تعديل تعليمات و
الدراسات العليا 

بما يحقق تطوير 
عملية تقييم رسائل 

الماجستير وأطروحات 
الدكتوراه وإجراءات 

إقرارها.

توجيه موضوعات 
األطروحات للتصدي 
لمشكالت المجتمع 

وأولويات التنمية 
الوطنية.

التحول التدريجي 
إلى مسار الرسالة 

مقابل مسار 
االمتحان الشامل 

في كافة برامج 
الدراسات العليا التي 

تطرحها الجامعة.

2016/6/1

2016

2016

2016/9/1

2020

2020

تعليمات دراسات 
عليا معدلة.

رسائل ماجستير 
وأطروحات دكتوراه 
تتصدى ألولويات 

التنمية الوطنية.

برامج دراسات عليا 
بمسار الرسالة.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عميد البحث العلمي.

عمادة الدراسات 
العليا.

الكليات.

عمادة الدراسات 
العليا.

الكليات.

إقرار التعليمات 
المعدلة من مجلس 

العمداء.

نسبة الرسائل 
واألطروحات التي 
تتصدى ألولويات 

التنمية الوطنية.

عدد ونسبة البرامج 
التي تم تحويلها 

سنويا.
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تقديم جائزة ألفضل 
رسالة ماجستير 

وأفضل أطروحة 
دكتوراه في كل عام 

جامعي.

تشجيع نشر الرسائل 
واألطروحات المميزة 

ضمن برنامج خاص 
تشرف عليه عمادة 

البحث العلمي.

وضع معايير وآليات 
وأولويات التعاون 

والشراكة مع القطاع 
الخاص ومؤسسات 

المجتمع المدني.

زيادة عدد الحاضنات 
في الجامعة، وإنشاء 
حاضنة للمشروعات 

الصغيرة.

إنشاء مكتب 
لنقل وتسويق 

التكنولوجيا.

عقد اتفاقيات شراكة 
بحثية مع قطاعي 

الصناعة واألعمال. 

2016

2016

2016/6

2016

2016

2016

2020

2020

2016/10

2020

2020

أسس الجائزة.

رسائل وأطروحات 
منشورة.

معايير وأولويات 
التعاون مع القطاع 

الخاص.

حاضنات جديدة.

الهيكل التنظيمي 
وتعليمات المكتب.

اتفاقيات الشراكة.

عمادة الدراسات 
العليا.

عمادة الدراسات 
العليا.

عمادة البحث العلمي.

عمادة البحث العلمي.
الكليات.

عمادة البحث العلمي.

عمادة البحث العلمي.

إقرار األسس 
وتطبيقها.

عدد الرسائل 
واألطروحات 

المنشورة سنويا.

نشر المعايير 
واألولويات.

عدد الحاضنات الجديدة 
المنشأة سنويا.

إقرار الهيكل 
التنظيمي وتعليمات 

المكتب.

عدد اتفاقيات 
الشراكة.
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إعادة هيكلة وتفعيل 
دور مركز الدراسات 

األردنية.

تفعيل دور مركز 
دراسة الالجئين 

وإعداد خطة بحثية 
سنوية.

تفعيل الشراكة 
مع القطاع الخاص 

للحصول على تمويل 
لبعثات الطلبة 

المتميزين أكاديميا.

حث الطلبة على 
تقديم مبادرات 

خالقة، واإلعالن 
عنها.

2017

2016

2016

2016/6/1

2018

2020

2020

2020/12/31

هيكل تنظيمي 
وتعليمات المركز.

الخطة البحثية.

بعثات ممولة من 
القطاع الخاص.

مبادرات طالبية. 

عمادة البحث العلمي.

مدير المركز.

عمادة البحث العلمي.

عمادة شؤون الطلبة.
جميع الكليات.

إقرار هيكل وتعليمات 
المركز.

عدد األبحاث 
والدراسات وكمية 
الدعم المالي من 

جهات خارجية لمشاريع 
المركز.

عدد البعثات السنوي.

عدد المبادرات الطالبية 
السنوية وعدد الطلبة 

المشاركين، على 
مستوى كل من الكلية 

والجامعة.
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المحور:الطلبة

الهدف 
االستراتيجي

إعــداد طالــب جامعــي يتمتــع بالحــس الوطنــي واالنتمــاء ليكــون عضــوا فاعــال 
ــة،  ــة، والعلــوم المعرفي ومنتجــا فــي المجتمــع، ويمتلــك المهــارات التطبيقي
ومهــارات االتصــال والتفكيــر الناقــد، والمهــارات الكتابيــة والشــفوية بمــا 

ــه لســوق العمــل. يكفــل جاهزيت

الهدف 
الفرعي

اإلطار الزمنياألنشطة التنفيذية

إلىمن

الجهة المسؤولةالمخرجات
عن التنفيذ

مؤشر اإلنجاز

إقامة نشاطات 
تطوعية وأنشطة 

خدمة المجتمع 
وأنشطة المنهجية 

على مستوى الكلية 
والجامعة.

حث الطلبة للمشاركة 
في الفعاليات 

الوطنية.

2016/6/1

2016/6/1

2020/12/31

2020/12/31

أربعة نشاطات بحد 
أدنى سنويًا بجدول 

زمني في كل من 
الكلية والجامعة.

1. إعالنات مكتوبة 
وتوجيه شفوي في 

المحاضرات.
2.  مشاركة فعالة 

ومتزايدة في 
الفعاليات الوطنية.

عمادة شؤون الطلبة.
عمداء الكليات 

ورؤساء األقسام.
اتحاد الطلبة.

األندية الطالبية. 

عمادة شؤون الطلبة.
اتحاد الطلبة.

األندية الطالبية. 
عمداء الكليات 

ورؤساء األقسام
أعضاء هيئة التدريس. 

1. عدد النشاطات 
المنفذة على مستوى 

القسم والكلية 
والجامعة سنويا.

2. نسبة المشاركين 
من الطلبة في 

النشاطات سنويا.

1. عدد اإلعالنات 
والكتب الموجهة 

ألعضاء هيئة التدريس 
سنويا لحث الطلبة 

على المشاركة.
2. نسبة المشاركين 
من الطلبة في كل 

فعالية وطنية سنويا. 
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عقد الندوات وتوزيع 
النشرات والمطويات 
التوعوية والتثقيفية.

عقد نشاطات 
مشتركة بين 

العاملين والطلبة.

تضمين الخطط 
الدراسية مساقًا 
لخدمة المجتمع.

إعادة النظر في 
محتويات وطرق 

تدريس مساق التربية 
الوطنية وتضمينه 

تطبيقات عملية.

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2020/12/31

2020/12/31

2017/12/31

2017/06/30

أربع ندوات وأربع 
نشرات/ مطويات 
بحد أدنى سنويًا.

أربعة نشاطات 
بحد أدنى مشتركة  

بجدول زمني بين 
العاملين والطلبة 

في كل من الكلية 
والجامعة.

خطط دراسية في 
جميع الكليات 
تتضمن خدمة 

المجتمع.

مساق تربية وطنية 
ل. ُمَعدًّ

عمادة شؤون الطلبة.

عمادة شؤون الطلبة.
عمداء الكليات 

ورؤساء األقسام .

مجلس العمداء.
نائب الرئيس 

للشؤون األكاديمية.
عمداء الكليات 

ورؤساء األقسام.

مجلس العمداء.
نائب الرئيس 

للشؤون األكاديمية.
كلية اآلداب.

1.عدد الندوات 
سنويا.

2.عدد النشرات 
والمطويات سنويا.
3.نسبة المشاركين 
من الطلبة في كل 

ندوة سنويا.

1.عدد النشاطات 
المشتركة بين 

العاملين والطلبة 
سنويا.

2.نسبة المشاركين 
من العاملين والطلبة 

في النشاطات 
المشتركة سنويا.

عدد التعديالت في 
الخطط الدراسية 
المتعلقة بخدمة 

المجتمع.

إجراء التعديالت 
المطلوبة على مساق 

التربية الوطنية.
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تكليف جهة معنية 
مركزية وكليات 
الجامعة ولجنة 

مشتركة إلنشاء 
قواعد بيانات 

للخريجين.

إنشاء قواعد بيانات 
مترابطة للخريجين 

على مستوى القسم 
والكلية والجامعة.

إنشاء صفحة 
للخريجين على 

شبكات التواصل 
االجتماعي.

 

اإلعالن للخريجين 
في وسائل اإلعالم 

لزيارة قواعد 
بيانات الخريجين 

وتعبئة المعلومات 
المطلوبة.

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2016/9/30

2016/9/30

2016/7/31

2017/12/31

قرارات تكليف.

قاعدة بيانات 
للخريجين في كل 

من القسم والكلية 
والجامعة.

 
صفحة للخريجين 
على األقل في 

ثالث من شبكات 
التواصل االجتماعي 

األكثر تداواًل.

إعالنات دورية 
للخريجين في 

وسائل اإلعالم 
تتعلق بقواعد 

البيانات.

رئيس الجامعة.

مركز الحاسوب. 
عمادة شؤون الطلبة. 

عمداء الكليات 
ورؤساء األقسام.

دائرة العالقات 
العامة.

مركز الحاسوب.

دائرة العالقات 
العامة.

إصدار قرار بالتكليف 
إلنشاء قواعد 

البيانات.

عدد قواعد البيانات 
في جميع الكليات 

واألقسام والجامعة.

عدد المشتركين في 
مجموعات الخريجين 

على مواقع التواصل 
االجتماعي.

1. عدد اإلعالنات 
السنوية للخريجين.
2. عدد المشتركين 
من الخريجين في 

قواعد البيانات 
ونسبتهم المئوية 

من العدد الكلي 
للخريجين.

3. نسبة المعلومات 
المعبأه في قواعد 

المعلومات.
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عقد أيام ونشاطات 
دورية للتوظيف 

على مستوى الكلية 
والجامعة.

عقد ملتقى لخريجي 
الجامعة بشكل 

دوري.

إنشاء مكتب توظيف 
الخريجين. 

وضع التشريعات 
الستقطاب الطلبة 

المتميزين واإلعالن 
لهم.

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2017/12/31

2017/12/31

2016/8/31

2016/12/31

أيام ونشاطات 
للتوظيف سنويا 

في كل كلية وفي 
الجامعة، مرة في 

الفصل لكل منهما 
على األقل.

1.ملتقى واحد 
لخريجي الجامعة كل 

عامين.
2.توثيق الصلة بين 
الجامعة والخريجين.

مكتب توظيف 
الخريجين في عمادة 

شؤون الطلبة 
وهيكل تنظيمي.

1.تعليمات وأسس 
للطلبة المتميزين

2.اإلعالن 
الستقطاب الطلبة 

المتميزين.
3.زيادة عدد الطلبة 

المتميزين في 
الجامعة.

عمادة شؤون الطلبة. 
عمداء الكليات.

 
عمادة شؤون الطلبة.

دائرة العالقات 
العامة.

مجلس العمداء.
رئيس الجامعة.

عميد شؤون الطلبة.

مجلس األمناء.
مجلس الجامعة.
مجلس العمداء.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

دائرة العالقات العامة.
دائرة القبول 

والتسجيل.

1. عدد أيام ونشاطات 
التوظيف على 
مستوى الكلية 

والجامعة سنويا.
2. عدد الزائرين 

والمستفيدين من 
أيام ونشاطات 

التوظيف.

1.عدد ملتقيات 
الخريجين كل عامين.

2.عدد المشاركين في 
الملتقيات.

3.تقرير بالتغذية 
الراجعة من الخريجين.

1.إنجاز مكتب 
التوظيف والهيكل 

التنظيمي 
2.عدد المستفيدين 

من المكتب. 

1.إقرار وعدد 
التشريعات التي تم 
وضعها الستقطاب 

الطلبة المتميزين.
2.عدد اإلعالنات 

الستقطاب الطلبة 
المتميزين.

ة 
طلب

 ال
ي

تبن
م 

دع
 و

ن
يزي

تم
لم

ا
ن

عي
بد

لم
ا



79

وضع التشريعات 
لدعم للطلبة 

المبدعين في 
األنشطة الالمنهجية.

تخصيص جزء من 
الموازنة لدعم 

الطلبة المتميزين 
والمبدعين 
والرياديين 
والمبادرين.

2016/6/1

2016/6/1

2016/12/31

2016/12/31

4.تعظيم سمعة 
الجامعة كجامعة 

حاضنة للمتميزين.

1.تعليمات وأسس 
للطلبة المبدعين 

في األنشطة 
الالمنهجية.

2.زيادة المشاركة 
في األنشطة 

الالمنهجية.

1.نسبة محددة 
من الموازنة لدعم 
الطلبة المتميزين 

والمبدعين والرياديين 
والمبادرين.
2.زيادة عدد 

النشاطات الريادية 
واإلبداعية لنشر 

ثقافة الريادة 
واإلبداع. 

3.زيادة عدة 
المبادرات الطالبية.

مجلس األمناء.
مجلس الجامعة.
مجلس العمداء.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

مجلس األمناء.
مجلس الجامعة.
مجلس العمداء.
رئيس الجامعة.

3.عدد الطلبة 
المتميزين الذين تم 
استقطابهم وتنوع 

مجاالت تميزهم.
4.إشارة وسائل 
اإلعالم لجامعة 

اليرموك كجامعة 
حاضنة للمتميزين.

عدد التشريعات التي 
تم وضعها لدعم 

الطلبة المبدعين في 
األنشطة الالمنهجية.

1.قيمة الدعم الذي 
تم تخصيصه فعال من 
الموازنة لدعم الطلبة 
المتميزين والمبدعين 
والرياديين والمبادرين.

2.عدد الطلبة الذين 
استفادوا من 

الدعم وقيمة ما 
تم صرفه فعال من 

الموازنة لدعم الطلبة 
المتميزين والمبدعين 
والرياديين والمبادرين.
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اإلعالن عن 
فرص الدعم 

للطلبة المتميزين 
والمبدعين 
والرياديين 
والمبادرين.

إعالنات في وسائل 2016/9/12020/12/31
اإلعالم وشؤون 
الطلبة والكليات 

وعلى موقع 
الجامعة.

عمادة شؤون الطلبة.
عمداء الكليات.

رؤساء األقسام 
األكاديمية.

دائرة العالقات 
العامة.

1.عدد اإلعالنات 
عن فرص الدعم 

للطلبة المتميزين 
والمبدعين والرياديين 

والمبادرين.
2.عدد الطلبة 

المتميزين الذين 
تم استقطابهم 

ومؤشرات تميزهم.
3.عدد المستفيدين 

من دعم الطلبة 
المبدعين والمتميزين 
والرياديين والمبادرين.

4.عدد المبادرات 
الطالبية على 

مستوى الكلية 
والجامعة.

ة 
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إقامة أنشطة لل
ودورات في مهارات 

االتصال الشفوي 
والكتابي على 

مستويات الكلية 
والجامعة.

خمسة أنشطة 2016/6/12020/12/31
ودورات على األقل 
سنويا في مهارات 

االتصال الشفوي 
والكتابي في كل 

من الكلية والجامعة.

عمادة شؤون الطلبة.
جميع الكليات 

واألقسام األكاديمية 
في الجامعة.

مركز الملكة رانيا.

عدد األنشطة 
والدورات في 

مهارات االتصال على 
مستويات الكلية 
والجامعة، وعدد 

المشاركين في كل 
منها.
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إقامة دورات 
تطوعية معنية 

باللغة اإلنجليزية 
يقوم بها ناطقون 

باللغة اإلنجليزية 
على مستوى الكلية 

والجامعة.

إصدار التشريعات 
والقرارات لمتابعة 
الطلبة المتعثرين 

أكاديميا.

إقامة سلسلة من 
النشاطات والدورات 

المعنية بأخالقيات 
البحث العلمي.

إعداد قاعدة 
بيانات  للطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة 

وتعبئة بياناتها.

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2020/12/31

2016/12/31

2020/12/31

2016/12/31

دورتان على األقل 
سنويا في كل من 

الكلية والجامعة.

1.قرار من مجلس 
العمداء وتعليمات 

لمتابعة الطلبة 
المتعثرين أكاديميا.
2.نسبة  متناقصة 
للطلبة المتعثرين.

نشاط واحد على األقل 
إجباري سنويا في كل 

من الكلية والجامعة 
لطلبة الدراسات العليا؛ 

لزيادة الوعي بأهمية 
أخالقيات البحث 

العلمي.

قاعدة بيانات  للطلبة 
ذوي االحتياجات 

الخاصة.

عمادة شؤون الطلبة. 
جميع الكليات.

مركز الملكة رانيا.

مجلس العمداء.
رئيس الجامعة.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

عمادة الدراسات العليا 
والبحث العلمي.

جميع الكليات التي 
تطرح برامج دراسات 

عليا.

مركز الحاسوب.
عمادة شؤون الطلبة.

عدد الدورات التطوعية 
المعنية باللغة 

اإلنجليزية وعدد 
كل من المشاركين 

والمتطوعين.

1.إنجاز التشريعات 
والقرارات لمتابعة 
الطلبة المتعثرين 

أكاديميا. 
2.نسبة االنخفاض 
سنويا في الطلبة 
المتعثرين أكاديميا.

عدد النشاطات 
والدورات المعنية 
بأخالقيات البحث 

العلمي، وعدد 
المشاركين، ونسبتهم 
من العدد الكلي لطلبة 

الدراسات العليا.

إنجاز وجاهزية قاعدة 
البيانات للطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة، 
ونسبة المعلومات 

المدخلة.
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عقد نشاطات للطلبة 
ذوي االحتياجات 

الخاصة.

تفعيل دور عمادة 
شؤون الطلبة لخدمة 

اإلرشاد النفسي.

إصدار التشريعات 
والقرارات للعمل 

باإلرشاد األكاديمي 
في كل قسم 

أكاديمي.

إنشاء برامج جديدة 
لتشغيل الطلبة داخل 

الجامعة وخارجها.

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2020/12/31

2020/12/31

2016/8/31

2020/12/31

فعاليات دورية، 
واحدة على األقل 

سنويًا، للطلبة ذوي 
االحتياجات الخاصة.

خدمة مفعلة لإلرشاد 
النفسي.

إرشاد أكاديمي لكل 
طالب جامعي في كل 

قسم أكاديمي.

1.تشكيل لجنة 
مشتركة لتشغيل 

الطلبة.
2.برنامجان جديدان 

للتشغيل على األقل 
سنويا.  

عمادة شؤون الطلبة.

عمادة شؤون الطلبة.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

مجلس العمداء.

رئيس الجامعة.
عمادة شؤون الطلبة.

مركز الملكة رانيا.
دائرة الهندسة 

والصيانة.
مجمع الريادة والتميز.

عدد النشاطات 
المعنية بالطلبة ذوي 

االحتياجات الخاصة، 
وعدد المشاركين، 

ونسبتهم.

1.عدد المراجعين 
لدائرة اإلرشاد 

النفسي فصليا.
2.تقرير سنوي باإلنجاز 

المتعلق باإلرشاد 
النفسي.

إنجاز التشريعات 
والقرارات للعمل 

باإلرشاد األكاديمي 
في كل قسم، وعدد 
الطلبة المستفيدين، 

ونسبتهم في كل 
قسم.

1.إقرار تشكيل اللجنة.
2.عدد البرامج الجديدة 

سنويا لتشغيل الطلبة 
داخل وخارج الجامعة.

3.عدد الطلبة 
المستفيدين من 

برامج تشغيل الطلبة 
سنويا.
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اإلعالن وحث الطلبة 
لتقديم مبادرات 

خالقة. 

الحصول على 
عروض منافسة 
ومناسبة لتأمين 

سكن طالبي.

2016/6/1

2016/6/1

2020/12/31

2020/12/31

مبادرات طالبية. 

عروض منافسة 
إلسكان الطلبة لزيادة 

نسبة الطلبة من 
المحافظات النائية 

وزيادة تنوعهم. 

عمادة شؤون الطلبة.
جميع الكليات.

عمادة شؤون الطلبة.

عدد المبادرات 
الطالبية السنوية، 

وعدد الطلبة 
المشاركين على 

مستوى كل من الكلية 
والجامعة.

عدد العروض إلسكان 
الطلبة، وعدد 

المستفيدين فصليا.
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المحور: إدارة الجودة

الهدف 
االستراتيجي

الوصــول إلــى التميــز فــي العمليــة التعليميــة، ورفــع مســتوى مخرجاتهــا 
لتلبيــة احتياجــات المجتمــع المحلــي، واالهتمــام بجــودة البحــث العلمــي فــي 

ــال اإلداريــة. ــة، والتميــز بمســتوى الدقــة والشــفافية فــي األعم الجامع

الهدف 
الفرعي

اإلطار الزمنياألنشطة التنفيذية

إلىمن

الجهة المسؤولةالمخرجات
عن التنفيذ

مؤشر اإلنجاز

وضع تعليمات و 
إجراءات واضحة 

للجودة في الجامعة 
من خالل تفعيل 

قسم الجودة 
في مركز الجودة 

وتطوير أعضاء هيئة 
التدريس.

تعزيز إجراءات 
التقييم الذاتي 

  Self Assessment
لجميع العاملين في 

الجامعة.

بناء قاعدة معلومات 
وإحصاء شامله 

لبرامج ضبط وضمان 
الجودة في الجامعة.

2016/6/1

2016

2016/6/1

2016/12/31

2020

2017/6/1

مركز ضبط و ضمان 
الجودة في جامعة 

اليرموك.

تقرير سنوي حول 
التقييم الذاتي.

نظام معلوماتية 
معتمد بالجامعة.

رئيس الجامعة.
مجلس العمداء.

نائب الرئيس لشؤون 
الجودة.

عمداء الكليات
ورؤساء األقسام.

مجلس العمداء.
نائب الرئيس لشؤون 

الجودة.
مدير مركز الحاسب.

إقرار التعليمات 
والهيكل التنظيمي 

للمركز.

مؤشر التقييم.

التعليمات إلنشاء 
قاعدة البيانات.
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المراجعة الدورية 
للتغذية الراجعة من 

خالل ابتكار مؤشر 
للرضا خاص بجامعة 
.»YUCSI« اليرموك

ضمان جودة 
اإلجراءات اإلدارية 
من خالل تقديم 
التغذية الراجعة 

عن جميع إدارات 
الجامعة.

توفير مصادر 
التعلم وقواعد 

البيانات العلمية 
المناسبة بما يخدم 
البحث العلمي في 

الجامعة.

إنشاء مركز 
ريادي للبحث  

واالستشارات 
 Research(

Consultancy(  في 
الجامعة.

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2016/6/1

2020/12/31

2020/12/31

2020/12/31

2016/12/31

مؤشر رضا العاملين 
في الجامعة.

جهاز إداري متميز.

قواعد بيانات 
ومجالت عالمية 

إلكترونية.

مركز البحث 
واالستشارات.

نائب الرئيس لشؤون 
الجودة.

مدير مركز الجودة.
مدير مركز الحاسب.

دائرة الموارد البشرية.
 

نائب الرئيس للشؤون 
اإلدارية.

عمداء الكليات.
رؤساء األقسام.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

مدير المكتبة.
مدير مركز الحاسب.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

قيمة مؤشر الرضا 
سنويا )القيمة 

المرجعية للرضا العام 
.)70%

مؤشر التغذية الراجعة 
حول اإلجراءات 

اإلدارية.

عدد قواعد البيانات 
العالمية المتوفرة في 

زيادة سنوية.

 

إقرار المركز وتعليماته.
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تفعيل دور مساعد ا

العميد لشؤون 
الجودة في جميع 

كليات الجامعة.

تشكيل لجان لضمان 
الجودة في الكليات 

واألقسام.

إعطاء دورات مكثفة 
لمساعدي العمداء 

لشؤون الجودة 
حول ثقافة الجودة 

الجامعية.

إعطاء دورات تدريبية 
لجميع العاملين في 
الجامعة حول الجودة 

وأهميتها في العمل 
اليومي.

وضع لوحات 
إرشادية في كل 
كلية تبرز الرؤية 

والرسالة واألهداف 
واألنشطة )لجميع 

الكليات واألقسام(.

2016/6/1

2016/6/1

2016

2016

2016

2016/12/31

2016/12/31

2020

2020

2020

متابعة وتنفيذ 
الجودة  وإجراءاتها 

في الكليات.

متابعة  تنفيذ الجودة 
وإجراءاتها في 

األقسام.

مساعد عميد قادر 
على متابعة إجراءات 

الجودة.

عاملون مدركون 
ألهمية الجودة.

نظام معلوماتية 
عام.

رئيس الجامعة.
مجلس العمداء.
عمداء الكليات.

عميد الكلية.
مدير مركز الجودة.

مساعد العميد 
لشؤون الجودة.
رئيس القسم.

نائب الرئيس لشؤون 
الجودة.

مدير مركز الجودة.

نائب الرئيس لشؤون 
الجودة.

مدير مركز الجودة.
المدير المباشر.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عمداء الكليات.
رؤساء األقسام.

رئيس الديوان.

إقرار المهام اإلدارية 
لمساعد العميد.

إقرار مهام اللجان.

عدد الدورات )على 
األقل دورتان سنويا(.

عدد الدورات )20 % 
من العاملين سنويا(.

الشواهد الدالة على 
نظام المعلوماتية 

العام )عدد اللوحات 
اإلرشادية حول الرؤية 
و الرسالة واألهداف 

واألنشطة للكلية(.
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وضع لوحات إرشادية 
بالقرب من المداخل 

الرئيسية للجامعة 
إلبراز النشاطات 

والفعاليات اليومية 
التي تهتم بها إدارة 

الجامعة.

نشر الرؤية 
والرسالة واألهداف 
للجامعة في جميع 

مطبوعاتها )الورقية 
واإللكترونية(. 

إنشاء موقع 
إلكتروني خاص 

بكل كلية، وتطوير 
الموقع اإللكتروني 

للجامعة ليعكس 
مظاهر الجودة فيها.

2016

2016

2016/6/1

2020

2020

2018/1/1

نظام معلوماتية 
عام.

نظام معلوماتية 
عام.

نظام معلوماتية 
للتواصل مع 

المجتمع.

نائب الرئيس 
للشؤون اإلدارية.
مدير مركز الجودة.

مدير العالقات 
العامة.

نائب الرئيس 
للشؤون اإلدارية.
مدير مركز الجودة.

مدير العالقات 
العامة.

نائب الرئيس 
للشؤون اإلدارية.
مدير مركز الجودة.

عمداء الكليات.

الشواهد الدالة على 
ثقافة الجودة )عدد 
اللوحات اإلرشادية 

حول أنشطة الجامعة، 
وعدد المطبوعات 

الرسمية التي تحتوي 
على الرؤية والرسالة 

للجامعة(.

الشواهد الدالة على 
ثقافة الجودة )عدد 
اللوحات اإلرشادية 

حول أنشطة الجامعة، 
وعدد المطبوعات 

الرسمية التي تحتوي 
على الرؤية والرسالة 

للجامعة(.

عدد الزوار للموقع 
اإللكتروني في كل 

كلية سنويا.
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ضمان االعتماد حا
األكاديمي المحلي 
لجميع التخصصات 

في الجامعة.

السير في إجراءات 
الحصول على 

االعتماد األكاديمي 
العالمي لبعض 

التخصصات 
المتميزة.

تفعيل  التدريب 
 )Traineeship(
للطلبة بالتعاون 

مع القطاع الخاص 
لبعض الكليات. 

مساعدة الطلبة 
لالندماج بالعملية 

التعليمية من 
خالل وضع آلية 

لرفع مستوى 
الطلبة المتعثرين 
 At Risk( أكاديميا

.)Students

2016

2016

2016

2016

2020

2020

2020

2020

تخصصات معتمده 
محليا.

تخصصات معتمدة 
عالميا بواقع 

تخصصين سنويا.

طلبة مؤهلون 
للعمل حال التخرج 

)كلية الصحافة 
واإلعالم، وكلية 

القانون(.

طلبة مؤهلون 
علميا في جميع 

التخصصات.

نائب الرئيس  لشؤون 
الجودة.

عميد الكلية.
رئيس القسم.

نائب الرئيس لشؤون 
الجودة.

مدير مركز الجودة.
عميد الكلية المعني.

رئيس القسم.

نائب الرئيس لشؤون 
الجودة.

مدير مركز الجودة.
مساعد العميد 
لشؤون الجودة.
رئيس القسم.

عميد الكلية.
مساعد العميد 
لشؤون الجودة.
رئيس القسم.

نسبة التخصصات 
المعتمدة محليا.

عدد التخصصات 
التي بدأت بإجراءات 

االعتماد العالمي.

عدد المساقات التي 
تتفاعل بالتدريب )على 

األقل مساق واحد 
في الكلية(.

عدد الطلبة 
المفصولين من 
الجامعة سنويا.
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العمل على تطوير 
الخطط الدراسية 

بما يخدم متطلبات 
المجتمع المحلي.

العمل على تطوير 
ملف المساق بشكل 

دوري بما يضمن 
استمرارية العملية 

التعليمية بجودة 
عالية.

رفع تصنيف الجامعة 
في القواعد العالمية 
 QS, ARWU,  :مثل
Shanghai وغيرها 
من خالل اشتراك 

جميع أعضاء الهيئة 
التدريسية  في 

محركات المواقع 
التي تعنى بنشر 

البحث العلمي         
 Scopus,:مثل

 Research Gate,
 Academia, Ideas,

 Google Scholar,
.Thomson Reuters

2016

2016

2016

2020

2020

2020

برامج أكاديمية 
متميزة.

نظام معلوماتية 
داخل القسم.

مستوى بحث راقي 
أكاديميا.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عمداء الكليات.
رؤساء األقسام.

عميد الكلية.
مساعد العميد 
لشؤون الجودة.
رئيس القسم.

نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عميد الكلية.
مساعد العميد 
لشؤون الجودة.
رئيس القسم.

الشواهد الدالة على 
تميز البرامج في 

الجامعة )عدد الطلبة 
المقبولين في برنامج 

الدراسات العليا 
سنويا(.

نسبة الملفات 
المكتملة في كل 

كلية.

H index
ألعضاء الهيئة 

التدريسية )أعلى من 
.)8
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تطوير نظام 
الكتروني لمعامالت 

وملفات العاملين 
والمبعوثين في 

الجامعة. 

تفعيل نظام أرقام 
الملفات الموحد 

في جميع الوحدات 
االدارية.

 

رفع مستوى الدقة 
والسرعة في العمل 

من خالل نظام 
زمني محدد النجاز 

المعامالت.

انشاء نظام الشكاوى 
واالقتراحات الكترونيًا 
على موقع الجامعة .

2016

2016

2016

2016

2018

2018

2018

2018

النظام االلكتروني

نظام ارقام الملفات 
الموحد

معامالت منجزة 
دقيقة  وسريعة 

نظام  شكاوى 
واقتراحات الكتروني

دائرة الموارد البشرية
مركز الحاسب 
والمعلومات.

كافة وحدات الجامعة
مركز الحاسب 
والمعلومات.

كافة وحدات الجامعة. 

مركز الحاسب 
والمعلومات.

نظام الكتروني مفعل

ارقام ملفات موحدة 

سرعة انجاز المعامالت

نظام شكاوى 
واقتراحات الكتروني 

فعال.
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المحور: العالمية

الهدف 
االستراتيجي

تعميــق العالقــات الخارجيــة مــع الجامعــات والمراكــز العلميــة العالميــة، وتبــادل 
الجامعــة ورؤيتهــا  العالميــة فــي مســيرة  أجــل تحقيــق قيــم  الخبــرات مــن 

المســتقبلية.

الهدف 
الفرعي

اإلطار الزمنياألنشطة التنفيذية

إلىمن

الجهة المسؤولةالمخرجات
عن التنفيذ

مؤشر اإلنجاز

1.أنشطة ثقافية
2.أنشطة رياضية
3.أنشطة ترفيهية

تنفيذ مهرجان سنوي 
ثقافي اجتماعي 

لجميع الجاليات 
 )Global Day(

يدعى له الطلبة 
والمجتمع المحلي.

تخصيص صفحة 
خاصة للطلبة 

األجانب على موقع 
الجامعة اإللكتروني.

2016

2016

شهر 6
2016

2020

2020

شهر 12
2016

أنشطة ثقافية 
ورياضية وترفيهية 

للطلبة األجانب.

اليوم العالمي 
للطلبة األجانب. 

صفحة الطلبة 
األجانب على موقع 

الجامعة.

عمادة شؤون الطلبة.

عمادة شؤون الطلبة.

1.عمادة شؤون 
الطلبة

2.مركز الحاسب

1 أنشطة رياضية سنويا.

2 أنشطة ثقافية سنويا.

3 رحالت ترفيهية سنويا.

مهرجان عالمي تشارك 
فيه جميع الجاليات 

األجنبية يعقد في ربيع 
كل سنة. 

1.نشر أخبار الجاليات 
كل فصل.

2.تغطية األنشطة 
المختلفة للجاليات.

3.تحميل صور 
ومعلومات عن بلدان 

جاليات الطلبة. ن 
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لقاء ترحيبي 
وتعريفي للطلبة 

األجانب في بداية 
الفصل األول.

احتفال ترفيهي خالل 
الفصل األول.

تكليف دائرة القبول 
والتسجيل وعمادة 

الدراسات العليا 
لوضع خطة تسويقية 

لبرامج البكالوريوس 
والدراسات العليا، 

وتصميم مطويات 
تعريفية ببرامج 
الجامعة وإبراز 

مزاياها اإليجابية.

مشاركة الجامعة في 
المعارض المحلية 

واإلقليمية والدولية.

2016

2016

2016

2016

2020

2020

2020

2020

عقد لقاء تعريفي 
سنوي للطلبة 

األجانب.

إجراء احتفال ترفيهي 
سنوي للطلبة 

األجانب. 

خطة تسويقية 
سنوية ومطويات 

تعريفية لبرامج 
الجامعة.

حضور الجامعة 
للمعارض المحلية 

واإلقليمية والدولية.

1.عمادة شؤون 
الطلبة

2.دائرة العالقات 
الدولية

1.عمادة شؤون 
الطلبة

2.دائرة العالقات 
الدولية

1.دائرة القبول 
والتسجيل.

2.عمادة الدراسات 
العليا.

1.دائرة القبول 
والتسجيل.

2.عمادة شؤون 
الطلبة.

3.نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

عقد اجتماع تعريفي 
في الفصل األول 

سنويا.

إجراء احتفال ترفيهي 
في الفصل األول 

سنويا.

1.إقرار الخطة 
التسويقية 

والمطويات في شهر 
آذار سنويا.

2.ارتفاع نسبة الطلبة 
األجانب  بمعدل 2% 

سنويا  لترتفع من 
%10 إلى 20%.

1. ثالث مشاركات 
في المعارض المحلية 

سنويا.
2. ثالث مشاركات 

في المعارض 
اإلقليمية والدولية 

سنويا.
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تخصيص أيقونة 
على الصفحة 

الرئيسية لموقع 
الجامعة للطلبة الجدد 
توضح برامج الجامعة 
المختلفة وتعليمات 

القبول والتسهيالت 
والرسوم.

إنشاء  دائرة 
العالقات الدولية 

وتشمل وحدة 
المشاريع الخارجية 
ووحدة العالقات 

الخارجية.

توقيع اتفاقيات 
جديدة مع مراكز بحثية 

وجامعات مرموقة.

عقد دورات تدريبية 
على كتابة المشاريع 

الدولية.

شهر شباط 
2016

2016/6/1

2016

2016

شهر حزيران 
2016

 2016/8/1

2020

2020

صفحة خاصة للطلبة 
الجدد على موقع 

الجامعة
 Prospective

Students

إنشاء دائرة العالقات 
الدولية. 

توقيع اتفاقيات 
تعاون جديدة.

عقد دورات تدريبية 
في دائرة العالقات 

الدولية حول كتابة 
المشاريع.

1.دائرة القبول 
والتسجيل.

2.عمادة الدراسات 
العليا.

3.مركز الحاسب.
4.دائرة العالقات 

الدولية.

1.وحدة العالقات 
الدولية.

2.نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

3.إدارة مشروع 
»تمبوس« نحو 

العالمية.

1.وحدة العالقات 
الدولية.

2.نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

1.وحدة العالقات 
الدولية.

2.نائب الرئيس 
للشؤون األكاديمية.

صفحة إلكترونية 
للطلبة المهتمين 

ببرامج الجامعة 
وخدماتها باللغتين 
العربية واإلنجليزية 

شاملة وتراجع  دوريا.

1.إقرار مجلس 
الجامعة لهيكلة دائرة 

العالقات الدولية. 

توقيع 5 اتفاقيات 
تعاون جديدة سنويا.

عقد 3 دورات تدريبية 
سنويا.
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تحديث جميع البيانات 
المرتبطة بمؤشرات 

العالمية من حيث 
العاملون والطلبة 

والبرامج والمشاريع 
باللغتين العربية 

واإلنجليزية.

رفع عدد أعضاء 
هيئة التدريس غير 
األردنيين عن )18(.

زيادة عدد مشاركة 
أعضاء هيئة 

التدريس المدعومة 
للمؤتمرات الخارجية. 

زيادة مشاركة طلبة 
الجامعة المغادرين 

لجامعات أجنبية.
 

زيادة أعداد الطلبة 
القادمين لمركز اللغات 

وبرامج الجامعة 
لفترات قصيرة. 

2016/6/1

2016

2016

2016

2016

2016/9/1

2020

2020

2020

2020

تطوير موقع الجامعة 
»اليرموك نحو 

العالمية«.

رفع نسبة أعضاء 
هيئة التدريس غير 

األردنيين.

ارتفاع عدد مشاركات 
أعضاء هيئة التدريس 

في المؤتمرات 
الخارجية  عن 91 
مشاركة سنويا.

زيادة مشاركة طلبة  
الجامعة المغادرين 
لجامعات أجنبية عن 

.)%.001(

زيادة عدد الطلبة 
القادمين لمركز اللغات 

وبرامج الجامعة على 
نسبة 003.%.

1.دائرة العالقات 
الدولية.

2.مركز الحاسب.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة الموارد 

البشرية.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة الموارد 

البشرية.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة العالقات 

الدولية.

1.دائرة العالقات 
الدولية.

2.مركز اللغات.
3.القبول والتسجيل.

رصد جميع مؤشرات 
العالمية عل موقع 

الجامعة »اليرموك نحو 
العالمية« باللغتين 
العربية واإلنجليزية 

وبشكل دوري.

رفع نسبة أعضاء هيئة 
التدريس غير األردنيين 
من )%2( إلى )6.%( 
وبمعدل %1 سنويا.

رفع عدد مشاركات 
أعضاء هيئة التدريس 

المدعومة في 
المؤتمرات الخارجية 
بمعدل 50 مشاركة 

كل سنة.

1.مشاركة 50 طالب 
سنويا في زيارات 

عامية قصيرة.

استقبال 200 طالبًا 
أجنبي سنويا لمركز 

اللغات وبرامج الجامعة 
المختلفة.
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زيادة أعداد أعضاء 
هيئة التدريس 

المغادرين لجهات 
خارجية ولفترات 

قصيرة  )001.%(.

زيادة أعداد أعضاء 
هيئة التدريس 

القادمين من جهات 
خارجية لفترات 

قصيرة. 

2016

2016

2020

2020

مشاركة أعضاء هيئة 
التدريس في زيارات 

خارجية قصيرة.

استقبال أعضاء هيئة 
تدريس من جامعات 
ومراكز بحثية عريقة. 

1.دائرة العالقات 
الدولية

2.الكليات 

1.دائرة العالقات 
الدولية.

2. الكليات.

مشاركة 25 عضو 
هيئة تدريس سنويا 

في برامج خارجية 
مشتركة أو  زيارات 

خارجية قصيرة.

استقبال 15 عضو 
هيئة تدريس أجنبي 

سنويا لغايات 
التدريس أو البحث أو 

في زيارات قصيرة.
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المحور: الموارد البشرية
الهدف 

االستراتيجي
تطويــر الكادريــن األكاديمــي واإلداري فــي الجامعــة وتأهيلهمــا عبــر توفيــر 
الجامعــة  رؤيــة  لتحقيــق  المســتمرين؛  والتدريــب  التعليــم   مــن  حاجاتهمــا 
العنصــر  إن  إذ  والخارجيــة،  الداخليــة  البيئــة  متغيــرات  ظــل  فــي  وأهدافهــا 

التنميــة والتطويــر. البشــري هــو األســاس فــي 

الهدف 
الفرعي

اإلطار الزمنياألنشطة التنفيذية

إلىمن

الجهة المسؤولةالمخرجات
عن التنفيذ

مؤشر اإلنجاز

عقد دورات تدريبية 
مكثفة ألعضاء هيئة 

التدريس من قبل 
مركز الجودة والتطوير 

األكاديمي.

تكليف عمداء الكليات 
بتحديد أعضاء هيئة 
التدريس المتخرجين 

من غير الدول 
الناطقة باللغة 

اإلنجليزية لالشتراك 
بالدورات.

2016

2016

2020

2020

كادر أكاديمي مؤهل 
ومدرب على أساليب 

التدريس والتقويم 
الحديثة.

كادر أكاديمي قادر 
على استخدام اللغة 

اإلنجليزية.

1.رئاسة الجامعة.
2.مركز الجودة 

والتطوير األكاديمي.

1.رئاسة الجامعة.

2.عمداء الكليات.

1 - دورة لكل عضو 
هيئة تدريس جديد في 

الجامعة.
2 - دورة كحد أدنى لمن 

يتقدم لغايات الترقية 
والتثبيت والنقل 

واإلجازة بجميع أنواعها.
1.الدورة إلزامية لجميع 
أعضاء هيئة التدريس 
الجدد والمتخرجين من 

جامعات غير ناطقة 
باللغة االنجليزية  خالل 

السنة األولى من 
التعيين.

2.مشاركة %20 سنويا 
من عدد أعضاء هيئة 
التدريس المتخرجين 

من جامعات غير ناطقة 
باللغة اإلنجليزية.
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ربط الترقية ودعم 
البحث العلمي 

والخارجي بالبحوث 
الجماعية.

1.عقد وتفعيل 
االتفاقيات الموجودة 

مع الجامعات لهذا 
الشأن.

2.رفع موازنة 
مشاركة أعضاء 

هيئة التدريس في 
المؤتمرات الخارجية.
3.رفع حجم موازنة 
المؤتمرات الدولية 

التي تعقد في 
جامعة اليرموك.

2016

2016

2020

2020

تنمية روح العمل 
الجماعي وفرق 
البحث العلمي.

تفاعل أعضاء هيئة 
التدريس مع أقرانهم 

من الجامعات 
المرموقة داخليا 

وخارجيا، واكتساب 
الخبرات الجيدة.

1.رئاسة الجامعة
2.عمادات الكليات.

3.عميد البحث 
العلمي.

1.رئاسة الجامعة
2.عمادات الكليات.

1.تعديل تعليمات 
الترقية لتشجع العمل 

الجماعي.
2.تعديل تعليمات 

دعم مشاريع البحث 
العلمي لتشجع 
العمل الجماعي.

1.مراجعة وتوقيع 
اتفاقيات دولية 

تضمن تبادل أعضاء 
هيئة التدريس.

2.رفع موازنة مشاركة 
أعضاء هيئة التدريس 

الخارجية بنسبة 100% 
تدريجيا وبدءا من 

.2017
3.رفع موازنة عقد 
المؤتمرات الدولية 

في جامعة اليرموك  
بنسبة %100 تدريجيا 

وبدءا من 2017.
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1. المحافظة على 
اعضاء هيئة التدريس 

المميزين في 
الجامعة.

2.وضع تعليمات 
لألستاذ المميز 
وأستاذ الشرف.

3.تكريم األساتذة 
المتميزين في 

التدريس والبحث 
وخدمة الجامعة 

والمجتمع  سنويا.

اقرار امتحان الكفاية 
في اللغة العربية 

للمعينين الجدد.

2016

2016

2020

2020

تشجيع التميز لدى 
أعضاء هيئة التدريس 

من خالل تكريم 
المتميزين ماديا 

ومعنويا.
وضع نظام حوافز 
ومكافأة تشجيعية 

للمتميزين من 
اعضاء هيئة التدريس 
وفق معايير وأسس 

خاصة بذلك.

الموافقة على 
القرار.

1.رئاسة الجامعة.
2.مجلس العمداء.

1.رئاسة الجامعة.
2.مجلس العمداء.

1.إصدار تعليمات 
األستاذ المميز 
وأستاذ الشرف.

2.فتح باب التقدم 
لهذه األلقاب العلمية 

سنويا.
3.إصدار تعليمات 

لتكريم المتميزين من 
الجامعة

4.اإلعالن عن هذه 
الحوافز مرة كل سنة.

5. نظام الحوافز 
والمكافأة ألعضاء 

هيئة التدريس.

كادر أكاديمي بمهارات 
اتصال عالية.
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إشهار معايير نوعية 
في اختيار  أعضاء 

هيئة التدريس.

استحداث  عالوة 
استقطاب ألعضاء 

هيئة التدريس 
المتميزين في 

التخصصات التي 
تحتاج الجامعة إليها.

إعادة النظر في 
نظام الحوافز لتعيين 
أعضاء هيئة التدريس 

الجدد. 

توزيع البعثات 
بعدالة على جميع 

الكليات وفق الحاجة 
ومساعدة الكليات 

اإلنسانية في 
ابتعاث طلبتها من 

خالل االتفاقيات.

2016-6

2016-6

2017-1

2017

2016-9

2016-9

2020-3

2020

تعميم قرار مجلس 
العمداء حول أسس 

تعيين أعضاء هيئة 
التدريس.

قرار صرف عالوة 
التميز للتخصصات 

النادرة.

نظام حوافز جديد.

رفع عدد البعثات 
وإعادة النظر بتوزيع 

البعثات على 
الكليات.

1.رئاسة الجامعة.
2.مجلس العمداء.

1.رئاسة الجامعة.
2.مجلس العمداء.

1.رئاسة الجامعة.
2.مجلس الجامعة.

1.رئاسة الجامعة.
2.مجلس العمداء.

إعادة النظر بأسس 
التعيين الصادرة 

عن مجلس العمداء 
لضمان جودة أعضاء 
هيئة التدريس الجدد.
صرف عالوة التميز 

للتخصصات التي 
تحتاجها الجامعة.

التعيين في الجامعة 
لتقليل نسبة 

األساتذة إلى الطلبة 
في الجامعة من 1:40 
إلى 1:30 خالل خمس 

سنوات.

1.زيادة عدد 
المبعوثين بنسبة 

%10 سنويا بدءا من 
.2017

2.توزيع البعثات على 
جميع كليات الجامعة .
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1.مسح حاجات 
الموظفين من قبل 

دوائرهم.
2.عقد دورات تدريبية 
من قبل مركز الملكة 

رانيا للعاملين في 
الجامعة.

1.وضع أسس 
لمكافأة الموظف 

المتميز واإلعالن عنها 
سنويا.

2016

2016

2020

2020

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة الموارد 

البشرية.
3.مركز الملكة رانيا.

4. دائرة التنمية 
والتخطيط.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة الموارد 

البشرية.
3. دائرة التنمية 

والتخطيط.

1.دورة لكل موظف 
جديد في الجامعة.
2.دورة كحد أدنى 
لغايات الترقية أو 

التثبيت أو النقل أو 
التصنيف أو اإلجازة 

بجميع أنواعها.

1.إصدار تعليمات 
الحوافز للكادر اإلداري.

2.اإلعالن عن 
المكرمين مرة كل سنة.

وضع خطة 
للبحث عن الطلبة 

األردنيين على 
مقاعد الدراسة في 

الجامعات المرموقة، 
وإعطائهم  أولوية 

االبتعاث.

رفع مخصصات 
المبعوثين في 

الدول غالية الكلفة 
في المعيشة.

2016

2016-6

2020

2020-3

التواصل مع الطلبة 
األردنيين على 

مقاعد الدراسة في 
الجامعات المرموقة.

رفع مخصصات 
المبعوثين.

1.رئاسة الجامعة.

2.كليات الجامعة.

1.رئاسة الجامعة.
2.مجلس العمداء.

إعطاء األولوية في 
االبتعاث للطلبة على 

مقاعد الدراسة.

رفع مخصصات 
المبعوثين وفق 

دراسة تقوم بها دائرة 
الموارد البشرية.
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المحور: التطوير اإلداري

الهدف 
االستراتيجي

تطويــر الجهــاز اإلداري فــي الجامعــة لتحقيــق رؤيتهــا مــن خــالل التوســع فــي 
ــار  ــة فــي اختي ــر موضوعي ــات، واعتمــاد معايي ــة وتفويــض الصالحي الالمركزي

المواقــع القياديــة تعتمــد علــى التنافســية والشــفافية والمســاءلة.  

الهدف 
الفرعي

اإلطار الزمنياألنشطة التنفيذية

إلىمن

الجهة المسؤولةالمخرجات
عن التنفيذ

مؤشر اإلنجاز

1.تشكيل لجنة 
مركزية لمراجعة 

الهيكل التنظيمي 
للجامعة.

2.تشكيل لجنة 
مركزية لمراجعة 

الوصف الوظيفي 
للمهام اإلدارية في  

الجامعة.

1.إجراء التنقالت 
الضرورية في 

الوحدات اإلدارية في 
ضوء مراجعة الهيكلة 
والوصف الوظيفي. 

2016-9

2016-12

2016-9

2016-12

2017-2

2020

لجنة مراجعة الهيكل 
التنظيمي للجامعة.

لجنة مراجعة الوصف 
الوظيفي للجامعة.

تصويب التنقالت 
العشوائية، وإجراء 

التنقالت الضرورية.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة الموارد البشرية.

3. دائرة التنمية 
والتخطيط.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة الموارد 

البشرية.
3. دائرة التنمية 

والتخطيط.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة الموارد 

البشرية.
3. دائرة التنمية 

والتخطيط.

إقرار الهيكل 
التنظيمي للجامعة 

من المجالس 
المختصة.

1.إقرار الوصف 
الوظيفي  من 

المجالس المختصة.
2.المراجعة الدورية كل 

سنتين. 

تناقص عدد التنقالت 
اإلدارية بمعدل %5 
كل سنة اعتبارا من 

.2017 ي 
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قيي
1.إشهار معايير وت

نوعية في اختيار  
القيادات اإلدارية 

واألكاديمية.

2. تفويض 
الصالحيات للعمداء 

والمديرين.

3.إعادة النظر بنماذج 
تقويم أداء العاملين 
لتشمل معايير حول 
نوعية األداء والتميز.

4. تقدم كل كلية 
ووحدة أدارية خطة 

سنوية للتطوير. 

5.تقدم كل كلية 
ووحدة إدارية تقريرا 

دوريا كل 6 أشهر 
وتقريرا سنويا 

شموليا.

2016-9

2016

2016

2016

2016

2017-3

2016

2016

2020

2020

معايير نوعية في 
اختيار القيادات 

األكاديمية واإلدارية.
 

تفويض الصالحيات 
للعمداء والمديرين.

معايير نوعية جديدة 
لتقييم أداء العاملين.

خطط سنوية 
لتطوير الوحدات 

اإلدارية وفق الخطة 
االستراتيجية.

تقارير سنوية وكل 
6 أشهر للوحدات 

اإلدارية في 
الجامعة.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة الموارد البشرية.

3. دائرة التنمية 
والتخطيط.

1. رئاسة الجامعة.
3. دائرة التنمية 

والتخطيط.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة الموارد البشرية.

3. دائرة التنمية 
والتخطيط.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة التنمية 

والتخطيط.

1.رئاسة الجامعة.
2.الكليات.
3.الدوائر.

4. دائرة التنمية 
والتخطيط.

1.تغير في ثقافة 
العاملين حول تولي 

المسؤوليات اإلدارية.

2.تعميمات تفويض 
الصالحيات للعمداء 

ومديري الدوائر 
سنويا.

3.نماذج معدلة لتقارير 
تقييم أداء العاملين 

النوعي والتميز 
والمبادرات اإلبداعية.

4.إقرار إدارة الجامعة 
للخطط السنوية 
للكليات والدوائر 

اإلدارية بداية كل عام.

5. اعتماد إدارة 
الجامعة للتقارير 

السنوية والدورية. 
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1.تعد دائرة التنمية م
والتخطيط تقرير 
األداء السنوي.

2.تطوير نموذج 
إلكتروني يسمح 
بتقييم أداء جميع 
القيادات اإلدارية 
واألكاديمية  في 

الجامعة.
3.وضع تعليمات 
لحوافز العاملين 

في الجامعة في 
الوحدات اإلدارية 

واألكاديمية.
4.تعديل نموذج 
التقييم الدوري 
ألعضاء هيئة  
التدريس من 

قبل مركز التطوير 
األكاديمي ليسمح 

بتزويدهم بمتوسط 
أدائهم وأداء القسم 

والكلية والجامعة.

2016

2016

2016-6

2016-12

2020

2020

2016-12

2017-3

التقرير السنوي. 

نموذج إلكتروني 
لتقييم القيادات 

اإلدارية واألكاديمية.

تعليمات حوافز 
العاملين في 

الجامعة.

نموذج معدل 
لتقويم أداء أعضاء 

هيئة التدريس.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة التنمية 

والتخطيط.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة التنمية 

والتخطيط
3.مركز الحاسب.

1.رئاسة الجامعة.
2.مركز الجودة.

3.دائرة الموارد البشرية.
4. دائرة التنمية 

والتخطيط.
1.رئاسة الجامعة.

2.مركز التطوير 
األكاديمي.

1.اعتماد تقرير 
مؤشرات أداء 

الجامعة من المجالس 
المختصة، ونشر 

تقارير الوحدات 
المتميزة سنويا.

2.إجراء تقييم 
للقيادات اإلدارية 

واألكاديمية نهاية كل 
عام أكاديمي. 

3.تكريم العاملين 
المتميزين سنويا، 

وصرف حوافز 
للعاملين المتميزين 

سنويا.
4.تزويد أعضاء هيئة 
التدريس كل فصل 

دراسي  بتقارير األداء، 
يظهر متوسط أدائهم 
وأداء القسم والكلية 

والجامعة.
5.تعرض الكليات 
واألقسام نماذج 

لألداء المتميز ألعضاء 
هيئة التدريس على 

موقع الكلية كل فصل 
دراسي.



104

المحور: المسؤولية المجتمعية
الهدف 

االستراتيجي
المجتمــع  الجامعــة ومؤسســات  بيــن  المســتدامة  الشــراكة  رفــع مســتوى 

المجتمعــي. الجامعــي  التعليــم  رســالة  لضمــان وصــول  المحلــي 

الهدف 
الفرعي

اإلطار الزمنياألنشطة التنفيذية

إلىمن

الجهة المسؤولةالمخرج
عن التنفيذ

مؤشر اإلنجاز

تشجيع أعضاء الهيئة 
التدريسية إلعطاء 

محاضرات، أو 
المشاركة في ندوات 

عامة.
دعوة الخبراء من 

المجتمع المحلي 
إلعطاء محاضرات 
متخصصة للطلبة 

في الجامعة.
إنشاء قاعدة بيانات 
للشركاء المحليين، 
وإضافة شعاراتهم 

على موقع الجامعة 
اإللكتروني بوصفهم 

)شركاء النجاح(.
تسمية بعض القاعات 

التدريسية بأسماء 
مانحي الخدمات 

المتميزة  للجامعة.

2016

2016

2016/6/1

2016

2020

2020

2017/6/1

2020

قنوات تواصل مع 
المجتمع المحلي.

قاعدة بيانات عن 
الخبراء واألكاديميين. 

نظام معلوماتية 
عن الخبراء في 

مؤسسات المجتمع 
المحلي.

شواهد التقدير 
والشكر  لمقدمي 

المنح للجامعة.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

عمداء الكليات.
مدير العالقات العامة.

رؤساء األقسام.
نائب الرئيس للشؤون 

األكاديمية.
عمداء الكليات.

مدير العالقات العامة.
رؤساء األقسام.
عمداء الكليات. 

مدير مركز الحاسب.
مدير العالقات العامة.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

مدير العالقات العامة.

عدد المحاضرات 
العامة من كل كلية 
سنويا )مشاركتان(.

عدد اللقاءات في 
 الكلية سنويًا

 )على األقل اثنان(.

تعليمات إلصدار 
قاعدة البيانات.

الشعارات على موقع 
الجامعة.

عدد القاعات التي 
تحمل أسماء مانحين 

سنويا.
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تعديل تعليمات ف

الترقية بحيث يتم 
تقييم أعضاء الهيئة 

التدريسية حسب 
دورهم في خدمة 

المجتمع.  

التوسع في البرامج 
التدريبية التي 

يقدمها مركز الملكة 
رانيا.

تعديل الخطط 
الدراسية بتضمين 
مساق عام لخدمة 
المجتمع وترسيخ 

مفهوم المواطنة 
الصالحة.

توجيه األبحاث 
العلمية ورسائل 

الماجستير والدكتوراه 
بحيث تتضمن حال 

لمشكالت المجتمع 
المحلي.

2016/6/1

2016

2016/6/1

2016/6/1

2016/7/1

2020

2017/6/1

2020/12/31

تعليمات ترقية 
جديدة.

برامج خدمية تهتم 
بمشاكل المجتمع 

المحلي سنويا.

متطلب جامعة 
إجباري أو اختياري  

يعنى بخدمة 
المجتمع ومفهوم 

المواطنة.

إنتاج علمي متميز.

رئيس الجامعة.
مجلس العمداء.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

مدير مركز الملكة رانيا. 

مجلس العمداء.
نائب الرئيس للشؤون 

األكاديمية.
عمداء الكليات.

نائب الرئيس للشؤون 
األكاديمية.

عمداء الكليات.
عميد البحث العلمي.

رؤساء األقسام.

أقرار تعليمات الترقية 
المعدلة.

عدد البرامج )اثنان 
على األقل( سنويا.

قرار اعتماد المساق 
كمتطلب إجباري أو 

اختياري.

الشواهد الدالة على 
تضمين مشاكل 

المجتمع في البحث 
العلمي )عدد الرسائل 
واألبحاث حول مناطق 

مختلفة في األردن( 
سنويا.
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مسابقة علمية 
سنوية )بحثية أو 

اختراعات( حول 
أفضل الحلول 

للمشكالت التي 
يعاني منها المجتمع 

المحلي.

مسابقة بحثية 2016/6/12020/12/31
للعمل على حل 

مشكالت المجتمع 
المحلي.

مجلس العمداء.
نائب الرئيس للشؤون 

األكاديمية.
رؤساء األقسام.

تعليمات المسابقة 
العلمية.
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المحور: تعزيز الموقف المالي للجامعة
الهدف 

االستراتيجي
تعزيــز الموقــف المالــي للجامعــة لتكــون قــادرة علــى أداء وظائفهــا وأداورهــا 
ــي واإلداري الكامــل  ــق االســتقالل المال وفــق خططهــا االســتراتيجية، وتحقي

الــذي يســمح بتحقيــق التميــز واإلبــداع فــي مخرجاتهــا.

الهدف 
الفرعي

اإلطار الزمنياألنشطة التنفيذية

إلىمن

الجهة المسؤولةالمخرجات
عن التنفيذ

مؤشر اإلنجاز

1.تفعيل حجم 
معامالت  االستثمار 

في صندوق 
االستثمار  واالدخار 

من البيع والشراء.
2.االستثمار الذاتي 

لواجهات الجامعة 
التجارية وعمل 

شراكات استثمارية 
على واجهات الجامعة 

التجارية.
3.تفعيل أنشطة 

دائرة العالقات 
الخارجية نحو زيادة 

عدد المشاريع 
الدولية. 

4.مخاطبة جهات 
محلية وإقليمية 

لدعم مشاريع 
الجامعة.

2016

2016

2016

2016

2020

2020

2020

2020

زيادة حجم اإليرادات 
الذاتية من خالل 

صندوق االستثمار 
واالدخار. 

وجود مشاريع 
تجارية على واجهات 

الجامعة المختلفة.

مشاريع دولية 
جديدة.

دعم خارجي لمشاريع 
الجامعة.

1.رئاسة الجامعة.
2.مجلس صندوق 

االستثمار.

1.رئاسة الجامعة
2.مجلس صندوق 

االستثمار.

1.رئاسة الجامعة.
2.دائرة العالقات 

الدولية.

1.رئاسة الجامعة.

1.زيادة إيرادات 
صندوق االستثمار 

بنسبة %10 سنويا.

1.تنفيذ ثالثة مشاريع 
استثمارية خالل 
خمس سنوات. 

1.الحصول على 
خمسة مشاريع دولية 

سنويا.

1.الحصول على منح 
مالية بقيمة خمسة 
ماليين دينار خالل 

خمس سنوات.
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التوجه نحو الطاقة 
البديلة. 

بناء قاعدة بيانات 
للخريجين، والتواصل 
معهم لدعم مسيرة 

الجامعة.

2017

2017

2020

2020

استخدام الطاقة 
البديلة.

الدعم المالي من 
الخريجين للجامعة.

1.رئاسة الجامعة.
2.الدائرة الهندسية. 

1.عمادة شؤون 
الطلبة.

2.دائرة  العالقات 
العامة. 

3.رئاسة الجامعة.

خفض فاتورة الطاقة
بنسبة 50%.

1.إقرار قاعدة بيانات 
الخريجين نهاية عام 

.2016
2.نشرة دورية تبعث 

أخبار الجامعة وإنجازاتها 
لجميع الخريجين بدءا 

من 2017.
3.تكريم سنوي 

للخريجين. المتميزين 
بدءا من 2016.

4. خمسة مشاريع 
سنوية مدعومة من 

الخريجين.
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1.تقديم دورات 
وبرامج تدريبية 

جديدة.

2.تفعيل برامج 
االستشارات.

3.تفعيل برامج 
الدراسات والمشاريع 

بالتشارك مع كليات 
ومراكز الجامعة 

األخرى.

4.  تسويق برامج 
مركز التصميم

2016

2016

2016

2017

2020

2020

2016

2020

دورات تدريبية 
جديدة.

توفر برامج 
استشارات خارجية.

توفر مشاريع 
ودراسات خدمية. 

خطة  لتسويق مركز 
التصميم.

1.رئاسة الجامعة.
2.مركز الملكة رانيا.

1.رئاسة الجامعة.
2.مركز الملكة رانيا.

1.رئاسة الجامعة.
2.مركز الملكة رانيا.

3.كليات الجامعة.

1.رئاسة الجامعة.
2.مركز التصميم. 

فتح ثالثة برامج 
تدريبية جديدة كل عام 
في مركز الملكة رانيا.

تقديم خمس 
استشارات رئيسية 

لمؤسسات المجتمع 
المحلي واإلقليمي.

الحصول على دعم 
مالي لمشروع كل 

عام.

تنفيذ أربعة برامج 
سنوية لمركز 

التصميم بدءا من عام 
.2017
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المحور: البنية التحتية

الهدف 
االستراتيجي

إعادة تأهيل البنية التحتية وصيانة مرافق الجامعة وفق أفضل المعايير 
الهندسية.

الهدف 
الفرعي

اإلطار الزمنياألنشطة التنفيذية

إلىمن

الجهة المسؤولةالمخرجات
عن التنفيذ

مؤشر اإلنجاز

صيانة عامة
لوازم مكتبية
اثاث مناسب

أجهزة الكترونية 
وكهربائية.

قاعات صفية 2017/1/12020/12/31
قياسية في )10( 

كليات ومركز اللغات.

نائب الرئيس للشؤون 
اإلدارية.
الكليات

دائرة الخدمات العامة
دائرة اإلنتاج

الدائرة الهندسية
دائرة اللوازم

دائرة العطاءات.

%25 من المباني 
في كل عام. 
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صيانة عامة
لوازم مكتبية

اثاث مناسب 
أجهزة الكترونية 

وكهربائية.

قاعتين ذكيتين في 2017/1/12020/12/31
كل كلية، باإلضافة 

الى مركز اللغات 
تماثل القاعة الذكية 

الموجودة في كل من 
كليتي اآلداب واالثار 

عدد )30( قاعة.

نائب الرئيس للشؤون 
اإلدارية.
الكليات

دائرة الخدمات العامة
دائرة اإلنتاج

الدائرة الهندسية
دائرة اللوازم

دائرة العطاءات.

%25 من القاعات 
في كل عام. 
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الصيانة الالزمة.

الصيانة الالزمة.

تحسين مستوى 
المقاصف 

باالشتراك مع 
القطاع الخاص.

تنظيف واجراء 
الصيانة الالزمة.

اجراء الصيانة الالزمة 
للمبنى من الداخل 

والخارج.

2016/8/1

2016/8/1

2016/8/1

2017/1/1

2017/1/1

2020/12/31

2017/12/31

2017/12/31

2020/12/31

2017/12/31

مرافق صحية 
مناسبة

شوارع وارصفة 
نظيفة ومساحات 

خضراء عشبية، 
واشجار.

مقاصف مناسبة 
تقدم خدمات 

طعام وشراب 
بأسعار مناسبة.

واجهات نظيفة 
ومناسبة.

المبنى بحالة مناسبة 
ومظهر مناسب.

نائب الرئيس للشؤون 
اإلدارية، الكليات
الدائرة الهندسية
دائرة العطاءات.

نائب الرئيس للشؤون 
اإلدارية، الكليات 
الدائرة الهندسية

دائرة اللوازم
دائرة العطاءات.

نائب الرئيس للشؤون 
اإلدارية، الكليات

دائرة الخدمات العامة
دائرة العطاءات.

نائب الرئيس للشؤون 
اإلدارية، الكليات، الدائرة 
الهندسية، دائرة اللوازم

دائرة العطاءات.

نائب الرئيس للشؤون 
اإلدارية، الكليات، الدائرة 
الهندسية، دائرةاللوازم

دائرةالعطاءات.

)%10( مع نهاية عام 
2016

)%90( للمدة 
المتبقية.

)%100( مع نهاية عام 
.2017

مطاعم عاملة 
بمستوى مميز موزعة 

في الجامعة 
)تقييم خارجي(.

%25 من المباني 
في كل عام. 
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الفهرس

كلمة رئيس الجامعة

نبذة مختصرة عن الجامعة

منهجية إعداد الخطة االستراتيجية

فريق الخطة االستراتيجية

العناصر الرئيسية للخطة االستراتيجية لجامعة اليرموك

القيم الحاكمة للجامعة

تحليل واقع الجامعة الحالي )نقاط القوة والضعف والتحديات والفرص(

االهداف االستراتيجية

محاور الخطة االستراتيجية

الخطة التنفيذية

3

5

17

18

19

21

23

26

28

57


