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الجامعة واالرتقاء بها، وبجهود على إنجازات حينما تشرفت بتقلد رئاسة هذه الجامعة، وتعهدت بكل ارادة وعزم حمل هذه المسؤولية الكبيرة وجدُتني أمام أن أعمل كل ما بوسعي للحفاظ 
جيال التي تنهل من مصادر العلم والمعرفة التي مشتركة مع فريق عمل متميز من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية ليظل هذا الصرح العلمي الشامخ رافدًا علميًا متميزًا في إعداد األ

جعل ثقافة الجودة والتخطيط نهجًا عمليًا في جميع كليات الجامعة وأقسامها ودوائرها، وال سيما التخطيط االستراتيجي  توفرها هذه الجامعة، ومنذ ذلك الحين وأنا اواصل العمل على 
كون هي الضامنة لتحقيق ط االستراتيجية التي تإليماننا المطلق أن االمم والشعوب ال تتقدم وتتطور إال به، وبخاصة أن جاللة الملك في أوراقه النقاشية ركز على التخطيط وإعداد الخط

 األهداف ألي مؤسسة كانت.

ن أعضاء هيئة التدريس من ذوي ومن أجل ذلك وفي إطار السعي لتحقيق أهداف الجامعة وتحسين مخرجاتها في مجال التعليم العالي قمنا بتشكيل لجنة برئاستي وعضوية نخبة م
( مع المحافظة على محاورها األساسية التي شملت توفير البيئة الجامعية الجذابة، 2023-2018راتيجية لألعوام الحالية ) المعرفة والخبرة في المجال االستراتيجي لمراجعة الخطة االست

اث علمية تطبيقية وق العمل، وإنتاج أبحوتوفير بنية تحتية مالئمة لمعايير االعتماد وضمان الجودة وتطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها باستمرار بما يتفق مع متطلبات س
 لتحقيق التنمية المستدامة لتطوير المجتمع.

ا جاء في االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد وكنا قد أخذنا بعين االعتبار الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك التي دعا بها الى اعتماد التخطيط في مؤسسات التعليم العالي، وم
 الوطنية ذات الصلة. البشرية، وغيرها من المرجعيات

وخى الدقة في مراجعتها بالتركيز على مؤشرات لقد بذلت هذه اللجنة جهودًا كبيرة في مراجعتها للخطة مع اإلبقاء على رؤية الجامعة ورسالتها وأهدافها األساسية وحاوَلت أيضًا أن تت
التواصل مع شركاء الجامعة و كفريق واحد بكل جد واجتهاد  والعملألقسام والدوائر، األداء لكل هدف من األهداف وتحديد فترات اإلنجاز لتنفيذها على أرض الواقع في جميع الكليات وا

 الداخليين والخارجيين والتشبيك مع مختلف المؤسسات والقطاعات الحكومية والخاصة في المملكة إلشراكهم في دعم الجامعة لتنفيذ خطتها.

أن أتقدم بوافر الشكر والتقدير ألعضاء لجنة المراجعة ولجميع أسرة الجامعة من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية  ولهذا كله من العمل الجاد واإلنجاز وتحمل المسؤولية يسعدني
ك عبد هللا الثاني ابن الحسين مل والبناء جاللة الملوطلبتها والعاملين فيها كافة، مع تمنياتي للجميع بالتوفيق والسداد واستكمال المسيرة الوطنية المباركة في ظل راعي مسيرة العلم والع

 حفظه هللا ورعاه.

 رئيس الجـــامعة

  أ. د. محمد الوديان
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جاللة بصاحب الورؤية القيادة الهاشمية متمثلة  تسعى جامعة عمان العربية إلى بناء جيل واعد يستشرف المستقبل لرسم رؤية طموحة ورسالة ساميه انطالقا من توجيهات
وجيا واقتصيييياديا الثاني بن الحسييييين حفظه هللا ورعاه، في بناء جيل واد ومدرم ألهمية المرحلة التي يمر بها العالم في ضييييوء النمو والتطور المضييييطرد تكنولالملك عبد هللا 

 واجتماعيا وسياسيا.
 

الجامعية واألكاديمية والبحثية واإلدارية،  في كافة مناحي الحياةتحقيق الرؤية الملكية السييامية، اتجهت رئاسيية الجامعة لتطوير وتيرة العمل وتحسييين مسييتو  الجودة هدف وب
 إضافة لتحقيق شراكات مجتمعية فاعلة، تسعى من خاللها لرفد سوق العمل بأفضل الخبرات والكفاءات. 

 

 إعدادالتي سييييتم  2025تبار الرؤية الملكية المتمثلة بوثيقة األردن علميا موائما وأخذا بعين االع امنهجيً  االتزامً ومراجعته ومن هنا كان التزام الجامعة بالتخطيط االسيييتراتيجي 
ادرات المتعلقة بذلك والتي مخرجاتها موضييييييييييييع التنفيذ من خالل إعداد برامج تنفيذية ضييييييييييييمن قطاد التعليم العالي والبحا واإلبداد لتحقيق بعب من األهداف الفرعية والمب

 األردن.تصب محاورها على تنمية الموارد البشرية في 
 

المختصيييييييييين في اللجنة الرئيسيييييييييية للخطة االسيييييييييتراتيجية واللجان الفرعية والتي تم من خاللها بناء  هذه الخطة نتاج عمل دؤوب وجهود مخلصييييييييية قامت بها نخبة من دوتع
والشييييييييراكة المجتمعية تدعم حصييييييييول الجامعة قفزة نوعية في مجاالت التعليم والبحا العلمي  الجامعةهذه الخطة على أسييييييييس علمية. والتي ينتظر منها أن تحقق ومراجعة 

مكانة مرموقة  ، وشركائها لتتبوأ بالتاليمنتسبيهاطموحات ، كما وأنها تتطلع لتجسيد على االعتمادات األكاديمية المحلية والدولية ورفع ترتيبها بالتصنيفات المحلية والعالمية
 التميز بين الجامعات.تضمن لها 

 

لتواكب التطورات والمتغيرات  2021( والتي تم مراجعتها في عام 2023-2018) الخطة االستراتيجية لجامعة عمان العربية تحديا بين يدي القارئ الكريم وإنه ليسرنا أن نضع
لمسييياعدة ل 2020ومتطلبات التنفيذ ومؤشيييرات األداء التي تم مراجعتها ألول مرة في عام المراجعة إعادة صيييياغة األهداف الفرعية وإجراءات  شيييملت حيا، المحلية والعالمية

  .بقياس أدق لمد  تحقيق األهداف كميًا ونوعياً 
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ربية للدراسيييييات العليا وكانت كجامعة خاصييييية غير ربحية تختد بالدراسيييييات الجامعية العليا وذلك تحت مسيييييمى جامعة عمان الع 1999أنشيييييئت جامعة عمان العربية عام 
ا وعضيييًوا في اتحاد الجامعات بذلك أول جامعة أردنية مختصييية في برامج الدراسيييات العليا تطرح برنامجي الماجسيييتير والدكتوراه، وهي جامعة معتمدة اعتماًدا عاًما وخاصيييً 

 العربية.
 

حافزا أساسيا إلنشاء جامعة عمان العربية بحيا تؤدي رسالتها بأمانة، وتقوم بوظائفها بكفاءة  لقد كان تأسيس جامعة خاصة مناظرة للجامعات المتميزة في الدول المتقدمة
التعليم الجامعي إلى تأسيييييييييييييييس وتحقق أهدافها بفعالية. وهذا هو الحافز الرئيسييييييييييييييي الذي دفع نخبة من األكاديميين ومن رجاالت الفكر والعلم والمهن واألعمال المهتمين ب

هة متطلبات كما كانت حاجة الجامعات ومعاهد التعليم العالي ومؤسييييييييييييييسييييييييييييييات الدولة ومرافقها إلى ايادات مؤهلة أكاديمًيا تأهياًل عالًيا ومتميًزا لمواج .ةجامعة عمان العربي
 الحياة المعاصرة وتحدياتها كان أيًضا حافًزا مهًما لتأسيس الجامعة.

 
بفتح باب  2009قتصار برامج الدراسة فيها على الدراسات العليا، في حين تمثلت المرحلة الثانية في مطلع عام تمثلت األولى في امرت الجامعة بمرحلتين خالل مسيرتها 

 اسم الجامعة ليصبح جامعة عمان العربية. مما دفعها إلى تغييرالقبول في برامج البكالوريوس 
 

د، حيا تبلغ مساحة أرض بء من خالل موقعها المتميز على شارد األردن في منطقة مو يوفر موقع الجامعة إطاللة رائعة على العاصمة عمان ومحافظتي جرش والبلقا
 كم إلى الشمال عن العاصمة عمان. 12وتبعد  2م 12500دونما وتمتاز مباني الجامعة بطابع معماري يجمع ما بين األصالة والحضارة والحداثة بمساحة تبلغ  122الجامعة 

 

. وتحرص ، والشريعةمجاالت الهندسة، والصيدلة، واآلداب والعلوم، وتقنية المعلومات، واألعمال، والقانون، والعلوم التربوية والنفسية تخصصات متميزة فيالجامعة تطرح 
ول تخصد كلية الطيران ليكون أضمن صيانة الطائرات تخصد تمت الموافقة على استحداث  إذالجامعة على استحداث التخصصات الجديدة المطلوبة في سوق العمل 

  ..من هذا النود لدرجة البكالوريوس في المملكة األردنية الهاشمية
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 كلية العلوم التربوية والنفسية .1

 الماجستير األصول واإلدارة التربوية
 الماجستير علم النفس التربوي 

 الماجستير اإلرشاد النفسي والتربوي 
 الماجستير المناهج وطرق التدريس

 الماجستير التربية الخاصة
 الدبلوم العالي الدبلوم العالي في التربية

 البكالوريوس التربية الخاصة

 كلييية األعمييال .2

 الماجستير اإلدارة 
 الماجستير إدارة األعمال
 الماجستير المحاسبة 
 الماجستير التمويل

 الماجستير نظم المعلومات اإلدارية
 الماجستير إدارة الموارد البشرية
 البكالوريوس إدارة األعمال

 البكالوريوس والمصارف  التمويل
 البكالوريوس المحاسبة

 البكالوريوس التسويق الرقمي
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 كلييية األعمييالتابع/ 

 البكالوريوس المعلومات اإلداريةنظم 
 البكالوريوس قانون األعمالالمحاسبة و 

 البكالوريوس التسويق
 البكالوريوس إدارة الموارد البشرية

 كلية القانون  .3
 الماجستير القانون العام
 الماجستير القانون الخاص

 البكالوريوس القانون 

 والمعلوماتيةكلية العلوم الحاسوبية  .4

 الماجستير علم الحاسوب
 البكالوريوس نظم المعلومات الحاسوبية
 البكالوريوس هندسة البرمجيات
 البكالوريوس األمن السيبراني

 كلييية اآلداب والعلوم .5
 البكالوريوس الترجمةو اللغة اإلنجليزية 
 البكالوريوس الرياضيات

 كلية الهندسة .6
 البكالوريوس المدنيةالهندسة 

 البكالوريوس هندسة العمارة
 البكالوريوس هندسة الطاقة المتجددة

 البكالوريوس الصيدلة كلية الصيدلة .7
 البكالوريوس صيانة الطائرات كلية علوم الطيران .8
 البكالوريوس الشريعة كلية الشريعة .9
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، الجامعات المختلفة، والتغيرات في استقطاب الطلبة، والتنافسية مع الماليةالعوامل االستجابة لمجموعة من العوامل منها ب مراجعة الخطة االستراتيجيةإعداد و  بدأت مراحل
نحو  والتوجهوسياسات التعليم العالي  الحكوميةوالتشريعات القوانين وتسببه بالعديد من التغييرات في  2020الظروف الصحية الطارئة بسبب وباء كورونا بداية عام واخرها 

مواجهة هذه التحديات والتفاعل معها لمصلحة تساعد على  خطة استراتيجيةومراجعة  إلعداد. وانطالقا من هذه العوامل، تم التخطيط وجودة التعليم إدماج التعليم اإللكتروني
تم تكليف وحدة  2021مراجعة الخطة بعام في مرحلة ، أما لجامعةاالستراتيجية للجنة إلعداد الخطة  تشكيلتم في مرحلة اإلعداد على مرحلتين اإلعداد والمراجعة، ف الجامعة

 ومراجعة بناء اللمن خلتحقيق هذه الغاية  ذات العالقة األطرافبالشراكة مع كافة  إلجراء مراجعة شاملة للخطة، وتمت المرحلتين إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية
المراحل خمسة من خالل  الخطة االستراتيجية وذلك إلعداداإلطار االمثل  الوحدةاتبعت  وقد خارطة طريق لجامعة عمان العربية لألعوام القادمة. دعخطة استراتيجية تُ 

 .مراحل كما هو موضح بالشكل أدناه
 

 
 

 

1
التحضير لعملية التخطيط االستراتيجيالتخطيط التمهيدي و•

2
SWOTوتحليل الموقف المسح البيئي•

3
الصياغة المبدئية والنهائية للرؤية والرسالة والقيم•

4
بلورة محاور الخطة االستراتيجية واألهداف الرئيسة والفرعية•

5
مراجعة شاملة لكافة مدخالت الخطة وإعداد التقرير النهائي•
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 :ومراجعته التحضير لعملية التخطيط االستراتيجيو  التمهيديمرحلة التخطيط  .1

وعضوية متخصصين في مجال التخطيط االستراتيجي من جميع عمادات ودوائر  الرئيسبرئاسة  الجامعةبدأت هذه المرحلة بتشكيل لجنة الخطة االستراتيجية في 
منهجية خالل  فقد عملت اللجنة منذ بداية تشكيلها إلى تحقيق الشمولية في عملية إعداد الخطة االستراتيجية وذلك من، الجامعة المختلفينإضافة لشركاء الجامعة 
 تحديد الموارد التنظيمية الالزمة إلتمام بناء الخطة.و أفضل الممارسات  تطبيق الى تستند

 :SWOTوتحليل الموقف  البيئيالمسح مرحلة  .2

 على تؤثر أن المحتمل االستراتيجية واجتماعات لتحديد التوجهات االستراتيجية جلسات الخطة فريق أعد
 نحو ميةيييية الهاشيييييية األردنييييللمملك االستراتيجية بالتوجهات األمر ويتعلق ،2023-2018االستراتيجية  الخطة
العالي والبحا  لوزارة التعليم التوجهات االستراتيجيةإلى إضافة  ري،يييييالبش المورد رييوتطوي يييييييييالعال التعليم

رؤية كذلك و  ،الرسائل الملكية ذات الصلة اوأيًض  والخاصة بالمملكة، الحكومية الجامعات تحكم العلمي التي
، واستطالد أراء كافة عملالوورش  عقد وحضور العديد من االجتماعات من خاللوذلك  ،2025األردن 

بإجراء  اأيًض قام فريق الخطة االستراتيجية ، حيا عن مراجعة الخطة (Stakeholders) العالقةالجهات ذات 
المحلية واإلقليمية والعالمية المماثلة لجامعة عمان العربية  عدد من الجامعاتدراسة للمقارنة المرجعية مع 

من حيا الخصائد الهيكلية والموارد ومميزات البيئة الداخلية والخارجية، وذات التجربة في الشراكة 
هي اإلدارة، والتعليم والتعلم، والبحا العلمي،  رئيسة مجاالت سبعةالمجتمعية، بحيا تناولت تلك الدراسة 

  .الخدمات والبنية التحتية االتعلم، والشراكات، والموارد البشرية، وأخيرً  ومخرجات
المختلفة المنجزة ضمن إطار التحليل االستراتيجي )التوجهات االستراتيجية، والمقارنات واالستبانات استناًدا إلى نتائج جلسات العصف الذهني ومراجعة التقارير عليه و 

 Situationalقام فريق الخطة االستراتيجية بتحليل للموقف الراهن ) ، فقد(أصحاب المصلحةالمرجعية، وتحليل مخرجات الخطة االستراتيجية السابقة، واألخذ بآراء 

مجاالت 
المقارنة
المرجع

ية

التعليم 
والتعلم

البحث 
العلمي

المخرجات

الشراكات
الموارد 
البشرية

الخدمات 
والبنية 
التحتية

االدارة
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Analysisوتعريف وتحديد للقض )( ايا الحرجةCritical Issues والنظر في معالجتها ضمن عملية صياغة أهداف الخطة االستراتيجية ،)ضمن هذا اإلطار 2023-2018 .
، الخارجية والداخليةبيئتها  فقد تم تحديد العناصر األساسية المهمة في التحليل الرباعي والتي تضم أهم نقاط القوة والضعف للجامعة، وكذلك أهم الفرص والتحديات في

 (.SWOT)تحليل البيئة الداخلية والخارجية حسب  األولويات االستراتيجيةتحديد العوامل ذات ومنه فقد تم 

 : والقيمللرؤية والرسالة  والنهائيةالصياغة المبدئية مرحلة  .3

 وتسهم في تحقيق أهدافها المستقبلية بما يمكنها من مواكبة مجتمع المعرفة تعكس طموحاتها وتطلعاتهاالجامعة التي صياغة رؤية ورسالة وايم انتهت هذه المرحلة ب
ائج المسح البيئي وتحليل وذلك بعد سلسلة من االجتماعات وورش العمل واالستبانات التي تم من خاللها أخذ تغذية راجعة على الصياغة المبدئية التي استندت إلى نت

 .المرجعية والمقارنات SWOTالموقف 

 :واألهداف الرئيسة والفرعية ةاالستراتيجيالخطة  محاوربلورة مرحلة  .4

امعة عمان العربية في خطتها من تقييم للموقف الراهن وتحديد للقضايا الحرجة، تبلور التوجه االستراتيجي الجديد لج اا لنتائج التحليل االستراتيجي وما نتج عنهوفقً 
 .2021التي تم مراجعتها الحقًا في عام  االستراتيجية وأهدافها الرئيسية والفرعيةتحديد محاور الخطة من خالل  2018-2022

 :النهائي التقرير وإعداد الخطة مدخالت لكافة شاملة مراجعةمرحلة  .5

بإعداد مستند الخطة االستراتيجية الذي تضمنت المرحلة األخيرة من مرحل إعداد الخطة االستراتيجية للجامعة مراجعة شاملة لكافة النتائج واالستنتاجات، وقد انتهت 
كافة األهداف ضمن الوقت  تضمن مقدمة الخطة ومحاورها وأهدافها الرئيسية والفرعية واإلجراءات التنفيذية )الخطة التشغيلية( ومؤشرات األداء وكل ما يلزم لتحقيق

 .والموارد التي تم تحديدها
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20182023

 

 الخطة االستراتيجية:وحدة إعداد ومتابعة تنفيذ تشكيل  .1

الخطة وتقييمها، واتخاذ القرارات الالزمة لمعالجة المشييييكالت التي تبرز أثناء مرحلة الخطة االسييييتراتيجية تشييييرف على متابعة تنفيذ وحدة إعداد ومتابعة تنفيذ تشييييكيل 
 التنفيذ.

 دعم إدارة التخطيط االستراتيجي: .2

اتيجية والتي ينبغي أن ترتبط تنظيميا وبشيييييييكل مباشييييييير برئيس الجامعة بالتنسييييييييق مع مختلف إدارات الجامعة بمتابعة تنفيذ الخطة االسيييييييتر  دائرة ضيييييييمان الجودةتقوم 
 والخطة التشغيلية وتقويمها، مما يتطلب دعمها بالموارد الالزمة بالشكل الذي يمكنها من القيام بالمهام الموكلة إليها.

 دعم لجان التخطيط االستراتيجي الفرعية: .3

 الزم إلنجاز مهامها.لوتقديم الدعم ا( بتفعيل لجان التخطيط االستراتيجي المراكز، المكاتب، الدوائر، الكلياتايام مختلف إدارات الجامعة )

 للجامعة: اإلجرائية )التنفيذية(خطة الإعداد  .4

 )األهداف الفرعية( ذات إجراءات وأنشييييييييطة محددة وفق جداول زمنية، مع تحديد اإلدارات المسييييييييؤولة مباشييييييييرة عن تنفيذ المشيييييييياريع اإلجرائية )التنفيذية(خطة الإعداد 
 .محددةاستنادا إلى مؤشرات أداء 

 إعداد كليات وإدارات الجامعة لخططها االستراتيجية والتشغيلية: .5

  بإعداد خططها االستراتيجية والتشغيلية التي يجب أن تتوافق في أهدافها ومشاريعها مع الخطة االستراتيجية للجامعة. ةايام مختلف كليات وإدارات ومراكز الجامع
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 الستراتيجية:توفير الموارد المالية الالزمة لتنفيذ الخطة ا .6

 توفير الموارد المالية وإعداد الميزانيات الالزمة لتنفيذ مشاريع الخطة االستراتيجية.

 بناء نظام معلوماتي لمتابعة تنفيذ الخطة االستراتيجية: .7

 بناء نظام معلوماتي يوفر بيانات عن مؤشرات األداء على مستو  الجامعة ووحداتها المختلفة.

 خاطر:إعداد برنامج إلدارة الم .8

 بناء نظام إلدارة المخاطر والتنبؤ بها والتعامل معها بما يضمن نجاح الخطة االستراتيجية.

 د الهيكل التنظيمي:داإع .9

 تطوير الهيكل التنظيمي للجامعة بما يساعد على تحقيق أهداف الخطة االستراتيجية.

 برنامج إلدارة التغيير: .10

 المشاركة الفاعلة لجميع العاملين بالجامعة في تنفيذ الخطة االستراتيجية.إعداد وتنفيذ برنامج إلدارة التغيير يضمن 
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من العوامل المهمة التي تضيييييييييمن فاعلية الخطة، حيا أن دراسييييييييية وتفهم احتياجات وتوقعات تلك األطراف من المعايير  (Stakeholders) أصيييييييييحاب المصيييييييييلحة تحديد يعد
ها الجامعة في خدمة المجتمع األسييياسيييية التي توضيييح مد  واقعية الخطة المقترحة في توكيد الجودة الشييياملة وتميز الخدمة التعليمية والبحثية ومد  المسييياهمات التي تقدم

 لمحلي والبيئة. ويمكن تحديد الشركاء وأصحاب المصلحة على النحو اآلتي:ا
 

 .الطلبة  .جهات التوظيف  تها.وضمان جودمؤسسات التعليم العالي  هيئة اعتماد 
 .الخريجون  أعضاء هيئة التدريس.  إدارة الجامعة والوحدات األكاديمية واإلدارية. 
 .أولياء األمور  وزارة التعليم العالي.   المجتمع المحليمؤسسات. 

 

 

 .(2017 الورقة النقاشية السابعة لجاللة الملك عبد هللا الثاني ابن الحسين )نيسان، 
 (.2016-2025االستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية ) 
 .(2013-2018الخطة االستراتيجية للجامعة ) 
 داخل الجامعة وخارجها.( Stakeholdersالمصلحة )أصحاب  آراء 

 (.2021)مراجعة الخطة  Business Planخطة العمل الخاصة بالجامعة  خامسًا:
  (.2021)مراجعة الخطة  مؤسسات التعليم العالي وضمان الجودة قرارات وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد سادسًا:
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2025
 

 الجامعة بين والتكامل التنسيق درجات أعلى إلى الوصول دف، بهالوطنية االستراتيجية والتوجهات االستراتيجية خطتها بين المواءمة إيجاد إلى جامعة عمان العربية تسعى
 االلتزام على التأكد خالل من المتمثلو  العملياتالعلمي ومستو   المستويين على العمل يتطلب مما والقطاعية، الوطنية هدافاأل تحقيق في الدولةوأجهزة  مؤسسات وكافة
 مملكة.لل االستراتيجي التخطيط مسار في للجامعة العام

 

 :2025 االردن وثيقة من والمنبثق األولى للمرحلة التنفيذي التنموي  البرنامج في الواردة الوطنية األهداف :أواًل 

 .المواطنين لجميع جيد معيشة مستو   لضمان مستدام نمو معدالت تحقيق .1

 .المحلية االستثمارات وتشجيع االجنبية األموال رؤوس جذب على قادرة جاذبة استثمارية بيئة خلق .2

 .المخاطر وقليلؤ كف مالي نظام وبناء الموازنة عجز وضبط والنقدي المالي االستقرار على الحفاظ .3

 .فعال اجتماعية حماية نظام وبناء والبطالة الفقر مستويات خفب .4

 .الالمركزيةنهج  تطبيق ضوء في المحافظات بين التنموي  التوازن  تحقيق .5

 .توزيعها في والعدالة للمواطنين المقدمة الخدمات مستو   تحسين .6

 .مرتفعة إنتاجية يذ واالبتكار بداداإل على قادر جيل بناء .7
 

 :2025األردن  وثيقة من والمنبثق األولى للمرحلة التنفيذي التنموي  البرنامج توجهات :اثانيً 

 .والبشرية المؤسسية القدرات وبناء التشريعات بتوفير وذلك الرشيد للحكم وصواًل  المناسبة البيئة وتوفير تمكين .1
 .التصحر من والحد المناخي التغير آثار من والتقليل الطبيعية للموارد األمثل واالستغالل البيئة عناصر على الحفاظ .2
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 وتنميتها العمل بقوة والنهوض العمل، سيييييييييييييوق  مع مخرجاته مةءوموا التعليم مراحل في الفرص وتكافؤ التمكين على مبنية مسيييييييييييييتدامة بشيييييييييييييرية تنمية تحقيق .3
 الوطني المسييييييتويين على البطالة نسييييييب وخفب علىأ  نتاجيةإ لىإ وصييييييوال والمرأة  للشييييييباب خاصيييييية الالئقة العمل فرص وتوفير والمعرفة بالمهارات وتمكينها
 .والمحلي

 .مضافة ايمة ذات مشروعات لىإ أعمالهم مخرجات وترجمة والباحثين المبدعين وتشجيع والمعرفة العلم استغالل في التوسع .4
 

 :بداعواإل العلمي والبحث العالي التعليم لقطاع األولى للمرحلة التنفيذي التنموي  البرنامج في الواردة القطاعية األهداف :اثالثً 

 .والمستدامة الشاملة التنمية بأهداف هوربط مستواه  ورفع التطبيقي العلمي البحا دعم .1

 .اودوليً  إقليمياُ  منافس والمستقبلية، الحالية تمعالمج احتياجات تلبي بشرية كوادر إعداد على قادر عالية بجودة يتسم عال تعليم إلى الوصول .2

 

 

 .مواكبة العصر بأدواته المعرفية الجديدة 

 الريادية فيها.من خالل العمادات لتوطين أبحاثهم وإبداعاتهم وأفكارهم  استكشاف الطلبة المتميزين ورعايتهم 
 ا قطاد التعليم، وبذل الجهود لتجاوزها.هاالعتراف بالتحديات الكبيرة التي يواج 
 .توظيف استراتيجيات التعليم االلكتروني في العملية التعليمية التعلمية 
 .بناء القدرات البشرية من خالل التعليم المتميز وضمان جودة مخرجاته 
 ات لتدريب أعضاء هيئة التدريس على تصميم الخطط الدراسية بهدف الوصول إلى نتاجات تعلم مناسبة. تفعيل دور مراكز التطوير في الجامع 

 .بناء شراكات واتفاقات مع مؤسسات عربية وعالمية لمواكبة واستيعاب التطورات المستقبلية في مجال تكنولوجيا التعليم والتعلم 

 ية واالنفتاح على ثقافات المجتمعات األخر .تدريب الطلبة على التواصل من خالل إتقان لغات عالم 

 .توفير مناهج دراسية تفتح َأمام الطلبة أبواب التفكير العميق والناقد وتشجعهم على طرح األسئلة  
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لمعايير دايقة استندت إلى المنهجية العلمية للمقارنات المرجعية، حيا تم اختيار عدد  ابتحديد الجامعات المرجعية وفقً في مرحلة اإلعداد فريق الخطة االستراتيجية قام 
ملك سعود، جامعة العات عربية وهي: م( جا3( جامعات محلية وهي: الجامعة األردنية، والجامعة الهاشمية، وجامعة البتراء، و)3( جامعات من دولة مختلفة، منها: )10)

 Louisiana State والية لويزياناجامعة ، و )أمريكا( Georgia State Universityجامعة جورجيا  ( جامعات أجنبية وهي:4األمريكية ببيروت، و) وجامعة اإلمارات، والجامعة

University (أمريكا) جامعة سالفورد ، وUniversity of Salford )بريطانيا( جامعة مانيتوبا ، وUniversity of Manitoba )التوسع بالتعرف على خبرات وذلك بهدف ، )كندا
 الجامعات واالستفادة من النتائج التي يتم التوصل لها وتنوعها بما ينعكس على جودة إعداد الخطة االستراتيجية للجامعة.

 

 

 :االموضح تاليً مجاالت المقارنة المرجعية، حسب إلى  اتمت المقارنة مع الجامعات المرجعية استنادً 
 .اإلدارة .1

 .التعليم والتعلم .2
 البحا العلمي. .3
 .الخدمات .4

  .البنية التحتية .5
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 10 2 1 األردن جامعة عمان العربية
 26 يوجدال  5 األردن الجامعة األردنية

 19 ال يوجد 2 األردن الجامعة الهاشمية
  2  األردن البتراء جامعة

 57  1 السعودية جامعة الملك سعود
 11  4 اإلمارات جامعة اإلمارات

 7  3 لبنان ببيروت الجامعة االمريكية
 22 6 11 أمريكا  Georgia State Universityجورجيا  جامعة
 17 1  أمريكا Louisiana State Universityوالية لويزيانا  جامعة
 8 3 1 بريطانيا University of Salfordسالفورد  جامعة
 14   كندا University of Manitobaمانيتوبا  جامعة
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 الدروس المستفادة:

 الكليات والتركيز بشكل أكثر على العمل ضمن األقسام في المجاالت العلمية والبحثية.نام توجه عام لد  الجامعات المرجعية بعدم التوسع في الوظائف اإلدارية العليا وتقليل عدد ه 

عميد(، ويعود السبب في ذلك إلى وجود فرود  22عميد( وبشكل أقل جامعة جورجيا ) 57الرغم من ذلك، فإن عدد محدود من الجامعات لديها عدد كبير من العمداء مثل جامعة الملك سعود )ب 
 منتشرة في مناطق جغرافية عديدة يتم تعيين عميد لكل منها. لنفس الجامعة

 قليل عدد الوظائف اإلدارية العليا يساعد على سرعة اتخاذ القرارات ومتابعة إنجازها، جامعة سالفورد.ت 
  

جامعة عمان 
العربية

الجامعة األردنية الجامعة الهاشمية جامعة البتراء
جامعة الملك 

سعود
جامعة اإلمارات

الجامعة 
االمريكية في 

بيروت
جامعة جورجيا

جامعة والية 
لويزيانا

جامعة سالفورد جامعة مانيتوبا

عدد نواب الرئيس 1 5 4 1 4 3 11 1

عدد مساعدي الرئيس 2 2 6 1 3

عدد العمداء 10 25 57 11 7 22 17 8 14
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%204%0.129 27286453.35 372700األردنجامعة عمان العربية

%2912%1.5 4684293662037 23745900 األردن الجامعة األردنية

35%0.074 762032221308 8723300األردنالجامعة الهاشمية

25%2.4 3034158669 337200األردنالبتراء جامعة

 University ofسالفورد  جامعة

Salford
 %168%15 93282144813 32013000بريطانيا
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 الدروس المستفادة:

مراجعة خطط استحداث برامج جديدة مرتبطة يالحظ بأن عدد البرامج األكاديمية في الجامعات المرجعية بشكل عام أعلى من عدد البرامج في جامعة عمان العربية، مما يشير إلى ضرورة   
 باحتياجات سوق العمل.

عي تكثيف الجهود بشكل أكبر لقبول العرب واألجانب مقارنة مع الجامعات المرجعية العربية هي نسبة جيدة، ولكن بالنسبة للجامعات المرجعية الدولية تعبر قليلة، وهذا يستد سبة عدد الطلبةن 
 طلبة عرب وأجانب لتحقيق فوائد متعددة.

 لالستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية. اق الجامعة من الطلبة الحاليين والدعم الذي تقدمه الوزارة وفقً نام فرصة كبيرة لزيادة عدد الطلبة العرب واألجانب من خالل تسويه 

 يادة نسبة الطلبة العرب واألجانب المسجلين بالجامعة يساعد في رفع نقاط الجامعة في التصنيفات واالعتمادات الدولية.ز  

  

جامعة عمان العربية الجامعة األردنية الجامعة الهاشمية جامعة البتراء جامعة سالفورد

عدد البرامج األكاديمية 37 225 87 33 320

عدد أعضاء هيئة التدريس 146 1567 675 288 816
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 الدروس المستفادة:

بين الجامعات المرجعية في نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس لكل برنامج ويعود نام تفاوت ه 
السبب في ذلك إلى اختالف في بعب األدوار التي تلعبها كل جامعة أو إلى االختالف 

 في الوزن النسبي الممنوح للعمليات التعليمية والبحثية والخدمية.

من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي  لتزم جامعة عمان العربية باألعداد والنسب المقررةت 
عدد اعضاء هيئة التدريس لكل  يعداألردنية، وفي ضوء أعداد الطلبة الحالي في الجامعة ف

 برنامج مناسب.

ساعد الزيادة أعضاء هيئة التدريس المؤهلة إلى تحقيق رؤية ورسالة الجامعة في مختلف ت 
 المسارات التعليمية والبحثية والخدمية.

 س المستفادة:الدرو 

تميز الجامعة عن معظم الجامعات المرجعية بنسبة مثالية لعدد الطلبة لكل عضو هيئة ت 
 تدريس.

مكن االستفادة من هذه النسبة بوضع الخطط التي تساعد على رفع تحصيل الطلبة العلمي ي 
من  وتنمية مهاراتهم المختلفة بحيا يكونوا نواة تميز لد  جهات التوظيف والمجتمع، تتمكن

 خاللهم الجامعة التميز واستقطاب طلبة آخرين.

ذلك يمكن توجيه طاقات أعضاء هيئة التدريس في دعم جوانب الجودة األكاديمية والبحا ك 
العلمي والمشاركة في المسابقات المحلية واإلقليمية والدولية وغيرها من األنشطة التي تساعد 

 البرامج األكاديمية على مزيد من التميز. 
  

4

7

8

9

3

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

جامعة عمان 
العربية

الجامعة األردنية الجامعة الهاشمية جامعة البتراء جامعة سالفورد

مقارنة نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس لكل برنامج

18

29

35

25

16

0

5

10

15

20

25

30

35

40

جامعة عمان 
العربية

الجامعة األردنية الجامعة الهاشمية جامعة البتراء جامعة سالفورد

مقارنة نسبة عدد الطلبة لكل عضو هيئة تدريس



 

Ref.: Board of Trustees Session (06/2021-2022), Decision No.: 01, Date: 14/05/2022, Rev. b

University Council Session (01/2021-2022), Decision No.: 02, Date: 12/03/2022, Rev. b

 Deans' Council Session (23/2021-2022), Decision No.: 04, Date: 07/03/2022, Rev. b  

23 42 

 

 

 الدروس المستفادة:

جوانب جامعة عمان العربية من أفضل الجامعات بتحقيق أفضل نسبة في عدد الطلبة لكل أستاذ وأستاذ مشارم وأستاذ مساعد، وهذا يساعد على إبراز  تعدقارنة بكافة الجامعات المرجعية، م 
 اء هيئة التدريس في الجامعة عن غيرها، وذلك بالتركيز أكثر على رفع أداء وتميز الطلبة األكاديمي.تميز إضافية من خالل االستفادة من الخبرات العلمية التي يتمتع بها أعض

 حقيقية لالستفادة من الكادر األكاديمي للتميز أكثر في المسارات التعليمية والبحثية والخدمية. االنخفاض أعداد الطلبة لكل عضو هيئة تدريس، فالجامعة تمتلك فرًص  انظرً   

نسبة عدد الطلبة لكل محاضر مرتفعة وتحتاج لدراسة، وهذا يستدعي وضع خطط لتقليل هذه النسبة  دنقد في عدد المحاضرين في الجامعة مقارنة بالجامعات المرجعية، حيا تع نامه 
وموا باإلشراف على المختبرات وتدريس المساقات العملية ومساعدة الطلبة خاصة بالكليات العلمية، ويمكن ذلك بتعيين مساعدي تدريس إما من حملة درجة البكالوريوس أو الماجستير بحيا يق

 في كافة ما يتعلق بالجوانب التطبيقية للمساقات.
  

جامعة عمان العربية الجامعة األردنية الجامعة الهاشمية جامعة البتراء جامعة سالفورد

نسبة الطلبة لكل أستاذ 90 105 284 240 140

نسبة الطلبة لكل أستاذ مشارك 82 107 117 212 464

نسبة الطلبة لكل أستاذ مساعد 37 145 115 46 61

نسبة الطلبة لكل محاضر 270 119 122 109 27
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 الدروس المستفادة:

 نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس العرب واألجانب في الجامعة نسبة جيدة. تعدقارنة مع الجامعات المرجعية العربية والعالمية م 

 مكن االستفادة من هذه النسبة في دعم ملف الجامعة عند التقدم للتصنيفات واالعتمادات األكاديمية الدولية.ي 

نسبة عالية وذلك لعدم توفر بديل وطني مناسب إلشغال وظيفة عضو هيئة  تعد%( 30.6سبة أعضاء هيئة التدريس األجانب في العديد من الجامعات السعودية ومنها جامعة الملك سعود )ن 
  تدريس خاصة في المجاالت الطبية والعلمية والهندسية.

 

  

جامعة عمان العربية الجامعة األردنية الجامعة الهاشمية جامعة البتراء جامعة الملك سعود جامعة سالفورد

نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس األجانب 10.20% 1.50% 0.90% 2.40% 30.60% 15.00%
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 الدروس المستفادة:
من عدد برامج الجامعة  ا% تقريبً 43ي ضوء تمثيل برامج الدراسات العليا )الماجستير( ما نسبته ف 

الكلي، فذلك يستدعي زيادة عدد أعضاء هيئة التدريس من الحاصلين على رتبة أستاذ بهدف دعم 
في العديد من  دكتوراه من ناحية، ودعم التوجه لفتح برامج  االجانب البحثي للطلبة والجامعة عمومً 

 التخصصات من ناحية أخر .

بهدف اإلشراف على المختبرات وتدريس الجوانب العملية  جب زيادة العدد الحالي من المحاضريني 
 للمساقات ومساعدة الطلبة في كل ما يتعلق بالجوانب التطبيقية. 

يادة عدد المحاضرين يساعد على تركيز األستاذة المساعدين أكثر على رفع مستو  الطلبة العلمي ز 
 واالستفادة منهم في جوانب الجودة والتميز لد  الطلبة.

 س المستفادة:الدرو 
 دد برامج الدراسات العليا أكثر من عدد البرامج في الجامعات الخاصة المرجعية على المستو  الوطني.د 

أو مشتركة باإلضافة لخبرة الجامعة في إدارة  مستضافة دكتوراه الستفادة من موافقة هيئة االعتماد على فتح برامج ا 
العديد من برامج  ا، خاصة وأن الجامعة كانت تضم سابقً والدكتوراه برامج الدراسات العليا بفتح على مستو  الماجستير 

 .الدكتوراه 

ورفع مستواهم من طلبة البكالوريوس تلتحق ببرنامج الدراسات العليا داخليا، وهذا يستدعي تحفيزهم  اسبة قليلة جدً ن 
 التحصيلي ليتمكنوا من االلتحاق ببرامج الدراسات العليا في الجامعة.

العليا منخفب في بعب التخصصات مما يستوجب تطوير برامجها والعمل على تسويقها بشكل  اتدد طالب الدراسد 
 أفضل.
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SWOT Analysis

 مواضع القوة والضعف، والتعرف إلى الظروف البيئية والعناصر المحيطةبإعادة مراجعة من خالل التحليل الرباعّي  2021في عام الخطة االستراتيجية  وحدة إعداد ومتابعة تنفيذقامت 
هداف المأمولة، إذ أن تحديد عوامل القوة والعمل على قدرة الجامعة على تنفيذ الخطة االستراتيجية، والوصول إلى األ في، بما فيها من الفرص والتحديات، وأثرها وفقًا للتغيرات الحاصلة

الخطة االستراتيجية ومنه نجاح فرص نجاح تنميتها، والفرص المتاحة ودراسة إمكانية استثمارها، ومعالجة عوامل الضعف والتحديات، والعمل على التقليل من آثارها السلبية، يعّزز 
 :الموضحة تاليً وقد تمثلت جوانب التحليل بالنتائج ا الجامعة،

 

 وجه إدارة الجامعة نحو التحديا ومواكبة التطورات المحلية والدولية. ت 
 ركيز الجامعة على جودة التدريس وتعزيز المهارات العملية والتطبيقية.ت 

 جود سمعة عالية لبرنامج الدراسات العليا منذ تأسيس الجامعة.و  
 نفراد الجامعة بعدد من التخصصات النوعية. ا 
 نود في التخصصات في درجتي البكالوريوس والماجستير.ت 
 وفر الدراسة الصباحية والمسائية لبعب التخصصات.ت 

 عف مرافق الجامعة واألنشطة والخدمات الطالبية.ض 
 عف البنية التحتية التقنية للجامعة.ض 

 عف مواصالت الجامعة وعدم توفر مواصالت عامة. ض 
 عف جودة مدخالت الجامعة من الطلبة.ض 

 عف جودة المخرجات التعليمية والبحثية والشخصية للطلبة.ض 
 عف اإلرشاد األكاديمي ومتابعة الطلبة من الكليات.ض 

 عف البيئة المحفزة للعمل والتطور والوظيفي. ض 

 كاديمية.عف بعب القيادات اإلدارية واألض 

 الستقرار السياسي واألمني في األردن.ا 

 رتفاد الطلب نسبًيا على الدراسات العليا.ا 
 زدياد أعداد الطلبة الناجحين في الثانوية العامة. ا 

 مكانية التعاون والشراكات مع جامعات دولية رائدة.إ 
 مكانية تعزيز التفاعل والتعاون مع المجتمع المحلي. إ 
 مكانية استقطاب المزيد من الطلبة غير األردنيين.إ 

 مكانية استقطاب الكفاءات اإلدارية واألكاديمية.إ 
 مكانية الحصول على شهادات ضمان الجودة واالعتمادات األكاديمية الدولية.إ 

مكانية رفع ترتيب الجامعة في التصنيفات المحلية والعالمية.إ 

 لمنافسة الكبيرة بين الجامعات الخاصة في استقطاب الطلبة وجودة التعليم. ا 
 فضيل الطلبة التسجيل في الجامعات الحكومية.ت 

 وسع الجامعات الحكومية في برنامج الموازي. ت 
 دم استقرار سياسات التعليم العالي وهيئة االعتماد. ع 
 لدخل.لظروف االقتصادية الصعبة للطلبة ومحدودية مصادر اا 
 دم االستقرار الوظيفي لد  أعضاء هيئة التدريس. ع 
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 الحرجة القضايا أهم مراجعة تم ،االخير على مراجعة التحليل الرباعيبناًء 
عمان  جامعة أن بينت التي (SWOT) مصفوفة تقاطعات إلى باالستناد
 خطة على باالعتمادعالجها  يتطلب حرجة قضايا (6) تواجهالعربية 
مطبقة ضمن اطر واضحة، وهذه القضايا كما هو موضح  فعالة استراتيجية
، واإلدارة والتنظيم، والتمويل البحثي، وجودة البنية التحتيةهي  ابالشكل جانبً 

 وللوقوف ،فعالية الجامعة االبرامج األكاديمية، والشراكة والتواصل، وأخيرً 
 عند الحرجة القضاياالتحليل الرباعي، كان البد من تحديد  أهمية على

 تنجم أن يمكن التي السلبية النتائجودراسة  االستراتيجية الخطة صياغة
 في امهمً  اأساسً  تشكل التي التوصيات تقديم ثم ومن معالجتها، عدم عن
 مشاريع من بها يرتبط وما للجامعة المستقبلية االستراتيجية األهداف بناء
يوضح الجدول اآلتي أبعاد هذه القضايا والنتائج السلبية في  .مبادرات أو

 حال عدم المعالجة.
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 الطلبة قبول سياسة 1
 والمحافظةأكاديمًيا  المتميزين الطلبةاستقطاب 

 .على المتفوقين منهم
 الخريجين ويقلل من قدرة الجامعة على االستقطاب. نوعيةسيؤثر على 

 البنية التحتية 2
تطوير البنية التحتية للجامعة من مرافق 

 ومواصالت وقاعات تدريسية
 المتوسط على المد  بقاء وتطور الجامعةسيؤثر على  البنية التحتية للجامعةغياب 

 البعيد.

 والتنظيم اإلدارة 3
الالزمة لبناء إدارة مؤسسية فّعالة المتطلبات 

 .وناجحة
سيؤدي إلى انخفاض مستويات  والوالء واالنتماء الوظيفي إن تجاهل التميز اإلداري 

 األداء واإلنتاجية، ويعيق عملية التطوير والتحسين.

 األكاديمية البرامج جودة 4
الجودة التعليمية والبحثية والشخصية تعزيز 

 .للطلبة
ويقلل أعداد الطلبة ميزة تنافسية أساسية سيفقد الجامعة  بهذا الجانبعدم االهتمام 

 .على المد  المتوسط والبعيدالمستقطبين 

 .بناء شراكات فعالة محلًيا ودولًيا والتواصل الشراكة 5
وخاصة مع  التميزو التطوير فرص العديد من  في حال إغفال هذا الجانب ستغيب

 الشراكات الدولية.

 الجامعة فعالية 6
المسؤولية عن  اياس وتقييم األداء وتكريس
 .القرارات

 التحسينسيعيق عملية  للمتابعة والتدقيق والمحاسبة والتعزيزإن عدم وجود نظام 
 ويؤثر سلًبا على تحقيق األهداف االستراتيجية.
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Scope
 

وحدات وستكون تها ومراجعتها، صياغالعالقة عند  أصحابتم مشاركة كافة وقد ووحدتها األكاديمية واإلدارية، إطار عمل أولويات الجامعة  خطة الجامعة االستراتيجيةتحدد 
إعداد وتنفيذ الخطة االستراتيجية وحدة  على تنفيذهاشرف تتنفيذ أكثر تفصياًل  بخطة االستراتيجيةوستدعم الخطة ا، شركاء أساسيين في تنفيذه الجامعة األكاديمية واإلدارية

بشكل سنوي متضمنة مستو  إنجاز الوحدات األكاديمية واإلدارية  مساعد الرئيس للتخطيط االستراتيجي وضمان الجودة تقدم تقاريرها لألستاذ الدكتور رئيس الجامعةإدارة ب
 العاملين بالجامعة. كافة مستو  إنجازو 

 

 

 :المصادر من العديد على والقيم واألهداف والرسالة الرؤية صياغة في االستراتيجية الخطة فريق اعتمد

 لجنة.ال أعضاء خبرات االعتماد على 

 االستراتيجي بالتحليل الخاصة المختلفة التقارير نتائج توظيف. 

 .إجراء مقارنات مرجعية لجامعات محلية واقليمية وعالمية 

 وتضمنت مرحلة، كل مقتضيات حسب واإلجراءات واألنشطة األدوات فيها تنوعت رئيسة مراحل ثالبث الصياغة مرت وقد
 كما فيها، والضعف القوة جوانب على للتعرف وذلك األولية، صورتها في والقيم والرسالة للرؤية تقييم إجراء المراحل تلك

 العمل ورش نتائجالمخاطبات الرسمية و  من استخالصها تم التي ينوالخارجي نالراجعة للشركاء الداخلييالتغذية  من االستفادة علىاالستراتيجية  الخطة ت لجنةحرص
 والتي أشارت إلى نتائج رضا مرتفع. 2021وكان أخرها بعام  ( عن مد  مناسبتهاStakeholders)، علمًا بأنه يتم بشكل سنوي استطالد رأي أصحاب المصلحة توالمقابال

الصيغة 
النهائية

تعديل 
الصياغة

الصياغة 
االولية
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 .جامعة متميزة في التعليم والبحا العلمي وفاعلة في بناء مجتمع المعرفة 

 

 تقديم تعليم جامعي متميز وإنتاج أبحاث علمية إبداعية تخدم المجتمع، وتنتج المعرفة، وتحقق الجودة، وتساهم في التنمية الشاملة. 
 

وتنمية الروح التنافسية في إطار المساءلة والشفافية، وتطوير األنظمة والتعليمات  اوإداريً  اوماليً  اوفكريً  ااستقاللية الجامعة أكاديميً  .1
 واإلجراءات.

 توفير البيئة الجامعية الجاذبة التي تحقق التميز واإلبداد األكاديمي والمعرفي. .2
 بخطط التنمية.االرتقاء بمستو  البحا العلمي والدراسات العليا خاصة البحا العلمي التطبيقي المرتبط  .3
 .اا وإقليميً وتفعيل تواجدها محليً تسويق برامج وأنشطة الجامعة  .4
 .إلى التميز على المستو  المحلي واإلقليمي والدولي اًل عايير االعتماد وضمان الجودة وصو توفير بنية تحتية مالئمة لم .5
مخرجات التعليم العالي في الجامعة بغية التواؤم مع تطوير الخطط والبرامج الدراسية وتحديثها باستمرار لتحسين جودة ونوعية  .6

 متطلبات سوق العمل.
 االستثمار األمثل لمصادر التمويل المتاحة للجامعة وإيجاد مصادر جديدة متنوعة وضبط النفقات. .7
 الجامعة. تمكين رأس المال البشري لمواكبة التطورات المعرفية في المجال العلمي واإلداري وتطوير الهيكل التنظيمي في .8
 تحسين مدخالت الجامعة من الطلبة بما ينسجم مع معايير االعتماد العام والخاص وسياسات القبول.  .9
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 االرتقاء بجودة العملية التعليمية التعلمية وأعضاء الهيئة التدريسية. .1
 خريج ذو جودة عالية متميز علميا ومؤهل مهنيا مواكبا لمتطلبات سوق العمل.إعداد  .2
 تعزيز الثقافة المؤسسية وتوفير بيئة جامعية جاذبة. .3
 .تعميق المسؤولية المجتمعية للجامعة .4
 تعزيز البحا العلمي والدراسات العليا. .5
 

 

 .االنتماء الوطني  .مكافأة اإلبداد واإلنجاز 
 .القيادة والعمل بروح الفريق  .التسامح ونبذ العنف والتطرف 
 .الجودة والتمّيز  .الشفافية والمساءلة 
 .العدالة والنزاهة  .احترام الرأي والرأي اآلخر 
 التعليم والتعلم المستمر.  .احترام القيم والتنود الثقافي 
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 محور الحاكمية واإلدارة الجامعية. األول:المحور 

 محور الطالب والبيئة الجامعية. المحور الثاني:

 محور البحث العلمي والدراسات العليا. المحور الثالث:

 .والشراكة المجتمعية محور التسويق واإلعالم المحور الرابع:

 محور البرامج األكاديمية والجودة الشاملة. المحور الخامس:

 محور الموارد المالية والتمويل. السادس:المحور 

 محور الموارد البشرية. المحور السابع:

 محور سياسات القبول. المحور الثامن:
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202120232021
 

 تطوير هيكل تنظيمي ال مركزي يدعم التطوير واالستقرار الوظيفي.  هيكل تنظيمي وإعداد وصف وظيفي شامل. تطوير
 استكمال مراجعة وتطوير وصف وظيفي متكامل لكافة وظائف الجامعة.

 تطبيق الوصف الوظيفي على كافة الوظائف بالجامعة.

 وإجراءات كافة األعمال األساسية في الجامعة.استكمال ومراجعة تعليمات وسياسات  .واإلجراءات التعليمات والسياساتمراجعة وتطبيق 

 تطبيق السياسات واإلجراءات في كافة وحدات الجامعة.

كافة موظفي ووحدات  ومهاموتقييم انجاز أعمال  تدقيق
 الجامعة.

 درجة(. 360تطبيق كافة معايير وأعمال ضمان الجودة على كافة أعمال ومهام وحدات الجامعة وتغذية راجعة شاملة )

 درجة(. 360تفويب كامل لكافة أعمال الموارد البشرية إلجراء تقييمات سنوية لكافة الوظائف األكاديمية واإلدارية )

 تفويب كامل ألعمال التدقيق الداخلي والتأكد من تطبيق السياسات واإلجراءات وإصدار التقارير والتوجيهات.

 

 احتياجاتهم.التعرف على الجامعة تنظيم لقاءات دورية مع الطلبة على مستو  األقسام والكليات و  الجامعية. تهيئة الطلبة المستجدين للحياة
 واالمتحانات. منح الدرجاتبلوائح وأنظمة وتعليمات المستجدين والحاليين نشر الوعي لد  الطلبة 

 إعداد وتوزيع النشرات التعريفية واألدلة التي يحتاجها الطلبة بداية حياتهم الجامعية.
 .نشر مفاهيم التعايش وقبول اآلخر وعدم التمييز على أي أساس
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 طلبة منتخب.اتحاد  تفعيل الطلبة.نوادي وتفعيل اتحاد و إنشاء 
 تفعيل نوادي الطلبة على مستو  الجامعة.

يشرف و  الكليةطلبة نوادي طلبة متخصصة في الكليات تدعم التعليم التطبيقي وإدارة أنشطة الكلية غير المنهجية يقودها إنشاء 
 هيئة التدريسمن أعضاء عليها 

ة التي تدعم المنهجيوالفعاليات والمسابقات الالمشاركة باألنشطة 
 تطور الطلبة الذاتي داخل الجامعة وخارجها.

 الجامعة.إعداد تقويم سنوي لكافة أنشطة وفعاليات 
 منهجية للطبة.تنفيذ فعاليات وأنشطة ال

 .AAU Talkأفكار تستحق االنتشار عقد فعاليات تتضمن متحدثين رياديين لديهم 
 مشاريع وأعمال ريادية وإبداعية مقدمة من الطلبة ودعمها.تنفيذ 

 مشاركة الطلبة بأنشطة وفعاليات ومسابقات تنفيذ من مؤسسات وجهات خارج الجامعة.
 تشبيك الطلبة الذين لديهم أفكار إبداعية وريادية مع جهات خارج الجامعة لزيادة فرصة توظيفهم.

 وجهات متخصصة.  تنظيم زيارات ورحالت علمية ألماكن
أكاديميًا وباألنشطة  لطلبة المتفوقين والمتميزينا تحفيز

 الالمنهجية.
 أكاديميًا. لطلبة المتفوقين والمتميزيناحوافز  تعليماتتفعيل 
 باألنشطة والمسابقات الالمنهجية. لطلبة المتفوقين والمتميزيناحوافز  تعليماتتفعيل 

والمالعب الرياضية  وخدمات الطعام والشراب  الطلبة جلوسجاذبية البيئة الجامعية من مناطق خضراء ومناطق  تحسين جاذبية البنية التحتية.تطوير مرافق الجامعة وتحسين 
 .ومواقف السيارات

 .اسطول حافالت تغطي معظم المحافظات وإدارة امتالم
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 .على مستو  الجامعةمتكاملة  بحثية قاعدة بياناتتطوير  .دعم وتطوير البحا العلمي
 في قواعد البيانات العالمية المصنفة.زيادة عدد األبحاث المنشورة 

 إشرام الطلبة باألبحاث العلمية.

 المرتبطة بمشكالت المجتمع المحلي والتنمية المستدامة. ألبحاث التطبيقيةالعلمي ونشر ا ولويات البحانشر األبحاث وفقًا أل

 .الجامعة اإللكترونيواتاحتها على موقع توسيع اشترام الجامعة بقواعد البيانات العالمية 
 دعم رسوم ومكافئة نشر األبحاث العلمية في قواعد البيانات العالمية المعتمدة في التصنيفات العالمية.
 تشجيع إنجاز األبحاث المشتركة مع جامعات عالمية تدعم رفع ترتيب الجامعة بالتصنيفات العالمية.

 التدريسية.تطوير المهارات البحثية ألعضاء الهيئة 
 التطبيقية.  لألبحاثانشاء مركز 

 .تنظيم مؤتمرات علمية سنوية تنظيم المؤتمرات والمشاركة فيها.
 حضور المؤتمرات المصنفة من خالل المشاركة بأوراق عمل.

 إجراء مشاريع وأبحاث ممولة وغير ممولة محليًا ودوليًا. محلية ودولية في المجال البحثي. شراكات عقد
 مراجعة وتحديا الخطط الدراسية. تطوير برامج الدراسات العليا.

 رفع مستو  جودة رسائل الدراسات العليا.
 رفع نسبة نشر ملخصات رسائل الدراسات العليا على قواعد البيانات العالمية.

 اعتماد المجالت ضمن قواعد البيانات العالمية. تطوير مجالت الجامعة البحثية.
 مجالت بحثية متخصصة جديدة.استحداث 
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 .Positioning Statementوبيان تحديد الموضع  Brandingتطوير العالمة التجارية للجامعة  رفع منافسة الجامعة محليًا وإقليميًا.
 استحداث تخصصات نوعية جديدة.

 تخصصات مشتركة مع جامعات عالمية. استحداث
 التوسع برفع الطاقات الخاصة للتخصصات النوعية بما ينسجم والطاقة العامة للجامعة.

 استهداف أسواق جديدة محليًا. الجامعة محليًا وعربيًا ودوليًا.التوسع بتسويق برامج 

 استهداف أسواق جديدة عربيًا ودوليًا.

 .لخريجيننظام محوسب لمتابعة لإنشاء  خريجي الجامعة والتواصل معهم. متابعة
 .تنظيم لقاءات دورية مع الخريجين

 .الدراسات العليااستكمال الحياة و لتعزيز التعلم مد  ورش تدريبية للخريجين م يتقد
 إللقاء المحاضرات أو تقديم ورش عمل لطلبة الجامعة في مجال خبرتهم في العمل.دعوة الخريجين 

ن )مثل معرض للمأكوالت، تنظيم معارض دورية لعدد من مؤسسات وجمعيات المجتمع المحلي في الحرم الجامعي لتسويقها للطلبة والمدعوي المحلي. المجتمع المشاركة الفاعلة مع
 أو المنتجات الحرفية، البازارات، أو األزياء ... وغيرها(.

 تنظيم األيام الطبية )مثل حملة التبرد بالدم واليوم الطبي المجاني ... وغيرها(.
 محددة.لتنفيذ أنشطة الجامعة خالل ساعات الدوام  ومرافق من استخدام بعب منشآت المحلي المجتمع مؤسسات تمكين

 خدمة المجتمع المحلي من الطلبة وأعضاء هيئة التدريس.
 االحتياجات التنموية للمجتمع المحلي. دعم

 إنشاء قاعدة بيانات متكاملة لجهات التوظيف الحالية والمستقبلية. دعم توظيف طلبة الجامعة.

 زيادة نسبة توظيف الطلبة في مجال تخصصهم.
 المختلفة. التوظيفمكاتب ومواقع إقامة شراكات مع 

 نشر أخبار وفعاليات وأنشطة الجامعة المختلفة. إبراز أفضل صورة إعالمية للجامعة.
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االعتمادات األكاديمية الدولية والمحلية وشهادات  تطبيق معايير
 .الجودة ضمان

 ا.تطبيق نظام التقييم الذاتي للبرامج األكاديمية وإعداد تقارير التقييم الذاتي سنويً 

 كافة البرامج األكاديمية.االعتماد الدولي والمحلي لالحصول على 
 .تحصل على االعتمادات األكاديمية الدولية أو شهادة ضمان الجودة المحليةالتي  لألقسام والكليات تقديم حوافز تشجيعية

 تسكين كافة برامج الجامعة ضمن اإلطار الوطني للمؤهالت.
 في امتحان الكفاءة الجامعية. عاليةتقديم حوافز تشجيعية لألقسام التي تحقق نتائج 

 أكاديمية متخصصة غير متاحة من جهات عالمية.اعتمادات  إطالق
تحسين ترتيب الجامعة في التصنيفات األكاديمية المحلية 

 وغيرها. Webometric ميترم والدولية وتصنيفات ويب
 .بكافة التصنيفات المحلية والدوليةرفع ترتيب الجامعة 

 تحسين نتائج الجامعة بأهداف التنمية المستدامة.
بطريقة تنسجم وخطط الجامعة المستقبلية إلنشاء نظام  الموقع اإللكترونياتاحتها على إجراءات وأعمال الجامعة و  كافة حوسبة تطوير البنية التحتية التقنية للجامعة.

ERP .متكامل 
 .يتم من خالله االستغناء عن استخدام الورق في المراسالت ظام مراسالت إلكترونين تطوير

 تطوير نظام متكامل لالستبانات واستطالد اآلراء يتضمن تحليل النتائج وتنظيمها على شكل تقارير.
 تطوير الموقع اإللكتروني للجامعة بما ينسجم ومتطلبات التصنيفات العالمية.

 إلكتروني للمكتبة واتاحته على موقع الجامعة اإللكتروني. تطوير نظام
 تطوير نظام إلكتروني للمركز الصحي.

 تطوير نظام اإلرشاد اإللكتروني ومتابعة الطلبة.
 استكمال تطوير نظام إلكتروني لكافة مجالت الجامعة العلمية.

 .وتنفيذ معاير الجودة المحلية لوزارة الصحة اعتماد تطوير أداء المركز الصحي.
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 Problem-based Learningوالمستند على حل المشكالت  Project-based Learningدعم التدريس المستند على المشاريع  في التدريس. التطبيقيتبني التعليم 
 واستراتيجيات التدريس األخر .

 . ربط مشاريع التخرج ومواضيع رسائل الماجستير ومشاريع وأبحاث المساقات التطبيقية باحتياجات المجتمع المحلي
 لد  الطلبة. لتعلم التطبيقيدعم اإقامة شراكات مع القطاد الخاص ل

 .إدخال المحاكاة للتعويب عن التعلم التطبيقي عند الحاجة
 يشارم فيها كافة طلبة الكلية. تقنية سنويةمعارض مشاريع التخرج أو مسابقات إقامة 

من خالل محفظة مهارات الطالب  مجال المهارات الشخصية ومهارات التخصد العمليةتنفيذ ورش تدريبية تطبيقية للطلبة في  والعملية.إثراء خبرة الطلبة وإكسابهم المهارات الشخصية 
Student Portfolio. 

 .، إلخ.( CFA  ،CMA  ،CCNA  ،MCSE  ،Google Analyticsتأهيل الطلبة للحصول على الشهادات المهنية العالمية )مثل 
 .بسوق العمل خالل فترة الدراسةوتدريبهم دمج الطلبة لإقامة شراكات 

 األكاديمي.التحصيل أداء الطلبة في جانب تطوير  تحسين األداء األكاديمي للطلبة.
 لتخصصات البكالوريوس.المساقات واالمتحانات  بخطط الجامعية امتحان الكفاءة دمج كفايات

 التدريس مع جامعات عالمية.وأعضاء هيئة  الطلبةتبادل 
 مراجعة وتفعيل تعليمات إرشاد الطلبة المتعثرين وتحفيزهم.

 .تطوير اإلرشاد النفسي واالجتماعي لمراعاة االحتياجات المتغيرة والمتزايدة
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 المجدية.غير  وتجميد التخصصاتجدو   دراسة مراجعة وتطوير البرامج األكاديمية.
 .مد  تحقق األهداف والمخرجات التعليمية المتوقعة للبرامج األكاديمية اياس

 .Stakeholdersتقييم وتطوير البرامج األكاديمية بشكل دوري من كافة أصحاب المصلحة 

واالعتمادات األكاديمية  العملمراجعة وتطوير الخطط الدراسية لمرحلتي البكالوريوس والماجستير بما يتناسب واحتياجات سوق 
 .المحلية والدولية

 .باستخدام تطبيقات مجانية مفتوحة المصدر LMS إدارة التعلمتطوير وتعزيز نظام  تطوير التعليم اإللكتروني.
 تطوير محتو  تعليمي إلكتروني.

 .Onlineإعداد مسودة الستحداث برنامج تعليم إلكتروني كامل 
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 .للطلبة ذوي  التحديات المالية من المنظمات والمؤسسات المحلية واإلقليمية والدوليةالبحا عن منح جزئية أو كلية  إيجاد حلول مالية للطلبة وأنشطة وأعمال الجامعة.
 .الجامعة من شركات ومؤسسات محلية وإقليمية ودوليةالكليات و البحا عن جهات راعية ألنشطة وفعاليات 

 دعم مشاريع وأعمال الجامعة من مؤسسات المجتمع المحلي الحكومية والخاصة.
 االستفادة من تسهيالت وإمكانات المجتمع المحلي المادية والمعنوية.

موجهة للطلبة واستشارية مدفوعة  تسويق وتنفيذ خدمات تدريبية
 .والمجتمع المحلي ومؤسسات القطاعين العام والخاص

 .سنوية متكاملة تدريب وتسويق خطةإعداد 
 .الطلب حسب تسويق استشارات متخصصة

 .للجامعة بآليات حديثةالتمويل االستثماري  جذب الموارد المالية للجامعة.تنويع مصادر 
 استثمار وتأجير مرافق الجامعة وتجهيزاتها لجهات خارجية مثل المسرح وقاعات التدريس والمختبرات

 .متعددة االستخدامات والصاالت والمطاعم الرياضية المرافق إنشاء مرافق استثمارية يمكن تأجيرها مثل
تسويق األبحاث والمشاريع العلمية واالبتكارية للطلبة وأعضاء 

 الهيئة التدريسية.
 البحا العلمي.ومشاريع تسويق منتجات 

 .ابتكارات الطلبة وأعضاء هيئة التدريستسويق 
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العالية والخبرة العملية في مجال استقطاب الموارد البشرية المؤهلة من أعضاء الهيئة التدريسية واإلدارية والبحثية ذات الكفاءة  تطوير ورفع كفاءة الوحدات األكاديمية واإلدارية.
 التخصد.

 احتياجات الجامعة المستقبلية. وفق الدكتوراه ايفاد الطلبة المتميزين الستكمال دراسة الماجستير و/أو 

 بما يتناسب واحتياجاتهم التدريبية. ألعضاء هيئة التدريسسنوية تطوير أكاديمي خطة  تنفيذ

 .والتصنيف ألعضاء الهيئة التدريسية الجودةضمان نشر ثقافة االعتماد و 

 .اإلدارية ألعضاء الهيئة اإلدارية الجودةضمان نشر ثقافة 

 نشر ثقافة التخطيط االستراتيجي.

 .تدريب أعضاء هيئة التدريس على استخدام التقنيات الحديثة في التعليم

 سب واحتياجاتهم التدريبية.بما يتنا ألعضاء الهيئة اإلداريةسنوية تدريبية خطة  تنفيذ

عضاء الهيئتين أل القيادات اإلدارية واألكاديمية تنمية المهارات
 التدريسية واالدارية.

 إعداد معايير الختيار القيادات األكاديمية واإلدارية بالجامعة.
 تنمية مهارات القيادات األكاديمية واإلدارية العاملة في الجامعة وتطوير أدائها.

 دعم مشاركة أعضاء هيئة التدريس بدورات مهنية خارج الجامعة في مجال التخصد. استقرار أعضاء هيئة التدريس وزيادة والئهم وانتمائهم.دعم 
 تقديم حوافز ألعضاء هيئة التدريس المتميزين أكاديمية أو بحثيًا أو إداريًا.

 إداريًا عقود عمل بمدد طويلة.  منح أعضاء هيئة التدريس المتميزين أكاديميًا أو بحثيًا أو
 تقديم حوافز ألعضاء الهيئة اإلدارية. دعم استقرار أعضاء هيئة التدريس وزيادة والئهم وانتمائهم.
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 الطلبة المتميزين لدرجتي البكالوريوس والماجستير. استقطابتطوير معايير  .والمحافظة عليهم الطلبة المتميزين استقطاب
 مع طلبة الثانوية العامة الستقطاب المتميزين منهم. لقاءات دوريةتنظيم 

 


