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:
تأسست اللكية عام  1984بتربع خسي من مؤسسة هشام أديب جحاوي العلمية هبدف خترجي همندسني من ذوي ادلراية
العلمية واملهارات العملية العالية يف جماالت الهندسة وتكنولوجيا املعلومات .متنح اللكية درجة الباكلوريوس يف التخصصات
الآتية :هندسة االإلكرتونيات ،هندسة االتصاالت ،هندسة احلاسوب ،هندسة القوى الكهرابئية ،هندسة النظم واملعلوماتية
الطبية واحليوية ،الهندسة املدنية بفرعهيا اإدارة االإنشاءات وتكنولوجيا البناء ،هندسة العامرة ،الهندسة الصناعية ،وهندسة
املياكنيك.
وكام متنح اللكية درجة املاجس تري يف هندسة احلاسوب ختصص المتتة الصناعية ) (Industrial Automationودرجة
املاجس تري يف هندسة احلاسوب ختصص النظم املضمنة ( ،(Embedded Systemsودرجة املاجس تري يف الهندسة ختصص
االتصاالت الالسلكية ) (Wireless Communicationsودرجة املاجس تري يف هندسة القوى الكهرابيئ ،ودرجة
املاجس تري يف االإدارة الهندس ية (.)Engineering Management
تمت زي اللكية بطراها موروع ختر بواع ( )4ساعات معمتدة ،وابإلزاهما الطالب تدريب ًا ميداني ًا ملدة س تة أشهر متتالية يف
املؤسسات والوراكت ذات العالعة بتخصصه بواع ( )9ساعات معمتدة لبعض العسام وملدة شهرين وبواع ( )3ساعات
معمتدة لعسام أخرى ،حيث انعكس التدريب امليداين خالل الس نوات املاضية اجيابي ًا عىل فرص حصول خرجيي اللكية عىل
وظائف مناس بة يف ختصصاهتم.
يبلغ عدد اخملتربات يف اللكية ( )39خمترب ًا يف خمتلف التخصصات ،ويف اللكية ( )120عضو هيئة تدريس يف خمتلف
التخصصات ابالإضافة اإىل ( )45همندس ًا وفني ًا ،ولللكية ( )31مبعو ًث يف بعثات دراس ية للحصول عىل درجيت املاجس تري
وادلكتوراه يف خمتلف التخصصات ،ويدرس يف اللكية حالي ًا  4297طالب ًا وطالبة.
وتعمل اللكية إابس مترار عىل تطوير وحتديث اخلطط ادلراس ية دلرجة الباكلوريوس مبا ينسجم ويتالءم م التطورات
التكنولوجية العاملية احلديثة واحتياجات سوق العمل.
ويوجد يف اللكية مجم الرايدة الاكدميية للمت زي اذلي أنىشء هبدف تفعيل العالعة م عطاعي الصناعة واخلدمات ورعاية طلبة
اللكية املمت زيين ولتوفري فرص التدريب امليداين لهؤالء الطلبة ،ويوجد يف اجملم ( )4حاضنات أحباث صناعية لوراكت عاملية
وحملية و ( )3حاضنات أحباث وتطوير لعضاء من الهيئة التدريس ية يف اللكية حيث يقوم طلبة اللكية املمت زيين ابلتدرب يف
هذه احلاضنات ،كام مت اإنشاء خمترب لطلبة ادلراسات العليا يقوم عىل ربط العمل ابلبحيث ابإحتياجات السوق احمليل حنو
اإعتصاد وطين عامئ عىل املعرفة.
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:
حنو لكية ممت زية تدريس ي ًا وحبثي ًا تتواجد بني أفضل  500لكية عىل مس توى العامل يف جماالت الهندسة اخملتلفة حبلول عام
2025م.

:
المت زي يف التدريس والبحث العلمي وخدمة اجملمت وذكل من خالل تقدمي تعلمي عايل اجلودة مواكب لآخر التطورات يف جماالت
العلوم الهندس ية اخملتلفة ومرتبط ارتباط وثيق م عطاع الصناعة وم حاجات اجملمت اخملتلفة.

:
 تقدمي تعلمي عايل اجلودة مواكب لآخر التطورات يف جماالت العلوم الهندس ية اخملتلفة.
 حتقيق الوراكة م عطاع الصناعة ابإعداد خرجي مؤهل للعمل يف هذا القطاع بكفاءة عالية.
 اإنشاء مراكز حبثية هممهتا االإملام حباجات اجملمت والعمل عىل اإجياد حلول انجعة لها.
 التواجد مكنافس عوي يف جمال البحث العلمي عىل مس توى العامل ،وذكل من خالل المك والنوع للمنشورات العلمية
وبراءات الاخرتاع الصادرة عن اللكية.

:
تسعى اللكية اإىل اإعداد اخلرجي ليكون فرد صاحل خملص لوطنه وأمته ومنتج يف جممتعه وذكل من خالل الرتك زي عىل صقل
خشصية الطالب ،تمنية ميوهل ،تشجي جوانب االإبداع دليه وتمنية اجلانب الخاليق مما يسهم إابعداد النخب وعادة املس تقبل.
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 .1حترص اللكية عىل ضبط جودة براجمها الاكدميية من خالل .1
حتصيل اعامتدات دولية (مثل اعامتد  )ABETواخرى حملية (مثل
شهادة ضامن اجلودة احمللية عىل مس توى اللكية والربامج)..
 .2اعامتد اخلطط ادلراس ية اجلديدة لربامج اللكية حسب متطلبات .2
الاعامتد الاكدميي.
 .3زادت اإدارة اللكية من دمعها املادي واملعنوي لبعض العسام .3
واخلدمات املساندة ،من أجل تلبية املتطلبات اخملتلفة اجلديدة.4 .
 .4حتديث وتوثيق وإاعالن خطط الربامج الااكدميية ووصف
املساعات املقدمة وطرق التقيمي ومعليات التحسني املس متر من .5
خالل نظام ضامن اجلودة.
 .5متنح اللكية عورة ( )10برامج باكلوريس متخصصة يغلب علهيا .6
الطاب التطبيقي التكنولويج.
 .6متنح اللكية أربعة ( )4برامج ماجس تري متخصصة يغلب علهيا .7
كذكل الطاب التطبيقي التكنولويج.
 .7تتضمن خطة برامج الباكلوريس موروعي ( )2ختر (اإبتدايئ
وثنوي) بواع أرب ( )4ساعات معمتدة.
 .8تتضمن خطة برامج الباكلوريس تدريب ميداين بواع تس ()9
ساعات معمتدة وملدة س تة ( )6أشهر ،يف رشاكت و إابرشاف
عضو هيئة تدريس.
 .9حتتضن اللكية مجم صناعي يضم مجموعة حواضن لوراكت عاملية
وإاعلميية وحملية وحواضن حبثية الإعضاء من الهيئة التدريس ية.
 .10يوجد يف اللكية ( )31مبتعث ًا يف أرىق اجلامعات العاملية.
 .11يف اللكية ( )92عضو هيئة تدريس ممت زيين خترجوا من أحسن
اجلامعات العاملية يف أغلهبم اكنوا مبتعثني من أم زي خرجيي اللكية.
 .12ويف اللكية ( )39خمترب ًا يف خمتلف التخصصات موزعة يف ثالث
مباين حديثة.
 .13اللغة االإجنل زيية يه لغة التدريس يف اللكية.

عدم اإعطاء املس تفيدين الفرصة الاكفية لفهم التخطيط
الاسرتاتيجي الرئييس لللكية واملشاركة فيه بشلك
فاعل.
عدم وجود متويل اكيف لتنفيذ اخلطط الاسرتاتيجية أو
التنفيذية عىل أرض الواع .
عدم وجود برامج مرخصة.
جهرة العقول املمت زية من أعضاء هيئة التدريس اإىل
اجلامعات داخل وخار الوطن.
أعداد الطلبة الكبري يف القاعات التدريس ية مما يسبب
االإزدحام يف القاعات ويرض جبودة العملية التعلميية.
تدين رواتب أعضاء هيئة التدريس مقارنة ابجلامعات
ا إالعلميية مما يعيق اإس تقطاب كفاءات ممت زيه.
عدم التدخل يف معلية عبول الطلبة.
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 .14يتوفر يف اللكية س ب ( )7عاعات جمهزه بألواح ذكية.

.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

التوجة حملي ًا وإاعلميي ًا ودولي ًا ابإجتاه التعلمي التطبيقي.
تطور احلاجة الإس تحداث بعض التخصصات اجلديدة املرتبطة
ابلتطور التكنولويج.
حاجة املؤسسات احلكومية احمللية واجلهات العلميية اىل خمرجات .2
اللكية.
اس تعداد اجملمت احمليل للتواصل م اللكية.
ادلمع املقدم من عبل اللكية يف جمال الاعامتد الاكدميي واجلودة.
املشاري البحثية ادلولية املشرتكة م ابحثني من خمتلف دول .3
العامل.
.4
مشاري التبادل التدرييس املدعومة من هجات دولية.
الطلب املزتايد عىل جلب اخلدمات االإستشارية من اجلامعات.
.5
.1

.6

عدم مشاركة املؤسسات التعلميية ولكيات الهندسة
يف اجلامعة احلكومية واخلاصة الخرى يف حتديد
خمرجات تعلميية املوحدة.
اإعبال كبري وزايدة يف عدد الطالب املقبولني يف
اللكية ،مما أدى اإىل زايدة العبء عىل الهجزة
واملرافق اخملصصة للطالب وعىل أعضاء هيئة
التدريس.
عدم وجود عنوات اتصال دامئة ورمسية م القطاعات
الصناعية.
ركود وإاش باع يف بعض التخصصات الهندس ية
(حسب نورة نقابة املهندسني الردنيني).
التنافس عىل اإس تقطاب أعضاء الهيئة التدريس ية
الكرث مت زياً يف املنطقة واحلفاظ عىل الكفاءات
املوجودة.
التغري املتسارع يف اإحتياجات ومتطلبات سوق العمل
والتطور املس متر يف التكنولوجيا.
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1
 .1املتابعة املس مترة ،واملساءةل لداء رؤساء العسام وإاداريي اللكية.
 .2تعزيز الزناهة والشفافية والمت زي والعداةل يف العمل

2
 .1اس تحداث برامج وختصصات جديدة حيتاهجا سوق العمل.
 .2احلصول عىل شهادات جودة حملية لللكية ولرباجمها الاكدميية.
 .3احلصول عىل شهادة الاعامتد ادلويل لربامج اللكية.
 .4تعديل اخلطط لتوامئ متطلبات سوق العمل.
 .5تطوير وتوس ي اس تخدام التعمل الالكرتوين والتعمل عن بعد.
 .6حتسني وتطوير معليات التعلمي والتعمل يف اللكية
 .7حتسني البيئة التعلميية لربامج الباكلوريوس
 .8حتسني وتطوير اخلطط ادلراس ية ووض طرق لتقيميها
 .9اس تحداث برامج باكلوريوس جديدة.

3
 .1تطوير البنية التحتية للبحث العلمي يف اللكية.
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 .2زايدة العالعات البحثية والحباث املشرتكة بني أعضاء الهيئة التدريس ية داخل اللكية.
 .3توجيه البحث العلمي دلمع الصناعة حمليا وعامليا والتشارك م اجملمت احمليل.
 .4رف مس توى رسائل املاجس تري وزايدة اعداد املنشورات العلمية املس تةل من الرسائل اجلامعية.
 .5زايدة أعداد الطلبة يف برامج املاجس تري
 .6اإنشاء برامج ماجس تري جديدة.
 .7تطوير البنية التحتية دلمع طلبة ادلراسات العليا
 .8تقوية برامج املاجس تري املوجودة.

4
 .1تطوير وتأهيل الاكدر الاكدميي يف اجلامعة.
 .2اس تقطاب الكفاءات الاكدميية املم زية.
 .3اإجراءات دراسات حول اإعادة النظر هبيلكة الوحدات يف اجلامعة ومرافقها بشلك دوري.
 .4تطوير الاكدر االإداري والفين
 .5تطوير العمل املؤسيس واالإجراءات االإدارية.
 .6زايدة الرضا الوظيفي
 .7التحسني املس متر لبيئة العمل.
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 .1تشجي اخلرجيني عىل العمل م طلبة اللكية
7

 .2إارشاك اخلرجيني يف تطوير العملية التعلميية

6
 .1اإعادة تأهيل البنية التحتية واكفة مرافق اللكية ادلاخلية واخلارجية.
 .2الاس تغالل المثل للطاعة البديةل.
 .3توفري حرم جامعي أآمن وذيك.

7
 .1تعزيز العالعات االإجيابية م اجملمت احمليل ومؤسساته املدنية.
 .2زايدة الفعاليات احمللية واخلارجية والارتقاء بسمعة اللكية.

8
 .1تطوير اخلدمات الطالبية ،واملساند وحتسيهنا.
 .2تقدمي اخلدمات الارشادية لطلبة جامعة الريموك يف اجملال الاكدميي والاجامتعي والصحي.
 .3تزويد طلبة اللكية ابملهارات احلياتية الالزمة.
.4ارشاك الطلبة الوافدين يف احلياة اجلامعية.
.5متابعة شاكوى واس تفسارات ومالحظات الطلبة.
.6اإعداد دراسات لغاايت عياس مدى رضا الطلبة واخلرجيني وارابب العمل عن خمرجات الربامج
الاكدميية يف اللكية.
 .7زايدة عنوات االتصال والتواصل م اخلرجيني.
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9
 .1هتيئة البيئة احملفزة ل إالبداع والابتاكر يف اللكية.
 .2نقل وتوظيف املعرفة والفاكر االإبداعية والرايدية.

10
 .1الالزتام املؤسيس بتطبيق معايري ضبط وضامن اجلودة يف اللكية.
 ..2تعزيز نطاق اجلودة وثقافهتا يف اجلامعة.
.3املؤرشات واملعايري واملقارانت املرجعية جلودة أداء اجلامعة وخمرجات التعمل اليت تتناسب م
سوق العمل.
.4السعي لتحقيق الاعامتدات ادلولية وشهادات ضامن اجلودة احمللية والتصنيفات احمللية وادلولية.

11
 .3اس تقطاب وتعيني أعضاء هيئة تدريس ية ممت زيين
 .4حتسني الفاعلية التعلميية.
 .5حتف زي وتشجي مت زي عضو الهيئة التدريس ية يف اكفة اجملاالت.
 .6العمل عىل اإجياد مشاري اإضافية لعضو هيئة التدريس.
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الخطة التنفيذية للخطة اإلستراتيجية لكلية الحجاوي لألعوام 2022 - 2021
)(Action Plan
 .1المحور الرئيس األول :الحوكمة
الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية


1.1



المتابعة المستمرة ،والمساءلة ألداء رؤساء األقسام واداريي الكلية.

عدد الق اررات اإلدارية الناتجة عن تقييم رؤساء األقسام.

عدد الق اررات اإلدارة الناتجة عن تقييم إداريي الكلية.



عدد الق اررات الناتجة عن تقييم المجالس الحاكمية في الكلية.



عدد التقارير السنوية والنصف سنوية لألقسام األكاديمية.

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
األنشطة التنفيذية

الرقم

االحتياجات

 1.1.1.اجراء التقييم الدوري لعمل مجالس توفر ميزانية لتحديث
الحاكمية في الكلية وقياس مدى اللوحات الجدارية
فاعلية ق ارراتها.

 1.1.2.إجراء التقييم الدوري لعمل مجالس
الحاكمية في الكلية ومدى فاعلية

ق ارراتها

 1.1.3.تنفيذ التقييم الدوري لرؤساء األقسام

المخرجات
توفر هياكل تنظيمية حديثة معتمدة

توفر وثيقة وصف وظيفي محدثة

والمنشورات المتعلقة

معتمدة

تطبيق إجراءات تقييم

وجود تقرير سنوي حول تقييم أداء

بالهياكل التنظيمية.

مجالس الحاكمية

أدوات
القياس
استبانة

الق اررات

لجنة إعداد

ومراجعة الهياكل

التنظيمية والوصف

كل سنة

الوظيفي

مجلس الكلية
مجالس الحاكمية

استبانة

توفر ق اررات لتنفيذ توصيات هذا
وجود تقري حول نتائج التقييم

ق اررات سليمة

تخدم الصالح

العميد

العام

التقرير

تطبيق إجراءات تقييم

مؤشرات
االنجاز
نسبة كفاءة

الجهة المسؤولة

المدة
الزمنية
بعد نهاية

مدى تطبيق

نسبة تحسن

مرة في

نهاية كل

عام

أكاديمي

العميد

مرة في
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الرقم

األنشطة التنفيذية
األكاديمية واإلدارية في الكلية

االحتياجات

المخرجات

القيادات األكاديمية

ونتائج دراسته واعتماده

أدوات
القياس
المخرجات

توفر الخطط التحسينية ألداء

وانعكاسها

توفر التقارير حول نتائج التقييم،

نسبة رضا

القيادات األكاديمية واإلدارية
 1.1.4.تطبيق إجراءات تقييم األداء ألعضاء
هيئة التدريس والموظفين ،واالستفادة

من نتائجها في تحسين األداء

تطبيق إجراءات تقييم

األداء

وتطوير النتاجات

المجالس

حاالت التقصير للعاملين جميعهم

أكاديمي

نسبة تحسن

االداء

مجالس الحاكمية
في الكلية

وجود خطط تحسينية لتطوير

تطبيق إجراءات المساءلة

وفي كل المستويات

وجود ملف لحاالت المساءلة

حالة

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية

تعزيز النزاهة والشفافية والتميز والعدالة في العمل

مرة في

نهاية كل

عام

أكاديمي

والتقصير والخطوات المتخذة في كل

نسبة رضا
العاملين

نسبة تحسن

االداء

مجالس الحاكمية
في الكلية

بشكل دائم
ومستمر

مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's


1.2

عام

األداء وزيادة فاعليتها

 1.1.5.تطبيق إجراءات المساءلة في جميع

الرقم

ومحاضر مناقشتها واعتمادها في

العاملين

مؤشرات
االنجاز
االداء

الجهة المسؤولة

المدة
الزمنية
نهاية كل

مقدار الحوافز والمكافآت ألعضاء هيئة التدريس في الكلية



مقدار الحوافز والمكافآت للكادر اإلداري في الكلية



عدد المستفيدين من الحوافز والمكافآت



عدد أعضاء هيئة التدريس المثبتين



عدد الذين بحقهم عقوبات من أعضاء هيئة التدريس



عدد الذين بحقهم عقوبات من الكادر اإلداري
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الخطة التنفيذية (التشغيلية)
األنشطة التنفيذية

الرقم

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية

 1.2.1والعدالة وتكافؤ الفرص في
استقطاب الخبرات األكاديمية
واإلدارية والتعاقد معهم

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية

 1.2.2والعدالة في إجراءات النقل
والترقية وانهاء الخدمات ألعضاء
هيئة التدريس

1.2.3

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية
والعدالة في منح الحوافز

والمكافآت للعاملين

تحقيق مبدأ النزاهة والشفافية
1.2.4

والعدالة وتكافؤ الفرص في

اصدار العقوبات بحق العاملين
في الجامعة ،ومتابعة حاالت

التظلم

المخرجات

االحتياجات
تطبيق إجراءات

توفر ملف لكل عملية تعيين تبين جميع

لإلعالنات في

وجداول المفاضلة ومحاضر المقابالت

التعيين وميزانية

الصحف الرسمية

تطبيق إجراءات
النقل والترقية

توفر أسس موثقة

لمنح الحوافز

والمكافآت وميزانية

مخصصة لذلك
توفر أسس

وتعليمات موثقة

للعقوبات ،وتطبيق
إجراءات التظلم

والشكاوى

والمخالفات

الخطوات ،بما فيها اإلعالن عن الشاغر،

والق اررات المتخذة

توفر ملف لكل علية نقل أو ترقية تبين

جميع خطوات العملية بما فيها الق اررات

المتخذة

توفر إحصائيات مفصلة بمقدار الحوافز

والمكافآت للعاملين ونسبتها من الموازنة،
وتوزيع المستفيدين منها حسب الكلية أو

الدائرة

أدوات القياس
مدى الفاعلية

واالستفادة من

االستقطاب

مخرجات التعليم
واالنعكاسات

المتحققة منه
ارتياح العاملين

وانعكاس ذلك على

االداء

توفر ملف لكل حالة تحت متابعتها،

متضمنة محاضر االجتماعات والق اررات

المتخذة

توفر دراسة سنوية تعالج هذه الحاالت،
والخطوات الوقائية للتقليل منها

ضبط العملية

اإلدارية

مؤشرات
االنجاز
نسبة الفائدة
المتحققة

تعليم متميز

المنافسة

للحصول على

الجائزة

تخفيض عدد
حاالت

المخالفة

الجهة المسؤولة

العميد

مجالس األقسام

مجلس الكلية

العميد

العميد

المدة
الزمنية

مستمر

مستمر

مستمر

مستمر
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الخطة التنفيذية للخطة االستراتيجية للجامعة لألعوام 2025-2021
() Action Plan

 .2المحور الرئيس الثاني :المحور األكاديمي
الرقم
2.1

مؤشر األداء

الهدف  /االهداف االستراتيجية

استحداث برامج وتخصصات جديدة يحتاجها سوق العمل



عدد البرامج التي تم الموافقة من الوزارة على استحداثها

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

االنشطة التنفيذية

 2.1.1إجراء دراسات مسحية للتعرف
على حاجات سوق العمل.

2.1.2

الرقم
2.2

استحداث تخصصات جديدة.

االحتياجات

المخرجات

أدوات القياس

مؤشر االنجاز

الجهة
المسؤولة

فرق عمل متخصصة في

دراسة مسحية عن

إحصائية بعدد

تقارير الدراسات واقرارها من

االقسام

كل كلية.

حاجات سوق العمل

الدراسات وتقارير

مجلس الكلية.

االكاديمية

في التخصص

عن كل منها.

تعديل خطط دراسية في

تخصصات فرعية

عدد التخصصات

ق اررات مجلس العمداء

مجالس األقسام

الكلية ،دراسات مسحية

مالئمة للتخصص

المستحدثة.

بالموافقة على استحداث

مجلس الكلية

للحاجة للتخصص الفرعي.

الرئيس.

التخصصات الفرعية

الهدف  /االهداف االستراتيجية

الحصول على شهادات الجودة للبرامج االكاديمية في الكلية (المحلية والعالمية)

المدة الزمنية

مؤشر األداء


عدد البرامج التي حصلت على شهادة الجودة
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الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

االنشطة التنفيذية

 2.2.1إجراء عملية تقييم ذاتي
للبرامج االكاديمية المنوي
التقدم للحصول على شهادة
الجودة المحلية فيها

االحتياجات
تشكيل لجان جودة في
األقسام ولجنة مركزية
في الكلية.

المخرجات
نموذج تقييم
ذاتي مكتمل
المعلومات

أدوات القياس
عدد نماذج التقييم
الذاتي المكتملة في
الكلية

الحصول على معايير
الجودة البرامجية،

مؤشر االنجاز
تقارير مركز الجودة
عن جاهزية البرامج
للتقدم للحصول على
شهادة الجودة

الجهة
المسؤولة

المدة الزمنية

االقسام
االكاديمية،
مساعدو العميد
للجودة ،مركز
الجودة

الحصول على معلومات
من مختلف دوائر الجامعة
 2.2.2القيام بإجراءات التقدم
للحصول على شهادة الجودة
المحلية للبرامج األكاديمية
في الكلية
 2.2.3إجراء عملية تقييم ذاتي
للبرامج األكاديمية المنوي
التقدم للحصول على شهادة
الجودة العالمية فيها

رصد المبالغ المالية في
الموازنة،
استكمال اي نواقص
يكشف عنها التقييم الذاتي
تشكيل لجان جودة في
االقسام والكلية.
الحصول على معايير
الجودة البرامجية،
الحصول على معلومات
من مختلف دوائر الجامعة

تقديم طلب
الحصول على
شهادة الجودة.

نموذج تقييم
ذاتي مكتمل
المعلومات

قرارات مجالس العمداء عدد البرامج التي
حصلت على شهادة
بالبرامج التي تم
الجودة
الموافقة على تقديمها
للحصول على شهادة
الجودة
عدد نماذج التقييم
الذاتي المكتملة في
الكلية

تقارير مركز الجودة
عن جاهزية البرامج
للتقدم للحصول على
شهادة الجودة العالمية

مجالس األقسام
مجلس الكلية

االقسام
االكاديمية،
مساعدو العميد
للجودة ،مركز
الجودة
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الهدف  /االهداف االستراتيجية

الرقم

2.3

مؤشر األداء


تعديل الخطط الدراسية لتوائم متطلبات سوق العمل



عدد الخطط التي تم تعديلها
مؤشرات المواءمة مع متطلبات سوق العمل (مصفوفة المخرجات)

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

االنشطة التنفيذية

 2.3.1إجراء دراسات مسحية ترتبط
بمدى مواءمة محتوى الخطط
الدراسية للكفايات المطلوبة في
سوق العمل
(الكفاءة الخارجية للخطط)

 2.3.2تعديل الخطط الدراسية في
ضوء الدراسات المسحية
وتحليل مضامين الخطط
الدراسية

 2.3.3العمل على مراجعة ملفات
المساقات المختلفة بما يحقق
التركيز على الجوانب العملية
والتطبيقية في المساقات

االحتياجات

المخرجات

تشكيل لجان الخطط دراسات مسحية
للكفايات المطلوبة
الدراسية في
وتحليل مضمون
االقسام والكليات.
الخطط
الحصول على
قائمة الكفايات
المطلوبة في سوق
العمل
تشكيل لجان
الخطط،

خطة دراسية
معدلة.

أدوات القياس
عدد الدراسات
المسحية

عدد الخطط التي
تم تعديلها

مؤشر االنجاز
التقرير النهائي للكفاءة
الخارجية لخطة كل
تخصص

قرار مجلس العمداء
بالموافقة على التعديل

الجهة المسؤولة

المدة الزمنية

االقسام االكاديمية،
لجان الخطة في
األقسام والكلية

مجلس االقسام
مجلس الكلية

الحصول على
الموافقات المطلوبة
للتعديل
ملف مساق
لجان في االقسام
األكاديمية ،تعليمات محدث
للتدريب الميداني

عدد ملفات المساق
في كل تخصص
المحدثة

قرار مجلس القسم
بإقرار ملفات المساقات

االقسام االكاديمية،

15

الرقم

الهدف  /االهداف االستراتيجية

2.4

تطوير وتوسيع استخدام التعلم االلكتروني والتعلم عن بعد

مؤشر األداء


عدد المساقات التي تدرس عن بعد لكل فصل دراسي



عدد الورش والدورات التي عقدت للعاملين في الجامعة لتطوير مهارات التتعلم عتن بعتد

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

االنشطة التنفيذية

االحتياجات

المخرجات

أدوات القياس

 2.4.1عقد دورات لتطووير تصوميم مختصون فوي تصوميم كفايوات فووي مجووال تقوووووووووارير عووووووووون
محتوى الوتعلم عون بعود لودى المحتوى االلكتروني تصووميم المحتووووى المحتوووووووووووووووووووووووى
االلكترونووووي موووون
االلكتروني
أعضاء هيئة
موقووووووووو الوووووووووتعلم
االلكترونوووووي فوووووي
الجامعة

مؤشر االنجاز

الجهة المسؤولة

المدة الزمنية

المسوووواقات ومحتوياتهووووا مركووووووووووووز الووووووووووووتعلم
االلكترونيوووة علوووى موقووو االلكترونوووي ومركوووز
الووووووووووتعلم االلكترونووووووووووي الجودة
للجامعة

 2.4.2عقد دورات لتحسين قدرات مختصووون فووي التعلوويم كفايووووووات أفضوووووول احصووووائيات بعووووود عدد الودورات التوي تموت مركووووووووووووز الووووووووووووتعلم
وتقوووارير ونمووواذج التقيووويم االلكترونوووي ومركوووز
للمشووووواركين فوووووي الدورات
أعضوواء هيئووة التوودريس فووي عن بعد وتقنياته
الجودة
لها
الدورات
التعليم عن بعد
 2.4.3تصووميم فيووديوهات ونشوورات لجووووان مختصووووة فووووي فيووووووووووووووووووووديوهات عووودد الفيوووديوهات الفيووووديوهات والنشوووورات مركووووووووووووز الووووووووووووتعلم
الصوووادرة والمجوووازة مووون االلكترونوووي وضوووباط
ارشوووادية للطلبوووة فوووي مجوووال تصوووميم الفيوووديوهات ،ونشرات ارشادية والنشرات
مركز التعلم االلكتروني االرتباط بالكليات
ورصووووووود الموازنوووووووة
استخدام التعليم االلكتروني
المالية لتغطية النفقات
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الهدف  /االهداف االستراتيجية

الرقم

2.5

مؤشر األداء


تحسين وتطوير عمليات التعليم والتعلم في الجامعة



عدد الخطط الدراسية المحدثة
عدد المبتعثين على جامعات عالمية مرموقة

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

االنشطة التنفيذية

االحتياجات

المخرجات

أدوات القياس

مؤشر االنجاز

الجهة المسؤولة

 2.5.1عقوووووووود دورات تدريبيووووووووة مدربون مختصون
ألعضووواء هيئوووة التووودريس
في استراتيجيات التدريس موازنات مالية
الحديثة

دورة
تدريبية

عدد الدورات

عدد الخريجين في الدورات

مركوووووووز الجوووووووودة
واالعتماد وتطووير
أعضوووووووواء هيئووووووووة
التدريس

 2.5.2عقوووووووود دورات تدريبيووووووووة مدربون مختصون
ألعضووواء هيئوووة التووودريس
فوووي الجامعوووة فوووي مجوووال موازنات مالية
إدارة الصف الجامعي

دورة
تدريبية

عدد الدورات

عدد الخريجين في الدورات

مركوووووووز الجوووووووودة
واالعتماد وتطووير
أعضوووووووواء هيئووووووووة
التدريس

 2.5.3عقوووووووود دورات تدريبيووووووووة مدربون مختصون
ألعضووواء هيئوووة التووودريس
فوووووووووي مجوووووووووال إعوووووووووداد موازنات مالية
االمتحانات

دورة
تدريبية

عدد الدورات

عدد الخريجين في الدورات

مركوووووووز الجوووووووودة
واالعتماد وتطووير
أعضوووووووواء هيئووووووووة
التدريس

لووووووووووازم ومعووووووووودات مختبووووورات عوووووووووووووووووووووووووودد عدد المختبرات الجاهزة للعمل في الكلية
 2.5.4إنشوووووووووووووواء وتحوووووووووووووودي
المختبرات
مجهزة
المختبرات التدريسوية فوي وأجهزة حاسوب
الكلية
2.5.5

تحسووووين وتوووووفير وسووووائل موارد مالية
وتقنيوووووات التعلووووويم التوووووي

المدة الزمنية

األقسام االكاديمية

تقنيووووووووووووات عوووودد ونوعيووووة تقووارير التقيوويم الووذاتي فيمووا يخووص تقنيووات األقسام االكاديمية
االجهوووووووووووووووووزة
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الرقم

االنشطة التنفيذية

االحتياجات

تسوووووتخدم فوووووي العمليوووووات أجهزة ومعدات
التدريسية

المخرجات

أدوات القياس

تعليم

والتقنيووووووووووووووات التعليم
التعليمية
عوووودد وتوووووز
أعضووواء هيئوووة
التوووووووووووووووودريس
المعينين

مؤشر االنجاز

قرارات مجلس العمداء بالتعيين

الجهة المسؤولة

المدة الزمنية

مساعدو العميد
مجالس االقسام

2.5.6

تعيووووووووووووووين
تعيووووووين أعضوووووواء هيئووووووة دراسة الحاجات
أعضوووووووووواء
تووودريس ذوي كفووواءة فوووي
الشواغر
عن
اعالنات
هيئوووووووووووووووووة
التخصصووات التووي تحتوواج
رصووووود مخصصوووووات تووووووووووودريس
لذلك
جدد
مالية

2.5.7

تفعيووووول عمليوووووة االرشووووواد مرشووودون أكووواديميون ارشووووووووووووواد أعوووووووووووووووووووووووداد تقووووارير القبووووول والتسووووجيل عوووون العمليووووة االقسام االكاديمية
واحصوووووووائيات االرشادية
أكاديمي
األكووووواديمي االلكترونووووووي للطلبة
القبول والتسجيل
عمليووووووووووووووووووات
وإقرار الزاميته
قوووورار مجلووووس العمووووداء بووووإقرار الزاميووووة
ووووووووي
و
الكترون
ووووووووام
و
نظ
االرشاد
مركز الحاسب
االرشاد االلكتروني
لإلرشاد

مجلس الكلية
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 .3المحور الرئيس الثالث :البحث العلمي والدراسات العليا
الهدف  /االهداف االستراتيجية الفرعية

الرقم

مؤشر  /مؤشرات األداء


البحثيتتة الحديثتتة التتتي تت ثتم
كميتتة ونوعيتتة األجهتتزة والتجهي تزات
ث
الخارجية أو عمادة البحث
الحصول عليها سواء من المشاريع
ث

العلمي.

3.1

التحتية للبحث العلمي في الكلية.
تطوير البنية
ّ

بحثيتة
ممولين من خارج الجامعة إلنشاء مراكتز ث
االتفاقيات مع ث
جزئيا/كليًّا من خارج الجامعة.
ممولة ث
ث



العامة فيها.
ث
جاهزية المختبرات ومستوى السالمة ث



االشتراك بقواعد المعلومات الضرورية.



العلمي.
الضرورية للبحث
رضا الباحثين عن الخدمات
ث
ث

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

االنشطة التنفيذية

 3.1.1التق ّدم والمشاركة في
مشاري خارجية يمكن
من خاللها الحصول على
أجهزة وتجهيزات بحثيّة
حديثة.

االحتياجات
تحفيز المشاركة في
المشاري الممولة
خارجيا ومحليا

المخرجات
مشاري وأبحاث
وبناء قدرات
وإمكانيات

أدوات القياس

مؤشر االنجاز

الجهة المسؤولة
االقسام األكاديمية

عدد وقيمة التمويل الذي تم الفوز
المشاري
الخارجيّة التي به وتمكنت الجامعة من خالله من
دائرة العالقات
ت ّم الفوز بها .شراء األجهزة والتجهيزات
والمشاري الدولية
البحثيّة الحديثة

المدة الزمنية
سنويا
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الرقم

االنشطة التنفيذية

االحتياجات

مؤشر االنجاز

المخرجات

أدوات القياس

 3.1.2دعم المشاري البحثيّة
داخل الجامعة.

تحفيز المشاركة في
المشاري الممولة
خارجيا ومحليا

أبحاث ومنشورات
ومنتجات وخدمات
وتقارير اإلنجاز
لمشاري داخلية.

المشاري
الداخلية التي
ت ّمت الموافقة
عليها.

عدد المشاري الممولة وقيمة
التمويل

الجهة المسؤولة
الكليات األكاديمية

المدة الزمنية
سنويا

عمادة البح
العلمي

 3.1.3ضبط مستوى السالمة
العا ّمة وجاهزيّة
المختبرات بما يتوافق م
المعايير الدوليّة.

لجان سالمة عامة
على مستوى الجامعة
وفي القسم والكلية،
الدفا المدني ،تقييم
خارجي ،صيانة،
تخصيص مالي.

تقارير سالمة عا ّمة
من داخل وخارج
الجامعة

معايير
السالمة
العامة
المعتمدة
محليا ودوليا

جاهزيّة المختبرات ومستوى
السالمة العا ّمة فيها حسب
التقارير الفنية

الكلية ،الصيانة،
جهات االعتماد

-2021/1/1
 2021/9/1ثم
سنويا

 3.1.4إنشاء مراكز بحثيّة في
الجامعة مم ّولة
جزئيّا/كليًّّا من خارج
الجامعة.

لجان لتحديد الفرص،
اتصاالت م جهات
ممولة

تقارير اللجان
ومحاضر
االتصاالت م
جهات ممولة،
مقترحات أولية

كمية ونوعية
المراكز
البحثية التي
تم انشاؤها

عقد اتفاقيّات م مم ّولين من
خارج الجامعة إلنشاء مراكز
بحثيّة والشرو في التنفيذ

الكلية

سنويا

 3.1.5تسهيل الخدمات
اللوجستيّة وتوفير اللوازم
في أسر وقت ودونما
تأخير.

حوسبة وربط
المشاري البحثية
بالدوائر المختلفة،

نظام لحوسبة
إجراءات الشراء،

مقدار الوقت
الالزم
إلحضار
اللوازم منذ

عدد االتفاقيات المبرمة إلنشاء
مراكز بحثية
قيمة التمويل الذي تم الحصول
عليه
عدد المراكز البحثية التي تم
إنشاؤها

محاضر

رضا الباحثين عن سرعة توفير
اللوازم والخدمات الضروريّة
للبح العلم ّي.
رضا الباحثين عن سرعة ونوعية

اللوازم ،المالية،
مركز الحاسب،
عمادة البح
العلم ،دائرة

-2021/1/1
2021/12/30
وسنويا
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الرقم

االنشطة التنفيذية

االحتياجات
اجتماعات تنسيقية

المخرجات
االجتماعات
نماذج شراء
واضحة ومحددة
لتسهيل وتسري
عمليات الشراء

أدوات القياس

الجهة المسؤولة

مؤشر االنجاز
خدمة توفير اللوازم

بدء تقديم
الطلب
متوسط الوقت الالزم إلحضار
االلكتروني
ولغاية وصول المواد
المواد
نوعية المواد التي تم شراؤها

المدة الزمنية

العالقات
والمشاري
الخارجية

نسبة الزيادة في األسعار نتيجة
العطاءات
 3.1.6توفير قواعد المعلومات
التي يحتاجها الباح

تشكيل لجنة لتحديد
قواعد البيانات التي
يحتاجها الباحثون
وليست متوفرة،
موازنة

تقارير األقسام
والكليات بحاجتها
إلى االشتراك في
قواعد بيانات غير
متوفرة

 3.1.7تدريب وتأهيل الكوادر
الفنية على استخدام
األجهزة والتجهيزات
العلمية.

دورات وورش عمل

كوادر الفنية مؤهلة كمية ونوعية
التدريب
الستخدام األجهزة
والتجهيزات العلمية والتأهيل
على الوجه األكمل.

الرقم

3.2

كمية ونوعية
البيانات

الهدف  /االهداف االستراتيجية

البحثية واألبحاث المشتركة بين أعضاء هيئة التدريس
زيادة العالقات
ّ

العلمية داخل األردن
في الكلية وزمالئهم في المؤسسات والمعاهد
ّ

عدد قواعد البيانات التي ت ّم
االشتراك بها

عمادة البح
العلمي،

أهمية قواعد البيانات للباح

المكتبة

عدد الدورات التي أعطيت
للكوادر الفنية.

األقسام االكاديمية

سنويا

سنويا

مؤشر األداء


بحثية
تسهل وتدعم زيارة أعضاء هيئة التدريس من الكلية معاهد ث
تعليمات ث

دولية مرموقة واستضافة باحثين ذوي سمعة عالية لعقد فعاليات مختلفة.
ث
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وخارجه.

بحثية مرموقة.
عدد األبحاث التي يشارك في تأليفها باحثون من معاهد ث




الزمنية.
عدد الزيارات العلمية المتبادلة ومددها
ث



عالميا المشارك فيه.
عدد المؤتمرات المص ثنفة
ث



عدد المؤتمرات الدولية التي تنظمها الكلية أو تشارك في تنظيمها.



الخارجية التي حصلت الكلية عليها.
عدد المشاريع
ث



تم استضافتهم والفعاليات التي
عدد الباحثين من معاهد مرموقة الذين ث



تم عقدها.
قائمة النشاطات ذات العالقة التي ث

عقدوها.

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

االنشطة التنفيذية

االحتياجات

المخرجات

أدوات
القياس

مؤشر االنجاز

الجهة المسؤولة

المدة الزمنية
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الرقم

االنشطة التنفيذية

االحتياجات

المخرجات

أدوات
القياس

مؤشر االنجاز

الجهة المسؤولة

المدة الزمنية

اتفاقيوووووووات تخووووووودم االتفاقيووووووات عدد النشاطات البحثية والزيوارات الرئاسووووووووة ،عمووووووووادة
 3.2.2تفعيل االتفاقيّات الدوليّة الموقّعوة فيموا تشووووكيل لجووووان توووودر
يخوووووصّ البحووووو العلموووووي والتبوووووادل االتفاقيووووووات الموقعووووووة البحووووووو العلموووووووي المفعلوووووووووووووة العلميوووة المنبثقوووة عووون االتفاقيوووات البحو العلموي ،دائوورة
الدولية الموقعة قديما والتي ستوق العالقوووات والمشووواري
والجديدة
وترصوود موودى إمكانيووة والتبادل العلمي
البحثي ،وتوقي المزيد.
الدولية ،الكلية
في المستقبل
االسوووووتفادة منهوووووا فوووووي
مجوووال البحووو العلموووي
وتقووووووووودم اقتراحوووووووووات
التفاقيووووووووات جديوووووووودة،
موازنة

سنويا

 3.2.3فعاليوووات منتظموووة لتووودريب البووواحثين موودربون مؤهلووون لهووذا بوووواحثون مؤهلووووون المشووووووواري عدد مقترحات المشاري الخارجية البوووووووواحثون ،دائوووووووورة
العالقوووات والمشووواري
الغووووووورت ،ورشوووووووات لكتابوووووووة مشووووووواري التوووووووي توووووووم التي تم تقديمها.
على كتابة مشاري خارجية.
الدولية ،عمادة البحو
التقوووودم لهووووا
خارجية
عمل ،موازنة
وم
و
ت
وي
و
الت
وة
و
الخارجي
واري
و
المش
ودد
و
ع
العلمي ،مركز الجودة
والتي فازت
الفوز بها.

سنويا

البوووووووواحثون ،دائوووووووورة
 3.2.4عموووووول فعاليووووووات منتظمووووووة تعوووووو ّر
ورشوات عموول ،روابووط بوووووووواحثون علوووووووووى قاعوووووووووووووووودة .
العالقوووات والمشووواري
بالجهات المانحة وكيفيّة التق ّدم لها م علووووووووووووووى الموقوووووووووووووو اطووووووووال أوسوووووووو بيانووووووووووووووات
توووم
التوووي
المانحوووة
الجهوووات
عووودد
الدولية ،عمادة البحو
توووفير كاموول المعلومووات والتفاصوويل اإللكترونوووووي للجامعوووووة بالجهووووات المانحووووة بالجهوووووووووات
نشرها
العلمي ،مركز الجودة
المانحة
عووون المووونت المختلفوووة المتاحوووة علوووى م شرح مبسط،
وكيفيّة التق ّدم لها.
موق الجامعة اإللكتروني.

سنويا

 3.2.5تنظوويم مووؤتمرات دوليّووة فووي الجامعووة موازنووة ،لجووان متابعووة محاضووووووور لجوووووووان الموووؤتمرات عوووودد المووووؤتمرات الدوليووووة التووووي األقسام االكاديمية،
التحضير والمتابعة التي تنظمها تنظمهوووا الجامعوووة أو تشوووارك فوووي
والمشووواركة فوووي تنظووويم الموووؤتمرات وتحضير في األقسام
الكلية،
أو تشووووووارك تنظيمها.
الدوليّة خارج الجامعة.
الجامعة
بها
العالقات العامة،

سنويا
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الرقم

الهدف  /االهداف االستراتيجية

3.3

محليا وعالميًّا ،والتشاارك ماع
توجيه البحث العلمي لدعم الصناعةّ ،

مؤشر األداء


عتتدد األبحتتاث المنشتتورة والمشتتاريع البحثيتتة ذات العالقتتة بقضتتايا الصتتناعة
المحلي.
واحتياجات المجتمع
ث

المجتمع المحلي



العالمية.
المحلية و
تعرف ببرامج ربط األكاديميا بالصناعة،
ث
ث
عقد نشاطات ث



للمهتمتتين متتن قطاعتتات
عقتتد معتتارد ونتتدوات تعت ثترف بنتتتاج البحتتث العلمتتي
ث



تسجيل براءات اختراع محلية وعالمية.



تجارية.
أولية من منتجات
ث
نماذج ث

الصناعات المختلفة.

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

االنشطة التنفيذية

االحتياجات

 3.3.1تكوووووين فوووورق بحثيّووووة مهت ّمووووة لجووووان علووووى مسووووتوى
وووووووي الكليات تحودد مجواالت
بقضووووووووايا البحوووووووو العلمو ّ
البحووووووووووو العلمووووووووووو ّي
"الساخنة".
"السوواخنة" التووي يمكوون
تكووووووين فووووورق بحثيوووووة
فيها،

المخرجات

أدوات القياس

مؤشر االنجاز

الجهة
المسؤولة

توصووووووووووووويات عودد القضووايا التووي عوووودد المشوووواري التووووي حصوووولت الكليات ،مجلوس
عليها هوذ الفورق وعودد األبحواث البح العلمي
تم التعامل معها
اللجان
التوووووي تنتجهوووووا والمنشوووووورة فوووووي
دائوورة العالقووات
المجالت المرموقة.
والمشوووووووووووووواري
الدولية

المدة الزمنية
سنويا
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الرقم

االنشطة التنفيذية

 3.3.2توجيووه البوواحثين إلووى األبحوواث
المهت ّمووة بحوولّ القضووايا المل ّحووة
في الصناعات المختلفة ،محليّوا
وعالميًّّا ،أو تلك التوي تتعو ّرت
الحتياجات المجتم المحلّ ّي.

االحتياجات

المخرجات

أدوات القياس

مؤشر االنجاز

الجهة
المسؤولة

المدة الزمنية

لجان في األقسام تكون توصووووووووووووويات عودد القضووايا التووي عوووودد المشوووواري واألبحوووواث ذات الكليووات ،عمووادة
العالقووووووة بقضووووووايا الصووووووناعات البح العلمي
تم التعامل معها
اللجان،
مهمتها تحديد
ًّ
المختلفووووووووة ،محليّووووووووا وعالميّووووووووا
دائوورة العالقووات
مواقوووووووو إلكترونيوووووووووة روابووووط علووووى
واحتياجات المجتم المحل ّي.
والمشوووووووووووووواري
وقواعووود بيانوووات تعنوووى موق الجامعوة
الدولية
بالقضوووايا المل ّحوووة فوووي بالمطلوب،
الصوووناعات المختلفوووة،
محليّا وعالميًّّوا ،أو تلوك
التووووووووووووي تتعوووووووووووو ّرت
الحتياجووووات المجتموووو
المحلّ ّي.

سنويا

 3.3.3التعريووووووووف ببوووووووورامج ربووووووووط نشوووووواطات وفعاليووووووات ورشوات عمول عوووودد المشوووواركين عوودد المشوواركين وعوودد الفعاليووات الكليووات ،عمووادة
ونوووووووووووووووودوات مووووووون الصوووووووناعة التووووووي تعوووووو ّر ببوووووورامج ربووووووط البح و العلمووي،
األكاديميووا بالصووناعة ،المحليّووة وموازنة
تع ّر ببرامج والمجتم المحلي األكاديميووووا بالصووووناعة ،المحليّووووة دائوورة العالقووات
والعالميّووة ،واسووتحداث روابووط
والمشوووووووووووووواري
ربووووووووووووووووووووووووط
تعريفيّوووووة بهوووووا علوووووى الموقووووو
والعالميّة.
الدولية
األكاديميووووووووووووا
اإللكتروني للجامعة.
بالصوووووووووناعة،
المحليّوووووووووووووووووة
والعالميّة.

سنويا

عوودد المعوووارت والنوودوات التوووي الكليووات ،عمووادة
تعوووو ّر بنتوووواج البحوووو العلمووووي البح العلمي،
للمهت ّمين من قطاعات الصناعات
المختلفووووة ،وأعووووداد المشوووواركين
فيها.

سنويا

 3.3.4تسويق نتاج البح العلموي فوي لجنوووووه لعمووووول قاعووووودة عقوود معووارت قاعدة بيانات
ونوووووووووووووووودوات
الجامعوووة لووودى المهت ّموووين مووون بيانات شاملة
تعووو ّر بنتووواج
قطاعات الصناعات المختلفة،
البح العلموي
للمهت ّموووين مووون
قطاعووووووووووووووات
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الرقم

االنشطة التنفيذية

االحتياجات

المخرجات

أدوات القياس

الصوووووووووناعات
المختلفة.

قاعدة بيانات منشورة للصناعة

 3.3.5توجيوووه البووواحثين إلوووى تسوووجيل وجووود ضوووابط ارتبووواط تووووووووووووووووووووووفير براءات االخترا
بوووووووراءات اختووووووورا محليّوووووووة م مكتب دعم براءات معلوموووووووووووووات
االختوورا فووي الجمعيووة لتسوووووووووووووووووهيل
وعالميّة.
تسووووووووووووووووووجيل
العلمية
بووووووووووووووووراءات
اخترا

الرقم

الهدف  /االهداف االستراتيجية

3.4

العلميا ااة
رف ااع مس ااتوى رسا ااائل الماجس ااتير ،وزي ااادة أعا ااداد المنشا ااورات
ّ

الجامعية.
المستلّة من الرسائل
ّ

مؤشر االنجاز

الجهة
المسؤولة

المدة الزمنية

عمووووادة البحوووو
العلمي

عدد براءات االخترا

سنويا

دائوورة العالقووات
والمشوووووووووووووواري
الدوليه

مؤشر األداء


الجامعية.
العلمية المستلثة من الرسائل
أعداد المنشورات
ث
ث



نستتتبة األبحتتتاث المستتتتلة المنشتتتورة فتتتي مجتتتالت عالميتتتة التتتى عتتتدد الرستتتائل
الجامعية.



أعداد طلبة الدراسات العليتا المستتفيدين متن بترامج الدراستات العليتا المشتتركة
وبرامج التبادل األكاديمي والتشبيك البحثي.



نسبة أعداد الطلبة في مسار الرسالة إلى أعدادهم في مسار الشامل.



وضع دليل حول االنتحال العلمي والمعايير األخالقية عند إعداد البحوث
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تفعيل نظام الكشف عن السرقات العلمية لطلبة الدراسات العليا.

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

االنشطة التنفيذية

 3.4.1االسووتفادة القصوووى موون بوورامج
الدراسوووووات العليوووووا المشوووووتركة
وبووووورامج التبوووووادل األكووووواديمي
والتشووووووبيك البحثووووووي إلجووووووراء
الجووزء العملووي علووى األقوول موون
الرسائل الجامعيّة في مختبرات
بحثيّة خارج األردن.

االحتياجات

المخرجات

أدوات القياس

لجوووان فوووي الكليوووة ورش ونووووووووودوات الطلبووووووووة الووووووووذي
وروابووووط تشوووورح يقومون بعمل كول
لالستفادة والبحو
بح عن البورامج للطلبوووة واألسووواتذة او جووووووووزء موووووووون
اعمووووال الرسووووائل
الفرص المتاحة
المشتركة
خارج الجامعة

 3.4.2توجيووووووه الرسووووووائل الجامعيّووووووة لجووان فووي األقسووام
لمعالجوووة القضوووايا الملحّ وووة فوووي تكوووووووون مهمتهوووووووا
الصووووناعات المختلفووووة ،محليّووووا تحديد
وعالميًّّا ،أو تلوك التوي تتعو ّرت
مواقووو إلكترونيوووة
الحتياجات المجتم المحلّ ّي.
وقواعووووود بيانوووووات
تعنوووووى بالقضوووووايا
الملحّ ووووووووووة فووووووووووي
الصووووووووووووووووووناعات
المختلفووووة ،محليّووووا
وعالميًّّوووا ،أو تلوووك
التووووووي تتعوووووو ّرت
الحتياجووووووووووووووووووات
المجتم المحلّ ّي.

مؤشر االنجاز

الجهة المسؤولة

المدة الزمنية

عدد الطلبة الذين يجورون األقسام االكاديمية
الجزء العملي علوى األقول
من الرسائل الجامعيّوة فوي الكلية
مختبووورات بحثيّوووة خوووارج عمادة البح العلمي
الجامعة.
دائووووووووووووورة العالقوووووووووووووات
والمشاري الدولية

سنويا

توصيات اللجان ،الرسووووووائل التووووووي عووودد الرسوووائل الجامعيّوووة األقسام االكاديمية
تعوووووووالج قضوووووووايا المتوجهووووة إلووووى معالجووووة
روابط على موقو الصووووووووووووووووووووووناعة القضووووووايا الملحّ ووووووة فووووووي الكلية
الجامعوووووووووووووووووووووووووة
والمجتم المحلي الصوووووووناعات المختلفوووووووة ،عمادة البح العلمي
بالمطلوب،
محليّوووا وعالميًّّوووا ،أو تلووووك
التي تتعورّ ت الحتياجوات دائووووووووووووورة العالقوووووووووووووات
والمشاري الدولية
المجتم المحلّ ّي.

سنويا
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الجهة المسؤولة

المدة الزمنية

الرقم

االنشطة التنفيذية

االحتياجات

المخرجات

أدوات القياس

مؤشر االنجاز

 3.4.3تطوووير قاعوودة بيانووات لألبحوواث لجوووووووووان لوووووووووربط قاعووووووودة بيانوووووووات قاعووووووودة بيانوووووووات وجووووووود قاعوووووودة بيانووووووات األقسام االكاديمية
لألبحوواث المسوووتلة لألبحووووواث المسوووووتلة مووووون
المسووتلة موون الرسووائل الجامعيووة وبرمجووة األبحوواث شاملة ومعبرة
الكلية
المستلة والرسوائل
موووووووون الرسووووووووائل الرسائل الجامعية.
وربطها م الرسائل.
الجامعية
الجامعية
عمادة البح العلمي

-2021/1/1
2021/12/1
ثم سنويا

المكتبة

 3.4.4زيووادة معرف وة طلبووة الدراسووات تشوووووووكيل لجوووووووان
العليوووووووا باالنتحوووووووال العلموووووووي لوض دليول حوول
والمعايير األخالقية عنود إعوداد االنتحوووال العلموووي
والمعوووووووووووووووووووووايير
البحوث والرسائل الجامعية.
األخالقيووووووة عنوووووود
إعداد البحوث.

وض و دليوول حووول
االنتحوووال العلموووي
والمعوووووووووووووووووووووايير
األخالقيووووووة عنوووووود
إعداد البحوث.

ورش
وتدريس المحتوى ومحاضووووووووووووورات
لطلبوووة الدراسوووات حوووووول االنتحوووووال
العلمووي والمعووايير
العليا
األخالقيووووووة عنوووووود
إعداد البحوث.

دليوووووووووول حووووووووووول
االنتحوووال العلموووي
والمعوووووووووووووووووووووايير
األخالقيووووووة عنوووووود
إعداد البحوث

نسبة التشابه فوي الرسوائل األقسام االكاديمية
الجامعية
الكلية
شوووومولية دليوووول االنتحووووال
العلموووووووووووي والمعوووووووووووايير عمادة البح العلمي
األخالقيوووووة عنووووود إعوووووداد المكتبة
البحوث

سنويا

عووودد الفعاليوووات التوووي توووم
تنفيووذها وعوودد المشوواركين
فيها
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 .4المحور الرئيس الرابع :الموارد البشرية واإلدارية
الرقم

مؤشر /مؤشرات األداء ()Pl’s

الهدف /األهداف االستراتيجية الفرعية


عدد أعضاء هيئة التدريس المستفيدين من دورات تدريبية ونسبتهم.



عدد أعضاء هيئة التدريس الذين حصلوا على ترقيات أكاديمية ونسبتهم.



4.1

تطوير وتأهيل الكادر األكاديمي في الكلية.

عدد أعضاء هيئة التدريس المنقولين من فئة إلى أخرى ونسبتهم.



عتتدد أعضتتاء هيئتتة التتتدريس الحاصتتلين علتتى تفتترا علمتتي فتتي جامعتتات



عتتدد أعضتتتاء هيئتتة التتتتدريس التتذين يستتتتخدمون التكنولوجيتتا فتتتي البحتتتث



وتدريسيا.
بحثيا
ً
عدد أعضاء هيئة التدريس المتميزين ً
تطوير المختبرات البحثية والتدريسية وفق معايير عالية الجودة.



عدد أعضاء هيئة التدريس المشاركين في مؤتمرات وندوات علمية.

مرموقة.

والتدريس.
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الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

األنشطة التنفيذية

 4.1.1وضووو بووورامج تدريبيوووة
فعالووووة ألعضوووواء هيئووووة
التووووووودريس السوووووووتخدام
تقنيات وأساليب مطوورة
وحديثة.

االحتياجات

المخرجات

أدوات القياس

موارد مالية وتدريبيوة كوووووادر أكوووووواديمي مؤهوووووول تقييم
ومووووودرب علوووووى أسووووواليب
مناسبة.
التدريس والتقويم الحديثة.
سوومعة عاليووة للجامعووة م و
المحافظة على تحسينها.

 4.1.2وضووو برنوووامج تووودريبي موارد مالية وتدريبيوة كوووووادر أكوووووواديمي مؤهوووووول تقييم
ومووووودرب علوووووى أسووووواليب
ألعضاء هيئوة التودريس مناسبة.
التقويم الفعالة.
الستخدام أساليب التقويم
نظام عمل اداري متطور.
الفعالة.
 4.1.3التوسوووووو فووووووي تبووووووادل اتفاقيات تعاون
أعضوواء هيئووة التوودريس
م الجامعات المرموقة.

كووووووادر أكوووووواديمي علمووووووي عدد االتفاقيات
مؤهوول قووادر علووى مواكبووة
التطوووووووووووور األكووووووووووواديمي
والعلمي.

 4.1.4تشوجي العموول الجموواعي التشجي والحوافز
بووووووين أعضوووووواء هيئووووووة
التووووودريس فوووووي العمووووول
البحثي والمشاري .
 4.1.5استخدام التكنولوجيا فوي  -توووووووفير األجهوووووووزة
عملية البح والتودريس والوسوووائل والمعووودات
موون قبووول أعضووواء هيئوووة المناسوووبة فوووي الوقوووت
المحدد.
التدريس.
 عموووووووووووووووول دوراتمختصووووووة ألعضوووووواء
هيئة التدريس.
 4.1.6تطوووووووووير المختبوووووووورات -توفير وحجز المووارد
البحثية والتدريسية وفوق المالية المناسبة.

كوووووادر أكوووووواديمي مؤهوووووول العدد
ومتعاون.

الجهة المسؤولة عن
مؤشرات اإلنجاز
التنفيذ
دورة لكوووول عضوووووو مساعدو العميد
هيئة تدريس.
مركووز االعتموواد وضوومان
الجودة

المدة الزمنية

دورة لكوووول عضوووووو مساعدو العميد
هيئة تدريس.
مركووز االعتموواد وضوومان
الجودة
عوودد أعضوواء هيئووة رئيس الجامعة
العميد
التدريس
عميووووود البحووووو العلموووووي،
دائرة العالقات والمشاري
الدولية.
عوودد أعضوواء هيئووة العميد
التووووووووووووووووووووووووووودريس
المشاركين.
دورة لكوووول عضوووووو العميد
هيئووووة توووودريس فووووي
مجوووووووال اسوووووووتخدام مركووز االعتموواد وضوومان
الجودة
التكنولوجيا.

 إنتاج بحثي عالي ألعضواء قووووودرة أعضووووواءهيئووووة التوووودريس
هيئة التدريس.
علووووى اسووووتخدام
 عووووبء تدريسووووي مخفووووالتكنولوجيووا فووي
لعضو هيئة التدريس.
عمليووووة البحوووو
 بيئة تعليمية مميّزة. تصووووونيف عوووووالمي مميّوووووز والتدريس.للجامعة.
 إنتاج بحثي عالي ألعضواء  -وجووووود دراسووووة عوووووودد المختبوووووورات العميدومقارنووووووووووووووووات البحثيووووة التدريسووووية
هيئة التدريس.
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معووووووووووايير االعتموووووووووواد -توووووووووووفير الكوووووووووووادر  -بيئة تعليمية مميزة.
 تصنيف عالمي مميّز.البشرية المؤهلة.
وضمان الجودة.
 االلتووووووووزام بالوقوووووووووتالمحدد.

الرقم

مرجعيووة خاصووة
بووووووووووووالمختبرات
البحثيوووووووووووووووووووووووة
والتدريسية.
 وجووووووود قائمووووووةبووووووووووووالمختبرات
التي تحتواج إلوى
تطوير.
 وجووووووود قائمووووووةبأسماء األجهوزة
والمعوووووووووووووووودات
الواجووب توفرهووا
في كل مختبر.

مؤشر /مؤشرات األداء ()Pl’s

الهدف /األهداف االستراتيجية الفرعية



4.2

التوووووي تووووو ّم تهيئتهوووووا مركووز االعتموواد وضوومان
لخدمووووووووة العمليووووووووة الجودة
التدريسووية والبحثيووة
مقارنة بالعدد الكلوي
للمختبرات.

المميزة
استقطاب الكفاءات األكاديمية
ّ

عدد أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين ونسبتهم.

عدد أعضاء هيئة التدريس غير األردنيين من جامعات مرموقة.



عدد المبعوثين في كافة الكلية نسبة إلى المخطط له.



عتتدد أعضتتاء هيئتتة التتتدريس األردنيتتين التتذين تتتم استتتقطابهم متتن جامعتتات

مرموقة.



تتم تعيينهتتتا متتتن دول اقليميتتتة
عتتتدد الكفتتتاءات األكاديميتتتة والعلميتتتة التتتتي تت ث
وعالمية مقارنة بالشواغر المتوفرة.



المستقطبين كمبعوثين وهم علتى مقاعتد الدراستة فتي
عدد الطلبة األردنيين ُ
جامعات مرموقة.
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الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم
4.2.1

4.2.2
4.2.3
4.2.4

االحتياجات
األنشطة التنفيذية
اعووداد دراسووة ووضوو خطووة تعيين لجنة.
قووووووووووى بشووووووووورية لتحديووووووووود
االحتياجووووووات الفعليووووووة موووووون
أعضاء هيئة التدريس.
وض معوايير أكاديميوة عاليوة تعيين لجنة.
الختيوووووووار أعضووووووواء هيئوووووووة
التدريس.
اسووووتقطاب االردنيووووين علووووى تعيين لجنة.
مقاعد الدراسة فوي الجامعوات
المرموقة لالبتعاث.
اسوووووتقطاب كفووووواءات علميوووووة -اسووووووتقطاب الكفوووووواءات-
وأكاديمية مون خوارج المملكوة حسب الحاجة.
موون خووالل التبووادل األكوواديمي -وضووو أسوووس ومعوووايير
واضحة لالستقطاب.
أو أساتذة زائرين.
 إبووورام اتفاقيوووات تعووواون-موووو مؤسسووووات علميووووة
دولية مرموقة.
 يوووتم التعاقووود بنوووا ًّء علوووى-مقوووووابالت مووووو لجوووووان
متخصصة.

مؤشر اإلنجاز
إنجار الخطة.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ
العميد
نواب العميد
مساعدو العميد

المخرجات
خطة مناسبة

أدوات القياس
خطة منجزة.

معوووايير أكاديميوووة معايير مناسبة.
عالية.

وض المعايير

األقسام االكاديمية

اسووووووووووووووووووووتقطاب العدد
االردنيوووووووووووووووووووين
المتميزين.
أعضوووووواء هيئووووووة -وجوووووووود ليووووووووه-
توووووووووووودريس ذوي واضحة العمليوة
مهووووارات علميووووة االستقطاب.
وعملية عالمية - .قواعوووود بيانووووات-
إنتوووووووواج بحثووووووووي عوووووووووون تلووووووووووك
وعلمي مميز ك ًّما المؤسسوووووووووووووات
العلمية.
ونوعًّا.
تمويوووول خووووارجي -توووووفر شووووواغر
للمشاري البحثية .وعووووووووووووووووووووووبء
التصووووووووووووووووونيفات تدريسي.
العالمية للجامعة - .ليووووة للتواصوووول
موووووو كفوووووواءات
إقليمية وعالمية.

عوووووووودد االردنيووووووووين
المستقطبين.
اسووووووتقطاب اسوووووواتذة
زائوورين موون خووارج
األردن.
وض تعليمات تزيود
من فرص اسوتقطاب
األساتذة الزائرين.

المدة الزمنية

مجلس الكلية
األقسام االكاديمية
العميد
مجلس الكلية
األقسام االكاديمية
العميد
مجلس الكلية
مركووووز االعتموووواد وضوووومان
الجودة
دائوورة العالقووات والمشوواري
الدولية
دائرة الموارد البشرية
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الرقم

مؤشر /مؤشرات األداء ()Pl’s

الهدف /األهداف االستراتيجية الفرعية



4.3

عدد الموظفين المستفيدين من دورات تدريبية ونسبتهم إلى المميزين.



عدد الموظفين الحاصلين على حوافز مادية ومعنوية.



المميزة الحاصلة على جوائز مادية ومعنوية.
عدد الوحدات اإلدارية
ث
داريا.
عدد الموظفين الذين تم تأهيلهم
علميا وا ً
ً



إعتتادة النظتتر وتطتتوير التعليمتتات لتحفيتتز الهيئتتة اإلداريتتة بحيتتث تتتوفر مكافتتآت




تطوير الكادر اإلداري والفني.

عدد الموظفين في الكلية لكل عضو هيئة تدريس.

تحديد آليه ذات معايير متطورة لتدريب الموظفين ورفع قدراتهم وتأهيلهم.
وحوافز مالية ومعنوية مرتبطة باألداء المتميز.



إعتتتادة النظتتتر فتتتي نمتتتاذج التقيتتتيم وتطويرهتتتا وتكتتتون شتتتمولية ودقيقتتتة وقابلتتتة



تشتتكيل لجنتتة متخصصتتة لتطتتوير وتنميتتة قتتدرات الك توادر اإلداريتتة والفنيتتة فتتي

للقياس.

الكلية بما يتالءم مع تنفيذ التوجيهات االستراتيجية للجامعة.
الخطة التنفيذية (التشغيلية)
المخرجات
عاملين مؤهلين.

أدوات القياس
تقييم للعاملين.

مؤشر اإلنجاز
تأهيوووووول جميوووووو
العاملين.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ
مساعدو العميد

الرقم
4.3.1

االحتياجات
األنشطة التنفيذية
وضووووووو بووووووورامج كوادر بشرية مدربة
تدريبيوووة متطوووورة تووووووووفير مخصصوووووووات
مالية مناسبة
حسب الحاجة.

4.3.2

إجووووووراء دراسووووووة -تشووووووووووووووكيل لجنوووووووووووووووة -نظام عمل إداري متطور - .توفير كافة البيانوات النجوووووووواح فووووووووي العمادة
 مسووووتوى عووووالي للخوووودمات والمعلوموووووووووووووووووووات تشووووووكيل لجنووووووةينبثق عنها تطبيق متخصصة.

المدة الزمنية

مركز الجودة
مركز الملكة رانيا
دائرة التنمية والتخطيط
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الرقم

األنشطة التنفيذية
ليوووووووه االحوووووووالل-
الووووو يفي وموووولء
الشووووووووووووووووووووووواغر-
اإلشوووووورافية فووووووي
الكلية.

االحتياجات
توووووووفر الخبوووووورة لوووووودى
أعضاء اللجنة.
االلتزام بالوقوت المحودد-
لتنفيذ العمل المطلوب- .
-

4.3.3

تشووووووووكيل لجنووووووووة-
متخصصوووووووووووووووووة
لتطووووووير وتنميوووووة-
قوووودرات الكوووووادر
اإلداريووووة والفنيووووة-
بمووووا يووووتالءم موووو
تنفيوووذ التوجيهوووات
االسوووووووووووووتراتيجية
للجامعة.

تووووووفير الخبووووورة لووووودى-
أعضاء اللجنة.
االلتزام بالوقوت المحودد
لتنفيذ العمل المطلوب- .
أن تكووووون المخرجووووات
قابلة للقيا .
-

المخرجات
اإلداريووووووة والفنيووووووة التووووووي
تقدمها الجامعة.
إنتاجية عالية للمو فين.
العدالة بين المو فين.
تحقيووووووووووووووق األهوووووووووووووودا
االستراتيجية في الجامعة.
مستوى عالي من الخدمات-
اإلداريووووووة والفنيووووووة التووووووي
تقدمها الجامعة.
انتماء عالي للموو فين فوي
الجامعة.
مستوى قدرت مميوزة لودى
المو فين.
إنتاجية عالية.
الوصوووووووووووول لألهووووووووووودا
االستراتيجية.

أدوات القياس
الالزمة للتنفيذ.
التووووووووووووووووووووزام إدارة
الجامعوووووة بتطبيوووووق
اآلليووة الجديوودة بعوود
اقراراهوووووووووا مووووووووون
اللجنة.
تطبيووووووق قوووووورارات
وتوصيات اللجنة.
تووووووووووووفير كافوووووووووووة
المعلومووووووووووووووووووووووات
والبيانوووات الالزموووة
عوووووووون موضووووووووو
العمل.

مؤشر اإلنجاز
متخصصوووووووووووووة
لوضوووو تطبيووووق
ليوووووه االحوووووالل
الوووووووووووووووووووو يفي
واختيووووووووووووووووووووار
القيادات.
عووووودد البووووورامج
التي ت ّم االعوالن
عنهووووووووا لبنوووووووواء
وتطوووووووووووووووووووووير
القووووودرات لووووودى
العوووووواملين فووووووي
الجامعة.

الجهة المسؤولة عن التنفيذ
دائرة التنمية والتخطيط

المدة الزمنية

دائرة الموارد البشرية

العمادة
دائرة التنمية والتخطيط.

سنوية

دائرة الموارد البشرية
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 .5المحور الرئيس الخامس :البنيــة التحتيـــة
الرقم

الهدف /األهداف االستراتيجية الفرعية

 5.1إعادة تأهيل البنية التحتية لكافة مرافق ومباني الكلية.

)Pl’sمؤشر /مؤشرات األداء (


تتتم تزويتتتتدها بالتقنيتتتتات الحديثتتتتة والوستتتتائل
عتتتتدد القاعتتتتات التدريستتتتية التتتتتي تت ث
التكنولوجية.



تم استحداثها مقارنة بالمخطط له.
عدد القاعات الذكية التي ث
تم استبدال البنية التحتية لها في مباني الكلية.
عدد الوحدات الصحية التي ث




تم تحسين مستوى الخدمات لها.
عدد المقاصف التي ث

35

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

األنشطة التنفيذية

 5.1.1تحوووووووووووودي القاعووووووووووووات
التدريسوووية فوووي الجامعوووة
وتزويوووووووودها بالتقنيووووووووات
الحديثووووووووووة والوسووووووووووائل
التكنولوجية.
 5.1.2إنشاء قاعة تدريسية ذكية
فووي كوول كليووة موون كليووات
الجامعووووة تكووووون مووووزودة
بالسووووووبورة اإللكترونيووووووة
واإلنترنووت ووسووائل تعلووم
تفاعليوووووة مووووون موازنووووووة
الكلية.
 5.1.3إجوووووراء صووووويانة عاموووووة
للقاعات الصفية.

االحتياجات

المخرجات

أدوات
القياس

مؤشر اإلنجاز

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

المدة الزمنية

تووووفير مخصصوووات ماليوووة قاعات تدريسية محدثوة احصائية
ومجهووووووزة بالوسوووووووائل
كافية.
البوووودء بتنفيووووذ هووووذا العموووول التعليمية.
ضمن جدول زمني واضت.

عووودد القاعوووات الكلية
التووووووووووي توووووووووو ّم دائرة الخدمات العامة
دائرة الهندسة والصيانة واإلنتاج
تحديثها.
دائرة المشتريات واللوازم

2021/1/1
2025/12/31

تووووفير مخصصوووات ماليوووة قاعووة ذكيووة واحوودة فووي احصائية
كل كلية.
كافية.
تنفيوووووذ المشووووورو ضووووومن
جدول زمني واضت.

عووودد القاعوووات الكلية
الذكيووووووووووووووووووووووة دائرة الخدمات العامة
دائرة الهندسة والصيانة واإلنتاج
الجاهزة.
دائرة المشتريات واللوازم

2021/1/1
2025/12/31

توووووفر مخصصووووات ماليووووة قاعوووات صوووفية قياسوووية احصائية
فوووووووووي  )10كليوووووووووات
كافية.
البووودء بتنفيوووذ العمووول ضووومن ومركز اللغات.
جدول زمني واضت.
 5.1.4اسووتحداث قاعووات صووفية تووووفير مخصصوووات ماليوووة قاعووات صووفية م و جهزة احصائية
باألثووووووواث واألجهوووووووزة
وتزويووووووووودها باألثووووووووواث كافية.
واألجهوووووووزة والمعووووووودات البدء بتنفيذ المشرو ضمن الالزمة.
جدول زمي محدد.
الالزمة.

الكلية
دائرة الخدمات العامة
دائرة الهندسة والصيانة واإلنتاج
دائرة المشتريات واللوازم
الكلية
دائرة الخدمات العامة
دائرة الهندسة والصيانة واإلنتاج
دائرة المشتريات واللوازم

2021/1/1
2025/12/31

 5.1.5تحديوود وتجهيووز القاعووات تووووفير مخصصوووات ماليوووة قاعووة ذكيووة واحوودة فووي احصائية
كل كلية ،باإلضافة إلى
الذكية باألثواث واألجهوزة كافية.
مركز اللغات
والمعدات الالزمة ضومن
لمواصفات المطلوبة.
 5.1.6صيانة الوحدات الصحية توووووفر مخصصووووات ماليووووة مرافق جامعية نظيفة .احصائية
فووووووووي مبوووووووواني الكليووووووووة كافية.
واسوووتبدال البنيوووة التحتيوووة البووودء بتنفيوووذ العمووول ضووومن
جدول زمني واضت.
لها.

 %20موووووووووووون
المباني في كول
عام.

عووودد القاعوووات
التووووووووووي توووووووووو ّم
تزويووووووووووووووووودها
باألثوووووووووووووووووواث
واألجهزة.
 %25موووووووووووون الكلية
القاعووووات فووووي دائرة الخدمات العامة
دائرة الهندسة والصيانة واإلنتاج
كل عام.
دائرة المشتريات واللوازم
 %10مووووووووووووو الكلية
نهايوووووووة عوووووووام دائرة الخدمات العامة
دائرة الهندسة والصيانة واإلنتاج
.2021
 %90للموووووووودة دائرة المشتريات واللوازم

2021/1/1
2025/12/31

2021/1/1
2025/12/31
2021/1/1
2025/12/31
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الرقم

األنشطة التنفيذية

االحتياجات

المخرجات

 5.1.7إجووووراء صوووويانة دوريووووة تووووفير مخصصوووات ماليوووة المرافق الصحية
للمرافووووق الصووووحية بعوووود كافية.
نهاية كل فصل دراسي .البووودء بتنفيوووذ العمووول ضووومن
جدول زمني واضت.

 5.1.8إجووراء الصوويانة الالزمووة
لمبنووووووووووى الجمنووووووووووازيوم
وتجهيووووووووووز باألثوووووووووواث
واألجهوووووووزة والمعووووووودات
الالزمة

أدوات
القياس
احصائية

تووووفير مخصصوووات ماليوووة المبنوووى بحالوووة مناسوووبة إحصائية
ومظهر مناسب.
كافية.
البووودء بتنفيوووذ العمووول ضووومن
جدول زمني واضت.

مؤشر اإلنجاز

الجهة المسؤولة عن التنفيذ

المدة الزمنية

الكلية
دائرة الخدمات العامة
دائرة الهندسة والصيانة واإلنتاج
دائرة المشتريات واللوازم

2021/1/1
2025/12/31

المتبقية.
عووودد المرافوووق
الصوووحية التوووي
أجوووووووري لهوووووووا
صوووووويانة إلووووووى
مجموعوووووووووووووووة
المرافوووووووووووووووووق
الصحية.
عووووودد مووووورات الكلية
إجراء الصيانة دائرة الهندسة والصيانة واإلنتاج
دائرة المشتريات واللوازم

2021/1/1
2022/12/31
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 .6المحور الرئيس السادس :المسؤولية المجتمعية والعالقات الخارجية
الرقم

مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية


6.1

تعزيز العالقات اإليجابية مع المجتمع المحلي ومؤسساته المدنية

عدد النشاطات والفعاليات المجتمعية التي تنظمها الكلية او تشارك فيها.



مقدار االنفاق على خدمة المجتمع ونسبته من الموازنة.



عدد الجهات المستفيدة من االستشارات التي تنفذها الكلية.




عدد ابناء المجتمع المحلي المستفيدين من الدورات التدريبية التي تنفذها الكلية.

عدد المستفيدين من الخدمات المجانية التي تقدمها الكلية ألبناء المجتمع المحلي.
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الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم
6.1.1

األنشطة التنفيذية

المخرجات

االحتياجات

أدوات القياس

مؤشرات االنجاز

الجهة المسؤولة

تحدي ااد احتياج ااات المجتم ااع تخصا اايص موازنا ااة قاعاادة بيانااات الحتياجااات ع ا ا اادد الد ارس ا ا ااات نسا ا اابة تلطيا ا ااة البيانا ا ااات الكلية
المحلي ومؤسسااته الوطنياة للد ارس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات المجتمع المحلي

لالستشا ا ا ا ااارات والد ارسا ا ا ا ااات واالستشارات

واالستشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااارات الحتياجا ا ا ا ااات المجتما ا ا ا ااع مركز الملكة رانيا

المدة الزمنية

-2021/1/1

2021/12/31

قاع ا اادة بيان ا ااات ب ا ااالخبرات المعروضااة علااى المحلي

المتعلقا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة بالتنميا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

واالمكانا ا ا ا ا ا ا ااات المتا ا ا ا ا ا ا ااوفرة المجتمع المحلي

ع ا ا ا اادد ون ا ا ا ااو الخبا ا ا ا ارات

المسااتدامة ،والمساااهمة فااي

بالكليا ا ا ا ااة مبوبا ا ا ا ااه حسا ا ا ا ااب

المتوفرة في الجامعة

انجازها

القطاعات

ع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد الد ارس ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات

دراسات واستشارات لخدمة

واالستش ا ا ا ا ا ا ااارات الت ا ا ا ا ا ا ااي

المجتمع

اسا ا ااتفاد منها ا ااا المجتما ا ااع
المحلي

6.1.2

تحديا ا ا ااد احتياجا ا ا ااات ابنا ا ا اااء تطبي ا ا ااق اجا ا ا اراءات وجود خطة تدريبياه سانوية عا ا ا ا اادد الا ا ا ا اادورات العائ ا ا ا ااد م ا ا ا اان ال ا ا ا اادورات الكلية
المجتم ااع المحلا ااي للا اادورات التاادريب فااي مركااز معلنه للجميع

التدريبي ا ا ا ا ا ا ا ااة والتأهيليا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،الملكة رانيا

التااي يااتم تنفيااذها بالدينار

قائمااة بالاادورات التااي تنفااذ سنويا

عدد الادورات المعاروض مركز الملكة رانيا

والمس ا ا اااهمة ف ا ا ااي إنجازه ا ا ااا

سنويا

والعما ا ا اال علا ا ا ااى مراجعتها ا ا ااا

زيادة عدد المشااركين فيهاا الدورات

تنفيذها

باسا ا ا ااتمرار لتواكا ا ا ااب اخا ا ا اار

من ابناء المجتمع

عا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد المشا ا ا ا ا ا ا ا ا اااركين

التطورات.

سنويا

المشا ا اااركين ف ا ا ااي عا اادد الا اادورات التا ااي تا اام

بالا اادورات ما اان المجتما ااع
المحلي
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6.1.3

األنشطة التنفيذية

المخرجات

االحتياجات

أدوات القياس

مؤشرات االنجاز

الجهة المسؤولة

اعا ا ا ا ااداد خطا ا ا ا ااة وتنفيا ا ا ا ااذها تخصا اايص موازنا ااة قاعا اادة بيانا ااات بالمشا اااريع عا ا ا ا اادد البحا ا ا ا ااوث عاادد البحااوث والمشاااريع الكلية

المدة الزمنية

-2021/1/1

لتعريا ااف المجتما ااع المحلا ااي ألعداد المطبوعات البحثيا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة التطويريا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة والمش ا اااريع الت ا ااي المنشا ااورة علا ااى ص ا اافحة مرك ا ا ا ا ا ا ا ااز الري ا ا ا ا ا ا ا ااادة 2022/12/31
بنت ااائج البح ااوث والمشا اااريع وبن ا ا ا ا ا اااء ص ا ا ا ا ا اافحة ونتائجها ا ا ا ا ا ا ا ا ااا ،وربطها ا ا ا ا ا ا ا ا ااا تا ا ا ا ا ا ا اام تبويبها ا ا ا ا ا ا ااا االنترنت

واالبتكار

البحثي ا ا ا ا ا ا ا ا ااة التطويريا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،االنترن اات الخاص ااة بالقطاع ا ااات الت ا ااي تس ا ااتفيد وتص ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اانيفها

عم ا ا ا ا ا ا ااادة البح ا ا ا ا ا ا ااث ادامتها سنويا

والمشاريع الريادية ،ورسائل بذلك
الد ارسا ا ااات العليا ا ااا ،واليا ا ااات

منها

وربطها بالنتائج

العلمي

دائا ا ا ا ا ا ارة العالق ا ا ا ا ا ااات

االستفادة منها
6.1.4

وبع ا ا ا ا ا ا ااد ذل ا ا ا ا ا ا ااك

والمشاريع الدولية

اعا ا ا ا ااادا خطا ا ا ا ااة بالنا ا ا ا اادوات تش ا ا ا ا ا ا ااكيل لجن ا ا ا ا ا ا ااة وجا ا ا ا ا ااود خطا ا ا ا ا ااة سا ا ا ا ا اانوية احصائية

عا ا ا ا ا ا ا اادد المحاض ا ا ا ا ا ا ا ارات لجنااة النشاااطات فااي سنويا

والمحاضارات وورا العماال ألع ا ا ا ا ااداد الخط ا ا ا ا ااة للمحاضا ا ا ا ا ارات والن ا ا ا ا اادوات

الن ا ا اادوات وورا العم ا ا اال الكلية

التوعويااة والتطويريااة ،التااي التفصيلية

وورا العمل.

ما ا ا ا اان المجتما ا ا ا ااع المحلا ا ا ا ااي

المنجزات وعدد المشاركين

المجتمع المحلي

ويسااتفيد منهااا الطلبااة وابناااء

في كل نشااط والصاعوبات

نسبة التنو في البرامج

المجتمع المحلي

والتح ا ا ا ا ا ا ااديات وقص ا ا ا ا ا ا ااص

تنفااذها جهااات وشخص اايات

تق ا ا ا ا ااارير س ا ا ا ا اانوية ح ا ا ا ا ااول

التي يتم عملها سنويا

عمادة شؤون الطلبة
العامة
المكتبة

ع ا ا اادد المش ا ا اااركين م ا ا اان دائا ا ا ا ا ا ارة العالق ا ا ا ا ا ااات

النجاح
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6.1.5

األنشطة التنفيذية

المخرجات

االحتياجات

أدوات القياس

دع ا اام احتياج ا ااات المجتم ا ااع أسا ا ا ا ا ا ا ااس خدما ا ا ا ا ا ا ااة وجااود تق ااارير ساانوية تبااين احصائية
المحلي التنموية

المجتمع المحلي

الفعاليااات المنفااذة فااي كاال

مؤشرات االنجاز

عدد الفعاليات المنفذة.

الجهة المسؤولة

الكلية

المدة الزمنية

سنويا

ع ا ا اادد المس ا ا ااتفيدين م ا ا اان دائا ا ا ا ا ا ارة العالق ا ا ا ا ا ااات

تفعي ا ا ا ا اال مش ا ا ا ا اااركة كلية

الخدمات

أعض ا ا ا ا ا اااء هيئ ا ا ا ا ا ااة وثا ا ا ااائق تبا ا ا ااين الفعاليا ا ا ااات

عاادد المشاااريع المشااتركة مركز الجودة

التدريس فاي مجاال المنف ااذة م اان قب اال اعض اااء

ما ا ااع المجتما ا ااع المحلا ا ااي دائا ا ا ا ا ا ارة العالق ا ا ا ا ا ااات

والمدعومة

دع ا ا ا اام احتياج ا ا ا ااات هيئة التدريس

العامة

والمشاريع الدولية

المجتما ا ااع المحلا ا ااي
وتوثيقها
6.1.6

انج اااز الد ارس ااات الميداني ااة تشكيل لجان لتنفياذ تقرير الخدمات المقدمة

احصائية

عاادد الخاادمات المختلفااة الكلية

واس ااتطالعات الا اراي حا ااول الدراسات

المقدمة

للمجتمع ومدى فاعليتها

يجا ااب ان تشا اامل خما ااس العامة

أث ا ا ا اار الخ ا ا ا اادمات المقدم ا ا ا ااة

سنويا

مركز الملكة رانيا

تن ااو ه ااذه الخ اادمات اي دائا ا ا ا ا ا ارة العالق ا ا ا ا ا ااات
مجاالت مختلفاة فاي كال
عام

عدد الدراسات ومحاضر

االجتماعات
خط ا ا ااة تحس ا ا ااين واقعي ا ا ااة
وواض ا ا ا ا ا ااحة ومربوط ا ا ا ا ا ااة
بجا ا ا اادول تنفيا ا ا ااذ س ا ا ا اانوي
والموارد المطلوبة
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6.1.7

األنشطة التنفيذية

االحتياجات

احتضا ا ااان المبا ا اادعين م ا ا اان موازنة مالية
المجتمع المحلي

جهات داعمه

المخرجات

مشاريع ريادية

أدوات القياس

شمولية الخطة

مؤشرات االنجاز

الجهة المسؤولة

خطا ااة واضا ااحة للتعاما اال الكلية

المدة الزمنية

سنويا

ش ا ا اراكات علميا ا ااة وعمليا ا ااة تنا ا ااو المجا ا اااالت معا ا ا ا ااه المبا ا ا ا اادعين فا ا ا ا ااي دائا ا ا ا ا ا ارة العالق ا ا ا ا ا ااات

تش ا ا ا ا ا ا ا ا اابيك م ا ا ا ا ا ا ا ا ااع با ا ا ااين المجتما ا ا ااع المحلا ا ا ااي والتخصصات

المجتمع المحلي

والمشاريع الدولية

الصناعات المحلية والكلي ا ا ااة (االكاديمي ا ا ااا م ا ا ااع ع ا ا اادد المش ا ا اااريع عا ا ا ا ا ا ا ا ا اادد المسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااابقات مرك ا ا ا ا ا ا ا ااز الري ا ا ا ا ا ا ا ااادة
تش ا ا ا ا ا ا ااكيل لجن ا ا ا ا ا ا ااة الصناعة)
لوضا ا ا ا ا ا ااع اسا ا ا ا ا ا ااس

واالفكار التي يتم لإلبداعات والتميز
احتضانها

اختيار المبدعين

احتض ااان خمس ااة افكا ااار

واالبدا

ومش ا ا ا ا ا ا ا اااريع ابداعي ا ا ا ا ا ا ا ااة
ابتكارية مميزة سنويا

6.1.8

عقااد نشاااطات دوريااة وغياار مخصصات مالية
دورية

توثي ا ا ا ا ا ااق العالق ا ا ا ا ا ااة م ا ا ا ا ا ااع كميا ا ا ا ااة ونوعيا ا ا ا ااة عدد النشاطات
المجتمع المحلي

الكلية

سنويا

النش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اااطات نوعي ا ا ا ا ا ا ا ااة النشا ا ا ا ا ا ا ا اااطات مركز الالجئين

المقدمة

(مج ا اااالن جدي ا اادان ك ا اال مركز الملكة رانيا

سنة)

المكتبة
دائا ا ا ا ا ا ارة العالق ا ا ا ا ا ااات
العامة
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6.1.9

األنشطة التنفيذية

تعزيز العمل التطوعي

المخرجات

االحتياجات

أدوات القياس

مؤشرات االنجاز

الجهة المسؤولة

تعليم ا ا ااات ومن ا ا ااافع تفيا ا ا اال العما ا ا اال التطا ا ا ااوعي كميا ا ا ا ااة ونوعيا ا ا ا ااة عاادد االعمااال التطوعيااة الكلية

المدة الزمنية

سنويا

واضا ا ا ا ااحة للعما ا ا ا اال وخدما ا ا ا ااة المجتما ا ا ا ااع وروح االعم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااال ما اان قبا اال ط ا اواقم الكليا ااة مركز الالجئين
التطوعي

المبادرة

التطوعية

(اعضا اااء هيئا ااة تا اادريس مركز الملكة رانيا
وطالب وعاملين)

دائا ا ا ا ا ا ارة العالق ا ا ا ا ا ااات

تنااو االعمااال التطوعيااة العامة

(كل سنة نوعان جديدان كاف ا ا ا ا ا ا ا ااة الكا ا ا ا ا ا ا ا اوادر

على االقل)

(اعضا ا ا ا ا ا اااء هيئا ا ا ا ا ا ااة

عدد المشاركين

الت ا ا ا اادريس والطلب ا ا ا ااة
والعاملين)

 6.1.10عم ا ا ا ا اال فعالي ا ا ا ا ااات بحثي ا ا ا ا ااة تفعي ا ا اال واس ا ا ااتلالل بناء القدرات واالمكانيات
وخدميا ا ا ا ااة ما ا ا ا ااع المجتما ا ا ا ااع المراكز والكراسي
المحلي

احصائية

عدد االبحاث المشتركة

الكلية

التدريبية

مركز الملكة رانيا

النا ا ا ا ا ا ا ا اادوات والب ا ا ا ا ا ا ا ا ارامج مركز الالجئين

سنويا

عاادد اسااتطالعات ال اراي دائا ا ا ا ا ا ارة العالق ا ا ا ا ا ااات
لقض ا ا ا ا ا ا ا ا ااايا المجتم ا ا ا ا ا ا ا ا ااع العامة

الساخنة

كاف ا ا ا ا ا ا ا ااة الكا ا ا ا ا ا ا ا اوادر

عا اادد الرسا ااائل التوعويا ااة (اعضا ا ا ا ا ا اااء هيئا ا ا ا ا ا ااة
والنصااائح المقدمااة وعاادد الت ا ا ا اادريس والطلب ا ا ا ااة
ما ا ارات تق ا ااديمها (بش ا ااكل والعاملين)
دوري اسبوعي ،شهري)
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 .7المحور الرئيس السابع :محور الطلبة
مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's

الرقم

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية

7.1

تط ااوير الخ اادمات الطالبي ااة ،والمس اااندة وتحس ااينها ،واشا اراك الطلب ااة



الوافدين في الحياة الجامعية

عدد الطلبة من ذوي اإلعاقة المستفيدين من خدمات عمادة شؤون الطلبة.



عدد الموظفين المستفيدين من الدورات التدريبية.



عدد الطلبة المستفيدين من الدورات التدريبية.




عدد الطلبة الوافدين.

عدد الخدمات المقدمة لهم.
الخطة التنفيذية (التشغيلية)

األنشطة التنفيذية

الرقم

االحتياجات

المخرجات

أدوات القياس

 7.1.1تق ا ا ا ا ااديم خ ا ا ا ا اادمات التوعي ا ا ا ا ااة تطبي ا ا ا ا ا ااق إجا ا ا ا ا ا اراءات وجود خطاة سانوية معتمادة لطلباة إحصائية
والتأمين لذوي اإلعاقة

مؤشرات االنجاز
عدد اإلجراءات

توعيااة وتاادريب لطلبااة ذوي اإلعاقة

بشا ا ا ااكل دائا ا ا اام
ومستمر

الطلبة

 7.1.2إنشااء مختباار خااص بالطلبااة ت ا ااوفير أجها ا ازة وما ا اواد مختبا اار ما اازود بكافا ااة اإلج ا اراءات إحصائية
المكفوفين

الكلية
عم ا ا ا ا ا ا ااادة ش ا ا ا ا ا ا ااؤون

ذوي اإلعاقة

وأدوات

الجهة المسؤولة

المدة الزمنية

عدد اإلجراءات

واألدوات التقنية المناسبة

الكلية
عم ا ا ا ا ا ا ااادة ش ا ا ا ا ا ا ااؤون

بشا ا ا ااكل دائا ا ا اام
ومستمر

الطلبة
 7.1.3إع ااداد نم ااوذب خ اااص بطلب ااة توفير وتصميم نمااذب وجود نماذب لكل ما يحتاجه ذوي إحصائية
ذوي اإلعاقة وأتمتتها

لكافا ااة م ارحا اال العما اال اإلعاقا ااة مؤتمتا ااة الكتروني ا ااى علا ااى
الخاص تنوي أتمتتها

موقع عمادة شؤون الطلبة.

عدد اإلجراءات

الكلية
عم ا ا ا ا ا ا ااادة ش ا ا ا ا ا ا ااؤون

بشا ا ا ااكل دائا ا ا اام
ومستمر

الطلبة
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األنشطة التنفيذية

الرقم

المخرجات

االحتياجات

أدوات القياس

 7.1.4االهتم ا ا ااام والعناي ا ا ااة بالطلب ا ا ااة تطبي ا ا ا ا ا ااق إجا ا ا ا ا ا اراءات وج ا ا ااود خط ا ا ااة س ا ا اانوية لالهتم ا ا ااام إحصائية
الوافدين

الرعاية والدعم

مؤشرات االنجاز
عدد اإلجراءات

بالطلبة الوافدين

الجهة المسؤولة
الكلية
عم ا ا ا ا ا ا ااادة ش ا ا ا ا ا ا ااؤون

المدة الزمنية
بشا ا ا ااكل دائا ا ا اام
ومستمر

الطلبة

الرقم

مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية

 7.2تزويد طلبة الجامعة بالمهارات الحياتية الالزمة



عدد الطلبة المشاركين.



عدد الدورات التدريبية.

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

األنشطة التنفيذية

االحتياجات

أدوات
القياس

المخرجات

 7.2.1إعااداد خطااة تدريبيااة لطلبااة تمك ا ا ا ااين المعرف ا ا ا ااة ودورات إعا ااداد طلبا ااة جا ااامعيين يمتلكا ااون إحصائية
الكلية

حياتية للطلبة

مؤشرات
االنجاز
عدد اإلجراءات

قا اادرات ومعا ااارف متمي ا ازة توظا ااف

ومستمر

الطلبة

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية

 7.3متابعاة شاكاوى واستفساارات ومالحظاات طلبااة جامعاة اليرماوك واعاداد د ارسااات

الكلية

بش ا ا ا ااكل دائ ا ا ا اام

عما ا ا ا ا ااادة شا ا ا ا ا ااؤون

في حياتهم

الرقم

الجهة المسؤولة

المدة الزمنية

)PI'sمؤشر  /مؤشرات األداء (



عدد الشكاوى واالستفسارات والمالحظات



عدد االستبانات المعدة
45

ارف المعنياة عان الخادمات المقدماة ماان
للاياات قيااس مادى رضاا الطلباة واألطا ا
عمادة شؤون الطلبة
الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم
7.3.1

االحتياجات

األنشطة التنفيذية

أدوات
القياس

المخرجات

وض ا ااع نظ ا ااام لمتابع ا ااة ش ا ااكاوى تطبيا ا ا ااق إج ا ا ا اراءات تقا ا ا ااديم وجود خطاة سانوية لالهتماام إحصائية

مؤشرات
االنجاز
عدد اإلجراءات

واستفس ااارات ومالحظ ااات طلب ااة وتلق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااي الش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااكاوى ومتابعة مالحظات الطلبة
الكلية

درجات الرضا الطالبي

اآلراء

وج ا ااود بيان ا ااات رقمي ا ااة ع ا اان إحصائية
واق ا ا ا ااع الخ ا ا ا اادمات والرض ا ا ا ااا

بش ا ا ا ااكل دائ ا ا ا اام
ومستمر

الطلبة

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية

 7.4زيادة درجات وقنوات االتصال مع الخريجين.

عدد اإلجراءات

الكلية
عما ا ا ا ا ااادة شا ا ا ا ا ااؤون

الطالبي عنها

الرقم

ومستمر

الطلبة

الطالبية
7.3.2

الكلية

بش ا ا ا ااكل دائ ا ا ا اام

عما ا ا ا ا ااادة شا ا ا ا ا ااؤون

واالستفساارات والمالحظااات

إع ا ا ا ااداد أدوات بحثي ا ا ا ااة لقي ا ا ا اااس تطبيااق إج اراءات اسااتطال

الجهة المسؤولة

المدة الزمنية

مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's



عدد الفعاليات المعدة للتواصل مع الخريجين

الخطة التنفيذية (التشغيلية)

46

الرقم
7.4.1

االحتياجات

األنشطة التنفيذية

أدوات
القياس

المخرجات

لقا ا ا ا ا اااءات تواصا ا ا ا ا االية ما ا ا ا ا ااع تطبي ا ا ا ا ا ا ااق إجا ا ا ا ا ا ا اراءات وجا ا ا ااود خطا ا ا ااة سا ا ا اانوية لخريجا ا ا ااي إحصائية
الخريجين

مؤشرات االنجاز
عدد اإلجراءات

التواصل مع الخريجين جامعة اليرموك

الجهة المسؤولة
الكلية
عم ا ا ا ا ا ااادة ش ا ا ا ا ا ااؤون

المدة الزمنية
بشا ا ا ا ااكل دائا ا ا ا اام
ومستمر

الطلبة

الرقم

7.5

مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية




متابعة لجان التحقيق للقضايا والنزاعات والخالفات في بيئة الكلية

عدد القضايا والمشكالت.
عدد لجان التحقيق المنعقدة.

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم
7.5.1

األنشطة التنفيذية

المخرجات

االحتياجات

أدوات
القياس

عقااد لجااان التحقيااق فااي القضااايا تطبي ا ا ا ا ا ااق األنظم ا ا ا ا ا ااة وجااود ق ا اررات حاساامة ومناساابة إحصائية
والمش ا ااكالت الت ا ااي تح ا اادث ف ا ااي والتعليمات الجامعية

ومتوافق ااة م ااع طبيع ااة األح ااداث

الحاارم الجااامعي واتخاااذ الق ا اررات

الجامعية.

مؤشرات االنجاز
عدد اإلجراءات

الجهة المسؤولة

المدة الزمنية

عم ا ا ا ا ا ااادة ش ا ا ا ا ا ااؤون بشا ا ا ا ااكل دائا ا ا ا اام
الطلبة

ومستمر

المناسبة
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 .8المحور الرئيس الثامن :االبداع والريادة
الرقم

)PI'sمؤشر  /مؤشرات األداء (

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية




8.1

تهيئة البيئة المحفزة لإلبدا واالبتكار في الكلية

نشر ثقافة االبداع والريادة في الكلية.

مأسسة وتنظيم ممارسات االبداع والريادة في الكلية.

هيكلة مركز االبداع واالبتكار في الجامعة ومنحه االستقالل المالي واالداري.



نسبة التحسن في مستوى الوعي واالدراك لثقافة االبداع في الكلية.



عدد المشاركين في الدورات التدريبية المتخصصة في االبداع والريادة.



عتتدد المؤسستتتات المحليتتتة واالقليميتتة والعالميتتتة المشتتتاركة فتتي النشتتتاطات او الفعاليتتتات ذات



خطة لتسويق مشاريع الجامعة االبداعية والريادية.



رفع قدرات رواد االعمال بالمهارات المعرفية والعملية حول المشروعات الصغيرة.

العالقة.

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

األنشطة التنفيذية

االحتياجات

 8.1.1اج اراء د ارسااة سااوقية للتعاارف فريق بحثي
علا ا ا ااى االفكا ا ا ااار والش ا ا ا اراكات

االبداعية والريادية المحتملة

نتا ا ا ااائج ألها ا ا اام االفكا ا ا ااار تقرير دراسة سوقية
والشا ا ا ا اراكات ومج ا ا ا اااالت

هيكلة

مؤشرات االنجاز
عا ا ا ا ا ا ا اادد االفكا ا ا ا ا ا ا ااار الكلية

والشراكات االبداعياة مركز الريادة واالبتكار

سنوياى

التع ا ا ا ا ا ا اااون االبداعي ا ا ا ا ا ا ااة

والريادية المحتملة

االسا ا ا ا ا ا ا ااتقالل الما ا ا ا ا ا ا ااالي ق اررات مجلس االمناء

وحا ا اادة هيكليا ا ااة ذات لجنااة اعااادة الهيكلااة المركزيااة -1-1

والريادية

 8.1.2إعا ااادة هيكلا ااة مركا ااز الريا ااادة تش ا ااكيل لجن ا ااة اع ا ااادة
واالبتكار

المخرجات

أدوات القياس

الجهة المسؤولة

المدة الزمنية

واالداري للمركز

مرك ااز الملك ااة راني ااا للد ارس ااات

االردنية وخدمة المجتمع

تنظاايم مناسااب لاادعم في الجامعة
الريااادة واالباادا فااي الكلية

الجامعة

مركز الريادة واالبتكار

دائا ا ا ارة العالق ا ا ااات والمش ا ا اااريع

 2021الا ا ا ااى
-3-1

2021

الدولية
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الرقم

األنشطة التنفيذية

8.1.3

عم ا ا اال فعالي ا ا ااات ونش ا ا اااطات

االحتياجات

المخرجات

تا ا ا ا ا ا ااامين متطلبا ا ا ا ا ا ااات تقييم المشاركين

مختلفااة لتفعياال ودعاام الريااادة الفعاليات

واالبدا

تقرير البرنامج

أدوات القياس
قي ا ا اااس مس ا ا ااتوى ال ا ا ااوعي

واالدراك للمشاركين

الجهة المسؤولة

مؤشرات االنجاز
ع ا ا ا ا اادد النش ا ا ا ا اااطات الكلية

والفعاليات المنعقدة

اع ا ا ا ا ا ا ااداد تقري ا ا ا ا ا ا اار دوري عدد المشاركين

المدة الزمنية
سنوياى

مركا ا ا ااز االعتما ا ا اااد وضا ا ا اامان ومستمرة

الجودة

للفعاليا ا ا ا ا ا ااات والا ا ا ا ا ا اادورات نسا اابة التحس ا اان ف ا ااي مركز الريادة واالبتكار

المنعقدة

مس ا ا ا ا ا ااتوى ال ا ا ا ا ا ااوعي مرك ااز الملك ااة راني ااا للد ارس ااات

واالدراك للقي ا ا ا ا ا ا ا ا اااس االردنية وخدمة المجتمع
البع ا ا ا ا ا اادي مقارن ا ا ا ا ا ااة عمادة شؤون الطلبة

بالقياس القبلي
 8.1.4نشا اار الا ااوعي بثقافا ااة االبا اادا

توظي ا ا ا ا ا ا ااف الموق ا ا ا ا ا ا ااع

نسا ا ا ا اابة التحسا ا ا ا اان فا ا ا ا ااي اج اراء استقصاااء لمسااتوى نسا اابة التحس ا اان ف ا ااي األقسام االكاديمية

والريا ا ا ااادة وأها ا ا اام االتفاقيا ا ا ااات اإللكترون ا ااي للجامع ا ااة مس ااتوى ال ااوعي واالدراك الااوعي واالدراك للع اااملين

المبرمة في الجامعة

والكلي ا ا ا ا ا ااات والبري ا ا ا ا ا ااد

ب ا ا ا ا ااين الع ا ا ا ا اااملين ف ا ا ا ا ااي

اإللكترون ا ااي للع ا اااملين الجامعة
والطلب ااة ومجل ااة أنب اااء

اليرم ا ا ا ا ا ااوك واذاع ا ا ا ا ا ااة
اليرم ا ا ا ا ا ااوك ومواق ا ا ا ا ا ااع

التواصل االجتماعي.

الكليات األكاديمية

والطلب ا ا ا ااة ف ا ا ا ااي االب ا ا ا اادا

والري ا ا ا ا ا ااادة واالتفاقي ا ا ا ا ا ااات

المبرمة

مس ا ا ا ا ا ااتوى ال ا ا ا ا ا ااوعي الكلية

واالد ار في الجامعة

عا ا ا ا ا ا ا اادد الرسا ا ا ا ا ا ا ااائل

مستمرة

دائرة العالقات العامة

الصادرة

عا ا ا ا ا ا ا اادد االخبا ا ا ا ا ا ا ااار

والمنشااورات المرساالة
ذات العالق ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

باإلبدا والريادة
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الرقم

االحتياجات

األنشطة التنفيذية

أدوات القياس

المخرجات

الجهة المسؤولة

مؤشرات االنجاز

 8.1.5عقا ا ا ااد نا ا ا اادوات وورا عما ا ا اال د ارسا ااة وتواصا اال ما ااع تحس ا ا ا اان ف ا ا ا ااي مس ا ا ا ااتوى استقصاااء مسااتوى الااوعي قاعدة بيانات تحتوي الكلية

وم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااؤتمرات توعويا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة المؤسسا ا ااات المحليا ا ااة الااوعي للعاااملين والطلبااة والمعرف ا ا ا ااة بالمؤسس ا ا ا ااات عل ااى كاف ااة الجه ااات مركز الريادة واالبتكار
بالمؤسس ا ااات المختلف ا ااة عل ا ااى واالقليمي ا ا ااة والعالمي ا ا ااة بالمؤسسا ا ا ا ااات المحليا ا ا ا ااة المحليا ا ا ا ا ا ا ااة واالقليميا ا ا ا ا ا ا ااة الداعما ااة او الم ا ااؤثرة دائا ا ا ارة العالق ا ا ااات والمش ا ا اااريع
المسا ااتوى المحلا ااي واالقليما ااي ذات العالقة

واالقليمي ااة والعالمي ااة ف ااي والعالمي ا ا ا ااة ف ا ا ا ااي مج ا ا ا ااال

والعا ا ا ااالمي حا ا ا ااول االعما ا ا ااال استضافات لخبراء في مجال االبدا والريادة
والنش ا ا ا ا ا ا ا اااطات االبداعي ا ا ا ا ا ا ا ااة مجال االبدا والريادة

والريادية وسبل تنفيذها

االبدا والريادة

التجارب المستفاد منها

المبااالا الماليااة المحصاالة

المشاركة

شاامولية الد ارسااة والتقرياار

االفكار االبداعية والريادية

الرقم

االبدا والريادة

واالبدا

كليات الجامعة

الناتج

واسا ا ا ا ا ا ا ا ا ااس الح ا ا ا ا ا ا ا ا ا اوافز ح ا ا اوافز االبا ا اادا وريا ا ااادة

والريادة

االعمال

الح ا ا ا ا اوافز االبا ا ا ا اادا

والريادة

مجلس العمداء

مركز الريادة واالبتكار
عمادة البحث العلمي

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية

-3-1

 2021الا ا ا ااى
-5-1

2021

مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's




8.2

ومستمرة

عمادة شؤون الطلبة

ع ا ا ا اادد االوراق العلميا ا ا ا ااة من الجهات الداعمة

لممارس ا ا ا ا ا ااات االب ا ا ا ا ا اادا

سا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اانوياى

ف ا ااي مج ا ااال الري ا ااادة الدولية

 8.1.6بنا اااء معا ااايير واسا ااس تحفيا ااز تش ااكيل لجن ااة لتط ااوير قا اررات مؤسسااية لمعااايير تقرياار شااامل يبااين اسااس دلياال معااايير واسااس الكلية
مع ا ا ا ا ا ا ااايير لحا ا ا ا ا ا ا اوافز

المدة الزمنية



نقل وتوظيف المعرفة واالفكار االبداعية والريادية

عدد االبحاث التي تحولت الى مشاريع ريادية تطبيقية وعملية منتجة.

عدد حاضنات االعمال المستحدثة في الجامعة.

عتتدد اال تفاقيتتات الفاعلتتة متتع جهتتات عريقتتة وذات خبتترة واستتعة فتتي االبتتداع
والريادة.



عتتتدد البتتتاحثين المشتتتاركين فتتتي التشتتتبيك ،والشتتتراكات المحليتتتة ،واالقليميتتتة،



عدد براءات االختراع المسجلة ،والمعتمدة محلياً ،واقليمياً ،وعالمياً.

والدولية.
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عدد الفرق البحثية في الجامعة المكونة من تخصصات مختلفة.

عدد المبادرات االبداعية والريادية العملية المنتجة والتي تحولت الى مشاريع

صغيرة ناشئة ).)Start-up


حجم الدعم المالي الذي حصلت عليه المشاريع الريادية واالبتكارية.

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم
8.2.1

األنشطة التنفيذية

المخرجات

االحتياجات

أدوات
القياس

مؤشرات االنجاز

التشا ا ا ا ا ا ا ا اابيك وعقا ا ا ا ا ا ا ا ااد م ارس ااالت م ااع الجه ااات اتفاقي ااات فاعل ااة م ااع جه ااات تقريا ا اار نتا ا ااائج عدد االتفاقيات المفعلة

الش ا ا اراكات االبتكاريا ا ااة المحتملة
واال بداعي ا ا ا ا ا ا ا ااة م ا ا ا ا ا ا ا ااع

عريقة وذات خبرة واسعة

االتفاقيات

الص ااناعة والمنظم ااات

عا ا ا اادد البا ا ا اااحثين المشا ا ا اااركين فا ا ا ااي

التشبيك والشراكات

عدد المشاريع الريادية التي صادرت

ذات العالقة

الجهة المسؤولة
العميد

مركا ا ا ا ا ا ا ا ااز الريا ا ا ا ا ا ا ا ااادة

المدة الزمنية
سنوياى ومستمرة

واالبتكار

من الجامعة

عدد االفكار الريادية واالبحاث التي

تحولت الى مشاريع ريادية

عدد قصص النجاح مع الصناعة
8.2.2

إنشا ا ا ا ا ا ا ا اااء وتفعيا ا ا ا ا ا ا ا اال

حاضنات االعمال

اجا ا ا ا اراء تقي ا ا ا اايم لواق ا ا ا ااع

تفعي ا ا ا ا ا ا اال دور حاض ا ا ا ا ا ا اانات تقري ا ا ا ا ا ا اار أداء عدد حاضنات االعمال المستحدثة

الكلية

الحالي ا ا ا ا ا ا ا ا ااة وتبي ا ا ا ا ا ا ا ا ااان

انش ا ا اااء حاض ا ا اانات اعم ا ا ااال االعمال

واالبتكار

حاضا ا ا ا اانات االعما ا ا ا ااال االعمال الحالية

حاضا ا ا ا ا ا ا ا اانات عدد الحاضنات المفعلة

حاضا ا ا ا اانات االعما ا ا ا ااال جديدة

ق ا اررات انشاااء

ينس ا ااجم م ا ااع متطلب ا ااات

جديدة

الجديا اادة المطلوبا ااة بما ااا
الس ا ا ا ا ا ااوق والكف ا ا ا ا ا اااءات

مركا ا ا ا ا ا ا ا ااز الريا ا ا ا ا ا ا ا ااادة

مستمرة

حاضا ا ا ا ا ا ا ا اانات

المتوفرة بالجامعة
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8.2.3

دعا ا ا ا ا ا ا ا اام االبحا ا ا ا ا ا ا ا اااث حا اوافز مادي ااة ومعنوي ااة براءات اخت ار

ش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااهادات

العملي ا ا ا ا ا ا ااة الهادفا ا ا ا ا ا ا ااة

ب ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اراءات

والمشا ا ا ا اااريع العلميا ا ا ا ااة مجزية
لتحقيق براءات اخت ار

8.2.4

تشا ااجيع التعا اااون با ااين حوافز مادية ومعنوية

الب اااحثين م اان مختل ااف

تخصصات الكلياة فاي

تسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااجيل والمعتمدة محلياى واقليمياى وعالمياى

االخت ار

مركا ا ا ا ا ا ا ا ااز الريا ا ا ا ا ا ا ا ااادة

واالبتكار

ايج ا ا اااد االفك ا ا ااار االبداعي ا ا ااة ع ا ا اادد الف ا ا اارق عدد الفرق البحثية فاي الجامعاة مان الكلية

واالبتكارية وتوظيفها

االبدا والريادة

8.2.5

ع ا اادد با ا اراءات االختا ا ا ار المس ا ااجلة الكلية

التا ا ا ا ا ا ااي تا ا ا ا ا ا اام تخصصات مختلفة

تشكيلها

مركا ا ا ا ا ا ا ا ااز الريا ا ا ا ا ا ا ا ااادة

تشااجيع مبااادرات لاادعم خط ااة توعوي ااة لتش ااجيع مشاريع عملية واقعية

تقري ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اار عدد المبادرات العملية المنتجة

وتحويلهااا إلااى خاادمات االبداعية

التخرب

واالبتكار

مش ا ا ا ااروعات التخ ا ا ا اارب الطلبااة ايجاااد المبااادرات
ومنتج ا ا ا ا ا ااات عملي ا ا ا ا ا ااة حوافز مادية ومعنوية

وتسويقها

مستمرة

واالبتكار
الكلية

مش ا ا ا ا ا ا ااروعات

مستمرة

مركا ا ا ا ا ا ا ا ااز الريا ا ا ا ا ا ا ا ااادة

فصلياى ومستمرة

عمادة شؤون الطلبة
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 .9المحور الرئيس التاسع :االعتماد وضمان الجودة
مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's

الرقم

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية

9.1

االلتزام المؤسسي بتطبيق معايير ضبط وضمان الجودة في الكلية.



المبالغ المخصصة من موازنة الكلية لتطبيق نظام الجودة.



االحتياجات المالية والبشرية للتطبيق الفعال لنظام الجودة في الكلية.



نسبة التحسن في التقييم الذاتي للكلية ومعالجة مواقع الضتعف الناتجتة عتن



عتدد االستتبانات واألدوات والتقتتارير الدوريتة المتعلقتة بمجتتاالت ضتمان تنفيتتذ

التقييم السابق.

خطط التحسين للكليات والبرامج في الكلية.
الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

األنشطة التنفيذية

االحتياجات

المخرجات

أدوات
القياس

 9.1.1إنجاااااااا دلاساااااااة اااااااو تشاااااااكي لجناااااااة لدلاساااااااة
اال تياجات المالية للتطبيق اال تياجات المالية.
الفعا في نظام الجودة.

تقليل الدلاسة
وتوصياتها.

ا صائية

 9.1.2دلاسااااة ااااو ا تياجااااات تشااااااكي لجااااااان لدلاسااااااة
الموالد البشلية والمادية .ا تياجاات الماوالد البشالية
والمادية.

تقاليل باال تياجات
البشلية والمادية.

ا صائية

 9.1.3سياسااااات الجااااودة العامااااة تشاااااااكي لجاااااااان لت دياااااااد
السياسات.
والخاصة.

تقاليل بسياسات
الجودة.

نماذج
السياسات
المست دثة.

 9.1.4تع ياااا إجاااالاءات التقياااايم تشاااكي لجاااان لكااا معياااال
على مستوى الجامعة.
الذاتي للكلية.

تقاليل اللجان.

إ صائية
بعدد مواقع
الضعف

مؤشرات
االنجاز

الجهة المسؤولة

الكلية
المبلغ
المخصص ملك االعتماد وضمان الجودة.
دائلة التنمية والتخطيط.
لذلك.
الدائلة المالية.
الكلية
عدد
الموالد البشلية،
األشخاص
ملكااا االعتمااااد وضااامان الجاااودة.
والمواد.
ملك ال اسب والمعلومات.
عدد السياسات الكلية
ملك االعتماد وضمان الجودة.
المنج ة.
نسبة الت سن
في مؤشلات
التقييم الذاتي.

مساعدو العميد
ملك االعتماد وضمان الجودة.

المدة
الزمنية

سنويا

سنويا

فصليا

سنويا
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الرقم

األنشطة التنفيذية

المخرجات

االحتياجات

مؤشرات
االنجاز

أدوات
القياس

الجهة المسؤولة

المدة
الزمنية

والقوة.
 9.1.5الساااااااعي لتنفياااااااذ خطاااااااط بنااااء اساااتبانات لتقيااايم داء
القيادات العليا في الجامعة.
الت سين في الجامعة.
قياس لضا الطلبة.
قياااس لضااا عضاااء ئيئااة
التدليس.

الرقم

تقاليل االستبانات.

نتائج
االستبانات
.%80

عدد
االستبانات
المنفذة.
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مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's



9.2

تعزيز نطاق الجودة وثقافتها في الجامعة.

الكلية
ملك االعتماد وضمان الجودة.

سنويا

مستوى وعي العاملين في الجامعة بثقافة الجودة.

اشتراك جميتع الكليتتات ودوائتر الجامعتة فتتي اعتداد وتطبيتق خطتتط

الجودة وتنفيذها.




متابعة نظام ادارة الجودة في مختلف كليات ودوائر الجامعة.

مراقبة وتحسين نظام الجودة في الجامعة.

نشر النتائج المتعلقة بمؤشرات ادارة الجودة في الجامعة.
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الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

األنشطة التنفيذية

االحتياجات

المخرجات

9.2.1

اعااداد خطااة لنشاال ثقافااة الجااودة االساااااتفادة مااااان الموقاااااع
تتضاااامن تليااااات اعاااا م الجميااااع اإللكتلونااااااااي والبليااااااااد
اإللكتلونااي ومجلااة نباااء
بمستجدات األخبال واألنشطة.
اليلموك وإذاعة اليلموك
والمنشااااااولات ومواقااااااع
التواص االجتماعي.

9.2.2

التقاليل الدولية الخاصة بالجودة
تفعيااااا دول مسااااااعد العماااااداء تفعيااااا مهاااااام مسااااااعد
وضااااباط االلتباااااط فااااي الاااادوائل العمداء وضباط االلتبااط عن الكليات والدوائل االدالية
في الدوائل االدالية
اإلدالية.

9.2.3

متابعااة عماا نظااام إدالة الجااودة تطبيااااق اجاااالاءات نظااااام
بما يضمن إشلاك جميع العااملين إدالة الجودة ونماذجه في
الجامعاااااة وعلاااااى كافاااااة
والطلبة في تطبيقه وتطويله.
المستويات.

9.2.4

الت ساااااين المساااااتمل إلجااااالاءات االسااااتفادة ماااان عمليااااات
ونماااااااذج نظااااااام إدالة الجاااااااودة التدقيق والتغذية اللاجعة.
باالساااتناد إلاااى عملياااات التااادقيق
والتغذياااة اللاجعاااة مااان المعنياااين
بتطبيق النظام.

توثيااق عمليااات التاادقيق الااداخلي
لكافة المستويات.
تااااوفيل سااااج ت ب اااااالت عاااادم
المطابقة.
تاااااوفل خطاااااط ت ساااااينية إلنهااااااء
ااااالت عااادم المطابقاااة وتطبياااق
النظام.
تاااااااوفيل ساااااااج ت بالتعااااااادي ت
والت ساااااينات التاااااي تاااااتم علاااااى
اجلاءات الجودة ونماذجها.
تااوفيل الباالائين علااى تليااة تعماايم
التعااادي ت علاااى المعنياااين وتلياااة
تنفيذئا.

أدوات القياس

توفل تقاليل دولية و اللقاءات
والنااادوات المتعلقاااة بنشااال ثقافاااة
الجودة.
تااوفل تقاااليل ااو ولل العم ا
والاادولات التدليبيااة للعاااملين فااي
معيال ضمان الجودة.
وجود دلي إلدالة ضمان الجودة.
تاااااوفل ساااااج ت اااااو النشااااال
واالعااااا م فاااااي مجاااااا ضااااامان
الجودة.

مؤشرات االنجاز

الجهة المسؤولة

ملك االعتماد
وضمان الجودة

ا صائية
بالتقاليل

المدة
الزمنية

فصلي
ومستمل

عااادد اللقااااءات
والندوات.
عااااادد الاااااولل
والااااااااااااادولات
المتعلقاااااااااااااااااااة
بضااااااااااااااااااامان
الجودة.
دليااااااااااااا إدالة
ضمان الجودة.
عدد التقاليل ملكاااا االعتماااااد مستمل
وضمان الجودة
الكليااات والاادوائل
االدالية
نسبة عمليات إدالة الجامعة.
فصلي
ااااد
ا
ملكاااا االعتم
التوثيق.
ومستمل
وضمان الجودة.
لجااان الجااودة فااي
الكليات.
ملكاااا االعتماااااد فصلي
وضمان الجودة .ومستمل
لجااان الجااودة فااي
الكليات.
ضاااااباط التبااااااط
الجاااااااااودة فاااااااااي
الدوائل.
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الرقم

الهدف  /األهداف اإلستراتيجية الفرعية

9.3

مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's



تقييم مخرجات التعلم ومدى مناسبتها لمتطلبات سوق العمل.

المؤشا ا ا ارات والمع ا ا ااايير والمقارن ا ا ااات المرجعي ا ا ااة لج ا ا ااودة أداء الجامعاا ا ااة



قياس وجهة نظر أرباب العمل لمخرجات التعلم.



ومخرجات التعلم التي تتناسب وسوق العمل.

قياس وجهة الطلبة الخريجين لمخرجات التعلم.





قياس وجهة أعضاء الهيئة التدريسية لمخرجات التعلم.

وضع معايير قياسية مرجعية لقياس جودة آداء الجامعة.
مقارنة مخرجات التعلم للجامعة مع مرجعيات أخرى.

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

األنشطة التنفيذية

9.3.1

متابعااااة وقياااااس ماااادى ت قااااق
مؤشاااااااالات األداء وتكاملهااااااااا
وتطولئاااااا ووضاااااع الخطاااااط
الت سينية للفع مستوى األداء.

9.3.2

إجاااالاء المقالنااااات الملجعيااااة
م لياااا وإقليمياااا وعلبياااا علاااى
مساااااااتوى الكلياااااااة والبااااااالامج
المعتمااادة فيهاااا باالساااتناد إلاااى
معاييل قياسية.
الت قاااق مااان مخلجاااات الاااتعلم
ومااادى وم ءمتهاااا ال تياجاااات
ومتطلباااااااات ساااااااوق العمااااااا
باالستناد إلى التغذية اللاجعة.

9.3.3

االحتياجات

المخرجات

االساااااااتناد الاااااااى ساااااااج بمؤشااااااالات األداء ونتائجهاااااااا
التقاااليل الدوليااة التلاكمية آلخل  3سنوات
ماااااااااان جميااااااااااع
مكونااات الجامعااة
ودوائلئا
االساااااااتناد الاااااااى توفل تقاليل او المقالناات الملجعياة
معااااااييل مقالناااااة وم اضل مناقشتها واقلالئا
وجاااااود خطاااااط ت ساااااينية فاااااي ضاااااوء
قياسية ملجعية
المقالنات الملجية
تطبياااااااااااااااااااااااااااق
االجاااااااااااااااالاءات
المسااااااااااااااااااااااااندة
الساااااااااااتط عات
الل

تاوفل مصافوفات التبااط باين مخلجاات
التعلم ومتطلبات سوق العم
توفل خطط ت سينية لتطويل المخلجات
التعليمية

أدوات القياس

مؤشرات االنجاز

ا صائية

عدد النماذج

ا صائية

عدد النماذج

ا صائية

عدد النماذج

الجهة المسؤولة

العميد
ملكاااا االعتماااااد
وضمان الجودة
األقسام االكاديمية
الكلية
ملكاااا االعتماااااد
وضمان الجودة
األقسام االكاديمية
الكلية
ملكاااا االعتماااااد
وضمان الجودة

المدة الزمنية

نهاية ك
عام

نهاية ك
عام

نهاية ك
عام
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الرقم
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9.4

مؤشر  /مؤشرات األداء ()PI's

السا ااعي لتحقي ا ااق االعتم ا ااادات الدولي ا ااة وشا ااهادات ض ا اامان الج ا ااودة المحلي ا ااة



ترتيب الكلية في التصنيفات العالمية.



والتصنيفات المحلية والدولية.

ترتيب الكلية في التصنيفات المحلية.




عدد شهادات ضمان الجودة لبرامج الكلية.

االشتراك في التصنيف الخاص بمحاور التنمية المستدامة.

الخطة التنفيذية (التشغيلية)
الرقم

األنشطة التنفيذية

9.4.1

العم على ت سين تلتيب الكلية
فاااي التصاااانيفات العالميااااة مثاااا
.QS, Times

9.4.2

االلتقاء بتلتيب الكلية من خ
وضاااااااع الخطاااااااط الت ساااااااينية
باالسااتفادة ماان نتااائج التصاانيف
األلدني للجامعات وتنفيذئا.

9.4.3

الساااعي لل صاااو علاااى شاااهادة
ضمان الجودة لبلامج الكلية.

االحتياجات

المخرجات

أدوات

القياس

المخصصااااااااااااااااات
المالياااة الملصاااودة
ل لتقاااء بالتصاانيف
العالمي.
كادل إدال .
بياناات مان الجهاات
المعنية.
المخصصااااااااااااااااات
المالياااة الملصاااودة
ل لتقاااء بالتصاانيف
الم لي.
كادل إدال .
بياناات مان الجهاات
المعنية.
مخصصات مالية .مساااااااتوى شاااااااهادة الجاااااااودة ا صائية
الم صلة للكلية.

مؤشرات االنجاز

الجهة المسؤولة

المدة

الزمنية

سنويا

مسااااتوى تصاااانيف الجامعااااة نتااائج تقلياال الت ساااااااان فااااااااي
العاااااااااالمي فاااااااااي مختلاااااااااف التصااااانيفات تصاانيف الجامعااة
األقسام االكاديمية
عالميا.
العالمية.
التصنيفات.
الكلية
تقليااال التصااانيف وم اضااال
ملك االعتمااد وضامان
مناقشته واعتماده.
الجودة
خطااااااة ت سااااااينية ملتبطااااااة
بمؤشلات االداء بالتصنيف.
سنويا
مسااااتوى تصاااانيف الجامعااااة نتااائج تقلياال الت ساااااااان فااااااااي
الم لاااااااااي فاااااااااي مختلاااااااااف التصااااانيفات تصاانيف الجامعااة
األقسام االكاديمية
م ليا.
الم لية.
التصنيفات.
الكلية
م اضل مناقشته واعتماده.
ملك االعتمااد وضامان
خطااااااة ت سااااااينية ملتبطااااااة
الجودة
بمؤشلات االداء بالتصنيف.
عااااااادد البااااااالامج
األقسام االكاديمية
والكلياااااات التاااااي
الكلية
صاااااالت علااااااى
ملك االعتمااد وضامان
شااااااهادة ضاااااامان
الجودة
الجودة.

سنويا
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الرقم

األنشطة التنفيذية

9.4.4

السااعي لل صااو علااى تصاانيف
الكليااااة فاااااي تصااااانيف م ااااااول
التنمية المستدامة.

9.4.5

الت قيق الكام لمعاييل االعتمااد
العااااااااام والخاااااااااص للباااااااالامج
األكاديميااة واألسااس والقاالالات
الصاااااادلة عااااان ئيئاااااة اعتمااااااد
مؤسسات التعليم العالي وضمان
جودتها.

االحتياجات

المخرجات

أدوات
القياس

مؤشرات االنجاز

عااااااااااااااااااااادد
مستوى تصنيف الجامعة
تشكي لجان
تصااااااااانيفات
م اااااااااااااااول
التنمياااااااااااااااة
المستدامة.
عدد التقاليل
باالساااااااااتناد إلاااااااااى الموافقة على طلبات الجامعاة ا صائية
تقااااااااااليل لجاااااااااان المتعلقااة باساات دا و إيقاااف
االعتماد المختصة .الباااااالامج و لفااااااع الطاقااااااة
االستيعابية.

الجهة المسؤولة

ال صااااو علاااااى
األقسام االكاديمية
مساااااتوى ملتفاااااع
الكلية
في م اول التنمية
ملك االعتمااد وضامان
المستدامة
الجودة

المدة
الزمنية

سنويا

سنويا
األقسام االكاديمية
الكلية
ملك االعتمااد وضامان
الجودة
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2021 2020
احملور
االإسرتاتيجي

الهدف االإسرتاتيجي

 -1اإس تقطاب وتعيني أعضاء هيئة تدريس ية
ممت زيين

عضو هيئة
التدريس
 -2حتسني الفاعلية التعلميية

النشطة التنفيذية

االإطار الزمين

اخملرجات

اجلهة املسؤوةل

مؤرشات
الداء

 -1تشكيل جلنة للبحث عن الكفاءات
الاكدميية والتواصل معها

 2021-2022جلنة البحث

العسام
الاكدميية

عدد أعضاء
هيئة التدريس
املعينني

 -2زايدة احلوافز املادية من خالل إارشاك عضو
هيئة التدريس املمت زي يف املشاري ادلولية

 2021-2022توعي االتفاعيات

العامدة

عدد االتفاعيات
املوععة

نس بة أعضاء
 -1حتسني نس بة عدد أعضاء هيئة التدريس
زايدة عدد أعضاء جمالس العسام
هيئة التدريس
اإىل الطلبة من خالل زايدة عدد أعضاء هيئة 2021-2022
هيئة التدريس واللكية
اىل الطلبة
التدريس
 -2عقد ورشات معل وحمارضات عن أساليب
وطرق التدريس وتعزيز اس تخدام الوسائل  2021-2022ورش تدريبية
التكنولوجية احلديثة

العامدة

عدد الورش
التدريبية
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احملور
االإسرتاتيجي

الهدف االإسرتاتيجي

النشطة التنفيذية

االإطار الزمين

اخملرجات

مساعدة عضو
 -3زايدة أعداد طلبة اجلراايت ملساعدة عضو
2021-2022
هيئة التدريس
هيئة التدريس يف العملية التدريس ية
 -1تقنني معلية توزي ا إالرشاف عىل طلبة
ادلراسات العليا بني أعضاء هيئة التدريس

 2021-2022وض أآلية

اجلهة املسؤوةل
العسام
الاكدميية

توعي اتفاعيات م
 -2البحث عن مصادر متويل حبثية لعضاء
2021-2022
رشاكت
 -3حتف زي وتشجي مت زي عضو الهيئة التدريس ية هيئة التدريس
يف اكفة اجملاالت
 -3تشجي الحباث التشاركية م اللكيات
اإنشاء مراكز
العامدة
الخرى يف اجلامعة وم اجلامعات الردنية 2021-2022
حبثية
الخرى من خالل اإنشاء مراكز حبثية مشرتكة

 -4العمل عىل اإجياد مشاري اإضافية لعضو
هيئة التدريس

عدد اجلراايت

توزي الطلبة
جلنة ادلراسات
بني أعضاء
العليا ابللكية
هيئة التدريس
العامدة

 -4تشجي أعضاء هيئة التدريس عىل التقدم
للجوائز اخملتلفة

مؤرشات
الداء

عدد االتفاعيات
املوععة
عدد املشاركني
يف املراكز

 2021-2022التقدم للجوائز

العسام
الاكدميية

عدد اجلوائز

 -1تسهيل معلية اإخنراط أعضاء هيئة التدريس  2021-2022اإخنراط أعضاء
يف املشاري املموةل خارجيا
هيئة التدريس

العسام
الاكدميية

عدد املشاري

61

احملور
االإسرتاتيجي

الهدف االإسرتاتيجي

النشطة التنفيذية

االإطار الزمين

اخملرجات

اجلهة املسؤوةل

مؤرشات
الداء

يف املشاري
عقد اتفاعيات
رشاكة م القطاع
الصناعي
 -2العمل عىل توفري وظائف استشارية لعضاء
هيئة التدريس يف القطاع الصناعي (املصان ( 2020-2016 ،املصان ،
العامدة
الوراكت،
الوراكت ،املؤسسات احمللية)
املؤسسات
احمللية)
 -3تسهيل احلصول عىل اإجازات التفرغ العلمي
من خالل العمل عىل زايدة عدد أعضاء هيئة
تعيني أعضاء
2020-2016
التدريس
هيئة تدريس

البنية التحتية

 -1تطوير خطة شامةل طويةل المد لتحديد
اإحتياجات اللكية

 -1تشكيل جلنة لوض خطة شامةل طويةل
جلنة اخلطة
المد لتحديد اإحتياجات اللكية من مرافق 2017-2016
الشامةل
خدماتية ،خمتربات علمية ،أهجزه ومعدات ...

عدد االتفاعيات

العامدة

عدد التعيينات

العسام
الاكدميية

اخلطة الشامةل
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احملور
االإسرتاتيجي

الهدف االإسرتاتيجي

النشطة التنفيذية
 -1معل صيانة شامةل للمرافق الصحية
واخملتربات العلمية والهجزة املوجودة يف اللكية.

 -2حتديث البنية التحتية املوجودة

االإطار الزمين

اخملرجات

اجلهة املسؤوةل

مؤرشات
الداء

العامدة

نوعية املرافق
واخملتربات

عاعات صفية
 -2تزويد القاعات الصفية واملاكتب ابلتكييف
 2018-2017وماكتب مكيفة العامدة
ابإس تخدام الطاعة الشمس ية.
ابلطاعة الشمس ية

عدد القاعات
واملاكتب

عاعات صفية
 -3تزويد القاعات الصفية بأهجزة عرض وألواح
2018-2017
جمهزة بألواح ذكية
تفاعلية ذكية.

العامدة

عدد القاعات
اجملهزة

 -1اإنشاء مكتبة تضم كتب متخصصة ميكن
لطلبة الباكلوريس وادلراسات العليا  2018-2017مكتبة
وأعضاء الهيئة التدريس ية االإس تفادة مهنا.

العامدة

 2017-2016صيانة شامةل

 -3اإنشاء مكتبة ومركز خدمات طالبية
عاعة تصوير
 -2تزويد الطلبة خبدمة الطباعة والتصوير يف
2017-2016
وطباعة
اللكية مدفوعة من خالل البطاعة اذلكية.

العامدة

عدد الكتب
املتخصصة
توفري خدمة
الطباعة
والتصوير
للطلبة
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احملور
االإسرتاتيجي

الهدف االإسرتاتيجي

النشطة التنفيذية

االإطار الزمين

اخملرجات

 -3ختصيص موظف يف اللكية ملساعدة الطلبة
وحدة شؤون
ابملعامالت اخملتلفة مثل التسجيل،
2017-2016
العذار ،معادةل املساعات ،االإرشاد
طالبية
النفيس ...

اجلهة املسؤوةل

العامدة

مؤرشات
الداء
توفري خدمة
مساعدة
الطلبة

مدى انضباط
تنظمي معلية
 -4تقنني معلية اإعطاء حمارضات التقوية يف
رؤساء العسام
2017-2016
احملارضات
اإعطاء احملارضات
العسام الاكدميية.

برامج
الباكلوريس

 -1تزويد العسام الاكدميية اليت تتضمن
توفري خمتربات
برامج دراسات عليا بأماكن الإنشاء خمتربات 2018-2016
 -4اإنشاء خمتربات حبثية يف اكفة التخصصات
حبثية
حبثية لطلبة ادلراسات العليا.

العامدة

 -1عقد ورش معل لتحسني جودة التعلمي
ورش أساليب
وتشجي االإبداع يف أساليب التدريس 2020-2016
تدريس
وطرق التعلمي اخملتلفة.

العامدة

 -1حتسني البيئة التعلميية لربامج الباكلوريس

 -2حتديد وتقليل مصادر التوتر لطلبة
الباكلوريس.

 2020-2016اس تبيان

العسام
الاكدميية

عدد اخملتربات

عدد الورش
نتاجئ
الاس تبيان
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احملور
االإسرتاتيجي

الهدف االإسرتاتيجي

النشطة التنفيذية

فرص تدريب
 -3توس ي وحتسني فرص التدريب دلى طلبة
2020-2016
جديدة ومم زية
الباكلوريس

العسام
الاكدميية

عدد الفرص

مشاري حبثية
 -4إارشاك طلبة الباكلوريس يف مشاري حبثية2020-2016 .
جديدة

العسام
الاكدميية

عدد املشاري

العامدة

عدد اخملتربات

توعي اتفاعيات
مشاري تبادل
 -6االإشرتاك يف مشاري التبادل الطاليب
 2020-2016طاليب وتدرييس العامدة
والتدرييس.
خاصة املعومة من
الاحتاد الورويب

عدد االتفاعيات

 -5حتسني اخملتربات التدريس ية لطلبة
الباكلوريس.

 -2حتسني وتطوير اخلطط ادلراس ية ووض
طرق لتقيميها

االإطار الزمين

اخملرجات

اجلهة املسؤوةل

مؤرشات
الداء

 2020-2016خمتربات حمدثة

مقرتح خطط
 -1معل مراجعة عامة وشامةل للخطط
2017-2016
دراس ية مطورة
ادلراس ية لتطويرها وحتديهثا.

العسام
الاكدميية

 -2معل تطوير مس متر ملراجعة أهداف الربامج
2018
2016
احلصول عىل
وخمرجات التعمل لربامج الباكلوريس اخملتلفة

العسام

اعامتد اخلطط
عدد الربامج
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احملور
االإسرتاتيجي

الهدف االإسرتاتيجي

النشطة التنفيذية
مبا يتوامئ م هيئة العامتد احمللية والعاملية
()ABET

االإطار الزمين

اخملرجات

الاكدميية

املعمتدة

اجملم الرايدي

عدد الربامج

جمالس العسام
اخلطط ادلراس ية
واللكية

اعرار اخلطط

ABET

برامج رايدية
 -3تطوير برامج وخربات لبناء همارات
2020-2016
للطلبة
التواصل والقيادة والرايدة مجلي الطلبة.
 -3اس تحداث برامج باكلوريوس جديدة

 -1اس تحداث برانمج باكلوريوس يف الهندسة
املياكنيكية  /تكنولوجيا الطاعة

اجلهة املسؤوةل

العسام
اجياد جماالت
 -1مضاعفة أعداد اجلراايت لطلبة املاجس تري2020-2016 .
جديدة للجراايت الاكدميية
 -1زايدة أعداد الطلبة يف برامج املاجس تري

ادلراسات العليا

 -2اإنشاء برامج ماجس تري جديدة.

مؤرشات
الداء

تطوير ابمج
 -2تمنية وتطوير برامج املاجس تري لتشمل
2018-2017
املاجس تري
مسارات اإضافية.

عدد اجلراايت

برامج
جمالس العسام ماجس تري
مبسارات
واللكية
اضافية

جمالس العسام
 -1اس تحداث برانمج ماجس تري يف ادارة  2019-2018اخلطط ادلراس ية
واللكية
سلسةل الزتويد ابالشرتاك م لكية

اعرار اخلطط
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احملور
االإسرتاتيجي

الهدف االإسرتاتيجي

النشطة التنفيذية

االإطار الزمين

اخملرجات

اجلهة املسؤوةل

مؤرشات
الداء

الاعتصاد والعلوم الادارية
جمالس العسام
 -2اس تحداث برانمج ماجس تري يف هندسة
 2017-2016اخلطط ادلراس ية
واللكية
الالكرتونيات الطبية
اإنشاء خمتربات
 -1حتسني بيئة العمل لطلبة ادلراسات العليا
2020-2016
حبثية
وتوفري مايلزم لعقد نشاطاهتم.
 -3تطوير البنية التحتية دلمع طلبة ادلراسات
العليا
 -2حتسن اخلدمات اليت تساعد عىل اإجياد
 2020-2016اإجياد فرص معل العامدة
فرص معل مثل عقد يوم وظيفي.
العامدة

 -1عبول الطلبة املمت زيين يف برامج املاجس تري 2018-2017 .رف معايري القبول العامدة
 -4تقوية برامج املاجس تري املوجودة

املوظفون

 -1زايدة الرضا الوظيفي

مراجعة الربامج
 -2معل مراجعة شامةل مجلي برامج املاجس تري
2017-2016
املوجودة
وبناء اإسرتاتيجيات لتطويرها.

العامدة

 -1زايدة عدد املوظفني االإداريني (املهندسني)
مبا يتناسب م زايدة جحم اللكية (سواء  2020-2016تعيني همندسني
عىل مس توى أعداد الطلبة أو أعداد

العامدة

اعرار اخلطط
عدد
النشاطات
عدد الفرص
نوعية الطلبة
املقبولني
اعامتد
املقرتحات
عدد التعيينات
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احملور
االإسرتاتيجي

الهدف االإسرتاتيجي

النشطة التنفيذية

االإطار الزمين

اخملرجات

اجلهة املسؤوةل

مؤرشات
الداء

العسام).
العامدة

مدى اس تفادة
املوظفني من
هذه اخلدمات

اصدار شهادات
 -3ماكفأآت المت زي يف االإبداع والقيادة والكفاءة
العامدة
2020-2016
للموظفني املمت زيين
واجلودة واالإنتاجية.

عدد املوظفني
املمت زيين

طرح عطاءات
 -2تزويد املوظفني االإداريني ابخلدمات
 2020-2016لتوفري اخلدمات
والدوات والهجزه والربجميات املناس بة.
الالزمة

 -2التحسني املس متر لبيئة العمل

 -4تفريغ بياانت للحصول عىل تغذية الراجعة
من املس تقيلني.

 2020-2016اإس تبيان

مساعد العميد

نتاجئ ا إالس تبيان

 -1تضمني املوظفني يف مجموعة عمي اللكية.

 2017-2016مجموعة القمي

العامدة

معرفة املوظف
ابلقمي

 -2بناء برامج تعريفية للموظفني املس تجدين
يف اللكية.

 2020-2016برامج تعريفية

العامدة

عدد الربامج
التعريفية

العامدة

عدد الربامج
والنشاطات

برامج ونشاطات
 -3دمع الربامج والنشاطات االإجامتعية اليت
2020-2016
اإجامتعية
تمني روح اجملمت واالإنامتء لللكية.
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احملور
االإسرتاتيجي

الهدف االإسرتاتيجي

النشطة التنفيذية

االإطار الزمين

اخملرجات

اجلهة املسؤوةل

مؤرشات
الداء
االإجامتعية

 -1اإنشاء عواعد بياانت للخرجيني

 2017-2016عواعد بياانت

 -1تشجي اخلرجيني عىل العمل م طلبة
اللكية
فرص تدريب
 -2التواصل م اخلرجيني لبحث اإماكنية توفري
2020-2016
جديدة
فرص تدريب لطلبة اللكية.

اخلرجيون

فرص معل
 -3التواصل م اخلرجيني لبحث اإماكنية توفري
2020-2016
جديدة
فرص معل لطلبة اللكية.
 -1تنظمي لقاءات بني أعضاء هيئة التدريس
واخلرجيني يف سوق العمل دلراسة مدى
 2017-2016لقاءات
مواءمة اخلطط ادلراس ية ملتطلبات سوق
 -2إارشاك اخلرجيني يف تطوير العملية التعلميية
العمل.
 -2تشجي اخلرجيني عىل االإخنراط يف املشاري  2020-2016مشاري حبثية

مساعد العميد

مساعد العميد
مساعد العميد

عدد اخلرجيني
املسجلني يف
عواعد البياانت

عدد الفرص
عدد الفرص

مساعد العميد

عدد اللقاءات

العامدة

عدد املشاري
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احملور
االإسرتاتيجي

الهدف االإسرتاتيجي

النشطة التنفيذية
البحثية واالإستشارية يف اللكية.

االإطار الزمين

اخملرجات

اجلهة املسؤوةل

مؤرشات
الداء

وإاستشارية
مشرتكة م
اخلرجيني
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