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 2025 - 2021الخطة االستراتيجية لجامعة اليرموك 

 2025 - 2021ستراتيجية للجامعة لألعوام الخطة التنفيذية للخطة اال

(Action Plan) 

 الحوكمة: األولالمحور الرئيس  .1

قرارا هاي وضتتتتتتتماه ,زا :هاي  عزيز دور م الس الحاكمية وم:ابعة مستتتتتتت:وا ادائهاي و ا  ية الهدف االستتتتتتت:را ي  : 

وشفا ي:هاي وا :ماد معايير موضو ية    اخ:يار القيادات الع يا  ع:مد   ى الشفا ية وال:نا سية 

 والكفاءة.

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلس:را ي ية الفر ية الرقم

1.2 
الم:تتابعتتة المستتتتتت:مرةي والمستتتتتتتاءلتتة ألداء القيتتادات 

 واإلدارية األكاديمية

 دد القرارات اإلدارية النا  ة  ن  قييم العمداء  

 دد القرارات اإلدارية النا  ة  ن  قييم مدراء الدوائر اإلدارية  

 دد القرارات النا  ة  ن  قييم م الس الحاكمية    ال امعة  

 دد ال:قارير السنوية والنصف سنوية لوحدات ال امعة اإلدارية  

  والنصف سنوية لوحدات ال امعة األكاديمية دد ال:قارير السنوية 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از

تنفيذ التقييم الدوري  1.2.3

للقيادات األكاديمية 
واإلداريةةةةةةة  ةةةةةة  

 الجامعة ومكوناتها

إجراءات تطبيق 

لقةيةةةةادات  تقةيةيةم ا
 األكاديمية

وجود تقرير 

حةو  نةتةةةةا ة  
التقييم ونتةا   

دراسةةةةةةةةةةةتةةةةة  

 واعتماده

تو ر الخطط 

التحسةةةةةةةينيةةةةة 

ألداء القيادات 

األكةةةةاديةةمةةيةةةة 

 واإلدارية

مدى تطبيق 

المخرجات 
 وانعكاسها

مركز االعتمةاد  - نسبة تحسن االداء -

وضةةةةةةةةةةةةةمةةةةةةةا  
وجميع الجودة، 

الةةعةةةةامةةلةيةةن  ةة  

 الجامعة

 مستمر

تةةطةةبةةيةةق إجةةراءات  1.2.4

تةةةةةقةةةةةيةةةةةيةةةةةم األداء 

ألعضةةةةةةةةةةاء  ي ةةةة 

الةةةةةةةةةتةةةةةةةةةدريةةةةةةةةة  

والةةةةمةةةةو ةةةةفةةةةيةةةةن، 
من  واالسةةةةةةةةتةفةةةةادة 

نتا جها    تحسةةةين 

األداء وتةةةةطةةةةويةةةةر 

 النتاجات

تطبيق إجراءات 

 تقييم األداء

تو ر التقارير 

حةةو  نةةتةةةةا ة  

الةةةةتةةةةقةةةةيةةةةيةةةةم، 

ومحةةةةاضةةةةةةةر 

منةةةةاا ةةةةةةةتهةةةا 
واعةةتةةمةةةةاد ةةةا 

    المجال 

وجود خطط 

تةةحسةةةةةةةةيةةنةةيةةةةة 

لتطوير األداء 

وزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةادة 

  اعليتها

نسبة رضا 

 العاملين

مةةةةةةةجةةةةةةةالةةةةةةة   - نسبة تحسن االداء -

  الحاكمية

دا ةةرة الةةمةةوارد  -

 الب رية

-  

 مستمر

تةةطةةبةةيةةق إجةةراءات  1.2.5

المسةةةاءلة    جميع 

حةةاالت التقرةةةةةةير 

للعةةةةاملين جميعهم 

 و   كل المستويات

تطبيق إجراءات 

 المساءلة

وجةةةةود مةةةةلةةةة  

لةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةاالت 

الةةةةةمسةةةةةةةةةةةاءلةةةةةة 

والةةةتةةةقرةةةةةةةةةيةةةر 

والةةةةةخةةةةةطةةةةةوات 
المتخةةذة    كةةل 

 حالة

رضا نسبة 

 العاملين

الةةةةةةةةلةةةةةةةةجةةةةةةةةا   - نسبة تحسن االداء -

 المخترة

دا ةةرة الةةمةةوارد  -

 الب رية

مةةةةةةةجةةةةةةةالةةةةةةة   -
 الحاكمية

 مستمر

 

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلس:را ي ية الفر ية الرقم

  عزيز النزا ة والشفا ية وال:ميز والعدالة    العمل 1.3

  ال:دريسمقدار الحوا ز والمكا آت أل ضاء  يئة 

 مقدار الحوا ز والمكا آت ل كادر اإلداري بال امعة 

 دد المس:فيدين من الحوا ز والمكا آت  

 دد أ ضاء  يئة ال:دريس المثب:ين  

 دد أ ضاء  يئة ال:دريس الذين صدرت بحقهم  قوبات  

 دد أ ضاء الهيئة اإلدارية الذين صدرت بحقهم  قوبات  

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(
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 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم

تحقيق مبدأ النزا ة  1.3.1

وال ةةةفا ية والعدالة 

وتكا ؤ الفرص    

اسةتقطا  الخبرات 

األكةةةةةةاديةةةةةةمةةةةةةيةةةةةةة 

عااد  واإلدارية والت

 معهم

تطبيق إجراءات 

التعيين وميزانية 

لةععةانةةةةات    

 الرةةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةة 

 الرسمية

تو ر مل  لكةةل 

عيين  ت ليةةةةة  عم

تةةةبةةةيةةةن جةةةمةةةيةةع 

الخطوات، بمةةةا 

 ةةيةةهةةةةا اإلعةةا  

عن ال ةةةةةةةةا ر، 

وجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةداو  

الةةمةةفةةةةاضةةةةةةةةلةةةة 

ومةةةةحةةةاضةةةةةةةةةةر 

الةةةةمةةةةقةةةةابةةةةات 

والةةةةةةةقةةةةةةةرارات 

 المتخذة

مدى الفاعلية 

فادة  واالسةةةةةةةت

مةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةن 

 االستقطا 

نسةةةةةةةةبةةةةة الةفةةةةا ةةةدة  -

 المتحققة

 العمداء -

مةةديرو الةةدوا ر  -

 والمراكز

 مستمر

تحقيق مبدأ النزا ة  1.3.2
وال ةةةفا ية والعدالة 

قل     إجراءات الن

والترايةةةةة وإنهةةةةاء 

الخدمات ألعضةةةاء 

  ي ة التدري 

تطبيق إجراءات 
 النقل والتراية

تو ر مل  لكةةل 
عمليةةةة نقةةةل أو 

تةةراةةيةةةةة تةةبةةيةةن 

جميع خطوات 

العملية بما  يها 

الةةةةةةةةةقةةةةةةةةةرارات 

 المتخذة

مةةةخةةةرجةةةات 
الةةةةتةةةةعةةةةلةةةةيةةةةم 

واالنعكاسات 

 المتحققة من 

 مجال  األاسام - تعليم متميز -
 مجال  الكليات -

لجنةةةةة التعيين  -

 والتراية

 مستمر

تحقيق مبدأ النزا ة  1.3.3

وال ةةةفا ية والعدالة 

لحوا ز  منح ا    

 والمكا آت للعاملين

تةةةو ةةةر أسةةةةةةةةة  

مةةوةةةقةةةةة لةةمةةنةةح 

الةةةةةةةةحةةةةةةةةوا ةةةةةةةةز 

والةةةةةمةةةةةكةةةةا ةةةةآت 

ومةةةةةيةةةةةزانةةةةةيةةةةةة 

 مخررة لذلك

تةةةةةةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةةةةةةر 

إحرةةةةةةةةةةا يةةةات 

مفرةةةةةلة بمقدار 

الةةةةةةةحةةةةةةةوا ةةةةةةةز 

والةةةةمةةةةكةةةةا ةةةةآت 

لةةةةلةةةةعةةةةامةةةةلةةةةيةةةةن 
ونسةةةةةةةبتهةةةةا من 

الةةةةةةمةةةةةةوازنةةةةةةة، 

وتةةةةةةةةةةةوزيةةةةةةةةةةةع 

المستفيدين منها 

حسةةةل الكلية أو 

 الدا رة

ارتةةةةةةةةيةةةةةةةةا  

الةةةعةةةةامةةةلةةةيةةةن 

وانةةةةعةةةةكةةةةا  

ذلةةةةك عةةةلةةة  

 االداء

المنا سةة للحرةو   -

 عل  الجا زة

الةةةةةةقةةةةةةيةةةةةةادات  -

األكةةةةاديةةةةمةةةةيةةةةة 

 واإلدارية

 مستمر

تحقيق مبدأ النزا ة  1.3.4

وال ةةةفا ية والعدالة 

وتكا ؤ الفرص    

اصةةةةةةدار العقوبات 

بحق العةةةاملين    

عة  الجةامعةة، ومتةاب
 حاالت التظلم

تةةةو ةةةر أسةةةةةةةةة  

قة  وتعليمةات موة

لةةةةلةةةةعةةةةقةةةةوبةةةةات، 

وتةةةةةةطةةةةةةبةةةةةةيةةةةةةق 

إجراءات التظلم 

وال ةةةةةةةةةةةةكةةةةةةاوى 
 والمخالفات

تو ر مل  لكةةل 

حةةةةالةةةةة تةةةةمةةةة  

مةةةتةةةةابةةةعةةةتةةةهةةةا، 

مةةةةتضةةةةةةةةةةمةةةةنةةةة 

مةةةةةحةةةةةاضةةةةةةةةةةةر 

االجةةتةةمةةةةاعةةةات 
والةةةةةةةقةةةةةةةرارات 

 المتخذة

تو ر دراسةةةةةةةةةة 

سةةةةةةةنويةةة تعةةال  

 ةةةذه الحةةةاالت، 

والةةةةةخةةةةةطةةةةةوات 

الواةةا يةةة للتقليةل 

 منها

ضبط العملية 

 اإلدارية

تةةةخةةةفةةةيةةة  عةةةةدد  -

 حاالت المخالفة

الةةةةةةةةلةةةةةةةةجةةةةةةةةا   -

الةةمةةخةةترةةةةةةةةةةة 

عة حاالت  بمتاب

الةةةتةةةقرةةةةةةةةةيةةةر 

واإلسةةةةةةةةةةةةةةةةةاءة 

 والتظلم
دا ةرة الةمةوارد  -

 الب رية

 مستمر

 

  



 
 

3 | P a g e                                                                                                                                                                              
 

 2025 - 2021الخطة االستراتيجية لجامعة اليرموك 

 المحور األكاديم المحور  الرئيس الثا, :  .2

الكا ية ا داد خريج مؤ ل   مياً و طبيقياًي قادراً   ى  وريد المعر ة و طبيقها ولديه المهارات  الهدف االستتتتتت:را ي  :

 .لم:ط بات القره الحادي والعشرين

 مؤشر األداء الهدف / اال داف االس:را ي ية الرقم

2.1 
استت:حداب برامج و خصتتصتتات جديدة يح:اجها ستتو  

 العمل
 دد البرامج ال:   م الموا قة من الوزارة   ى اس:حداثها  

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشر اال, از

إجةةةراء مةةةخةةةتةةةلةةة   2.1.1

الكليات دراسةةةةةةةات 

مسةةةةةةةحيةةة للتعر  

عل  حاجات سوق 

 العمل

 ةةةةةرق عةةةةةمةةةةةل 

متخرةةةرةةةة    

 كل كلية

دراسةةةة مسةةةحية 

عةةةن حةةةةاجةةةات 

سةةوق العمل    

 التخرص

إحرةةةةةةةةا يةةة  

بةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةدد 

لدراسةةةةةةةات  ا

قارير عن  وت

 كل منها

تقارير الدراسةةةةات  -

وإاةةةةةرار ةةةةةا مةةةةةن 

 مجل  الكلية

األاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  -

 األكاديمية

1/1/2021-

1/5/2021 

اسةةةةةةةتحدا  برام   2.1.2

تعليمية عن بعد    

بةةةةةةةةةةةةةةةةةعةةةةةةةةةةةةةةةةة  

التخرةةرةةات الت  

تنفرد بهةةا جةةامعةةة 

الةةةةةةةةةيةةةةةةةةةرمةةةةةةةةةو  

)ال ةةةريعة، األةار، 

اللغةة العربيةة لغير 

 الناطقين بها(

تو ر أعضةةةةةةةةةاء 

 ي ةةةةة التةةةةدري  

ومةةةةةةعةةةةةةايةةةةةةيةةةةةةر 

وشةةةةةةةروط  ي ةةة 

االعةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةةاد  

للتعليم وتعليمات 

 عن بعد

برام  تعليميةةةة 

وخطط دراسةةية 

 لها

تةةةةةةقةةةةةةاريةةةةةر 

انجاز العمل  

   استحدا  

 البرام 

عةةدد البرام  الت   -

أارتهةةةةا المجةةةةال  

الةةةمةةةخةةةتةةةلةةةفةةةة  ةةة  

الجةةامعةةة والوزارة 

 و ي ة االعتماد

 مجال  األاسام -

 مجال  الكليات -

 مجال  العمداء -

 مجل  االمناء -

 مستمر

اسةةةةةةةةةةةةتةةةةةةحةةةةةةدا    2.1.3

تخررات  رعية  

بةةةيةةةن الةةةكةةةلةةةيةةةةات 

 المختلفة

تةةعةةةةديةةةةل خةةطةةط 

دراسةةةةةةةةةيةةةةة  ةة  

الةةةةةةكةةةةةةلةةةةةةيةةةةةةات، 

دراسات مسحية 

لةةةةةةةلةةةةةةةحةةةةةةةاجةةةةةةة 

لةةةلةةةتةةةخرةةةةةةةةةص 

 الفرع 

تخرةةةةةةرةةةةةةات 

 رعيةةةة ما مةةة 

لةةلةةتةةخرةةةةةةةةص 

 الر ي 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

التخررات 

 المستحدةة

اةةرارات مةةجةةلةة   -

العمةةداء بةةالموا قةةة 

عل  اسةةةةةةةتحةةةةدا  
التخرةةةةةةةرةةةةةةةةةةات 

 الفرعية

 مجال  األاسام -

 مجال  الكليات  -

 العمداء مجل  -

 مستمر

 

 

 مؤشر األداء الهدف / اال داف االس:را ي ية الرقم

الحصتتتول   ى شتتتهادات ال ودة  لبعا البرامج األكاديمية    ال امعة )المح ية  2.2

 والعالمية(
  دد البرامج ال:   حصتتتتت     ى شتتتتتهادة 

 ال ودة

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 مؤشر اال, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
ال هة 

 المسؤولة

المدة 

 الزمنية

إجراء عمليةةةةة تقييم  2.2.1

ذاتةةةة  لةةةةلةةةةبةةةةرامةةةة   

األكةةةةاديميةةةةة المنوي 

التقدم للحرو  عل  

شةةةةةةةةةهةةةةادة الةةةجةةةودة 

 المحلية  يها

ت ةةةةكيل لجا  جودة 

    األاسام والكليات

الةةحرةةةةةةةةو  عةةلةة  

مةةعةةةةايةةيةةر الةةجةةودة 

 البرامجية

الةةحرةةةةةةةةو  عةةلةة  

مةةةةعةةةةلةةةةومةةةةات مةةةن 

مةةةخةةةتةةةلةةة  دوا ةةةر 

 الجامعة

يم  ي ق ت موذج  ن

ذات  مكتمةةةل 

 المعلومات

عةةدد نمةةاذج التقييم 

الذات  المكتملة    

 الجامعة

تةةقةةةةاريةةر مةةركةةز  -

الةةةةةجةةةةةودة عةةةةةن 

جةةةا زيةةةة البرام  

للتقةدم للحرةةةةةةةو  

عةةةلةةة  شةةةةةةةةةهةةةةادة 

 الجودة

األاسةةةةةةةةةةةةةام  -

 األكاديمية

مسةةةةةةةةةاعةةدو  -

الةةةةعةةةةمةةةةيةةةةد 

 للجودة

مةةةةةةةةركةةةةةةةةز  -

االعةةةةتةةةةمةةةةاد 

وضةةةةةةةةمةةةا  

 الجودة

 ستمرم
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 مؤشر اال, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
ال هة 

 المسؤولة

المدة 

 الزمنية

الةةقةةيةةةةام بةةةة جةةراءات  2.2.2

التقدم للحرو  عل  

شةةةةةةةةةهةةةةادة الةةةجةةةودة 

الةةمةةحةةلةةيةةةةة لةةبةةعةة  

البرام   األكةةاديميةةة 

    الجامعة

رصد المبالغ المالية 

    الموازنة،

استكما  اي نوااص 

يك ةةةة  عنها التقييم 

 الذات 

تقةةةةديم طلةةةةل 

الةةةةحرةةةةةةةةةةو  

هادة  عل  شةةةةةةة

 الجودة

ل   اةرارات مةجةةةةا

العمةةةداء بةةةالبرام  

لت  تم  لموا قةةةة ا ا

عةةلةة  تةةقةةةةديةةمةةهةةةا 

لحرةةةةةةةو  عل   ل

 شهادة الجودة

عدد البرام  الت   -

ل   حرةةةةةةةةلةةةة  عة

 شهادة الجودة

مةةةةةجةةةةالةةةة   -

 األاسام

مةةةةةجةةةةالةةةة   -

 الكليات 

مةةةةةجةةةةةلةةةةة   -

 العمداء

مةةةةةةةةركةةةةةةةةز  -
االعةةةةتةةةةمةةةةاد 

وضةةةةةةةةمةةةا  

 الجودة

 مستمر

2.2.3 

 

إجراء عمليةةةةة تقييم 

ذاتةةةة  لةةةةلةةةةبةةةةرامةةةة  

األكةةاديميةةة  المنوي 

التقدم للحرو  عل  

شةةةةةةةةةهةةةةادة الةةةجةةةودة 

  يها العالمية

ت ةةةةكيل لجا  جودة 

    األاسام والكليات

الةةحرةةةةةةةةو  عةةلةة  

مةةعةةةةايةةيةةر الةةجةةودة 

البرامجية الحرو  

عل  معلومةةةات من 

مةةةخةةةتةةةلةةة  دوا ةةةر 

 الجامعة

يم  ي ق ت موذج  ن

ذات  مكتمةةةل 

 المعلومات

عةةدد نمةةاذج التقييم 

الذات  المكتملة    

 الجامعة

تةةقةةةةاريةةر مةةركةةز  -

الةةةةةجةةةةةودة عةةةةةن 

جةةةا زيةةةة البرام  

للتقةدم للحرةةةةةةةو  

ة عةةةلةةة  شةةةةةةةةةهةةةةاد

 الجودة العالمية

األاسةةةةةةةةةةةةةام  -

 األكاديمية

مسةةةةةةةةةاعةةدو  -

الةةةةعةةةةمةةةةيةةةةد 

 للجودة

مةةةةةةةةركةةةةةةةةز  -

االعةةةةتةةةةمةةةةاد 

وضةةةةةةةةمةةةا  

 الجودة

 مستمر

الةةقةةيةةةةام بةةةة جةةراءات  2.2.4

التقدم للحرو  عل  

شةةةةةةةةةهةةةةادة الةةةجةةةودة 

الةةعةةةةالةةمةةيةةةةة لةةبةةعةة  

البرام  األكةةةاديميةةةة  

    الجامعة

رصد المبالغ المالية 

    الموازنة

استكما  اي نوااص 

 يك ةةةة  عنها التقييم

 الذات 

تقةةةةديم طلةةةةل 

الةةةةحرةةةةةةةةةةو  

هادة  عل  شةةةةةةة

 الجودة

ل   اةرارات مةجةةةةا

العمةةةداء بةةةالبرام  

لموا قةةةة  لت  تم ا ا

عةةلةة  تةةقةةةةديةةمةةهةةةا 

لحرةةةةةةةو  عل   ل

 شهادة الجودة

عدد البرام  الت   -

ل   حرةةةةةةةةلةةةة  عة

 شهادة الجودة

مةةةةةجةةةةالةةةة   -

 األاسام

مةةةةةجةةةةالةةةة   -

 الكليات 
مةةةةةجةةةةةلةةةةة   -

 العمداء

مةةةةةةةةركةةةةةةةةز  -

االعةةةةتةةةةمةةةةاد 

وضةةةةةةةةمةةةا  

 الجودة

 مستمر

 

 مؤشر األداء اال داف االس:را ي يةالهدف /  الرقم

  دد البرامج ال:   حص     ى شهادة ال ودة  الحصول   ى شهادة اال :ماد لبعا البرامج    ال امعة 2.3

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 مؤشر اال, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
ال هة 

 المسؤولة

المدة 

 الزمنية

2.3.1 

 

إجراء عمليةةةةة تقييم 

ذاتةةةة  لةةةةلةةةةبةةةةرامةةةة   

األكةةةاديميةةةة المنوي 

التقةةةةدم للحرةةةةةةةو  

عل  شهادة االعتماد 

 المحل   يها

ت كيل لجا  لاعتماد 

    األاسام والكليات 

الحرو  عل  معايير 

 االعتماد البرامجية،

الةةةحرةةةةةةةةةو  عةةةلةةة  

معلومات من مختل  

 دوا ر الجامعة

يم  ي ق ت موذج  ن

ذات  مكتمةةةل 

 المعلومات

عةدد نمةاذج التقييم 

الذات  المكتملة    

 الجامعة

تةةقةةةةاريةةر مةةركةةز  -

الةةةةةجةةةةةودة عةةةةةن 

جةةا زيةةة البرام  

للتقدم للحرةةةةةةةو  

عةةلةة  شةةةةةةةةةهةةةةادة 

 االعتماد المحل 

األاسةةةةةةةةةةةةةام  -

 األكاديمية

مسةةةةةةةةاعةةدو  -

الةةةةعةةةةمةةةةيةةةةد 

 للجودة

مةةةةةةةةركةةةةةةةةز  -

االعةةةةتةةةةمةةةةاد 

وضةةةةةةةةمةةةا  

 الجودة

 مستمر

الةةقةةيةةةةام بةةةة جةةراءات  2.3.2

التقةةةةدم للحرةةةةةةةو  

عل  شهادة االعتماد 

الةةمةةحةةلةة  لةةبةةعةة  

البرام   األكةاديمية 

    الجامعة

رصةةةةةد المبالغ المالية 

 ةةةة  الةةةةمةةةةوازنةةةةة ، 

اسةةةةتكما  اي نوااص 

ها التقييم  يك ةةةةةةة  عن

 الذات 

طلةةةل تقةةةةديم 

الحرو  عل  

االعةةةةةتةةةةةمةةةةةاد 

 العالم 

ارارات مجةةةةال  

العمةةداء بةةالبرام  

الت  تم الموا قةةةة 

تةةقةةةةديةةمةةهةةةا  عةةلةة 

للحرةةةةةةةو  عل  

 شهادة االعتماد

عدد البرام  الت   -

حرةةةةةةةلةةةة  عل  

شةةةةةهادة  االعتماد 

 المحل 

مةةةةجةةةةالةةةة   -

 األاسام

مةةةةجةةةةالةةةة   -

 الكليات 

مةةةةةجةةةةةلةةةةة   -

 العمداء
مةةةةةةةةركةةةةةةةةز  -

االعةةةةتةةةةمةةةةاد 

 مستمر
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 2025 - 2021الخطة االستراتيجية لجامعة اليرموك 

 مؤشر اال, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
ال هة 

 المسؤولة

المدة 

 الزمنية

وضةةةةةةةةمةةةا  

 الجودة

إجراء عمليةةةةة تقييم  2.3.3

ذاتةةةة  لةةةةلةةةةبةةةةرامةةةة  

األكةةاديميةةة  المنوي 

التقةةةةدم للحرةةةةةةةو  

عل  شهادة االعتماد 

  يها العالم 

ت ةةةةةةكيل لجا  اعتماد  

    األاسام والكليات 

الحرو  عل  معايير 

لمة   االعةتةةمةةةةاد الةعةةةةا

لتقةةةةدم لةةةة ،  لمنوي ا ا

الةةةحرةةةةةةةةةو  عةةةلةةة  

معلومات من مختل  

 دوا ر الجامعة

يم  ي ق ت موذج  ن

ذات  مكتمةةةل 

 المعلومات

عةدد نمةاذج التقييم 

الذات  المكتملة    

 الجامعة

تةةقةةةةاريةةر مةةركةةز  -

الةةةةةجةةةةةودة عةةةةةن 

جةةا زيةةة البرام  

للتقدم للحرةةةةةةةو  

عةةلةة  شةةةةةةةةةهةةةةادة 

 االعتماد العالم 

األاسةةةةةةةةةةةةةام  -

 األكاديمية

مسةةةةةةةةاعةةدو  -

الةةةةعةةةةمةةةةيةةةةد 

 للجودة

مةةةةةةةةركةةةةةةةةز  -
االعةةةةتةةةةمةةةةاد 

وضةةةةةةةةمةةةا  

 الجودة

 مستمر

الةةقةةيةةةةام بةةةة جةةراءات  2.3.4

التقةةةةدم للحرةةةةةةةو  

عل  شهادة االعتماد 

الةةعةةةةالةةمةة  لةةبةةعةة  

البرام  األكةةاديميةةة  

    الجامعة

رصةةةةةد المبالغ المالية 

    الموازنة ،

اي نوااص اسةةةةتكما  

ها التقييم  يك ةةةةةةة  عن

 الذات 

تقةةةةديم طلةةةل 

الحرو  عل  

 شهادة الجودة

ارارات مجةةةةال  

العمةةداء بةةالبرام  

الت  تم الموا قةةةة 

عةةلةة  تةةقةةةةديةةمةةهةةةا 

للحرةةةةةةةو  عل  

 شهادة الجودة

عدد البرام  الت   -
حرةةةةةةةلةةةة  عل  

شةةةةةةةهادة االعتماد 

 العالم 

مةةةةجةةةةالةةةة   -
 األاسام

مةةةةجةةةةالةةةة   -

 الكليات 

مةةةةةجةةةةةلةةةةة   -

 العمداء

مةةةةةةةةركةةةةةةةةز  -

االعةةةةتةةةةمةةةةاد 

وضةةةةةةةةمةةةا  

 الجودة

 مستمر

 

 مؤشر األداء الهدف / اال داف االس:را ي ية الرقم

  عديل الخطط الدراسية  ل::وائم مع م:ط بات سو  العمل 2.4
 دد الخطط ال:   م  عدي ها  

 )مؤشرات المواءمة مع م:ط بات سو  العمل ) مصفو ة المخرجات 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 مؤشر اال, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات ال:نفيذيةاال,شطة  الرقم
ال هة 

 المسؤولة
 المدة الزمنية

إجراء دراسةةات مسةةحية  2.4.1

ترتبط بمةةةةدى مواءمةةةة 

مةةةةحةةةةتةةةةوى الةةةةخةةةةطةةةةط 

الةةةدراسةةةةةةةيةةةة للكفةةةايةةةات 

لمطلوبةةةةة    سةةةةةةةوق  ا

الةةةةعةةةةمةةةةل  )الةةةةكةةةةفةةةةاءة 

 الخارجية للخطط(

ت ةةةةةةةكيةةل لجةةا  

الةةةةةةةةخةةةةةةةةطةةةةةةةةط 

الةةدراسةةةةةةةيةةة    

األاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

 والكليات

الحرةةةةةو  عل  

يات  اةا مةةة الكفةةا

الةمةطةلةوبةةةةة    

 سوق العمل

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

مسةةةةةةةةةةةةحةةةةةيةةةةةة 

لةةةةلةةةةكةةةةفةةةةايةةةةات 

الةةةةمةةةةطةةةةلةةةةوبةةةةة 

وتةةةةةةحةةةةةةلةةةةةةيةةةةةةل 

مضةةةةةةةةةةةةمةةةةةةو  

 الخطط

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

الةةدراسةةةةةةةةةات 

 المسحية

الةةةةةتةةةةةقةةةةةريةةةةةر  -

النها   للكفاءة 

الةةةةخةةةةارجةةةيةةةة 

لةةةخةةةطةةةةة كةةةةل 

 تخرص

األاسةةةةةةةةةةةةةةام  -

 األكاديمية

لجا  الخطة  -

   األاسةةةةةام 

 والكليات

مةةةةةجةةةةةلةةةةة   -
 العمداء

1/1/2021-

1/9/2021 

تعديل الخطط الدراسةةةية  2.4.2

   ضةةةةةةوء الدراسةةةةةةات 

الةمسةةةةةةةةحةةيةةةةة وتةحةةلةةيةةةةل 

مضةةةةةةةةةةامةةيةةن الةةخةةطةةط 

 الدراسية

ت ةةةةةةةكيةةل لجةةا  

 الخطط،

الحرةةةةةو  عل  

الةةةةمةةةةوا ةةةةقةةةةات 

الةةةةمةةةةطةةةةلةةةةوبةةةةة 

 للتعديل

خطة دراسةةةةةةةية 

 معدلة 

عةةةةدد الخطط 

الةةةةةتةةةةة  تةةةةةم 

 تعديلها

ل   - اةرار مةجة

الةةةةةةعةةةةةةمةةةةةةداء 

بالموا قة عل  

 التعديل

مةةةةةجةةةةةالةةةة   -

 األاسام

مةةةةةجةةةةةالةةةة   -

 الكليات 

مةةةةةجةةةةةلةةةةة   -

 العمداء

 مستمر

عمةةةةل عل  مراجعةةةة  2.4.3 ل ا

مةةلةةفةةةةات الةةمسةةةةةةةةةةااةةةات 

بمةةةةا يحقق  لفةةةةة  مخت ل ا

التركيز عل  الجوانةةةل 

لةةةةةةجةةةةةةا   ةةةةةة  

األاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام 

األكةةةةاديةةةةمةةةةيةةةة، 

تةةةةعةةةةلةةةةيةةةةمةةةةات 

مل  مسةةةةةةةةةةاق 

 محد 

عةةةةدد ملفةةةات 

المسةةةةةةاق     

كل تخرةةةص 

 المحدةة

ل   - اةرار مةجة

القسةةةةةم ب ارار 

مةةةةةةةلةةةةةةةفةةةةةةةات 

 المسااات

األاسةةةةةةةةةةةةةةام  -

 األكاديمية

1/1/2021-

1/12/2021 
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 2025 - 2021الخطة االستراتيجية لجامعة اليرموك 

 مؤشر اال, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات ال:نفيذيةاال,شطة  الرقم
ال هة 

 المسؤولة
 المدة الزمنية

    ةالعمليةةةة والتطبيقيةةة

 المسااات

لةةةةةلةةةةةتةةةةةدريةةةةةل 

 الميدان 

 

 مؤشر األداء الهدف / اال داف االس:را ي ية الرقم

 طوير و وستتتتيع  استتتت:خدا  ال:ع م االلك:رو,  وال:ع م  2.5

  ن بعد

  دد المساقات ال:   درس  ن بعد لكل  صل دراس  

  تتدد الورو والتتدورات ال:   قتتدت ل عتتام ين    ال تتامعتتة ل:طوير 

  ال:ع م  ن بعدمهارات 

 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشر اال, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم

ترةةةةةميم  يديو ات  2.5.4

ون ةةةرات ارشةةةادية 

للطلبةةةةة    مجةةةةا  

اسةةةةةةةتخةةةةدام التعليم 

 االلكترون 

لجةا  مخترةةةةةةةة 

 ةةة  ترةةةةةةةةةمةةةيةةةم 

الةةةفةةةيةةةةديةةةو ةةةةات، 

ورصةةةد الموازنة 

المةةةاليةةةة لتغطيةةةة 

 النفقات

 ةةةةةيةةةةةديةةةةةو ةةةةةات 

ون ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرات 

 ارشادية

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

الفيةةةديو ةةةات 

 والن رات

الةةةةفةةةةيةةةةديةةةةو ةةةةات  -

والن رات الرادرة 

والمجازة من مركز 

 التعلم االلكترون 

علم  - ت ل مركز ا

االلةةةةكةةةةتةةةةرونةةة  

وضةةةةةةةةةةةةةةبةةةةةةةةاط 

االرتةةةةةةةةةةبةةةةةةةةةةاط 

 بالكليات

 مستمر

تةةةةطةةةةويةةةةر نةةةةظةةةةام  2.5.5

امتحةا  الطلبةة عن 

 بعد

نظم وبرمجيةةةات 

تسةةةةاعد    ادارة 

هة  امتحةانةات نزي

 وعادلة

نظةةام امتحةةانةةات 

 عن بعد

تةةةةةةقةةةةةةاريةةةةةةر 

واحرةةةةاءات 

االمتحةةةانةةةات 

والةةةةتةةةةغةةةةذيةةةةة 

 الراجعة

ااةةةةةةرار نةةةةةةظةةةةةةم  -

االمةةةةةةتةةةةةةحةةةةةةانةةةةةةات 

 وإدارتها عن بعد

علم  - ت ل مركز ا

 االلكترون 

مةةةةةةةجةةةةةةةلةةةةةةة   -
 العمداء

1/1/2021-

1/9/2021 

 

 مؤشر األداء الهدف / اال داف االس:را ي ية الرقم

 و طوير  م يات ال:ع يم وال:ع م    ال امعة حسين  2.6
 دد الخطط الدراسية المحدثة  

 دد المب:عثين   ى جامعات  المية مرموقة  

 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 ال هة المسؤولة مؤشر اال, از

المدة 

 الزمنية

إن ةةةةةةةةةةاء وتةةةحةةةةديةةةة   2.6.4

المختبرات التدريسةةةية 

    الجامعة

لةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوازم 

ومةةةةةةةةعةةةةةةةةدات 

وأجةةةةةةةةهةةةةةةةةزة 

 حاسو 

مةةةةةخةةةةةتةةةةةبةةةةةرات 

 مجهزة

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

 المختبرات

برات  - مخت ل عةةةةدد ا

الجةةةا زة للعمةةةل    

 الجامعة

 الكليات -

 مركز الحاسل -

 دا رة اللوازم -

 مستمر

ليةةةةل أعةةةةداد طلبةةةةة  2.6.5 تق

 البكالوريو     

الجامعة لتحسين نسبة 

أعضاء  ي ة التدري  

 ال  الطلبة

دراسةةة للطااة 

ية  االسةةةةةةةتيعةاب

الةةةحةةةقةةةيةةةقةةةيةةةة 

 للجامعة

نسةةبة اال للطلبة 

الةة  أعضةةةةةةةةةةاء 

  ي ة التدري 

 أعداد الطلبة

أعةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد 

أعضةةةةةةةةةةةةاء 

 ةةةةةةةيةةةةةةة ةةةةةةةة 

 التدري 

إحرةةةةةا يات أعداد  -

 الطلبة

إحرا يات أعضاء  -

  ي ة التدري 

 مجل  العمداء  -

دا ةةرة الةةقةةبةةو   -

 والتسجيل

 مجال  األاسام -

مةةةةةةةةجةةةةةةةةلةةةةةةةة   -

 الدراسات العليا

 مستمر

تةةحسةةةةةةةةيةةن  وتةةو ةةيةةر  2.6.6

وسا ل وتقنيات التعليم 

تخةةةةدم     ت  تسةةةةةةة ل ا

 العمليات التدريسية

 موارد مالية

أجةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةزة 

 ومعدات

عدد ونوعية  تقنيات تعليم

االجةةةةةهةةةةةزة 

والةتةقةنةيةةةةات 

 التعليمية

تةةقةةةةاريةةر الةةتةةقةةيةةيةةم  -

الةةةةذات   يمةةةةا يخص 

 تقنيات التعليم

 الكليات -

 دا رة اللوازم -

 العمداء -

 مستمر
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 2025 - 2021الخطة االستراتيجية لجامعة اليرموك 

 المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 ال هة المسؤولة مؤشر اال, از

المدة 

 الزمنية

تعيين أعضةةةةةةةاء  ي ة  2.6.7

تدري  ذوي كفاءة    

التخرةةةةةةرةةةةةةات الت  

 تحتاج لذلك

دراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 الحاجات

اعانةةةات عن 

 ال وا ر

رصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةد 

مخرةةةرةةةات 

 مالية

تعيين أعضةةةةةةةاء 

 ي ةةةةة تةةةةدري  

 جدد

عدد وتوزع 

أعضةةةةةةةةةةةةاء 

 ةةةةةةةيةةةةةةة ةةةةةةةة 

الةةةةتةةةةدريةةة  

 المعينين

اةةرارات مةةجةةلةة   -

 العمداء بالتعيين

 مجال  األاسام -

 مجال  الكليات -

 مجل  العمداء -

 مستمر

االرشةةةةاد تفعيل عملية  2.6.8

االكاديم  االلكترون  

 وإارار الزاميت 

مةةةةرشةةةةةةةةةةدو  

أكةةةةاديةةةمةةةيةةةو  

 للطلبة

نةةةةةةةةةةةةظةةةةةةةةةةةةام 

الةةةكةةةتةةةرونةةة  

 لعرشاد

أعةةةةةةةةةةةةةةةةةةداد  ارشاد اكاديم  

واحرا يات 

عةةةمةةةلةةةيةةةات 

 االرشاد

تةةقةةةةاريةةر الةةقةةبةةو   -

والةةتسةةةةةةةةجةةيةةةةل عةةن 

 العملية االرشادية

اةةةةرار مةةةةجةةةةلةةةة   -

الةةةعةةةمةةةةداء بةةةة اةةةرار 

الزاميةةةة االرشةةةةةةةةةةاد 

 االلكترون 

األاسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام  -

 األكاديمية

الةةةةةةةةقةةةةةةةةبةةةةةةةةو   -

والتسةةةجيل مركز 

 الحاسل

 مستمر

 

 والدراسات الع يا البحث الع م : الثالثالمحور  الرئيس  .3

 االر قاء بالبحث الع م     ال امعة وا,عكاس ذلك   ى ال:صنيف العالم  ل  امعة.الهدف االس:را ي  : 

 مؤشر / مؤشرات األداء الهدف / اال داف االس:را ي ية الفر ية الرقم

  طوير البنية ال:ح:يّة ل بحث الع م     ال امعة 3.1

  كمية و,و ية األجهزة وال: هيزات البحثيّة الحديثة ال:   ّم الحصتتتتتول

   يها سواء من المشاريع الخارجيّة أو  مادة البحث الع م 

  اال فاقيات مع ممّولين من خارج ال امعة إل,شتتتتاء مراكز بحثيّة ممّولة

 معةجزئيّا/ك يًّا من خارج ال ا

 جا زيّة المخ:برات ومس:وا السالمة العاّمة  يها 

 االش:راك بقوا د المع ومات الضرورية 

  ّ رضا الباحثين  ن الخدمات الضروريّة ل بحث الع م 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 الزمنيةالمدة  ال هة المسؤولة مؤشر اال, از

التقدّم والم ةةةةةةاركة  3.1.1

 ةةةة  م ةةةةةةةةةةاريةةةةع 

خةةارجيةةة يمكن من 

ها الحرةةةةةةةو   خال

عةةةةةلةةةةة  أجةةةةةهةةةةزة 

ة  وتجهيزات بحثيةةةّ

 حديثة

تحفيز الم ةةةاركة 

   الم ةةةةةةةةةةاريع 

الممولةة خةارجيا 

 ومحليا

م ةةةةةةةةةةةةةةاريةةةةةةةع 

وأبحةةةا  وبنةةةاء 

اةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدرات 

 وإمكانيات  

الم ةةةةةةةاريع 

ة  الخةةةارجيةةةّ

الةةةةتةةةة  تةةةةّم 

 الفوز بها

عدد وايمة التمويل  -

الةةةذي تم الفوز بةةة  

وتمكنةة  الجةةامعةةة 

من خال  من شراء 

األجةةةةةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةةةةةزة 

والةةةةتةةةةجةةةةهةةةةيةةةةزات 

 البحثيّة الحديثة 

 الةةةةةكةةةةةلةةةةةيةةةةةات -

 األكاديمية

دا رة العااةةات  -

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولية

 سنويا

لم ةةةةةةةةةةاريع  3.1.2 دعم ا

ة داخةةةل  الةةبةةةحةةةثةةةيةةةةّ

 الجامعة

الم ةةةاركة  تحفيز

   الم ةةةةةةةةةةاريع 

الممولة  خةارجيا 

 ومحليا

أبةةةةةةةةةةةةةحةةةةةةةةةةةةا  

ومةةةن ةةةةةةةةةورات 

ومةةةةةنةةةةةتةةةةةجةةةةةات 

وخةةةةةةةةةةدمةةةةةةةةةات 

وتقارير اإلنجاز 

 لم اريع داخلية

الم ةةةةةةةاريع 

الةةةةداخةةلةةيةةةة 

الت  تمةةةّ  

الةةةمةةةوا ةةقةةةة 

 عليها

عةةةدد الم ةةةةةةةةةاريع  -

الةةمةةمةةولةةةةة واةةيةةمةةةة 

 التمويل

 الةةةةةكةةةةةلةةةةةيةةةةةات -

 األكاديمية

عمةةةادة البحةةة   -

 العلم 

 سنويا
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 2025 - 2021الخطة االستراتيجية لجامعة اليرموك 

 المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 الزمنيةالمدة  ال هة المسؤولة مؤشر اال, از

ضةةةةةةةبط مسةةةةةةةتوى  3.1.3

ة  السةةةةةةةامةةة العةةامةةّ

ة  وجةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةّ

الةةمةةخةةتةةبةةرات بةةمةةةا 

المعايير يتوا ق مع 

 الدوليّة

 

لجةةةا  سةةةةةةةامةةةة 

عةةةةامةةةةة عةةةةلةةةة  

مسةةةتوى الجامعة 

و ةةةة  الةةةةقسةةةةةةةةةةم 

والكليةةة، الةةد ةةاع 

الةمةةةةدنة ، تةقةيةيةم 

خةةةةةةةةةةارجةةةةةةةةةة ، 

صةةةةةةةةةةةةيةةةةةةانةةةةةةة، 

 تخريص مال 

تقارير سةةةةةةامة 

ّمة من داخل  عا

 وخارج الجامعة

مةةةةعةةةةايةةةيةةةر 

السةةةةةةةامةةةة 

الةةةةةعةةةةةامةةةةةة 

الةةمةةعةةتةةمةةةدة 

مةةةةحةةةةلةةةةيةةةةا 

 ودوليا

ة  - جةةةةةةةةةةا ةةةةةةةةةةزيةةةةةةةةةةّ

الةةةةةمةةةةةخةةةةةتةةةةةبةةةةةرات 

ومسةةةتوى السةةةامة 

العاّمة  يها حسةةةةةل 

 التقارير الفنية

 الكليات -

 دا رة الريانة -

 جهات االعتماد -

دا ةةةةرة األمةةةةن  -

 الجامع 

1/1/2021-

1/9/2021 

 ةم سنويا

تةةةةو ةةةةيةةةةر اةةةةواعةةةةد  3.1.6

لت   لومةةةةات ا مع ل ا

 يحتاجها الباح 

ت ةةةةةةةكيةةةل لجنةةةة 

لتحةةةديةةةد اواعةةةد 

ت   ل بيةةةةانةةةةات ا ل ا

يةةةةةحةةةةةتةةةةةاجةةةةةهةةةةةا 

الباحثو  وليس  

 متو رة، موازنة

تقارير األاسةةةةةام 

والةةةةةكةةةةةلةةةةةيةةةةةات 

إل  بحةةةةاجتهةةةةا 

االشةةةةةةةترا     

اواعةةةد بيةةةانةةةات 

  ير متو رة

كةةةةةةمةةةةةةيةةةةةةة 

ونةةةةوعةةةةيةةةةة 

 البيانات 

عدد اواعد البيانات  -

الت  تّم االشةةةةةترا  

 بها

أ ةةةةمةةةةيةةةةة اةةةةواعةةةد  -

 البيانات للباح 

 الةةةةةكةةةةةلةةةةةيةةةةةات -

 األكاديمية

عمةةةادة البحةةة   -

 العلم 

 دا رة المكتبة -

 سنويا

تةةةدريةةةل وتةةة  يةةةل  3.1.7

الكوادر الفنية عل  

اسةةةةةةتخدام األجهزة 

والةةةةتةةةةجةةةةهةةةةيةةةةزات 

 العلمية

دورات وورش 

 عمل

 كةةوادر الةةفةةنةةيةةةة

ستخدام ال مؤ لة

األجةةةةةةةةةةهةةةةةةةةةةزة 

والةةتةةجةةهةةيةةزات 

ل   الةعةلةمةيةةةةة عة

 . الوج  األكمل

كةةةةةةمةةةةةةيةةةةةةة 

ونةةةةوعةةةةيةةةةة 

الةةةتةةةةدريةةةل 

 والت  يل

عدد الدورات الت   -

كوادر  ل ل أعطيةةةة  

 الفنية

 الةةةةةكةةةةةلةةةةةيةةةةةات -

 األكاديمية

 سنويا

 
 مؤشر األداء الهدف / اال داف االس:را ي ية الرقم

3.2 
ة واألبحتتاب المشتتتتتت:ركتتة بين  زيتتادة العالقتتات البحثيتتّ

أ ضتتتتاء  يئة ال:دريس    جامعة اليرموك وزمالئهم 

    المؤسسات والمعا د الع ميّة داخل األرده وخارجه

  ع يمات  سّهل و د م زيارة أ ضاء  يئة ال:دريس من ال امعة معا د 

بحثيّة دوليّة مرموقة واستتتتتتت:ضتتتتتتتا ة باحثين ذوي ستتتتتتتمعة  الية لعقد 

  فة عاليات مخ:

 دد األبحاب ال:  يشارك     أليفها باحثوه من معا د بحثيّة مرموقة  

 دد الزيارات الع مية الم:بادلة ومدد ا الزمنيّة  

 دد المؤ مرات المصنّفة  الميّا المشارك  يه  

 دد المؤ مرات الدولية ال:   نظمها ال امعة أو  شارك     نظيمها  

    ال امعة   يها دد المشاريع الخارجيّة ال:  حص 

   :دد الباحثين من معا د مرموقة الذين  ّم اس:ضا :هم والفعاليات ال 

  قدو ا

 قائمة النشاطات ذات العالقة ال:   ّم  قد ا 
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 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 الزمنيةالمدة  ال هة المسؤولة مؤشر اال, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم

ات  3.2.2 تفعيةةةل االتفةةةاايةةةّ

ة المواّعةةةة  الةةةةدوليةةةةّ

 يمةةا يخّص البحة  

لتةبةةةةاد   لعةلةمة  وا ا

الةةبةةحةةثةة ، وتةةواةةيةةع 

 المزيد

 

ت كيل لجا  تدر  

يات المواعة  فاا االت

وتةةرصةةةةةةةةةةد مةةةةدى 

إمكانية االسةةةةةةةتفادة 

مةنةهةةةةا  ة  مةجةةةةا  

الةةبةةحةةةة  الةةعةةلةةمةة  

وتقةةةةدم ااتراحةةةات 

التفةةاايةةات جةةديةةدة، 

 موازنة

اتةةفةةةةااةةيةةةات 

تخدم البح  

الةةةةعةةةلةةةمةةة  

والةةةةتةةةةبةةةةاد  

 العلم 

االتةةةفةةةةااةةةيةةةات 

الةةةةمةةةةفةةةةعةةةةلةةةةة 

 والجديدة

عةةدد الن ةةةةةةةةاطةةات  -

البحثيةة والزيةارات 

العلمية المنبثقة عن 

االتفةةاايةةات الةةدوليةة 

الةةمةةواةةعةةةةة اةةةةديةةمةةةا 

والت  سةةةةةةةتواع    

 المستقبل

 الر اسة -

عمةةةادة البحةةة   -

 العلم 

دا رة العااةةات  -

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولية

 الكليات -

 سنويا

عةةمةةةةل  ةةعةةةةالةةيةةةات  3.2.4

مةةنةةتةةظةةمةةةةة تةةعةةّر  

بةةالجهةةات المةةانحةةة 

ة التقةةدّم لهةةا  وكيفيةةّ

مع تو ير كةةةامةةةل 

الةةةةةمةةةةةعةةةةةلةةةةةومةةةةةات 

والتفةةاصةةةةةةةيةةل عن 

الةمةنةح الةمةخةتةلةفةةةة 

المتاحة عل  مواع 

الةةةةةةةةجةةةةةةةةامةةةةةةةعةةةةةةةة 

 اإللكترون 

ورشةةةةةةةةةات عمةةةل، 

روابط عل  المواع 

اإللةةةةةكةةةةةتةةةةةرونةةةةة  

للجامعة مع شةةةةةر  

 مبسط، 

بةةةةاحةةةةثةةةةو  

عل  اطاع 

أوسةةةةةةةةةةةةةةةةع 

جهةةةات  بةةةةالة

الةةةمةةةةانةةةحةةةة 

ة  وكةةةةيةةةةفةةةةيةةةةّ

 التقدّم لها 

نات  يا ااعدة ب

بةةةةالةةةةجةةةةهةةةةات 

 المانحة

عةةةةدد الةةةةجةةةةهةةةةات  -

المةةةةانحةةةةة الت  تم 

 ن ر ا

 الباحثو  -

دا رة العااةةات  -

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولية

عمةةةادة البحةةة   -

 العلم 

مةةةةةةةةةةةركةةةةةةةةةةةز   -

االعةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةةاد 

 وضما  الجودة

 سنويا

تةنةظةيةم مةؤتةمةرات  3.2.5

ة    الجةةامعةة  دوليةةّ

والم ةةةةةةةةةاركةةةة    

تنظيم المؤتمرات 

ة خةةةةارج  الةةةةدولةةةةيةةةةّ

 الجامعة

مةةةوازنةةةةة، لةةةجةةةةا  

متابعة وتحضةةةةةةةير 

    األاسام 

محةةةاضةةةةةةر 

لةةةةةةةةةجةةةةةةةةةا  

التحضةةةةةةةير 

 والمتابعة

الةةمةةؤتةةمةةرات 

الت  تنظمهةةةا 

أو ت ةار  بها 

 الجامعة

عةةةةدد الةمةؤتةمةرات  -

الدولية الت  تنظمها 

الجامعة أو ت ةةار  

    تنظيمها

 الكليات -

دا رة العااةةات  -

 العامة

 سنويا

 

 األداءمؤشر  الهدف / اال داف االس:را ي ية الرقم

 وجيه البحث الع م  لد م الصتتتتنا ةل مح يّا و الميًّال  3.3

 وال:شارك مع الم :مع المح  

  دد األبحاب المنشتتتتتتتورة والمشتتتتتتتاريع البحثية ذات العالقة بقضتتتتتتتايا 

 الصنا ة واح:ياجات الم :مع المح  ّ 

  ّية  ,شتتتتتتتاطات قد نا ةل المح  بالصتتتتتتت  عّرف ببرامج ربط األكاديميا 

 والعالميّة

  معتتتارن و,تتتدوات  عّرف بن:تتتاج البحتتتث الع م  ل مه:ّمين من  قتتتد

 قطا ات الصنا ات المخ: فة

 س يل براءات اخ:راع مح ية و المية  

 ماذج أوليّة من من: ات   اريّة, 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشر اال, از

ة  3.3.1 بحةثةيةةةّ تكةوين  رق 

مهتّمة بقضةةةةايا البح  

 العلمّ  "الساخنة"

لةةجةةةةا  عةةلةة  

مسةةةةةةةةةةةةتةةةةةةوى 

الكليةةات تحةةدد 

مةةةةةةةةجةةةةةةةةاالت 

البح  العلم ّ 

"السةةةةةةةةاخنةةة" 

الةةتةة  يةةمةةكةةن 

تةةكةةويةةن  ةةرق 

 بحثية  يها

عدد  توصيات اللجا 

القضايا 

الت  تم 

التعامل 

 معها

عةةدد  الم ةةةةةةةةاريع  -

الت  حرةةل  عليها 

 ةةةذه الفرق وعةةةدد 

األبةةةةحةةةةا  الةةةةتةةةة  

تنتجها والمن ةةةةورة 

 ةةةة  الةةةةمةةةةجةةةةات 

 المرمواة 

 الكليات -

مجل  البحةةة   -

 العلم 

دا رة العااةةات  -

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولي 

 سنويا

توجيةةة  البةةةاحثين إل   3.3.2

ّمة بحّل  األبحا  المهت

لةةةةجةةةةا   ةةةة  

األاسةةةام تكو  

عدد  توصيات اللجا 

القضايا 

عةةةدد الم ةةةةةةةةةاريع  -

واألبةةةةةحةةةةةا  ذات 

 سنويا الكليات -
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 المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشر اال, از

ة     القضةةةةةةةةايةا الملحةّ

الرةةةةةناعات المختلفة، 

وعالميًّا، أو تلك محلّيا 

الةةةةةتةةةةة  تةةةةةتةةةةةعةةةةّر  

الحتيةةةاجةةةات المجتمع 

 المحلّ ّ 

 

مهمتها تحديد 

مةةةةةةةةةةةوااةةةةةةةةةةةع 

إلةةةكةةةتةةةرونةةيةةةة 

واةةةةةةةةةواعةةةةةةةةةد 

بيةةةانةةةات ت عن  

بةةةالقضةةةةةةةةةايةةةا 

ة  ةة   الةةمةةلةةحةةةةّ

الرةةةةةةةنةةاعةات 

الةةمةةخةةتةةلةةفةةةةة، 

ا  مةةةةةةحةةةةةةلةةةةةةيةةةةةةّ

ا، أو  وعةةةالميةةةًّ

تةةةةلةةةةك الةةةةتةةة  

تةةةةةتةةةةةعةةةةةّر  

الحتيةةةةاجةةةةات 

الةةةمةةةجةةةتةةةمةةةع 

 المحلّ ّ 

روابةةةةط عةةةةلةةةة  

واع الجةةةامعةةةة م

 بالمطلو 

الت  تم 

التعامل 

 معها

العااةةة بقضةةةةةةةةايةةا 

الرةةةةةةةةةةةةنةةةةةةاعةةةةةات 

ا  المختلفةةةةة، محليةةةّ

ا  وعةةةةةةةةالةةةةةةةةمةةةةةةةةيةةةةةةةةًّ

واحةةةةةتةةةةةيةةةةةاجةةةةةات 

 المجتمع المحل ّ 

عمةةةادة البحةةة   -

 العلم 

دا رة العااةةات  -

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولية

التعري  ببرام  ربط  3.3.3

األكاديميا بالرةةةةناعة، 

ة،   ة والعةةةةالميةةةّ المحليةةةةّ

واسةةةةةةةتحةةةةدا  روابط 

بهةةةةا عل   ة  تعةريفةيةةةةّ

الةةمةةواةةع اإللةةكةةتةةرونة  

 للجامعة

ن ةةةةةةةةةةةاطةةةةات 

و ةةةةعةةةةالةةةيةةةات 

 وموازنة

ورشةةةةةةةات عمل 

تعّر  ونةةةدوات 

بةةةبةةةرامةةة  ربةةةط 

األكةةةةةاديةةةةةمةةةةةيةةةةا 

بةةةالرةةةةةةةنةةةاعةةةة، 

ة  الةةةةةمةةةةةحةةةةةلةةةةةيةةةةةّ

 والعالميّة

عدد 

الم اركين 

من 

الرناعة 

والمجتمع 

 المحل 

عةدد الم ةةةةةةةةاركين  -

وعةةةدد الفعةةةاليةةةات 

الت  تعّر  ببرام  

ربةةط األكةةةةاديةةمةةيةةةا 

بالرةةناعة، المحليّة 

 والعالميّة

، عمادة الكليات -

البحةة  العلم ، 

دا رة العااةةات 

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولية 

 سنويا

تاج البح   3.3.4 تسةةةةةةةويق ن

العلم     الجةةةةامعةةةة 

من  يةن  لةةةةدى الةمةهةتةمةّ

اطاعات الرةةةةةةناعات 

 المختلفة

 

لجنةةةة  لعمةةةل 

نات  يا ااعدة ب

 شاملة

عقةةةةد معةةةةار  

ونةةةدوات تعّر  

لبحةةةة   بنتةةةةاج ا

العلم  للمهتّمين 

مةةن اةةطةةةةاعةةةات 

الرةةةةةةةةنةةةةاعةةةات 

 المختلفة

ااعدة 

 بيانات

عةةةةدد الةةمةةعةةةةار   -

والةةةنةةةةدوات الةةةتةةة  

تعّر  بنتاج البح  

ّمين  لمهت ل لعلم   ا

مةةةةن اةةةةطةةةةاعةةةةات 

الرةةةةةةةةةةةةنةةةةةةاعةةةةةات 

المختلفةةةة، وأعةةةداد 

 الم اركين  يها 

اةةةةاعةةةةدة بةةةيةةةةانةةةةات  -

 من ورة للرناعة

 الكليات -

البحةةة  عمةةةادة  -

 العلم 

 سنويا

 

 مؤشر األداء الهدف / اال داف االس:را ي ية الرقم

3.4 
ي ر ع مس:وا رسائل الماجس:ير وأطروحات الدك:وراه

زيادة أ داد المنشورات الع ميّة المس: ّة من الرسائل و

 ال امعيّة

 أ داد المنشورات الع ميّة المس: ّة من الرسائل ال امعيّة 

 المنشورة    م الت  المية الى  دد الرسائل  ,سبة األبحاب المس: ة

 ال امعية

  أ داد ط بة الدراستتتتات الع يا المستتتت:فيدين من برامج الدراستتتتات الع يا

 المش:ركة وبرامج ال:بادل األكاديم  وال:شبيك البحث 

 سبة أ داد الط بة    مسار الرسالة إلى أ داد م    مسار الشامل, 

 لمعتتايير األخالقيتتة  نتتد إ تتداد وضتتتتتتتع دليتتل حول اال,:حتتال الع م  وا

  البحوب

 فعيل ,ظا  الكشف  ن السرقات الع مية لط بة الدراسات الع يا  

 
 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشر اال, از

تحةةديةة  التعليمةةات  3.4.1

بما يكفل المسةةةتوى 

العةةال  للرسةةةةةةةةا ةل 

ة وبمةةةا  معيةةةةّ لجةةةةا ا

ت ةةةةةةةكيةةةل لجةةةا  

تةةةةةةةةةةجةةةةةةةةةةمةةةةةةةةةةع 

االاةةةةةتةةةةةراحةةةةةات 

ارارات مجل  

 العمداء

االبةةةةةحةةةةةا  

المسةةتلة من 

الرسةةةةةةةةا ةةل 

الجةةةةامعيةةةة 

 الزيةةةادة     عةةةدد -

األبحا  المسةةةةةةةتلة 

مةةةن الةةةرسةةةةةةةةةةا ةةةل 

الةةةةةةجةةةةةةامةةةةةةعةةةةةةيةةةةةة 

عمةةةادة البحةةة   -

الةةةةةةعةةةةةةلةةةةةةمةةةةةة  

والةةةدراسةةةةةةةةةات 

 العليا

1/1/2021-

1/9/2021 
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 2025 - 2021الخطة االستراتيجية لجامعة اليرموك 

 المخرجات االح:ياجات اال,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشر اال, از

يضةةةةةةةةةمةةةن زيةةةةادة 

المن ورات العلميّة 

ة مةةةن  الةةةمسةةةةةةةةةتةةةلةةةةّ

 الرسا ل الجامعيّة 

الةةةةمةةةةخةةةةتةةةةلةةةةفةةةةة 

 وتدرسها

والمن ةةةورة 

 عالميا

والةةمةةن ةةةةةةةةورة  ة  

الةةةترةةةةةةةةةةنةةةيةةةفةةةات 

 العالمية 

 مجل  العمداء -

 الكليات -

االسةتفادة القروى  3.4.2

مةةةةةةةن بةةةةةةةرامةةةةةة  

لدراسةةةةةةةات العليا  ا

الم ةةةتركة وبرام  

التبةةاد  األكةةاديم  

والت ةةةةةةةبيك البحث  

 إلجةةةةراء الةةةةجةةةةزء

العمل  عل  األاةةل 

مةةةن الةةةرسةةةةةةةةةةا ةةةل 

ة  ةةة   الةةةجةةةةامةةةعةةةيةةةةّ

ة  مختبرات بحثيةةةةّ

 خارج األرد 

 لجا     الكليات 

الةةةةبةةةةحةةةة  عةةةةن 

الةةةةةةةةبةةةةةةةةرامةةةةةةةة  

 الم تركة

ورش ونةةةدوات 

وروابط ت ةةةر  

لةةةةةلةةةةةطةةةةةلةةةةةبةةةةةة 

واألسةةةةةةةةةةةةاتةةةةةةذة 

 الفرص المتاحة

الطلبة الذي 

يةةةةقةةةةومةةةةو  

بعمةةةل كةةةل 

او جزء من 

اعةةةةةةةمةةةةةةةا  

الرسةةةةةةةةا ةةل 

خةةةةةةةةةةةةةةارج 

 الجامعة

عةةدد الطلبةةة الةةذين  -

زء يةةةجةةةرو  الةةةجةةة

العمل  عل  األاةةل 

مةةةن الةةةرسةةةةةةةةةةا ةةةل 

ة  ةةة   الةةةجةةةةامةةةعةةةيةةةةّ

ة  مختبرات بحثيةةةةّ

 خارج الجامعة

عمةةةادة البحةةة   -

 العلم 

 الكليات -

دا رة العااةات  -

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولية

 سنويا

توجيةة  الرسةةةةةةةةا ةل  3.4.3

الجةامعيّةة لمعةالجة 

القضةةايا الملّحة    

الرةةةةةةةةةةةةنةةةةةاعةةةةةات 

ا  المختلفةةةةة، محليةةةةّ

ا، أو تلةةةك  وعةةةالميةةةًّ

الةةةتةةة  تةةةتةةةعةةةّر  

الحةةةةةةتةةةةةةيةةةةةةاجةةةةةات 

 المجتمع المحلّ ّ 

لجا     األاسام 

متهةةةا  تةكةو  مةهة

 تحديد

موااع إلكترونيةةة 

واواعةةد بيةةانةةات 

ت عن  بالقضةةةةةةةايا 

ة  ةةة   الةةةةمةةةةلةةةةحةةةةّ

الرةةةةةةةةةةنةةةةاعةةةات 

ا  المختلفةةة، محليةةّ

ا، أو تلك  يًّ وعالم

الةةتةة  تةةتةةعةةّر  

الحةةةةتةةةةيةةةةاجةةةةات 

 المجتمع المحلّّ    

 توصيات اللجا 

روابةةةةط عةةةةلةةةة  

مواع الجةةةامعةةةة 

 بالمطلو 

 الرسةةةةةةةةا ةةل

الت  تعةةةال  

اضةةةةةةةةةةايةةةةا 

الرةةةةةةةناعة 

مع  والةمةجةتة

 المحل 

عةةةدد الرسةةةةةةةةةا ةةةل  -

الجامعّية المتوجهة 

إل  معالجة القضايا 

ة  ةةةة   الةةةةةمةةةةةلةةةةةحةةةةةّ

الرةةةةةةةةةةةةنةةةةةاعةةةةةات 

ا  المختلفةةةةة، محليةةةّ

ا، أو تلةةةك  وعةةةالميةةةًّ

الةةةتةةة  تةةةتةةةعةةةّر  

الحةةةةةةتةةةةةةيةةةةةةاجةةةةةات 

 المجتمع المحلّ ّ 

 الكليات -

عمةةةادة البحةةة   -

 العلم 

دا رة العااةات  -

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولية

 سنويا

تةةةطةةةويةةةر اةةةةاعةةةةدة  3.4.4

بيةةةانةةةات ل بحةةةا  

الةةةمسةةةةةةةةةتةةةلةةةةة مةةةن 

الرسةةةةا ل الجامعية 

وربةةةةةطةةةةةهةةةةةا مةةةةع 

 الرسا ل

لةةةةجةةةةا  لةةةةربةةةةط 

وبةةةةةةةةرمةةةةةةةةجةةةةةةةة 

األبحا  المسةةتلة 

والةةةةةرسةةةةةةةةةةةا ةةةةل 

 الجامعية

اةةاعةةدة بيةةانةةات 

 شاملة ومعبرة

اةةةةةةةةاعةةةةةةةةدة 

بةةةةةيةةةةةانةةةةةات 

لةةة بةةةحةةةةا  

المسةةتلة من 

الرسةةةةةةةةا ةةل 

 الجامعية

وجود ااعدة بيانات  -

ل بحا  المسةةةةةةةتلة 

مةةةن الةةةرسةةةةةةةةةةا ةةةل 

 الجامعية

عمةةةادة البحةةة   -

 العلم 

 الكليات -

 المكتبة -

1/1/2021-

1/12/2021 

 ةم سنويا

بة  3.4.5 زيادة معر ة طل

لدراسةةةةةةةات العليا  ا

بةةةاالنتحةةةا  العلم  

والةةةةةمةةةةةعةةةةةايةةةةةيةةةةةر 

األخةةااةةيةةةةة عةةنةةةةد 

إعةةةةداد الةةةبةةةحةةةو  

 والرسا ل الجامعية

ت ةةةةةةةكيةةةل لجةةةا  

لةوضةةةةةةةةع دلةيةةةل 

حةو  االنةتةحةةةا  

العلم  والمعايير 

األخاايةةةةة عنةةةد 

 البحو إعداد 

وتةةةةةةةةةةةدريةةةةةةةةةةة  

المحتوى لطلبةةةة 

 الدراسات العليا 

وضةةةةةةةةع دلةةيةةةةل 

حو  االنتحةةةةا  

الةةةةةةعةةةةةةلةةةةةةمةةةةةة  

والةةةةمةةةةعةةةةايةةةةيةةةةر 

األخاايةةةة عنةةةد 

 إعداد البحو 

ورش 

ومحةةاضةةةةةةةرات 

حو  االنتحةةةةا  

الةةةةةةعةةةةةةلةةةةةةمةةةةةة  

والةةةةمةةةةعةةةةايةةةةيةةةةر 

األخاايةةةة عنةةةد 

 إعداد البحو 

حو  دليةةةل 

االنةةةتةةةحةةةا  

الةةةعةةةلةةةمةةة  

معةةةةايير  ل وا

األخةةااةةيةةةة 

عنةةد إعةةداد 

 البحو 

   نسةةةةبة الت ةةةةاب   -

 الرسا ل الجامعية

موليةةةةة دليةةةةل  - شةةةةةةة

لعلم   االنتحةةةةا  ا

والةةةةةمةةةةةعةةةةةايةةةةةيةةةةةر 

األخةةااةةيةةةةة عةةنةةةةد 

 إعداد البحو 

عدد الفعاليات الت   -

تم تنفيةةةذ ةةةا وعةةةدد 

 الم اركين  يها

عمةةةادة البحةةة   -

 العلم 

 الكليات -

 سنويا

 الموارد البشرية واإلدارية :الرئيس الرابع المحور .4
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  و نمية الموارد البشرية و حديث و طوير اإلجراءات اإلداريةإس:قطاب و أ يل  الهدف االس:را ي  :

 (Pl’sمؤشر/ مؤشرات األداء ) الهدف/ األ داف االس:را ي ية الفر ية الرقم

  طوير و أ يل الكادر األكاديم     ال امعة 4.1

 دد أ ضاء  يئة ال:دريس المس:فيدين من دورات  دريبية و,سب:هم  

  الذين حصتتتتتتت وا   ى  رقيات أكاديمية  دد أ ضتتتتتتتاء  يئة ال:دريس

 و,سب:هم

 دد أ ضاء  يئة ال:دريس المنقولين من  ئة إلى أخرا و,سب:هم  

  دد أ ضتتتتاء  يئة ال:دريس الحاصتتتت ين   ى  فري   م     جامعات 

 مرموقة

  دد أ ضتتتتاء  يئة ال:دريس الذين يستتتت:خدموه ال:كنولوجيا    البحث 

 وال:دريس

  الم:ميزين بحثيًا و دريسيًا دد أ ضاء  يئة ال:دريس 

 طوير المخ:برات البحثية وال:دريسية و ق معايير  الية ال ودة  

 دد أ ضاء  يئة ال:دريس المشاركين    مؤ مرات و,دوات   مية  

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المدة الزمنية ال هة المسؤولة  مؤشرات اإل, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم

وضةةةةةةةةةع بةةةرامةةة   4.1.1

تةةةةدريبيةةةةة  عةةةالةةةة 

ألعضةةةةةةةةةاء  ي ةةةة 
التدري  ألستخدام 

تقنيات وأسةةةةةةةاليل 

 مطورة وحديثة

موارد مةةةاليةةةة 

وتةةةةدريةةةةبةةةةيةةةةة 

 م ناسبة

كةةةادر أكةةةاديم  

مؤ ةةل ومةةدر  

يل  عل  أسةةةةةةةةال
الةةةةةةةتةةةةةةةدريةةةةةة  

والةةةةةتةةةةةقةةةةةويةةةةةم 

 الحديثة 

سةةةةةةةمعةةة عةةاليةة 

مع  لةلةجةةةةامةعةةةة 

المحةةا ظةةة عل  

 تحسينها

دورة لكل عضةةو  - تقييم

  ي ة تدري 

 نوا  الر ي  -

مركز االعتمةةةاد  -

 وضما  الجودة
 عمداء الكليات -

 مستمر

وضةةةةةةةع برنةةةةام   4.1.2

تدريب  ألعضةةةةةةاء 

 ةةيةة ةةةةة الةةتةةةةدرية  

السةةتخدام أسةةاليل 

 التقويم الفعالة

موارد مةةةاليةةةة 

وتةةةةدريةةةةبةةةةيةةةةة 

 م ناسبة

كةةةادر أكةةةاديم  

مؤ ةةل ومةةدر  

يل  عل  أسةةةةةةةةال

 التقويم الفعالة

نةةةةظةةةةام عةةةةمةةةةل 
 اداري متطور 

دورة لكل عضةةو  - تقييم

  ي ة تدري 

 نوا  الر ي  -

مركز االعتمةةةاد  -

 وضما  الجودة

 عمداء الكليات -

1/1/2021 

31/12/2022 

وضةةةةةةةةةع بةةةرامةةة   4.1.3

تةةةةدريبيةةةةة مكثفةةةة 

لتحسةةةةةةين مهارات 

 اللغة اإلنجليزية

موارد مةةةاليةةةة 

وتةةةةدريةةةةبةةةةيةةةةة 

 م ناسبة

كةةةادر أكةةةاديم  

اةةوي بةةةةالةةلةةغةةةة 

 االنجليزية

امتحا  

 مستوى

دورة لكل عضةةو  -

  ي ة تدري 

نةةةةا ةةةةل الر ي   -

لةةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةةةةؤو  

 األكاديمية

مركز االعتمةةةاد  -

 وضما  الجودة

 عمداء الكليات -

1/1/2021 

31/12/2022 

التوسةةةةةع    تباد   4.1.4

أعضةةةةةةةةةةاء  ي ةةةة 

الةةةةتةةةةدريةةةة  مةةةةع 

الةةةةةةجةةةةةةامةةةةةةعةةةةةةات 

 المرمواة

اتةةةةةفةةةةةااةةةةةيةةةةةات 

 تعاو 

كةةةادر أكةةةاديم  

عةلةمة  مةؤ ةةةل 

اةةةةةادر عةةةةةلةةةةة  

مواكبةةة التطور 

األكةةةةةاديةةةةةمةةةةة  

 والعلم 

عدد 

 االتفاايات

عدد أعضاء  ي ة  -

 التدري 

ر ي  الجةةامعةةة  -

 عمداء الكليات 

بحةةة   - ل عميةةةةد ا

ا ةةرة الةةعةةلةةمةة ، د

الةةةةةةةعةةةةةةةااةةةةةةةات 

والةةةم ةةةةةةةةةةاريةةةع 

 الدولية

1/1/2021 

31/12/2022 

لعمةةةل  4.1.5 ت ةةةةةةةجيع ا

الةةجةةمةةةةاعةة  بةةيةةن 

أعضةةةةةةةةةةاء  ي ةةةة 

التدري     العمل 

 البحث  والم اريع

الةةةت ةةةةةةةةةجةةةيةةةع 

 والحوا ز

أكةةةاديم  كةةةادر 

 مؤ ل ومتعاو 

عدد أعضاء  ي ة  - العدد

الةةةةةةةةتةةةةةةةةدريةةةةةةةة  

 الم اركين

نةةةةا ةةةةل الر ي   -

لةةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةةةةؤو  

 األكاديمية

 عمداء الكليات  -

بحةةة   - ل عميةةةةد ا

 العلم 

مكتبة الحسةةةةةةين  -

 بن طا 

 مستمر

متحةةةا   4.1.6 جتيةةةةاز ا ا

الكفةةةاءة    اللغةةةة 

العربيةةةةة للمعينين 

 الجدد

كةةةادر أكةةةاديم   عقد امتحا 

اةةوي بةةةةالةةلةةغةةةة 

 العربية

عدد أعضاء  ي ة  - العدد

 التدري 

نةةةةا ةةةةل الر ي   -

لةةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةةةةؤو  

 األكاديمية

 عمداء الكليات -

 الموارد الب رية -

 مستمر
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 المدة الزمنية ال هة المسؤولة  مؤشرات اإل, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم

اسةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةخةةةةةةةدام  4.1.7

كنولوجيةةةةا     ت ل ا

عةةمةةلةةيةةةةة الةةبةةحةةة  

والتدري  من ابل 

أعضةةةةةةةةةةاء  ي ةةةة 

 التدري 

تو ير األجهزة 

والةوسةةةةةةةةةةا ةةةل 

والةةةةةمةةةةةعةةةةةدات 

المناسةةةةةةةبة    

 الوا  المحدد

عمةةةةل دورات 

مةةةةخةةةةترةةةةةةةةةةة 

 ألعضةةةاء  ي ة

 التدري 

إنةةتةةةةاج بةةحةةثةة  

عال  ألعضةةةةاء 

  ي ة التدري 

علء تدريسةةةة  

مخف  لعضةةةو 

  ي ة التدري 

بي ةةةةة تعليميةةةة 

 مميّزة

ترةةني  عالم  

 مميّز للجامعة

ادرة أعضاء 

 ةةةةةةةةيةةةةةةةة ةةةةةةةة 

الةةةةتةةةةدريةةةة  

عةةةةةةةةةةةلةةةةةةةةةةة  

اسةةةةةةةةتةةخةةةةدام 

التكنولوجيةةةا 

 ة  عةمةةلةيةةةة 

الةةةةةةبةةةةةةحةةةةةة  

 والتدري 

دورة لكل عضةةو  -

 ي ةةة تةةدري     

مجا  اسةةةةةةةتخدام 

 التكنولوجيا

الر ي  نةةةةا ةةةةل  -

لةةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةةةةؤو  

 األكاديمية

 عمداء الكليات -

مركز االعتمةةةاد  -

 وضما  الجودة

 مستمر

وضع آلي  الختيار  4.1.8

ا  المتمّيزين بحثيةةة 

ا من  وتةةةةدريسةةةةةةةيةةةة 
أعضةةةةةةةةةاء الهي ةةةة 

 التدريسية

ت ةةةةةةةكيل لجنة 

مةةةةةةةةةن ذوي 

الخبرة لوضةةع 
 اآللي  

اإلنةةتةةهةةةةاء مةةن 

وضةةةةةةةع اآللي  

 ةةةة  الةةةةواةةةة  

 المحدد

منا سةةةةةةة مميّزة 

بين أعضةةةةةةةةةةاء 

 التدري  ي ة 
أنةةتةةةةاج بةةحةةثةة  

 عال 

ترةةني  عالم  

 مميز للجامعة

آليةةةةة تعتمةةةةد 

عل  معةةايير 

داةةةةةةةيةةةةةةةقةةةةةةةة 
 وواضحة 

اإلنتهةةةاء من 

االعةةةةةةةةةةةةةةةداد 

والسرعة    

 التنفيذ

النجا     وضع  -

آلةةةيةةةة  الخةةةتةةةيةةةةار 

ا  المتميّزين بحثيةةةة 

ا من  وتةةدريسةةةةةةةيةة 

أعضةةةةةةةةةاء  ي ةةةة 

 التدري 

 

 

 ر ي  الجامعة -

نةةةةا ةةةةل الر ي   -

لةةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةةةةؤو  

 األكاديمية

بحةةة  - ل  عميةةةةد ا

الةةةةةةعةةةةةةلةةةةةةمةةةةةة  

والةةةةدراسةةةةةةةةةةات 

 العليا

 عمداء الكليات -

مركز االعتمةةةاد  -

 وضما  الجودة

 مستمر

تطوير المختبرات  4.1.9

البحثية والتدريسية  

و ةةةةق مةةةةعةةةةايةةةيةةةر 

االعتماد وضةةةةما  

 الجودة

تو ير وحجز 

الموارد المالية 

 المناسبة 

تو ير الكوادر 

الةةةةب ةةةةةةةةةةريةةةةة 

 المؤ لة

االلةةةةةةةةةتةةةةةةةةةزام 

بةةةةةةةالةةةةةةةواةةةةةةة  
 المحدد 

إنةةتةةةةاج بةةحةةثةة  

ألعضةةةةاء عال  

  ي ة التدري 

بي ةةةةة تعليميةةةة 

 مميزة

ترةةني  عالم  

 مميّز

وجود دراسة 

ومةةقةةةةارنةةةات 

مةةةرجةةةعةةةيةةةة 

خةةةةةاصةةةةةةةةةةةة 

بةةةةالمختبرات 

الةةةبةةةحةةةثةةةيةةةةة 

 والتدريسية

وجود اةةا مةةة 
بةةةةالمختبرات 

الت  تحتةةةةاج 

 إل  تطوير

وجود اةةا مةةة 

بةةةة سةةةةةةةةةةمةةةاء 

األجةةةةةةهةةةةةةزة 

والةةةمةةةعةةةدات 

الةةةةةةةواجةةةةةةةل 

تو ر ةةةةا    

 كل مختبر

عةةةدد المختبرات  -

البحثية التدريسية 

لت  تّم تهي تهةةةةا ا

لخةةةدمةةةة العمليةةةة 

الةةةةتةةةةدريسةةةةةةةةةةيةةةةة 

والبحثيةةة مقةةارنةة 

بةةةةالةةعةةةةدد الةةكةةلةة  

 للمختبرات

نةةةةا ةةةةل الر ي   -

لةةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةةةةؤو  

 األكاديمية

بحةةة   - ل عميةةةةد ا

الةةةةةةعةةةةةةلةةةةةةمةةةةةة  

والةةةةدراسةةةةةةةةةةات 

 العليا

 عمداء الكليات -

مركز االعتمةةةاد  -

 وضما  الجودة

 مستمر

 

  



 
 

14 | P a g e                                                                                                                                                                              
 

 2025 - 2021الخطة االستراتيجية لجامعة اليرموك 
 

 (Pl’sاألداء )مؤشر/ مؤشرات  الهدف/ األ داف االس:را ي ية الفر ية الرقم

 اس:قطاب الكفاءات األكاديمية المميّزة 4.2

 دد أ ضاء  يئة ال:دريس غير األرد,يين و,سب:هم  

 دد أ ضاء  يئة ال:دريس غير األرد,يين من جامعات مرموقة  

 دد المبعوثين    كا ة الك يات ,سبة إلى المخطط له  

  من جامعات  دد أ ضاء  يئة ال:دريس األرد,يين الذين  م اس:قطابهم

 مرموقة

  تتدد الكفتتاءات األكتتاديميتتة والع ميتتة ال:   ّم  عيينهتتا من دول اق يميتتة 

 و المية مقار,ة بالشواغر الم:و رة

  دد الط بة األرد,يين الُمس:قطبين كمبعوثين و م   ى مقا د الدراسة 

    جامعات مرموقة

  

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشر اإل, از أدوات القياس المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية  الرقم

اعةةةةةداد دراسةةةةةةةةةةةة  4.2.1

ووضةةةع خطة اوى 

ب ةةةةةةةريةةةة لتحةةةديةةةد 

االحتياجات الفعلية 

من أعضةةةةةةةاء  ي ة 

 التدري 

نةةةا ةةةل الر ي   - إنجار الخطة - خطة منجزة خطة مناسبة تعيين لجنة

لةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةةةةؤو  

 اإلدارية

 عمداء الكليات -

الةةمةةوارد دا ةةرة  -

 الب رية

 مستمر

استقطا  االردنيين  4.2.4

عل  مقاعد الدراسة 

 ةةة  الةةةجةةةةامةةةعةةةات 

 المرمواة لابتعا 

اسةةةةةةةةةةتةةةةقةةةةطةةةةا   تعيين لجنة

االردنةةةةةةةيةةةةةةةيةةةةةةةن 

 المتميزين

عةةةدد االردنيين  - العدد

 المستقطبين

 ر اسة الجامعة -

 عمداء الكليات -

 مستمر

اسةةةةةتقطا  كفاءات  4.2.5

علميةةةة وأكةةةاديميةةةة 

من خةةارج المملكةةة 
خا  التبةةةةاد  من 

األكاديم  أو أساتذة 

 زا رين

اسةةةةةةةةةةتةةةةقةةةةطةةةةا   -

الكفاءات حسةةةةةل 

 الحاجة
وضةةةةةةةع أسةةةةةة   -

ومعايير واضحة 

 لاستقطا 

إبرام اتفةةةةاايةةةات  -

تةةةةةةعةةةةةةاو  مةةةةةع 

مؤسةةسةةات علمية 

 دولية مرمواة

يتم التعةةااةةد بنةةاء   -

عل  مقابات مع 

 لجا  متخررة

أعضةةةةةةةةةاء  ي ةةةة  -

تةةةةةدريةةةةة  ذوي 

مهةةةةارات علميةةةةة 
 وعملية عالمية

إنةةةتةةةةاج بةةةحةةةثةةة   -

ا  وعلم  مميز كم 

 ونوع ا 

تمويةةةةل خةةةةارج   -

 للم اريع البحثية

الةةترةةةةةةةةةنةةيةةفةةةةات  -

 العالمية للجامعة

وجةةود آلةةيةةةة 

واضةةةةةةةةةةحةةةةة 

الةةةةعةةةةمةةةةلةةةةيةةةة 
 االستقطا 

اواعد بيانات 

عةةةةن تةةةةلةةةةك 

المؤسةةةسةةةات 

 العلمية

تو ر شةوا ر 

وعةةةةةةةةةةةةةةةةلء 

 تدريس 

آلية للتواصل 

مع كفةةةةاءات 

إاةةةةلةةةةيةةةةمةةةةيةةةةة 
 وعالمية

اسةةةةةةةةةتةةةقةةةطةةةةا   -

اسةةةةةاتذة زا رين 

مةةةةةةن خةةةةةةارج 

 األرد  

عليمات وضةةةع ت -

تزيةد من  رص 

اسةةةةةةةةةتةةةقةةةطةةةةا  

األسةةةةةةةةةةةةةةاتةةةةةةةذة 

 الزا رين

 مجل  العمداء -

 عمداء الكليات -

مركز االعتمةةاد  -

 وضما  الجودة

دا رة العااةةات  -

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولية

دا ةةرة الةةمةةوارد  -

 الب رية

 مستمر

 

 (Pl’sمؤشر/ مؤشرات األداء ) الهدف/ األ داف االس:را ي ية الفر ية الرقم

4.3 
إ ادة النظر بهيك ة الوحدات    إجراء دراستتتات حول 

 ال امعة ومرا قها بشكل دوري

 دليل وصف ل وظائف األكاديمية 

 يكل  نظيم  محدب    ال امعة  

 دليل وصف الوظائف اإلدارية ُمحدب 

 ا الوظيف  ل عام ين    ال امعة,سبة الرض 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية  الرقم
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشر اإل, از

إعداد دليل وصةةة   4.3.1

لةةةةةةةلةةةةةةةو ةةةةةةةا ةةةةةةة  

 األكاديمية

لةةةجةةةنةةةةة إلعةةةةداد 

 الدليل

دليل  دليل معتمد

 مناسل

نةةةا ةةةل الر ي   - دليل معتمد -

لةةةةةةةل ةةةةةةةةةةةةةةؤو  

 ت كاديمية

 عمداء الكليات -

دا ةةرة الةةمةةوارد  -

 الب رية 

ميةةةة  - ن ت ل دا رة ا

 والتخطيط

 مستمر
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 المحور المال  واالس:ثمار: الخامسالمحور الرئيس  .5

 زيادة الموارد المالية ال:شغي ية وغير ال:شغي يةل و رشيد النفقات ال ارية والرأسمالية.الهدف االس:را يح :    

 (Pl’sمؤشر/ مؤشرات األداء ) الهدف/ األ داف االس:را ي ية الفر ية الرقم

 ال:شغي ية ل  امعةزيادة االيرادات المالية  5.1

 اس:حدات وحدة ال:سويق الخارج  ل برامج الدولية 

   استتت:حداب وطرر برامج جديدة  ركز   ى البرامج الرقمية وال:    ب

 حاجة السو  المح   واالق يم 

  ا ادة  ا يل البرامج الراكدة واستتتتتتت:بدالها ببرامج  :ناستتتتتتت  واالطار

 الوطن  ل مؤ الت وال:نمية المس:دامة

  الزيادة    ح م ايرادات الرسو  ال امعية,سبة 

 سبة الزيادة    ح م الشراكات األكاديمية الخارجية, 

 سبة الزيادة    دخل المراكز    ال امعة, 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية  الرقم
أدوات 

 القياس
 الزمنيةالمدة  ال هة المسؤولة مؤشرات اإل, از

5.1.2 

 

 

 

اسةةةةةتحدا  وطر  

برام  جديدة تركز 

عةةةلةةة  الةةةبةةةرامةةة  

الرامية والت  تلب  

حةةةةاجةةةةة السةةةةةةةةوق 

 المحل  و االاليم 

تةةةةو ةةةةر كةةةةوادر 

ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةة 

 متخررة

تو ير بنية تحتية 

 تقنية داعمة

 

الةةةةةةةبةةةةةةةرامةةةةةةة    -

 المستحدةة

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  -

 البرام 

خةةمسةةةةةةةةةةة بةةرامة   -

سةةةةةةةنويةةةةة لكةةةا ةةةة 

الةةةةمسةةةةةةةةةةتةةةةويةةةةات 

 الجامعية

 الكليات -

والةةةةةمةةةةةراكةةةةةز  -

 العلمية

مركز االعتماد  -

 وضما  الجودة

 مستمر

5.1.3 

 

اعةةةةادة تةةةةا ةةةةيةةةةل 

الةةبةةرامةة  الةةراكةةةدة 

واسةةةتبدالها ببرام  

تتناسةةةةةةةل واالطار 

الوطن  للمؤ ات 
 والتنمية المستدامة

تةةةةو ةةةةر كةةةةوادر 

ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةة 

 متخررة

تو ير بنية تحتية 

 تقنية داعمة

الةةةةةةةبةةةةةةةرامةةةةةةة  

 المستحدةة

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد 

الةةةةبةةةةرامةةةة  

 المستحدةة

 الكليات - برنامجين سنويا -

الةةةةةةمةةةةةةراكةةةةةةز  -

 العلمية

مركز االعتماد  -

 وضما  الجودة

 مستمر

5.1.4 

 

بة الزيادة     نسةةةةةةة

حةةةةجةةةةم ايةةةةرادات 

 الرسوم الجامعية

تةةةةو ةةةةر كةةةةوادر 

 ب رية كا ية 

تو ير بنية تحتية 

 تقنية 

زيادة المسةةا مة 

 ةةةةة  ايةةةةةرادات 

 الجامعة الكلية 

الةةةنسةةةةةةةةةبةةةة 

 المؤية
 الكليات - % سنويا3 -

الةةةةةةمةةةةةةراكةةةةةةز  -

 العلمية 

دتةة ةةرة الةةقةةبةةو   -

 والتسجيل 

دا رة العااات  -

 الخارجية

 مستمر

بة الزيادة     5.1.5 نسةةةةةةة

حجم ال ةةةةةةةراكةةات 
األكةةةةةةاديةةةةةةمةةةةةةيةةةةةةة 

 الخارجية

ايجاد مؤسةةسةةات 

اكاديمية مرمواة 
لةةةةلةةةةت ةةةةةةةةةةبةةةةيةةةةك 

 االكاديم 

 الكليات - شراكتين  - العدد شراكات جديدة

الةةةةةةمةةةةةةراكةةةةةةز  -

 العلمية 

دتةة ةةرة الةةقةةبةةو   -

 والتسجيل 

دا رة العااات  -

 الخارجية

 مستمر
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 (Pl’sمؤشر/ مؤشرات األداء ) الهدف/ األ داف االس:را ي ية الفر ية الرقم

 زيادة االيرادات المالية غير ال:شغي ية ل  امعة 5.2

  ستتتتتتتبة زيادة االيراد الم:حصتتتتتتتل من  فعيل الشتتتتتتتراكة بين ال امعة,

 والمؤسسات العامة والخاصة المح ية والدولية

  من كوادر ك ية الط ,سبة زيادة ايرادات ال امعة 

 سبة زيادة ايرادات ال امعة من المشاريع االس:ثمارية, 

 سبة زيادة ايرادات ال امعة من مشاريع الطاقة الم: ددة, 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية  الرقم 
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اإل, از

نسةةةبة زيادة االيراد  5.2.1

من  الةمةتةحرةةةةةةةةةةل 

تفعيل ال ةةةراكة بين 

الةةةةةةةةجةةةةةةةةامةةةةةةةةعةةةةةةةة 

والمؤسسات العامة 

والخاصةةةةةة المحلية 

 والدولية

تةةةةةو ةةةةةر كةةةةةوادر 

 ب رية كا ية

تسةةةةةةةويق البنيةةةة 

 التحتية للجامعة

شةةةةةةةراكةةةات 

 جديدة 

عةةةةةةةدد مةةةةةةةن  - العدد

ال ةةةةةةةةةةراكةةةات 

الفرديةةةة وعل  

مسةةةةةةةةةةةةةتةةةةةةةوى 

 الجامعة

 أعضاء  ي ة التدري  -

 الكليات  -

 العلميةالمراكز  -

 العااات الخارجية -

 مستمر

نسبة زيادة ايرادات  5.2.2

الجامعة من كوادر 

 كلية الطل

تةةةةةو ةةةةةر كةةةةةوادر 

ب ةةةةةةةةةةةةةةةةةةريةةةةةةةةةةةة 

 متخررة 

الةةةةكةةةةفةةةةاءة  ةةةة  

 استغا  المبان 

عةةةةةةيةةةةةةادات 

 اختراص 

عةةةدد عيةةةادات  - إحرا ية

 اإلختراص 

 ادارة الجامعة -

 كلية الطل -

دا ةةةرة الةةةهةةةنةةةةدسةةةةةةةةةةة  -

 والريانة

 دا رة الخدمات  -

 مستمر

نسبة زيادة ايرادات  5.2.3
الةةةةجةةةةامةةةةعةةةةة مةةةةن 

الةةةةةةةم ةةةةةةةةةةةةةاريةةةةةةةع 

 االستثمارية  

 

تحسةةةين مسةةةتوى 
الرةةةةيانة الدورية 

واعةةةةادة تةةةةا ةيةةةل 

مبةةةان  الجةةةامعةةةة 

 االستثمارية 

تسةةةةةةةويق مرا ق 

الةةةةةةةجةةةةةةةامةةةةةةعةةةةةةة 

 االستثمارية

عةةةةةةةةقةةةةةةةةود  
 استثمارية

زيةةةةادة االيراد  - إحرا ية

االستثماري   

 % سنويات5

 الكليات  -

 المراكز العلمية -

مةةةةركةةةةز االعةةةةتةةةةمةةةةاد  -

 وضما  الجودة

 مستمر

 

  البنيــة ال:ح:يـــة :الر ئيس السادس المحور .6

  حسين و طوير البيئة ال امعية والبنية ال:ح:ية وصيا,ة مرا ق ال امعة و ق أ ضل المعايير الهندسية.الهدف االس:را يح :   

 (Pl’sمؤشر/ مؤشرات األداء ) الهدف/ األ داف االس:را ي ية الفر ية الرقم

6.2 
إ تتادة  تتأ يتتل البنيتتة ال:ح:يتتة لكتتا تتة مرا ق ومبتتا,  

 ال امعة

  دد القا ات ال:دريستتتية ال:   ّم  زويد ا بال:قنيات الحديثة والوستتتائل 

 ال:كنولوجية

 دد القا ات الذكية ال:   ّم اس:حداثها مقار,ة بالمخطط له  

   ,دد الوحدات الصتتتتتحية ال:   ّم استتتتت:بدال البنية ال:ح:ية لها    مبا 

 معةال ا

 دد المقاصف ال:   ّم  حسين مس:وا الخدمات لها  

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 ال هة المسؤولة مؤشر اإل, از

المدة 

 الزمنية

تةةةةحةةةةديةةةة  الةةةةقةةةةاعةةةةات  6.2.1

ية    الجامعة  التدريسةةةةةةة
وتزويةةةةد ةةةةا بةةةةالتقنيةةةات 

الحةةةةديثةةةةة والوسةةةةةةةةةةا ةةةل 

 التكنولوجية

تةةةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةر 

مخررات مالية 
 كا ية

البةةدء بتنفيةةذ  ةةذا 

من  عمةةةةل ضةةةةةةة ل ا

جةةةةدو  زمةةةةنةةةة  

 واضح

اةةةةةةاعةةةةةةات 

ية  تدريسةةةةةةة
مةةةةةحةةةةةدةةةةةة 

ومةةةجةةةهةةةزة 

بالوسةةةةةةةا ل 

 التعليمية

عدد القاعات  - إحرا ية

الةةةةةتةةةةة  تةةةةةّم 

 تحديثها

 الكليات -

 دا رة الخدمات العامة -

دا ةةةةرة الةةةةهةةةةنةةةةدسةةةةةةةةةةة  -

 والريانة واإلنتاج

دا ةةرة الةةم ةةةةةةةةتةةريةةةات  -

 واللوازم

 مستمر

إن اء ااعة تدريسية ذكية  6.2.2

   كةةل كليةةة من كليةةات 

الجةةةةامعةةةةة تكو  مزودة 

بةةةالسةةةةةةةبورة اإللكترونيةةة 

واإلنترن  ووسةةةةا ل تعلم 

تةفةةةةاعةلةيةةةةة مةن مةوازنةةةة 

 الجامعة

تو يرمخررات 

 مالية كا ية 

تنفيةةذ الم ةةةةةةةروع 

ضةةةةةةةةمةةن جةةةةدو  

 زمن  واضح

اةاعةة ذكية 

واحةةةدة    

 كل كلية

عدد القاعات  - إحرا ية

الةةةةةةذكةةةةةةيةةةةةةة 

 الجا زة

 الكليات -

 دا رة الخدمات العامة -

دا ةةةةرة الةةةةهةةةةنةةةةدسةةةةةةةةةةة  -

 والريانة واإلنتاج

دا ةةرة الةةم ةةةةةةةةتةةريةةةات  -

 واللوازم

 مستمر
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 المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 ال هة المسؤولة مؤشر اإل, از

المدة 

 الزمنية

إجراء صةةةةةةةيةةانةةة عةةامةةة  6.2.3

 للقاعات الرفية

تو ر مخررات 

 مالية كا ية

البدء بتنفيذ العمل 

ضةةةةةةةةمةةن جةةةةدو  

 زمن  واضح

اةةةةةةاعةةةةةةات 

صةةةةةةةةةفةةةيةةةة 

اياسةةةةية    

(10 )

كةةةةةلةةةةةيةةةةةات 
ومةةةةةركةةةةةز 

 اللغات

% مةةةةةن 20 - إحرا ية

المبةةةةان     

 كل عام

 الكليات -

 دا رة الخدمات العامة -

دا ةةةةرة الةةةةهةةةةنةةةةدسةةةةةةةةةةة  -

 والريانة واإلنتاج

دا ةةرة الةةم ةةةةةةةةتةةريةةةات  -

 واللوازم

 مستمر

اسةةةتحدا  ااعات صةةةفية  6.2.4

وتةةةةزويةةةةد ةةةةا بةةةةاألةةةةةا  

واألجةةةهةةةزة والةةةمةةةعةةةدات 

 الازمة

تةةةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةر 

مخررات مالية 

 كا ية

الةةبةةةةدء بةةتةةةنةةةفةةةيةةةةذ 

الم ةةةروع ضةةةمن 

 جدو  زم  محدد

اةةةةةةاعةةةةةةات 

صةةةةةةةةةفةةةيةةةة 

جهزة  مـةةةةةةةةة 

بةةةةةاألةةةةةةا  

واألجةةهةةزة 

 الازمة

عدد القاعات  - إحرا ية

الةةةةةتةةةةة  تةةةةةّم 

تةةةةزويةةةةد ةةةةا 

بةةةةةةةاألةةةةةةةةا  

 واألجهزة

 الكليات -

 دا رة الخدمات العامة -

دا ةةةةرة الةةةةهةةةةنةةةةدسةةةةةةةةةةة  -

 والريانة واإلنتاج

دا ةةرة الةةم ةةةةةةةةتةةريةةةات  -

 واللوازم

 مستمر

قاعات  6.2.5 تحدي  وتجهيز ال

لذكية باألةا  واألجهزة  ا

 والمعدات الازمة ضةةمن

 المواصفات المطلوبة

تةةةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةر 

مخررات مالية 

 كا ية

اةاعةة ذكية 

واحةةةدة    

كةةةل كليةةةة، 

باإلضةةةةةةا ة 

إل  مركز 

 اللغات 

% مةةةةةن 25 - إحرا ية

القةةاعةةات    

 كل عام

 الكليات -

 دا رة الخدمات العامة -

دا ةةةةرة الةةةةهةةةةنةةةةدسةةةةةةةةةةة  -

 والريانة واإلنتاج

دا ةةرة الةةم ةةةةةةةةتةةريةةةات  -

 واللوازم

 مستمر

صيانة الوحدات الرحية  6.2.6

مةةبةةةةانةة  الةةجةةةةامةةعةةةة  ةة  

واسةةةةةةةتبدا  البنية التحتية 

 لها

تو ر مخررات 

 مالية كا ية

البدء بتنفيذ العمل 

ضةةةةةةةةمةةن جةةةةدو  

 زمن  واضح

مةةةةةةرا ةةةةةةق 

جةةةةامةةعةةيةةةة 

 نظيفة

 

% مةةةةةع 10 - إحرا ية

نهةةةايةةةة عةةةام 

2021  

% للمةةدة 90 -

 المتبقية

 الكليات -

 دا رة الخدمات العامة -

دا ةةةةرة الةةةةهةةةةنةةةةدسةةةةةةةةةةة  -

 والريانة واإلنتاج

دا ةةرة الةةم ةةةةةةةةتةةريةةةات  -

 واللوازم

 مستمر

إجراء صةةةةةةةيةةانةةة دوريةةة  6.2.7

للمرا ق الرةةةةةةةحيةةةة بعةةد 

 نهاية كل  رل دراس 

تةةةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةر 

مخررات مالية 

 كا ية

البدء بتنفيذ العمل 

ضةةةةةةةةمةةن جةةةةدو  

 زمن  واضح

الةةةمةةةرا ةةةق 

 الرحية 

عدد المرا ق  - إحرا ية

الرةةةةةةةةحةةيةةةة 

الةتة  أجةري 

صةةةةةةةيانة لها 

إل  مجموعة 

الةةةةةمةةةةةرا ةةةةق 

 الرحية

 الكليات -

 العامةدا رة الخدمات  -

دا ةةةةرة الةةةةهةةةةنةةةةدسةةةةةةةةةةة  -

 والريانة واإلنتاج

دا ةةرة الةةم ةةةةةةةةتةةريةةةات  -

 واللوازم

 مستمر

إجراء الرةةةةةةيانة الازمة  6.2.8

لةةمةةبةةنةة  الةةجةةمةةنةةةةازيةةوم 

وتةةةةجةةةةهةةةةيةةةةزه بةةةةاألةةةةةا  

واألجةةةهةةةزة والةةةمةةةعةةةدات 

 الازمة

تةةةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةر 

مخررات مالية 

 كا ية

البدء بتنفيذ العمل 

ضةةةةةةةةمةةن جةةةةدو  

 زمن  واضح

الةةةةمةةةبةةةنةةة  

بةةةةةحةةةةةالةةةةةة 

منةةةاسةةةةةةةبةةةة 

ومةةةظةةةهةةةر 

 مناسل

عةةةةدد مرات  - إحرا ية

إجةةةةةةةةةةةةةةةةةراء 

 الريانة

 الكليات -

 دا رة الخدمات العامة -

دا رة الهندسة واالنتاج  -

 والريانة

دا ةةرة الةةم ةةةةةةةةتةةريةةةات  -

 واللوازم

 مستمر

ت ةةغيل مقاصةة  الجامعة  6.2.9

وتةةحسةةةةةةةةيةةن مسةةةةةةةةتةةوى 

الةةةخةةةةدمةةةةات الةةةمةةةقةةةدمةةةة 

بةةاالشةةةةةةةترا  مع القطةةاع 

 الخاص

تةةةةةةةةةةةو ةةةةةةةةةةةيةةةةةةةةةةةر 

مخررات مالية 

 كا ية

البدء بتنفيذ العمل 

جةةةةدو  ضةةةةةةةةمةةن 

 زمن  واضح

مقةاصةةةةةة  

منةةةاسةةةةةةةبةةةة 

تةةةةةةةةةةقةةةةةةةةةةدم 

خةةةةةدمةةةةةات 

طةةةةةةةةعةةةةةةةةام 

وشةةةةةةةةةرا  

بةةة سةةةةةةةعةةار 

 مناسبة

مةةةةةطةةةةةاعةةةةةم  - إحرا ية

عةةةةةةامةةةةةةلةةةةةةة 

بةةمسةةةةةةةةتةةوى 

مةةةةةةةمةةةةةةةيةةةةةةةز 

موزعةةةةة    

الةةةةجةةةةامةةةعةةةة 

)تةةةةةقةةةةةيةةةةةيةةةةةم 

 خارج (

 الكليات -

 دا رة الخدمات العامة -

دا ةةةةرة الةةةةهةةةةنةةةةدسةةةةةةةةةةة  -

 والريانة واإلنتاج

دا ةةرة الةةم ةةةةةةةةتةةريةةةات  -

 واللوازم

 صندوق األستثمار -

 مستمر
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 المسؤولية الم :معية والعالقات الخارجية: سابعالمحور الرئيس ال .7

 عزيز المسؤولية الم :معية من اجل االسها     ال:نمية المس:دامةل واالس:ثمار األمثل ل :عاوه والشراكات : الهدف االس:را ي  

 .داخ يا وخارجيا

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلس:را ي ية الفر ية الرقم

7.1 
 عزيز العالقتتتات اإلي تتتابيتتتة مع الم :مع المح   

 ومؤسسا ه المد,ية

  دد النشتتتاطات والفعاليات الم :معية ال:   نظمها ال امعة او  شتتتارك 

  يها

 مقدار اال,فا    ى خدمة الم :مع و,سب:ه من المواز,ة 

 دد ال هات المس:فيدة من االس:شارات ال:   نفذ ا ال امعة  

  المح   المستتتتتتت:فيدين من الدورات ال:دريبية ال:   دد ابناء الم :مع

  نفذ ا ال امعة

  دد المستتتتتتت:فيدين من الخدمات الم ا,ية ال:   قدمها ال امعة البناء 

 الم :مع المح  

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از أدوات القياس المخرجات  االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم

اعةةةةةةداد خةةةةةةطةةةةةةة  7.1.6

بةةةةةةةةةالةةةةةةةةةنةةةةةةةةةدوات 

والةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةرات 

وورش الةةةةعةةةةمةةةةل 

الةةةةةةةتةةةةةةةوعةةةةةةةويةةةةةةةة 

والتطويريةةةةة، الت  
تةةنةةفةةةةذ ةةةةا جةةهةةةات 

وشةةةةةخرةةةةةيات من 

محل   ل مع ا مجت ل ا

ويستفيد منها الطلبة 

وأبةةنةةةةاء الةةمةةجةةتةمةع 

 المحل 

ت ةةةةةةةكيل لجنة 

العةةداد الخطةةة 

 التفريلية

وجود خطة سنوية 

لةةلةةمةةحةةةةاضةةةةةةةةرات 

والنةةةدوات وورش 

 العمل

سةةةةةةةنويةةةة تقةةةارير 

حةةو  الةةمةةنةةجةزات 
وعدد الم ةةةةاركين 

   كةةةل ن ةةةةةةةةةةاط 

والرةةةةةةةةةةعةةةوبةةةات 

والةةةةةتةةةةةحةةةةةديةةةةةات 

 وارص النجا 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  - إحرا ية

المحاضةةةةةةرات 

الةةةةةةةةةنةةةةةةةةةدوات 

وورش العمةةل 

الت  يتم عملها 

 سنويا

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  -

الم اركين من 

الةةةةمةةةةجةةةةتةةةةمةةةةع 

 المحل 

نسةةةةةةةبةة التنوع  -

    االبرام 

عمادة شةةةةةةةؤو   -

 الطلبة

دا رة العااةةات  -

 العامة

لجا  الن اطات  -

 يات   الكل

مكتبة الحسةةةةةين  -

 بن طا 

 مستمر

اعةةةةةةداد خةةةةةةطةةةةةةة  7.1.8

لمسةةةةةةا مة الجامعة 

 ةةةةةةة  احةةةةةةةيةةةةةةةاء 

االحتفةةةاالت ل يةةةام 
الةةعةةةةالةةمةةيةةةةة داخةةةل 

وخةةارج الجةةامعةةة، 

والةةةةعةةةةمةةةةل عةةةةلةةة  

مةةتةةةةابةةعةةتةةهةةةةا  )يةةوم 

المرأة، يوم حقوق 

اإلنسةةةةةةةةةةةا ، يةةةةوم 

منةةا ضةةةةةةةةة العن  

ضةةةةةةةةد المرأة، يوم 

 الاج ين،   ( 

)تحقيق مسةةةةةةةةا مة 

للجامعة للعمل نحو 
أ ةةةةدا  الةةتةةنةةمةةيةةةة 

الةةةةةمسةةةةةةةةةةةتةةةةةدامةةةةةة 

(SDGs)) 

ت ةةةةةةةكيل لجنة 

العةةداد الخطةةة 

 ومتابعتها

تةةةخرةةةةةةةةةيةةص 
 موازنة

وجةةةةةود خةةةةةطةةةةةة 

معتمةةةةدة ومعلنةةةة 

لةةةةةاحةةةةةتةةةةةفةةةةةاالت 

 والمناسبات
تقارير نها يو لكل 

 ن اط

عةةةةةدد األيةةةةةام  - إحرا ية

العةةةالميةةةة الت  

تم االحتفةةةةا   ي

 بها 

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  -

الم ةةةارك  من 

الةةةةةةةةفةةةةةةةة ةةةةةةةةات 

المسةةةتهد ة من 

داخل الجامعة 

ومن المجتمع 

 المحل 

 مركز المرأة -

 مركز الاج ين -

لجا  الن ةةةةةةةاط  -

    الكليات

دا رة العااةةات  -

 العامة

 مستمر

اعداد خطة سةةةةنوية  7.1.9

لتقةةةةديم الخةةةةدمةةةات 

الطبيةةةةة المجةةةةانيةةةة 

وعقد االيام الطبية 

   خدمة المجتماع 

لعمةةةل  لمحل ، وا ا

عةةةلةةة  تةةةنةةةفةةةيةةةةذ ةةةةا 

 ومتابعتها

تةةةخرةةةةةةةةةيةةص 

موازنة سةةةنوية 

لةةةةلةةةةخةةةةدمةةةةات 

 الرحية

وجود خطة لتقديم 

الخةةدمةةات الطبيةةة 

 والرحية

تةةو ةةر سةةةةةةةةجةةات 

طبية للمسةةةةةةتفيدين 

 ومتابعتها

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  - إحرا ية

المسةتفيدين من 

  ذه الخدمات

تنوع الخدمات  -

 المقدمة

 كلية الطل -

 كلية الريدلة -

الةةةةةةةمةةةةةةةركةةةةةةةز  -

 الرح 

دا رة العااةةات  -

 العامة

 مستمر
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 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از أدوات القياس المخرجات  االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم

دعةةم احةةتةةيةةةةاجةةةات  7.1.10

محل   ل مع ا مجت ل ا

 التنموية 

أسةةةةةةة  خةدمةة 

الةةةةمةةةةجةةةةتةةةةمةةةةع 

 المحل  

تفعيل م ةةاركة 

أعضةةةةةةاء  ي ة 

الةتةةةةدرية     

مةةةةجةةةةا  دعةةةةم 

احةةةةتةةةةيةةةةاجةةةةات 

الةةةةمةةةةجةةةةتةةةةمةةةةع 

الةةةةةمةةةةةحةةةةةلةةةةة  

 وتوةيقها

وجةةةود تةةةقةةةةاريةةةر 

سةةةةةةةةنةةويةةةةة تةةبةةيةةن 

الفعةةاليةةات المنفةةذة 

    كل كلية

وةةةةةا ةةةةق تةةةةبةةةةيةةةةن 

الفعةةاليةةات المنفةةذة 

من ابل أعضةةةةةةةاء 

  ي ة التدري 

عاليات  - إحرا ية عدد الف

 المنفذة 

عدد المسفيدين  -

 من الخدمات

عدد الم ةةاريع  -

الم ةةةةةتركة مع 

الةةةةمةةةةجةةةةتةةةةمةةةةع 

الةةةةةمةةةةةحةةةةةلةةةةة  

 والمدعومة

 الكليات -

دا رة العااةةات  -

 العامة

مركز االعتمةاد  -

 وضما  الجودة

دا رة العااةةات  -

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولية

ملكةةةة  - ل مركز ا

 رانيا

 مستمر

تةةةعةةةزيةةةز الةةةعةةةمةةةل  7.1.15

 التطوع 

تةةةةعةةةةلةةةةيةةةةمةةةةات 

ومةةةةةةةنةةةةةةةا ةةةةةةةع 
واضةةحة للعمل 

 التطوع 

تةةفةةعةةيةةةةل الةةعةةمةةةل 

التطوع  وخةةدمةةة 
الةةمةةجةةتةةمةةع ورو  

 المبادرة

كميةةة ونوعيةة 

االعةةةةةةةةمةةةةةةةةا  
 التطوعية

عةةدد االعمةةا   -

التطوعيةةةةة من 

اةةةبةةةةل طةةةوااةةةم 

الةةةةةجةةةةةامةةةةةعةةةةةة 

)أعضةةةةاء  ي ة 

تةةةةةةةةةةدريةةةةةةةةةة  

وطةةةةةةةةةةةةةةةةةةا  

 وعاملين(

تنوع االعمةةا   -

التطوعية )كل 

سةةةةةةةنةةة نوعةةا  

جةةةديةةةدا  عل  

 االال(

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  -

 الم اركين

 مركز الاج ين -

 مركز المرأة -

ملكةةةة  - ل مركز ا

 رانيا

دا رة العااةةات  -

 العامة

كةةةا ةةةة الكليةةةات  -

)أعضةةةةةةاء  ي ة 

الةةةةةةةتةةةةةةةدريةةةةةة  

والةةةةةةطةةةةةةلةةةةةةبةةةةةة 

 والعاملين(

 مستمر

عمل  عاليات بحثية  7.1.16

وخةةةةةدمةةةةةيةةةةةة مةةةةةع 

 المجتمع المحل 

تةةةةةةفةةةةةةعةةةةةةيةةةةةةل 

واسةةةةةةةةةتةةةغةةةا  

الةةةةةةمةةةةةةراكةةةةةةز 

 والكراس 

بةةةةنةةةةاء الةةةةقةةةةدرات 

 واالمكانيات

عةةدد االبحةةا   - إحرا ية

 الم تركة

الةةةةةةةةةنةةةةةةةةةدوات  -

والةةةةةبةةةةةرامةةةةة  

 التدريبية

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  -

اسةةةةةةةتطاعةات 

الرأي لقضةةةةايا 

الةةةةمةةةةجةةةةتةةةةمةةةةع 

 الساخنة

عدد الرسةةةةةا ل  -

الةةةةتةةةةوعةةةةويةةةةة 

والةةنرةةةةةةةةةةا ةةح 

المقةةدمةة وعةدد 

مرات تقةةديمهةةا 

)ب ةةةكل دوري 

اسةةةةةةةةةبةةةوعةةة ، 

 شهري،   (

 مركز الاج ين -

 مركز المرأة -

ملكةةةة  - ل مركز ا

 رانيا

دا رة العااةةات  -

 العامة

كةةةا ةةةة الكليةةةات  -

)أعضةةةةةةاء  ي ة 

الةةةةةةةتةةةةةةةدريةةةةةة  

والةةةةةةطةةةةةةلةةةةةةبةةةةةة 

 والعاملين(

 مستمر

 

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلس:را ي ية الفر ية الرقم

7.2 

زيادة الفعاليات المح ية والخارجية واالر قاء بستتتتمعة 

ال امعة رستتتتتميا وا الميا وم :معيا )المح ية: جهات 

 وطنيةل الخارجية: مع جهات  ربية واجنبية(

 مح ية )وطنية(ال فاقيات مع جهات  دد ا 

 مع ال هات المح ية  دد اال فاقيات المفع ة 

 )دد اال فاقيات مع جهات خارجية ) ربيه ودولية  

 دد اال فاقيات المفع ة مع جهات خارجية  

  دد الط بة المس:فيدين ال:بادل الثقا   وال:دريب  

  دد أ ضتتتاء  يئة ال:دريس واالداريين المستتت:فيدين من برامج ال:بادل 

 وال:دريب الثقا   

 د البرامج ال:دريسية وال:دريبية المش:ركة او المس:ضا ة  

 دد ال هات والشخصيات ال:   زور ال امعة  

 دد المؤسسات اال المية ال:   غط  ,شاطات ال امعة  

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(
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 المخرجات  االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 مؤشرات اال, از

ال هة 

 المسؤولة

المدة 

 الزمنية

زيةةةةةةةةةادة عةةةةةةةةةدد  7.2.1

االتفةةاايةةات المحليةة 

مع المؤسةةةةةةسةةةةةةات 

التعليميةةةةة ومراكز 

البحو  والجهةةةات 

ذات الةةةةةعةةةةةااةةةةةة، 

 وتفعيلها 

تةةةةةطةةةةةبةةةةةيةةةةةق 

اجةةةةةةةةةةةةةراءات 

الةةةةةةتةةةةةةعةةةةةةاو  

 المحل 

تراكم   سةةةةةةةةجةةةةل 

 باالتفاايات المحلية

وجةةةةود تةةةةقةةةةاريةةةةر 

دورية تبين مستوى 

تةةةةةفةةةةةعةةةةةيةةةةةل  ةةةةةذه 

االتفةةةاايةةةات وحجم 

 منهاالفا دة 

االتةةةفةةةةااةةةيةةةات 

 المواعة

االتةةةفةةةةااةةةيةةةات 

 المفعلة

 حجم الفا دة

عةةةدد االتفةةةاايةةةات  -

 المواعة

عةةةدد االتفةةةاايةةةات  -

 المفعلة

عةةدد الفوا ةةد الت   -

 تم الحرو  عليها

دا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  -

الةةةةةعةةةةةااةةةةةات 

والم ةةةةةةةةةاريع 

 الدولية

 الكليات -

مةةةةةةةكةةةةةةةتةةةةةةةل  -

ال ةةةةةةةةةةةةةةةةؤو  

 القانونية

 مستمر

زيةةةةةةةةةادة عةةةةةةةةةدد  7.2.2

االتةةةةةةفةةةةةةااةةةةةةيةةةةةةات 

الةةةخةةةةارجةةةيةةةة  مةةةع 

الةةةمةةةؤسةةةةةةةسةةةةةةةةةةات 

التعليميةةةةة ومراكز 

البحو  والجهةةةات 
ذات الةةةةةعةةةةةااةةةةةة، 

 وتفعيلها 

تةةةةةطةةةةةبةةةةةيةةةةةق 

اجةةةةةةةةةةةةةراءات 

الةةةةةةتةةةةةةعةةةةةةاو  

 الخارج 

تراكم   سةةةةةةةةجةةةةل 

بةةةةةاالتةةةةةفةةةةةااةةةةةيةةةةةات 

 الخارجية

وجةةةةود تةةةةقةةةةاريةةةةر 

دورية تبين مستوى 

تةةةةةفةةةةةعةةةةةيةةةةةل  ةةةةةذه 
االتفةةةاايةةةات وحجم 

 الفا دة منها

االتةةةفةةةةااةةةيةةةات 

 المواعة

 االتةةةفةةةةااةةةيةةةات

 المفعلة

 حجم الفا دة

عةةةدد االتفةةةاايةةةات  -

 المواعة

عةةةدد االتفةةةاايةةةات  -

 المفعلة

عةةدد الفوا ةةد الت   -

 تم الحرو  عليها

دا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  -

الةةةةةعةةةةةااةةةةةات 

والم ةةةةةةةةةاريع 

 الدولية

 الكليات -

مةةةةةةةكةةةةةةةتةةةةةةةل  -

ال ةةةةةةةةةةةةةةةةؤو  

 القانونية

 مستمر

زيةادة مقةدار الةدعم  7.2.3
والتمويةةةةل المحل  

والةةةةةةةةخةةةةةةةةارجةةةةةةة  

للم ةةةةةةةاريع البحثية 

والتطويريةةة وبنةةاء 

 القدرات

دورات 
تةةةةةدريةةةةةبةةةةةيةةةةةة 

وتةةةعةةةريةةةفةةةيةةةة 

وت جيع التقدم 

 للم اريع

م ةةةةةةةاريع مدعومة 
 محليا وخارجيا

كةةةةةةةمةةةةةةةيةةةةةةةات 
وانةةةةةةةةةةةةةةةةةةواع 

الةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 المدعومة

تقةةارير مةةاليةةة 

لةةةةلةةةةتةةةةمةةةةويةةةةل 

 الخارج 

عةدد الم ةةةةةةةتةاريع  -

 المدعومة محليا

عةةدد الم ةةةةةةةةةاريع  -

 المدعومة دوليا

عدد ال راكات     -

 الم اريع

مقةدار الةدعم لهةذه  -

 بالدينارالم اريع 

دا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  -

الةةةةةعةةةةةااةةةةةات 

والم ةةةةةةةةةاريع 

 الدولية

عمادة البح   -

 العلم 

 الكليات -

 مستمر

تنفيةةةةذ م ةةةةةةةةةةاريع  7.2.5

ودراسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات 

ومؤتمرات وورش 

عةةةةمةةةةل وتةةةةدريةةةل 

محليةةةا  تر   م ةةةةةةة

 ودوليا

تةةخرةةةةةةةةيةةص 

مةةةةةةةوازنةةةةةةةات 

للن ةةةةةةةةةاطةةةات 

 الم تركة

تقارير سنوية حو  

الةةةةةةن ةةةةةةةةةةةةةاطةةةةةةات 

الم ةةةةةةةتركةةة محليةةا 

ودولةةةيةةةةا، وحةةةجةةةم 

 الم اركة  يها

عةةدد الم ةةةةةةةةةاريع  - إحرا ية

والةةةةةةدراسةةةةةةةةةةةةةات 

والةةةةمةةةةؤتةةةةمةةةةرات 

والةةةةةةةةتةةةةةةةةدريةةةةةةةةل 

والةةةةةةةةةةةةنةةةةةةةةةةةةدوات 

الم ةةةةتركة الت  تم 

 تنفيذ ا

عةةةةدد االعانةةةةات  -

الت  تم ارسةةةةةةةالها 

الةةةةة  الةةةةةطةةةةةا  

والةةةةهةةةةيةةةة ةةةةتةةةةيةةةةن 

االكةةةةةةةةاديةةةةةةةةمةةةةةةةةة 

واإلداريةةةةةةة  ةةةةةة  

 الجامعة

دا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  -

الةةةةةعةةةةةااةةةةةات 

والم ةةةةةةةةةاريع 

 الدولية

 الكليات -

 مستمر

مخرجةةات التعةةاو   7.2.7
متضةةةةةةةمنةةةةا التقييم 

والةةةةةةتةةةةةةحةةةةةةديةةةةةةات 

والةةةةةةنةةةةةةجةةةةةةاحةةةةةات 

واالحرةةةةةةةةةةا يةةةات 

 والخطط التحسينية

الةتةعةةةةاو   ة  
جمع البيةانةات 

 والمعلومات

تةةةةةةةدعةةةةةةةيةةةةةةةم 

الن ةةةةةةةةةاطةةةات 

االعةةةةامةةةةيةةةةة 

والتسةةةةةةةويقيةةة  

 للجامعة

تنفيةةةذ ايةةةام علميةةةة 
لعر  ايجاز لتقييم 

محل   الةتةعةةةةاو  الة

والةةةةةةةةخةةةةةةةةارجةةةةةةة  

والةةةةةتةةةةةوجةةةةةهةةةةةات 

 المستقبلي 

احرةةةةةةةةةةةا ةةةةةيةةةةات  - إحرا ية

 التعاو 

عةةةةدد ونةةةةوعةةةةيةةةةة  -

 الرعوبات

عةةةةدد ونةةةةوعةةةةيةةةةة  -

 النجاحات

الةةةةةتةةةةةطةةةةةلةةةةةعةةةةةات  -

والةةةةةتةةةةةوجةةةةةهةةةةةات 

 المستقبلية

عةةةةدد الةةةةجةةةةهةةةةات  -

وال خريات الت  

 تزور الجامعة

عدد المؤسةةةةسةةةةات  -

االعةةامةةيةةةةة الةةتةة  

تغط  ن ةةةةةةةاطات 

 الجامعة

دا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  -

الةةةةةعةةةةةااةةةةةات 

والم ةةةةةةةةةاريع 

 الدولية

دا ةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرة  -

الةةةةةعةةةةةااةةةةةات 

 العامة

 كلية االعام -

 الكليات -

 الدوا ر -

 المراكز -

 الكراس  -

 مستمر

 

 االبداع والريادة: ال:اسعالمحور الرئيس  .8
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 و ير بيئتتة محفزة ودا متتة لعبتتداع واالب:كتتار    مخ: ف الم تتاالت و طوير مخرجتتات قتتاب تتة ل ريتتادة  الهتتدف االستتتتتت:را ي  : 

 وال:سويق   ارياُ.

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلس:را ي ية الفر ية الرقم

 واالب:كار    ال امعة هيئة البيئة المحفزة لالبداع  9.1

 شر ثقا ة االبداع والريادة    ال امعة, 

 مأسسة و نظيم ممارسات االبداع والريادة    ال امعة 

  كار    ال امعة ومنحه االستتتتتتت:قالل إ ادة  يك ة مركز الريادة واالب:

 المال  واالداري

 سبة ال:حسن    مس:وا الو   واالدراك لثقا ة االبداع    ال امعة, 

  المشاركين    الدورات ال:دريبية الم:خصصة    االبداع والريادة دد 

    النشاطات   دد المؤسسات المح ية واالق يمية والعالمية المشاركة

 ذات العالقة او الفعاليات

 خطة ل:سويق مشاريع ال امعة االبدا ية والريادية 

  ر ع قتتتتدرات رواد اال متتتتال بتتتتالمهتتتتارات المعر يتتتتة والعم يتتتتة حول

 ات الصغيرةالمشرو 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات  االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از

لة  9.1.3 عادة  يك مركز إ

 الريادة واالبتكار

ت ةةةةةةةكيةةةل لجنةةةة 

 اعادة  يكلة

االسةةةةةتقا  المال  

 واالداري للمركز

اةةةةةةةةةةرارات 

مةةةةةجةةةةةلةةةةة  

 األمناء

وحةةةةدة  ةةيةةكةةلةيةةةة  -

ذات تةةةةنةةةةظةةةةيةةةةم 

منةةاسةةةةةةةةل لةةدعم 

الريةةادة واالبةةداع 

    الجامعة

لةةةجةةةنةةةةة اعةةةةادة  -

الةةةةةهةةةةةيةةةةةكةةةةةلةةةةةة 

لمركزيةةةةة     ا

 الجامعة

عةةمةةةةادة كةةلةةيةةةةة  -

 الحجاوي

مركز الريةةةادة   -

 واالبتكار

دا رة العااةةات  -

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولية

1-1-2021 

-3-1ال  

2021 

عةةمةةةةل  ةةعةةةةالةةيةةةات  9.1.4

ون ةةةةةاطات مختلفة 

لةةةتةةةفةةةعةةةيةةةةل ودعةةةم 

 الريادة واالبداع

تةةةامين متطلبةةةات 

 الفعاليات

 تقييم الم اركين

 تقرير البرنام 

اةةةةةةةةةيةةةةةةةةةا  

مسةةةةةةةةةتةةةوى 

الةةةةةةةوعةةةةةةة  

واالدرا  

 للم اركين

اعةةةةةةةةةةةةةةةةداد 

تةةةةةقةةةةةريةةةةةر 

دوري 

للفعةةةةاليةةةات 
والةةةةةدورات 

 المنعقدة

عدد الن ةةةةةةةاطات  -

والةةةةفةةةةعةةةةالةةةةيةةةةات 

 المنعقدة

 عدد الم اركين -

نسبة التحسن     -

مسةةةةةةةتوى الوع  

واالدرا  للقيةةا  

 البعةةةدي مقةةةارنةةةة

 بالقيا  القبل 

مركز االعتمةاد  -

 وضما  الجودة

مركز الريةةةةادة  -

 واالبتكار

ملكةةةة  - ل مركز ا

رانيا للدراسةات 

االردنية وخدمة 

 المجتمع

عمادة شةةةةةةؤو   -

 الطلبة

الةةةةةكةةةةةلةةةةةيةةةةةات  -

 األكاديمية

 مستمر
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 المخرجات  االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از

عقد ندوات وورش  9.1.6

عمةةةةل ومؤتمرات 

تةةةةةةةةةةوعةةةةةةةةةةويةةةةةةةةةةة 

بةةةةالمؤسةةةةةةةسةةةةةةةةةةات 

الةةمةةخةةتةةلةةفةةةة عةةلةة  
المسةةةةةةةتوى المحل  

والعالم  واالاليم  

حةةةةو  االعةةةةمةةةةا  

والةةةةةن ةةةةةةةةةةةاطةةةةةات 

االبداعية والريادية 

 وسبل تنفيذ ا

دراسةة وتواصل 

مع المؤسةةةةسةةةات 

الةةةةةمةةةةةحةةةةةلةةةةةيةةةةةة 

واالاةةةةلةةةةيةةةةمةةةةيةةةةة 

والعةةةةالميةةةة ذات 
 العااة

اسةةةةةةةتضةةةةةةةةا ةةات 

لخبراء    مجا  

 االبداع والريادة

 

 

تحسن    مستوى 

الوع  للعةةةةاملين 

والةةةةةةةطةةةةةةةلةةةةةةةبةةةةةةةة 

بةةالمؤسةةةةةةةسةةةةةةةةةات 

المحلية واالاليمية 
والةةعةةةةالةةمةةيةةةةة  ةة  

االبةةةةداع  مةةةةجةةةةا 

 والريادة

التجار  المسةةتفاد 

 منها

عةةةةةةةةدد االوراق 

 العلمية الم اركة

اسةةةةتقرةةةةاء 

مسةةةةةةةةةتةةةوى 

الةةةةةةةوعةةةةةةة  

والةمةعةر ةةةة 

بالمؤسسات 
الةةمةةحةةلةةيةةةة 

واالاليميةةةةة 

والعةةةةالميةةةة 

 ة  مةجةةةةا  

االبةةةةةةةةةةةةداع 

 والريادة

الةةةةمةةةةبةةةةالةةةةغ 

الةةةةمةةةةالةةةةيةةةةة 

المحرةةةةةةلة 

من الجهات 

 الداعمة
موليةةةة  شةةةةةةة

الةةدراسةةةةةةةةة 

والةةتةةقةةريةةر 

 النات 

اةةةاعةةةدة بيةةةانةةةات  -

عل  كا ة تحتوي 

الجهةةات الةةداعمةة 

او الةةمةةؤةةةره  ةة  

مةةجةةةةا  الةةريةةةةادة 

 واالبداع

مركز الريةةةةادة  -

 واالبتكار

دا رة العااةةات  -

والةةم ةةةةةةةةةةاريةةع 

 الدولية

عمادة شةةةؤوو   -

 الطلبة

 كليات الجامعة -

 مستمر

تسةةةةةةةويق الجةةامعةةة  9.1.8

والمراكز البحثيةةةة 

  يها كبيوت خبرة

لةةةجةةةنةةةةة إلعةةةةداد 

 خطة تسويقية

عةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةدد  خطة تسويقية 

 الةةةةجةةةةهةةةةات

الةةةةتةةةة  تةةةةم 

التعااد معها 

نتيجةةةة  ةةةذا 

 التواصل

تةةةقةةةريةةةر خةةةطةةةةة  -

 تسويقية مفعلة

مركز الريةةةةادة  -

 واالبتكار

دا رة العااةةات  -

 العامة

-اسةةم التسةةويق -

كلية اال ترةةةةةاد 

والةةةةةةةعةةةةةةةلةةةةةةةوم 

 اإلدارية

 مستمر

 

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلس:را ي ية الفر ية الرقم

 ,قل و وظيف المعر ة واال كار االبدا ية والريادية  9.2

 دد االبحاب ال:   حول  الى مشاريع ريادية  طبيقية و م ية من: ة  

 دد حاضنات اال مال المس:حدثة    ال امعة  

 فتا  تة مع جهتات  ريقتة وذات خبرة واستتتتتتتعتةال فتاقيتات  تدد اال    

 االبداع والريادة

     ال:شتتتبيك والشتتتراكات المح ية واالق يمية  دد الباحثين المشتتتاركين

 والدولية

  ً   دد براءات االخ:راع المس  ة والمع:مدة مح ياً واق يمياً و الميا

 دد الفر  البحثية    ال امعة المكو,ة من  خصصات مخ: فة  

  دد المبادرات االبدا ية والريادية العم ية المن: ة وال:   حول  الى 

 ((Start-upمشاريع صغيرة ,اشئة 

 ح م الد م المال  الذي حص     يه المشاريع الريادية واالب:كارية 

 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(
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 المخرجات  االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از

إن ةةةةةةةةةةاء وتفعيةةةةل  9.2.2

 حاضنات االعما 

 

اجراء تقييم لوااع 

حةةةةةاضةةةةةةةةةةةنةةةةةات 

االعمةةا  الحةةاليةة 

وتبيا  حاضةةنات 

االعما  الجديدة 
بمةةةا  مطلوبةةةةة  ل ا

يةةةنسةةةةةةةةةجةةةم مةةةع 

متطلبات السةةةوق 

والةةةةةةكةةةةةةفةةةةةةاءات 

الةةةةةةمةةةةةةتةةةةةةو ةةةةةةرة 

 بالجامعة

تةةةةفةةةةعةةةةيةةةةل دور 

حةةةةاضةةةةةةةةةةنةةةةات 

 االعما  الحالية

ان ةاء حاضةنات 

 اعما  جديدة

تةةقةةريةةر أداء 

نات  حاضةةةةةةة

 االعما 

اةةةةةةةةةةةرارات 

ان ةةةةةةةةةةةةةةةةةةاء 
نات  حاضةةةةةةة

 جديدة

عةةةدد حةةةاضةةةةةةةنةةةات  -

 االعما  المستحدةة

عةةدد الحةةاضةةةةةةةنةةات  -

 المفعلة

ر ةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةة  -

 الجامعة

كةةةةةةةلةةةةةةةيةةةةةةةات  -

 الجامعة

مركز الريادة  -

 واالبتكار

 مستمر

9.2.4 

 

ت ةةةةةةةيجيع التعةةاو  

بين البةةةةاحثين من 

مختل  تخررات 

الجامعة    االبداع 

 والريادة

حةةةوا ةةةز مةةةةاديةةةة 

 ومعنوية

ايجةةةةاد اال كةةةار 

االبةةةةةةةداعةةةةةةيةةةةةةة 

واالبةةةتةةةكةةةةاريةةةة 

 وتو يفها

 

عةةةدد الفرق 

الةةةةتةةةة  تةةةةم 

 ت كيلها

الفرق البحثيةةة عةةدد  -

 ة  الةجةةةةامةعةةةةة مةن 

 تخررات مختلفة

ر ةةةةةةةاسةةةةةةةةةةةةةة  -

 الجامعة

كةةةةةةةلةةةةةةةيةةةةةةةات  -

 الجامعة

مركز الريادة  -

 واالبتكار

 مستمر

ت ةةةةةةةجيع مبةةادرات  9.2.5

لدعم م ةةةةةةةروعات  

التخرج وتحويلهةةةا 

إلةةةةةة  خةةةةةةدمةةةةةةات 

ومنتجةةةةات عمليةةةة 

 وتسويقها

توعويةةةةة  خطةةةةة 

لت ةةةةةةةجيع الطلبة 

ايجةةاد المبةةادرات 

 االبداعية

حةةةوا ةةةز مةةةةاديةةةة 

 ومعنوية

م ةةةةةاريع عملية 

 وااعية

تةةةةةةقةةةةةةريةةةةةةر 

م ةةةةروعات 

 التخرج

عةةةةدد الةةةمةةةبةةةةادرات  -

 العملية المنتجة

كةةةةةةةلةةةةةةةيةةةةةةةات  -

 الجامعة

مركز الريادة  -

 واالبتكار

عمادة شةةؤو   -

 الطلبة

 مستمر

 

 

 اال :ماد وضماه ال ودةالمحور الرئيس العاشر:  .9

واإلدارية والستع  ل حصتول   ى شتهادات   حقيق م:ط بات ال ودة واال :ماد    مرا ق ال امعة األكاديميةالهدف االست:را ي  : 

 ضماه ال ودة و حقيق مراكز م:قدمة    ال:صنيفات المح ية والدولية.

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلس:را ي ية الفر ية الرقم

10.1 
االل:زا  المؤستتتتستتتت  ب:طبيق معايير ضتتتتبط وضتتتتماه 

 ال ودة    ال امعة

  مواز,ة ال امعة ل:طبيق ,ظا  ال ودةالمبالغ المخصصة من 

 االح:ياجات المالية والبشرية ل :طبيق الفعال لنظا  ال ودة    ال امعة 

 ال امعة ال ودة المس:حدثة سياسات  دد    

    ال:قييم الذا   ل  امعة ومعال ة مواقع الضتتتتتعف  ,ستتتتتبة ال:حستتتتتن

 النا  ة  ن ال:قييم السابق

  الم:ع قة بم االت ضتتماه وال:قارير الدورية االستت:با,ات واألدوات  دد

    ال امعة ل ك يات والبرامج  نفيذ خطط ال:حسين

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات  االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از

المدة 

 الزمنية

سةةةةةياسةةةةةات الجودة  10.1.3

 العامة والخاصة

ت ةةةةةةةكيةةةل لجةةةا  

 لتحديد السياسات

تةةةةةةةةقةةةةةةةةاريةةةةةةةةر 

بسةةةةةةةيةةةاسةةةةةةةةةات 

 الجودة

نةةةةةةةةمةةةةةةةةاذج 

السةةةياسةةةات 

 المستحدةة

عدد السةةةةياسةةةةات  -

 المنجزة

الةةةةةةكةةةةةةلةةةةةةيةةةةةةات  -

 األكاديمية

مركز االعتمةةةاد  -

 وضما  الجودة

 مستمر

تةةعةةزيةةز إجةةراءات  10.1.4

الةةتةةقةةيةةيةةم الةةةةذاتةة  

 للجامعة

ت كيل لجا  لكل 

مةةةعةةةيةةةةار عةةةلةةة  

 مستوى الجامعة

إحرةةةةةةةا ية  تقارير اللجا 

بعةةدد موااع 

الضةةةةةةةةعةة  

 والقوة

نسبة التحسن     -

مؤشةةةةرات التقييم 

 الذات 

الةةةةةةكةةةةةةلةةةةةةيةةةةةةات  -

 األكاديمية

مركز االعتمةةةاد  -

 وضما  الجودة

 مستمر

 

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلس:را ي ية الفر ية الرقم

  عزيز ,طا  ال ودة وثقا :ها    ال امعة 10.2

     ال امعة بثقا ة ال ودةمس:وا و   العام ين 

  اشتتتتتتراك جميع ك يات ودوائر ال امعة    ا داد و طبيق خطط ال ودة

 و نفيذ ا

 م:ابعة ,ظا  ادارة ال ودة    مخ: ف ك يات ودوائر ال امعة 

 مراقبة و حسين ,ظا  ال ودة    ال امعة 
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 شر الن:ائج الم:ع قة بمؤشرات ادارة ال ودة    ال امعة, 

 شغي ية(الخطة ال:نفيذية )ال:

 المخرجات  االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از

المدة 

 الزمنية

تةةةةةفةةةةةعةةةةةيةةةةةل دور  10.2.2

مسةةةةةةاعدي العمداء 

وضةةةةةباط االرتباط 

 ةةةةةة  الةةةةةةدوا ةةةةةةر 

 اإلدارية

تةةةفةةةعةةةيةةةةل مةةةهةةةام 

مسةةاعدي العمداء 

وضةةباط االرتباط 

 ةةةةة  الةةةةةدوا ةةةةةر 

 اإلدارية

التقةةةارير الةةةدوريةةةة 

بالجودة  الخاصةةةةةةةة 

عةةةةن الةةةةكةةةةلةةةةيةةةةات 

 والدوا ر اإلدارية

إحرا ية 

 بالتقارير

مةةةةةةةةةةركةةةةةةةةةةز  - عدد التقارير -

االعةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةاد 

 وضما  الجودة

 الةةةةكةةةةلةةةةيةةةةات -

والةةةةةةةةةدوا ةةةةةةةةةر 
 اإلدارية

 مستمر

عة عمل نظام  10.2.3 متاب

إدارة الجودة بمةةةا 

يضةةةةةةمن إشةةةةةةرا  

ملةيةن  جةمةةيةةع الةعةةةةا

والطلبة    تطبيق  

 وتطويره

تطبيق اجراءات 

نةةةةةةةظةةةةةةةام إدارة 

الجودة ونمةةاذجةة  

 ةةة  الةةةجةةةةامةةةعةةةة 

وعةةةةلةةةة  كةةةةا ةةةةة 

 المستويات

تةةوةةةيةةق عةةمةةلةةيةةةةات 

لتةةةةدايق الةةةةداخل   ا

 لكا ة المستويات

تةةو ةةيةةر سةةةةةةةةجةةات 

بةةةةةةحةةةةةةاالت عةةةةةةدم 

 المطابقة 

تو ر خطط تحسينية 

إلنهةاء حةاالت عةدم 

المطةةةةابقةةةةة وتطبيق 

 النظام

نسةةةةةةبة عمليات  - 

 التوةيق

 إدارة الجامعة -

مةةةةةةةةةةركةةةةةةةةةةز  -

االعةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةاد 

 وضما  الجودة

لجةةةا  الجودة  -

   الكليات 

 مستمر

التحسةةين المسةةتمر  10.2.4

ماذج  الجراءات ون
نظةةام إدارة الجودة 

تنةةةةاد إل   بةةةةاإلسةةةةةةة

عمليةةةةات التةةةةدايق 

والتغةةذيةةة الراجعةةة 

مةةةن الةةةمةةةعةةةنةةةيةةةيةةةن 

 بتطبيق النظام

تفةةةةادة من  اإلسةةةةةةة

عمليةةةات التةةةدايق 
 والتغذية الراجعة

تةةو ةةيةةر سةةةةةةةةجةةات 

بةةةةةالةةةةةتةةةةةعةةةةةديةةةةةات 
والتحسةةةةةةةينةات الت  

تتم عل  اجراءات 

 ونماذجهاالجودة 

تةةو ةةيةةر الةةبةةرا ةةيةةن 

عةلة  آلةيةةةةة تةعةمةيةم 

الةةتةةعةةةةديةةات عةةلةة  

الةةمةةعةةنةةيةةيةةن وآلةةيةةةة 

 تنفيذ ا

مةةةةةةةةةةركةةةةةةةةةةز  -  

االعةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةاد 
 وضما  الجودة

لجةةةا  الجودة  -

    الكليات

ضباط ارتباط  -

الةةةةجةةةةودة  ةةةة  

 الدوا ر

 مستمر

 

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلس:را ي ية الفر ية الرقم

10.3 

والمعايير والمقار,ات المرجعية ل ودة المؤشتتتتتترات 

أداء ال امعة ومخرجات ال:ع م ال:   :ناستتت  وستتتو  

 العمل

 قييم مخرجات ال:ع م ومدا مناسب:ها لم:ط بات سو  العمل  

 قياس وجهة ,ظر أرباب العمل لمخرجات ال:ع م 

 قياس وجهة ,ظر الط بة الخري ين لمخرجات ال:ع م 

 :دريسية لمخرجات ال:ع مقياس وجهة ,ظر أ ضاء الهيئة ال 

 وضع معايير قياسية مرجعية لقياس جودة أداء ال امعة 

 مقار,ة مخرجات ال:ع م ل  امعة مع مرجعيات أخرا 
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 2025 - 2021الخطة االستراتيجية لجامعة اليرموك 

 الخطة ال:نفيذية )ال:شغي ية(

 المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از

المدة 

 الزمنية

إجةةةةراء الةةةةمةةةةقةةةةارنةةةةات  10.3.3

المرجعية محليا وإاليميا 

وعربيةةا عل  مسةةةةةةةتوى 

الةةجةةةةامةةعةةةةة والةةبةةرامةة  
المعتمدة  يها باالسةةةةةةتناد 

 إل  معايير اياسية

تنةةةةاد ال   االسةةةةةةة

معةةةايير مقةةةارنةةة 

 اياسية مرجعية

تةةو ةةر تةةقةةةةاريةةر 

حو  المقارنات 

الةةةةمةةةةرجةةةةعةةةةيةةةةة 

ومةةةةحةةةةاضةةةةةةةةةةر 
مةةةنةةةةاا ةةةةةةةةةتةةةهةةةا 

 واارار ا

وجةةةود خةةةطةةةط 

تحسةةةةةةةينيةةةةة    

ضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةوء 

الةةةةمةةةةقةةةةارنةةةةات 

 المرجعية

 إحرا ية

 

مةةةةةةةةةةركةةةةةةةةةةز  - عدد النماذج -

االعةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةاد 

 وضما  الجودة

الةةةةكةةةةلةةةةيةةةةات  -
 واألاسام

 مستمر

التحقق من مخرجةةةات  10.3.4

التعلم ومةةةدى ما متهةةةا 

الحتيةةاجةةات ومتطلبةةات 

سةةةةةوق العمل باالسةةةةةتناد 

 إل  التغذية الراجعة

تةةةةةةةطةةةةةةةبةةةةةةةيةةةةةةةق 

االجةةةةةةةةةةةةةةةراءات 

الةةةةةةمسةةةةةةةةةةةةانةةةةةةدة 

السةةةةةةةتطاعةةةةات 

 الرأي

تو ر مرفو ات 

ارتةةةبةةةةاط بةةةيةةةن 

مخرجات التعلم 

ومتطلبات سوق 

 العمل
تةةةو ةةةر خةةةطةةةط 

تحسينية لتطوير 

الةةةةمةةةةخةةةةرجةةةات 

 التعليمية

 إحرا ية

 

مةةةةةةةةةةركةةةةةةةةةةز  - عدد النماذج -

االعةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةاد 

 وضما  الجودة

الةةةةكةةةةلةةةةيةةةةات  -

 واألاسام

 مستمر

 

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلس:را ي ية الفر ية الرقم

10.4 
الدولية وشتتهادات ضتتماه الستتع  ل:حقيق اال :مادات 

 ال ودة المح ية وال:صنيفات المح ية والدولية

 ر ي  ال امعة    ال:صنيفات العالمية  

 ر ي  ال امعة    ال:صنيفات المح ية  

 دد شهادات ضماه ال ودة لبرامج وك يات محددة    ال امعة  

 االش:راك    ال:صنيف الخاص بمحاور ال:نمية المس:دامة 

 

 ال:نفيذية )ال:شغي ية(الخطة 

 المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از

المدة 

 الزمنية

العمل عل  تحسةةةةةةين  10.4.1

ترتيةةل الجةةامعةةة    

الترةةةةةةنيفات العالمية 

 QS , Timesمثل 

المخرةةةةةرةةةةةات 

الةةةةةةةمةةةةةةةالةةةةةةةيةةةةةةةة 

الةةةةمةةةةرصةةةةةةةةةةودة 

لةةةةةةةةارتةةةةةةةةقةةةةةةةةاء 

بةةةةالةةترةةةةةةةةةنةةيةة  

 العالم 

 إداريكادر 

بةةةةيةةةةانةةةةات مةةةةن 

 الجهات المعنية

مسةةةةةتوى ترةةةةةني  

الجامعة العالم     

 مختل  الترنيفات 

لترةةةةةةةني   تقرير ا

ومحاضةةةر مناا ةةةت  

 واعتماده

ينيةةةة  خطةةةةة تحسةةةةةةة

مرتبطة بمؤشةةةةرات 

 االداء بالترني 

نتا   تقرير 

الترةةةنيفات 

 العالمية

التحسةةةةةةةن     -

ترةةةةةةةةةةةنةةةةةيةةةةة  

 الجامعة عالميا  

الةةةةكةةةةلةةةةيةةةةات  -

 األكاديمية

مةةةةةةةةةةركةةةةةةةةةةز  -

االعةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةةاد 

 وضما  الجودة

 مستمر

اإلرتةةقةةةةاء بةةتةةرتةةيةةةل  10.4.2

الجةةةامعةةةة من خا  
وضةةةةةةةةةع الةةةخةةةطةةةط 

التحسةةينية باالسةةتفادة 

من نتا   الترةةةةةةني  

األردن  للجةةةامعةةةات 

 وتنفيذ ا

المخرةةةةةرةةةةةات 

الةةةةةةةمةةةةةةةالةةةةةةةيةةةةةةةة 
الةةةةمةةةةرصةةةةةةةةةةودة 

لةةةةةةةةارتةةةةةةةةقةةةةةةةةاء 

بةةةةالةةترةةةةةةةةةنةةيةة  

 المحل 

 كادر إداري

بةةةةيةةةةانةةةةات مةةةةن 

 الجهات المعنية

مسةةةةةتوى ترةةةةةني  

الجامعة المحل     
 الترنيفات مختل  

ينيةةةة  خطةةةةة تحسةةةةةةة

مرتبطة بمؤشةةةةرات 

 االداء بالترني 

نتا   تقرير 

الترةةةنيفات 
 المحلية

التحسةةةةةةةن     -

ترةةةةةةةةةةةنةةةةةيةةةةة  
 الجامعة محليا  

الةةةةكةةةةلةةةةيةةةةات  -

 األكاديمية
مةةةةةةةةةةركةةةةةةةةةةز  -

االعةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةةاد 

 وضما  الجودة

 مستمر

السةةةةةةع  للحرةةةةةةو   10.4.3

عل  شةةةهادة ضةةةما  

الةةةةجةةةةودة لةةةةبةةةةرامةةة  

 الجامعة

مخرةةةةةةةرةةةةةةةات 

 مالية

 

مسةةةةةةةتوى شةةةةةةةهةةادة 

الجودة المحرةةةةةةلةةة 

 للكلية 

عةةةدد البرام   - إحرا ية

والكليةةةةات الت  

ل  عل   حرةةةةةةة

شةةةهادة ضةةةما  

 الجودة

الةةةةكةةةةلةةةةيةةةةات  -

 األكاديمية

مةةةةةةةةةةركةةةةةةةةةةز  -

االعةةةةةةةتةةةةةةةمةةةةةةةاد 

 وضما  الجودة

 مستمر
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 المخرجات االح:ياجات األ,شطة ال:نفيذية الرقم
أدوات 

 القياس
 ال هة المسؤولة مؤشرات اال, از

المدة 

 الزمنية

الةةتةةحةةقةةيةةق الةةكةةةامةةةل  10.4.5

يير االعتمةةةاد  معةةةةا ل

الةةةةعةةةةام والةةةةخةةةةاص 

للبرام  األكةةةاديميةةةة 

واألسةةة  والقرارات 
الرةةةةةةةادرة عن  ي ة 

اعتماد مؤسةةةةةةسةةةةةةات 

الةةةتةةةعةةةلةةةيةةةم الةةةعةةةةالةة  

 وضما  جودتها

بةةاالسةةةةةةةتنةةاد إل  

تةةقةةةةاريةةر لةةجةةةةا  

االعةةةةةةةةتةةةةةةةةمةةةةةةةةاد 

 المخترة

الموا قة عل  طلبات 

الجةةةامعةةةة المتعلقةةةة 

باسةةتحدا  أو إيقا  

الةةةبةةةرامةةة  أو ر ةةةع 

 الطااة االستيعابية

الةةةةكةةةةلةةةةيةةةةات  - عدد التقارير - إحرا ية

 األكاديمية

الةةةةةمةةةةةراكةةةةةز  -

والةةةةدوا ةةةر  ةةة  

 الجامعة

 مستمر

 


