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مجلس التخطيط االستراتيجي
أ .د .يونس عمرو

 -رئيس الجامعة ورئيس مجلس التخطيط االستراتيجي.

أ .د .سمير النجدي

 -نائب الرئيس للشؤون األكاديمية ونائب رئيس المجلس.

د .مروان درويش

 -نائب الرئيس للشؤون اإلدارية /أمين سر المجلس.

أ .د .جهاد البطش

 -نائب الرئيس لشؤون قطاع غزة.

د .عصـام خليـل

 -نائب الرئيس للشؤون المالية.

د .فيصل عمـر

 -مساعد الرئيس لشؤون الفروع.

د .م .إسالم عمرو

 -مساعد الرئيس لشؤون التكنولوجيا واإلنتاج ومدير .ICTC

د .آالء الشخشير

 -مساعد الرئيس لشؤون المتابعة.

د .إبراهيم الشاعر

 -مساعد الرئيس لشؤون اإلبداع والتميز.

د .م .عماد الهودلي

 -مساعد الرئيس لشؤون العالقات الدولية.

أ .د .يوسف ذياب

 -مدير فرع نابلس.

أ .د .حسن السلوادي

 -عميد الدراسات العليا.

أ .د .حسني عوض

 -عميد البحث العلمي.

أ .د .محمد شاهين

 -عميد شؤون الطلبة.

أ .د .جمال إبراهيم

 -عميد القبول والتسجيل واالمتحانات.

أ .د .هاني أبو الرب

 -عميد كلية اآلداب.

د .يوسف أبو فارة

 -عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.

د .م .يوسف صباح

 -مدير دائـرة الجـودة ،وأمين سر مجلس األمناء.

د .م .علي زكي

 -مدير وحدة الهندسة واإلنشاءات.

أ .عبد القادر الدراويش

 -مدير دائرة اإلعالم.

أ .سالفة مسلم

 -مديرة دائرة العالقات العامة.

أ .جاسر خليل

 -مدير دائرة التخطيط.

أ .د .ذياب جرار

 -عضو هيئة تدريس.

د .عطية مصلح

 -عضو هيئة تدريس.
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لجنة الدعم الفني للخطة اإلستراتيجية
د .مروان درويش

 -نائب الرئيس للشؤون اإلدارية  /رئيساً.

د .يوسف صباح

أ .جاسر خليل

 مدير دائرة الجودة ،وأمين سر مجلس األمناء. -مدير دائرة التخطيط.

أ .د .ذياب جرار

 -عضو هيئة تدريس /فرع رام اهلل والبيرة.

د .عطية مصلح

 -عضو هيئة تدريس /فرع قلقيلية.

د .يوسف أبو فارة

أ .مأمون أبو عليا

 -عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.

 -باحث ومحلل إحصائي في دائرة التخطيط.

لجنة متابعة تنفيذ الخطة اإلستراتيجية
د .مروان درويش

 -نائب الرئيس للشؤون اإلدارية  /رئيساً.

د .يوسف أبو فارة

 -عميد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية.

د .يوسف صباح

 -مدير دائرة الجودة ،وأمين سر مجلس األمناء.

أ .د .ذياب جرار

 -عضو هيئة تدريس /فرع رام اهلل والبيرة.

د .عطية مصلح

 -عضو هيئة تدريس /فرع قلقيلية.

أ .مأمون أبو عليا

 -باحث ومحلل إحصائي في دائرة التخطيط.

د .آالء الشخشير

أ .جاسر خليل

 -مساعد الرئيس لشؤون المتابعة.

 -مدير دائرة التخطيط.
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بسم اهلل الرحمن الرحيم
تقـــديم

س ع عععة جامعة القدس الم توحة إلى تبني فلسع ع ع ة التخطيط االس ع ععتراتيجي ،فك اًر وممارسعع ععة ،انطنقاً من إدراكنا الواعي بأن النجاح
الحقيقي للجامعة ال بد أن يبنى على أسع ع ع ع ع ع ععس التخطيط القائم على ال م الصع ع ع ع ع ع ععحيح ،والتحليل الدقيق لواقع الجامعة وامكانات ا،
واس ع ع ععتشع ع ع عراف المس ع ع ععتقبل لتلبية االحتياجاة االجتماعية واالقتص ع ع ععادية المختل ة ،من خنل تنظيم تلك اإلمكاناة لتحقيق الغاياة
ٍ
وباستثمار يحقق أعلى مستوى من الجودة واالستخدام األمثل للموارد والكل ة والوقة.
واألهداف،
أخذة الجامعة على عاتق ا إعداد خطط ا اإلس ع ع ع ع ععتراتيجية األولى لألعوام ( )7022-7002والثانية لألعوام ()7022-7027
وتن يذها وتقويم ا ،واسع ع ععتقة من ا دروس ع ع عاً إلعداد خطت ا اإلسع ع ععتراتيجية الثالثة لل ترة ( ،)7029/8/32-7022/9/2لترسع ع ععم من
خنل ا خارطة طريق ،لتحقيق مسع ع ع ععتقبل أفضع ع ع ععل يكون للجامعة فيل دور الريادة في التركيس على مواصع ع ع ععلة رفع مسع ع ع ععتوى تأهيل
خريجي الجامعة ،وتعسيس قدرات م على المنافس ع ع ع ع ع ععة في س ع ع ع ع ع ععوق العمل المحلي واإلقليمي ،واالس ع ع ع ع ع ععتمرار بتطوير البرام التعليمية
وتحسعين ا وتشعجيع البحث العلمي واإلبداع والتميس ،وخدمة المجتمع عبر تعسيس الت اعل المجتمعي ،وتعميق مضعامين المسعؤولية
المجتمعية ،ولتس ع م كذلك ،في تحسععين الك اءة الداخلية للجامعة من خنل مضععاع ة الج ود لتنمية وتحسععين إدارة موارد الجامعة
المالية ،وتحقق جودة مدخنت ا وعمليات ا ومخرجات ا التعليمية ،بإينء االهتمام لتحس ععين بيئة التعليم الم توح والخدماة الطنبية،
وحجم ونوعية الخدماة األكاديمية ،والتقنية المسع ع ع ع ع ععاندة للتعليم والتعلم ،وتعسيس ممارسع ع ع ع ع ععاة إدارة الجودة والتميس في بناء القدراة
القيادية والتنظيمية.
وألن نجاح التخطيط االس ععتراتيجي يعتمد على مبدأ المش ععاركة ،فقد كانة المش ععاركة متواص ععلة بين أطراف العنقة كافة في عملية
إعداد الخطة اإلسع ع ععتراتيجية الثالثة ،فشع ع ععملة جميع المسع ع ععتوياة والوحداة اإلدارية في الجامعة ،إضع ع ععافة إلى الطلبة والش ع ع عركاء
الخارجيين من المؤسع عس ععاة الحكومية والخاص ععة ،حيث تجلة مش ععاركت م ال اعلة والمثمرة في ورش ععة العمل التي عقدة لمناقش ععة
اإلطار العام للخطة اإلستراتيجية ،ما يعد مقدمة لضمان مشاركة هذه األطراف في التن يذ وتعميق ثقافة التخطيط االستراتيجي.
تجسععد الخطة اإلس ععتراتيجية الثالثة رس ععالة الجامعة في مجموعة من األهداف واإلجراءاة مرفقة بجدول سمني للتطبيق يمتد ثنث
سنواة ،وضمن إطار ٍ
مرن يمكن الوحداة اإلدارية كافة من صياغة خطط عمل ا السنوية النسمة للتن يذ.
ونحن نقدم ل ذه الخطة يحدونا األمل أن تكون دس ععتو اًر للعمل على المس ععتوى المؤسع عس ععي ،واثقين بأن ا تش ععكل إسع ع اماً نوعياً م يداً
نضعل أمانة في أعناقنا ،ومقتنعين بضرورة تن يذه خنل السنواة الثنث القادمة بإذن اهلل.
أخي اًر أتقدم بالشععكر الجسيل لكل من أس ع م في هذه الخطة ،ج داً ونصععحاً ،لما بذلوه من تعاون إيجابي أفضععى إلى إخراج ا ب ذا
الشكل ،والشكر موصول لكل من يس م في رقي هذه الجامعة ،واهلل ولي التوفيق
أ.د .يونس عمرو
رئيس الجامعة /رئيس مجلس التخطيط االستراتيجي
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حول جامعة القدس المفتوحة
لمحة تاريخية عن جامعة القدس المفتوحة:

العملية السباقة في العالم العربي ،الذي شكل نقطة بداية عملية وانطنقة
ي َعد أنموذج جامعة القدس الم توحة من األنموذجاة َ
حقيقية للتعليم الم توح في الوطن العربي ،حيث تبلورة فكرة إنشائ ا عام  2922انطنقاً من حاجاة الشعب ال لسطيني للتعليم
العالي في ظل ظروفل السكانية واالجتماعية ،وبطلب من منظمة التحرير ال لسطينية قامة اليونسكو بإعداد دراسة الجدوى لمشروع

الجامعة ،التي استكملة عام  2980حينما تمة الموافقة على تأسيس الجامعة.
أقر المجلس الوطني ال لسطيني المشروع في عام  ،2982إال أن ظروفاً قاهرة حالة دون المباشرة في تن يذه حتى أواخر عام

 2982حين افتتح مقر الجامعة المؤقة في عمان ،حيث بدأة المرحلة الثانية للجامعة ،التي تركس العمل في ا على إعداد الكلياة
والمناه وانتاج المواد التعليمية ما بين عامي  ،2992-2982وفي النصف الثاني من عام  2992باشرة الجامعة خدمات ا
التعليمية في فلسطين متخذة من مدينة القدس الشريف مق اًر رئيساً ل ا ،وأنشأة فروعاً ل ا في المدن والبلداة ال لسطينية الكبرى،

حيث أصبحة جسءاً من نسي المجتمع ال لسطيني واحدى مكوناتل الرئيسة.

استطاعة جامعة القدس الم توحة خنل مسيرة خمس ٍة وعشرين عاماً من نشر نظام التعليم الم توح وترسيخل وتطويره ،على الرغم

من التحدياة الكبرى التي يواج ا النظام التعليمي الجديد ،والعقباة والصعوباة التي ي رض ا االحتنل ،فقد ارت ع عدد الملتحقين

ب ا من بضع مئاة سنة  2992إلى ( )232732طالباً وطالبة سنة  ،7022ووصل عدد فروع ا إلى ( )28فرعاً ،ب ا ()79

تخصصاً ضمن ثماني كلياة ،ورافق ذلك تطور ملحوظ في الجانب اإلداري ،فوضعة الجامعة األسس والقوانين واألنظمة المنئمة
اعتماداً على أسس علمية معاصرة ،وعملة على تطوير ذلك بتطبيق إدارة الجودة الشاملة في ا ،والسعي الجاد في الحصول على

ش ادة اعتماد الجودة من اتحاد الجامعاة العربية ،بعد أن أس مة وبالشراكة مع االتحاد في إعداد أدلة الجودة المنئمة العتماد
جامعاة التعليم الم توح ،وقد توجة ج ودها بالحصول على جائسة القرن الذهبي للعام  7022بوص ا واحدةً من أفضل ()20
مؤسسة ريادية على مستوى العالم ،وفيما يلي موجز يهدف إلى إعطاء صورة ألهم مؤشرات مجاالت العمل الرئيسة في الجامعة،

التي استُند إليها –جنباً إلى جنب -مع نتائج التقييم الذاتي في تحليل مواطن القوة والضعف والفرص والتحديات (،)SWOT
وفي وضع مؤشرات القياس األساسية الواردة في الخطط التشغيلية لخطة الجامعة اإلستراتيجية للفترة – 2313/2316

:2311/2311

أوالً :على صعيد الجودة (القيادة والتنظيم اإلداري)

َخطَ ة جامعة القدس الم توحة خنل مسيرت ا خطواة واسعة في سبيل تعميق مضامين الجودة في مختلف قطاعات ا األكاديمية
واإلدارية التي تجلة في مجموعة م مة من المنجساة إلى جانب تن يذ َم َماة عمل الدائرة اليومية ال ادفة ل حص وضمان مدى
االلتسام بإجراءاة العمل ،ومعايير وأنظمة وسياساة الجودة واألداء المتميس في مختلف نواحي عمل وحداة الجامعة ،ومن أبرسها:

 .2إنشععاء مجلس الجودة برئاسععة أ .د .رئيس الجامعة وعضععوية عدد من كوادر الجامعة الم نيين والم تمين بالجودة ،ومن
م مات ل إقرار سياساة الجودة ومتابعة تن يذ خطط ا ،وتقديم الدعم النسم لنشر ثقافة الجودة وغيرها.
 .7الحصععول على جائسة القرن العالمية الذهبية ) ، (Century International Gold Quality Era Awardالمقدمة
من المؤس ع عسع ععة الدولية ) ،Business Initiative Directions (BIDتقدي اًر اللتسام الجامعة بأصع ععول الجودة والقيادة
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واسع ع ع ع ع ع ععتخعدام التكنولوجيعا واإلبععداع ،لتن رد عربيعاً في مجععال التعليم العععالي وعععالميعاً في مجععال التعليم الم توح ل عذا العععام،
وتغدو واحدة من أفضل ( )20مؤسسة ريادية على مستوى العالم.

 .3اإلس ع ع ع ع ع ع ع ععام في إعععداد دليععل معععايير الجودة واالعتمععاد لجععامعععاة وبرام التعليم الم توح والتعليم عن بعععد في المجععالين
اإلداري واألكاديمي بالمواءمة مع أدلة اتحاد الجامعاة العربية ،الذي ي َعد األول من نوعل على مسع ع ععتوى الوطن العربي
فيما يخص جامعاة التعليم الم توح.
 .3إطنق مشعروع التقويم الذاتي المؤسسي على وفق معايير اتحاد الجامعاة العربية؛ لضمان الجودة واالعتماد لجامعاة
وبرام التعليم الم توح.

 .2المضع ع ععي قدماً في بناء وتطوير إجراءاة العمل والمعايير والتعليماة لقطاعاة العمل الرئيسع ع ععة في الجامعة ،والم َّماة

الم صععلية في ا ضععمن مشععروع إعداد دليل الجودة ،الذي أنجستل دائرة الجودة لضععمان جودة العمل وتحسععين األداء ،وقد

رافق ذلك تنظيم وَرش عمل تدريبية وحمنة ولقاءاة للتوعية ونشر ثقافة الجودة في وحداة الجامعة المختل ة.
 .2تشععكيل فرق الجودة في الجامعة؛ للمشععاركة في تن يذ المشععاريع التي تقوم ب ا الدائرة ،انطنقاً من مبدأ والجودة مسععؤولية
الجميعو ،وقد شملة هذه الطواقم كاد اًر من ال نيين المؤهلين في ال روع التعليمية والوحداة اإلدارية.

 .2تقديم مقترح حوسعبة األعباء األكاديمية ألعضعاء هيئة التدريس على نظام التسعجيل ،مما يسع م في تقليل الج د والوقة
وتوحيد اإلجراءاة ،وقد تبنة إدارة الجامعة المقترح وجرى تن يذه ،وهو في مراحلل الن ائية.
 .8اإلس ع ع ع ام في تأهيل نظام شع ع ععؤون الموظ ين ،ليصع ع ععبح مصع ع ععد اًر رئيس ع ع عاً لبياناة أعضع ع ععاء هيئة التدريس المت رغين وغير
المت رغين ،إضافة إلى اإلس ام في تطوير تعليماة توسيع العبء األكاديمي والساعاة المكتبية.

 .9الحصول على سمالة االتحاد اآلسيوي للجامعاة الم توحة في جودة التعليم ضمن برنام تبادل العاملين.
 .20الحصع ع ع ع ع ع ععول على االعتمعاد العدولي الكعامعل من المنظمعة الدولية لنعتماد في الوالياة المتحدة األمريكية  ،IAOوادراج
الجامعة على ص حت ا الرسمية.
ثانياً :في الجانب المالي

تعد جامعة القدس الم توحة ،ممثلة بالدائرة المالية ،المواسنة السنوية وفق المعايير المحاسبية والمالية ذاة الصلة مع حرص ا
الدائم على تطوير وتحسين إدارة المواسنة ،وأتمتة العملياة واإلجراءاة؛ لضمان الك اءة والدقة ،وأعلى درجاة الش افية والمصداقية،
وبمراجعة مواسناة الجامعة للسنواة المالية  7023/7027و  7023/7023يظ ر اتجاه العجس المالي المقدر في اسدياد خنل

العامين الماليين  7023/7027و ،7023/7023فيما يظ ر َوفر مالي مقدر في العام  ،7022/7023أما العجس ال علي فقد
كان في تراجع بشكل ملحوظ بنسبة ( )%22.2بين العامين الماليين المذكورين ،في حين بلغة نسب العجس المالي المتوقع
للعامين  7023/7027و 7023/7023على التوالي ( )%23.7و( )%28.2من المواسنة المتوقعة لذاة العامين ،فيما بلغة
نسب العجس المالي ال علي للعامين ن سي ما من المواسنة ال علية ( )%22.7و( )%9.3للعامين المذكورين على التوالي ،وهي أقل

من نسب العجس في المواسنة المتوقعة ،ما يشكل مؤش اًر م ماً في قياس مستوى ك اءة األداء في إدارة وتوجيل السياساة المالية
في الجامعة األمر الذي نلمسل من الشكل البياني (.)2
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شكل ( :)1تطور نسب العجز /الفائض المتوقع والفعلي في موازنة الجامعة للفترة
2314/2312 – 2312/2312

20.0%

18.6%

نسبة العجز المتوقع
من الموازنة الكلية

18.0%
14.2%

16.0%
14.0%

نسبة العجز الفعلي
من الموازنة الكلية

11.3%

11.2%
9.3%

12.0%
10.0%
8.0%

نسبة االنحراف بين
العجز الفعلي
والمتوقع من
الموازنة الفعلية

3.5%

6.0%
4.0%
2.0%
0.0%

2012/2013

2013/2014

ثالثاً :على الصعيد األكاديمي

إضافة إلى فتح التخصصاة ،كان اهتمام ا عالياً في البحث العلمي حيث عملة على إنشاء عمادة البحث العلمي والدراساة
ٍ
متخصصة ،وتنت المجنة العلمية الم َّ
حكمة ،وتعمل على تطويرها
العليا ،وتعمل حالياً على تأسيس مراكس بحثية علمية
وتخصص ا وتحدد وميسانياةو خاصة للبحث العلمي ،إضافة إلى تشجيع ابتعاث العديد من الكوادر للحصول على ش اداة

الدكتوراه في مجاالة مختل ة ،إضافة إلى تألي ا العديد من المقرراة الدراسية المنئمة للتعليم الجامعي الم توح ،وانتاج المصادر

المساندة ،واالهتمام المتواصل بالتعليم اإللكتروني والتعليم المدم  ،وفتح مركس متخصص بذلك ،ونورد فيما يلي موج اًس مختص اًر

ألهم المؤشراة األكاديمية من كلياة الجامعة وتخصصات ا وطلبت ا وخريجي ا ،وموج اًس أخر عن أهم مؤشراة البحث العلمي.

 .2الكليات والتخصصات والطلبة :بلغ عدد الكلياة العاملة في الجامعة ثماني كلياة من بين ا كلية الدراساة العليا وبرنام

دبلوم التأهيل التربوي ،والكلياة هي كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية ،كلية السراعة ،كلية التنمية االجتماعية واألسرية،
كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية ،كلية التربية ،كلية اآلداب ،كلية اإلعنم ،كلية الدراساة العليا ،باإلضافة إلى برنام

دبلوم التأهيل التربوي .وتعد كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية من أكثر الكلياة إقباالً وتركي اًس من حيث عدد الطلبة

بشكل أساس بنسبة طلبة بلغة ( )%33.37من مجمل عدد الطلبة للعام األكاديمي  ،7022/7022فكلية التربية التي
حاسة على نسبة طلبة بلغة ( )%33.22من مجمل عدد الطلبة للعام األكاديمي  ،7022/7022فيما شكلة بقية
الكلياة والبرام النسبة المتبقية( )%72.82ل ا كل ا مجتمعة ،ويظ ر الجدول ( )2إعداد الطلبة للسنواة األكاديمية
األربع من  7022/7022 – 7023/7027والتوسيع النسبي للكلياة للعام .7022/7022

جدول ( :)1توزيع الطلبة في كليات الجامعة للفترة 2316/2315 – 2312/2312
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السنة الدراسية

الكلية

2102/2102

2102/2102

2102/2102

التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

2,805

2,551

2,318

2102/2102
عدد
2,239

توسيع نسبي
%2104

السراعة

247

228

242

222

%1122

التنمية االجتماعية واألسرية

5,218

5,236

6,073

5,360

%01110

اإلعنم

--

--

40

20

%1100

العلوم اإلدارية واالقتصادية

19,149

21,243

23,153

23,784

%22122

التربية

26,833

25,056

22,212

18,084

%22100

اآلداب

--

--

--

022

%0122

دبلوم التأهيل التربوي

390

637

618

022

%0122

السنة التحضيرية

2,441

1,423

1,886

2,281

%2122

المجموع

57,083

56,374

56,542

742,75

%011011

في داخل كل من هذه الكلياة عدد من البرام األكاديمية (التخصصاة) التي بلغ عددها اإلجمالي ( )79تخصصاً ،إضافة إلى
تخصصين على مستوى الماجستير في كلية الدارساة العليا التي يشكل افتتاح ا خطوة م مة في تطوير الجامعة أكاديمياً وبحثياً،
والشكل ( )7يبين توسيع التخصصاة داخل الكلياة:

شكل ( :)2توزيع التخصصات األكاديمية داخل كليات الجامعة المختلفة للعام 2316/2315
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7

7

6

6

5

5

4

4
2

2

2

3
2

1

1
0
كلية
كلية اإلعالم كلية الزراعة كلية اآلداب كلية التربية كلية العلوم كلية التنمية
اإلدارية االجتماعية التكنولوجيا
والعلوم
واالقتصادية واألسرية
التطبيقية

كلية
الدراسات
العليا

 .2الخريجــــــون :يعع ع ععد الخ ع ع عري ثم ع ع عرة المؤسسع ع ععة التعليميع ع ععة التع ع ععي تطرح ع ع ععا لخدمع ع ععة المجتمع ع ععع والع ع ععوطن ،وتس ع ع ع م جامعع ع ععة
عر وفع ععاعنً فع ععي رفع ععد السع ععوق المحلع ععي بك ع عوادر مؤهلع ععة ومدربع ععة ،وق ع ععد خرجع ععة الجامعع ععة
القع ععدس الم توحع ععة إسعع ع اماً كبيع ع اً

حت ع ععى الع ع ععام الد ارس ع ععي  7022/7023م ع ععا يق ع ععرب م ع ععن ( )82878خريجع ع عاً وخريج ع ععة م ع ععن التخصص ع ععاة كاف ع ععة الت ع ععي
9

تطرح ع ععا الجامع ع ععة ،كانع ع عة النس ع ععبة األعل ع ععى م ع ععن م م ع ععن اإلن ع ععاث الت ع ععي بلغ ع ععة ( ،)%23حي ع ععث بل ع ععغ ع ع ععدد الخريج ع ععاة
اإلنع ععاث ( )22330فع ععي حع ععين بلع ععغ عع ععدد الخ ع عريجين الع ععذكور ( .)37388يظ ع ععر اتجع ععاه نمع ععو الخ ع عريجين فع ععي سيع ععادة
مض ع ععطردة من ع ععذ الع ع ععام  2992/2992إل ع ععى الع ع ععام  ،7022/7023وبالمجم ع ععل ،فق ع ععد ترك ع ععسة النس ع ععبة األعل ع ععى الت ع ععي

قارب ع ععة ( )%20م ع ععن الخع ع عريجين ف ع ععي تخصص ع ععاة كلي ع ععة التربي ع ععة ،وحع ع عوالي ( )%23ف ع ععي تخصص ع ععاة كليع ع عل التنمي ع ععة
االجتماعيع ع ع ععة واألس ع ع ع عرية ،فع ع ع ععي حع ع ع ععين سع ع ع ععجلة تقريب ع ع ع عاً النسع ع ع ععبة ن س ع ع ع ع ا فع ع ع ععي تخصصع ع ع ععاة كليع ع ع ععة العلع ع ع ععوم اإلداريع ع ع ععة

واالقتصادية.

شكل ( :)2تطور أعداد خريجي جامعة القدس المفتوحة للفترة  0222/0227إلى 6107/6104

 .2الكادر الوظيفي (العاملون في الجامعة) :منذ انطنقة الجامعة بداية التسعينياة من القرن العشرين إلى وقتنا الحاضر
اسععتمرة أعداد العاملين في ا بالسيادة المتواصععلة ،نظ اًر لتوسععع برامج ا ،واالرت اع المسععتمر في أعداد طلبت ا ،فقد ارت ع
عععدد العععاملين اإلداريين في الجععامعععة منععذ العععام  7002إلى العععام  7022من ( )890إلى ( ،)2033وارت ع عععدد

األكاديميين المت رغين في ال ترة ن سع ا من ( )789إلى ( )372عضععو هيئة تدريس ،وجاء التوسيع النسععبي لألكاديميين
المت رغين حسب الدرجة العلمية بواقع )%23.8( :من حملة ش ادة الدكتوراه و( )%32.7من حملة ش ادة الماجستير
حسععب سععجنة الموارد البش عرية في الجامعة للعام األكاديمي  ،7022/7022وتظ ر البياناة التراكمية عبر السععنواة
 7002إلى  7022سيادة سع ع ع ععنوية طردية في أعداد العاملين اإلداريين واألكاديميين على الس ع ع ع عواء ،فيما بلغة نس ع ع ع عبة
الموظ ين اإلداريين إلى األكاديميين في المتوسط ( )7.2موظ اً إدارياً لكل موظف أكاديمي كما يبدو من الشكل(.)3

شكل ( :)4نسبة الموظفين اإلداريين إلى الموظفين األكاديميين في الجامعة للفترة 2315–2335م
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يلحظ أن نسع ععبة األكاديميين غير المت رغين إلى األكاديميين المت رغين في اسع ععتقرار خنل األعوام  7002إلى  ،7020ثم بدأة
باالنخ اض منذ العام  .7020كما يبدو في الش ع ع ع ععكل ( )2مما يدل على انخ اض أعداد غير المت رغين لص ع ع ع ععالح المت رغين من
األكاديميين.
شكل رقم ( :)5نسبة الموظفين األكاديميين غير المتفرغين إلى الموظفين األكاديميين
المتفرغين للفترة  2315 – 2335م
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 .4البحث العلمي:
 :1.4األبحاث المنشورة

بلغ عدد األبحاث المنشورة للعام  7022ما يقرب من ( )723بحثاً تنوعة بين أبحاث منشورة في مجنة الجامعة الم َّ
حكمة

للباحثين من داخل جامعة القدس الم توحة وخارج ا بنسبة بلغة ( )%27من مجمل عدد األبحاث المنشورة ،في حين كانة نسبة
األبحاث المنشورة لباحثي الجامعة في المجنة ال لسطينية الم َّ
حكمة غير مجنة الجامعة( )%22.2تقريباً ،وبلغة نسبة األبحاث
المنشورة في مجنة عربية َّ
محكمة لباحثين من الجامعة ( )%29أما األبحاث التي نشرة في مجنة عالمية لباحثين من
الجامعة فبلغة نسبت ا ( )%2.2من مجمل عدد األبحاث المنشورة.

 :2.4متغيرات عامة حول البحث العلمي من 2314-2311
11



بلغ عدد األبحاث المقدمة لعمادة البحث العلمي في ال ترة  7023 – 7022ما يقارب ( )2278بحثاً ،حكم من ا ()922



بلغ عدد المنح البحثية المقدمة للباحثين ( )72منحة بحثية في ال ترة ن س ا ،أما عدد األبحاث المدعومة مالياً فقد بلغ



حكمة ،فيما بلغ عدد المؤتمراة العلمية المتخصصة التي
تجدر اإلشارة إلى أن الجامعة تصدر ( )3مجنة علمية م َّ

بحثاً ،وكان عدد ما قبل من األبحاث ( )273بحثاً.
عددها ( )70بحثاً.

عقدت ا الجامعة ( )79مؤتم اًر خنل ال ترة  ،7023 – 7027ولم تسجل أي براءاة اختراع في الجامعة حتى اآلن.

 :2.4موازنة البحث العلمي
تطورة مواسنة البحث العلمي من ( )93903دينا اًر في العام  7022إلى أن أصع ع ع ع ع ععبحة ( )330000دينا اًر في العام

 7022م ،بنسبة سيادة مضطردة بلغة في المتوسط ( )%32.2لل ترة من  7022إلى  ،7022حيث شكلة نسبة مواسنة البحث
العلمي من مواسنة الجامعة بالمتوس ع ععط ( )0.002لل ترة ن سع ع ع ا ،حيث تطورة هذه النس ع ععبة من ما يقارب ( )0.003عام 7022
إلى ( )0.009عام  7022م.

هذا وتعقد الجامعة دوراة تدريبية تطويرية عديدة ألعضاء ال يئة التدريسية ،الذين باة عددهم يسيد عن أل ين بين مت رغ
وغير مت رغ ،وت تم في نظام التقويم للطلبة اهتماماً كبي اًر ،إضافة إلى االهتمام المتسايد بنوعية االمتحاناة التي يعقدها أعضاء

ال يئة التدريسية ،وتعمل الجامعة حالياً على تطوير بنك األسئلة والتعييناة؛ وفقاً ألحدث األساليب واألسس العلمية والتربوية

إلخراج امتحاناة جيدة المستوى.
رابعاً :في المجال التكنولوجي

ش دة الجامعة منذ سنواة َّ
عدة تطوراة هائلة في التكنولوجيا المستخدمة على المستويين اإلداري واألكاديمي ،إذ عمل
مركس تكنولوجيا المعلوماة واالتصاالة ( )ICTCعلى تسويد جميع فروع الجامعة بالخدماة النسمة في مجال تكنولوجيا
المعلوماة واالتصاالة ،كما عمل على حوسبة األعمال المالية واإلدارية واإلنتاجية واألكاديمية ،وربط جميع فروع الجامعة بشبكة
مركسية موحدة ،وقد أنجس مركس ) )ICTCمجموعة من المشاريع التطويرية في الجامعة ،وبج ود ذاتية ،كإنشاء شبكة اإلنترانة

التي ربطة جميع فروع ودوائر الجامعة بالمركس ،وانشاء شبكة محلية ( )LANلمختبراة الحاسوب واإلنترنة في جميع فروع
الجامعة ،وتطوير أنظمة التشغيل في الجامعة ،وكذلك ،إنجاس العديد من البرام المحوسبة كبرام التسجيل والشؤون المالية
وشؤون الموظ ين وبنك األسئلة والتعييناة وغيرها من البرام  ،إضافة إلى البواباة األكاديمية ،واإلدارية ،والخريجين والمكتبة،
والص وف االفتراضية ،وال يديو التدفقي ،وتل سيون الجامعة عبر اإلنترنة و ،QOU tubeوأخي اًر إطنق فضائية القدس التعليمية،

كما حصل مركس تكنولوجيا المعلوماة واالتصاالة في الجامعة على اعتراف أهم األكاديمياة العالمية لتكنولوجيا المعلوماة،

والى جانب االعتماداة لعقد االمتحاناة للش اداة الدولية المتخصصة .كما تعمل الجامعة وخاصة مركس تكنولوجيا المعلوماة
واالتصاالة على توفير بيئة تقنية مساندة للعملية األكاديمية والعمل اإلداري في الجامعة ،التي تشكل بنية الجسم التقني الداعم
للعملية التعليمية في الجامعة ،التي تتكون من المختبراة بأنواع ا كافة والمرافق التقنية األخرى ،حيث تظ ر البياناة اإلحصائية
التالية عدداً من المؤشراة حول عدد المختبراة وعدد أج سة الحاسوب في العام 7022م ،فقد بلغ العدد الكلي للمختبراة والمرافق
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التقنية ( )222مرفقاً ،في حين بلغ عدد أج سة الحاسوب ( )3092ج ا اًس توسعة بين االستخدام األكاديمي بنسبة ( )%22والنسبة

الباقية ( )%33لنستخداماة اإلدارية الداعمة للعملية التعليمية .يشار إلى أن عدد المختبراة والمرافق التقنية كانة في العام
7002م ما يقارب ( )88مختب اًر ومرفقاً تقنياً ،ما يعني أن نسبة السيادة في عددها بين العامين  7002و 7022بلغة ما يقارب

(.)%33

جدول ( :)2أعداد مختبرات الجامعة وأعداد أجهزة الحاسوب في كل منها للعام األكاديمي 2316/2315

الرقم

عدد المختبرات

النوع

عدد أجهزة الحاسوب

المختبرات
2

مختبر حاسوب

51

1214

7
2

مختبر انترنة

21

397

مختبر ICT
مختبر تعلم إلكتروني

7

22

15

175

2

مختبر تعليم مستمر

4

47

2

مختبر مك وفين

3

9

2
#

مختبر وسائط

16

1

مجموع المختبرات والحواسيب فيها

117

1864

3

أجهزة الحاسوب الستخدامات غير المختبرات
2

حاسوب لنستخدام اإلداري

988

7

حاسوب لتوقيعاة دوام الموظ ين

32

3
#

حاسوب الستخدام المستودع

10

العدد الكلي ألجهزة الحاسوب

2894

الخوادم (السيرفرات)
2

خادم (سيرفر) لل رع

132

7
#

خادم (سيرفر) للمختبراة

70

العدد الكلي للخوادم (السيرفرات)

026

خامساً :في مجال البنية التحتية
تقوم الجامعة على بناء مقرات ا ضمن معايير الجودة للبناء ضمن إستراتيجية تحويل جميع مقراة وفروع الجامعة إلى أبنية
مملوكة تتن َءم مع بيئة التعليم الم توح ،وتعسيس البيئة الداعمة لألنشطة المن جية والنمن جية ،وبما يلبي المعايير الضرورية
للعملية التعليمية في الجامعة ،فقد بنة عدداً من المباني لخدمة فروع الجامعة المختل ة ،وما يسال العمل جارياً على إنشاء عدد

آخر من األبنية سواء لل روع أو اإلدارة ،وبنظرة تاريخية على إحصاءاة المباني كانة أبنية فروع الجامعة وادارات ا كافت ا مستأجرة

مبنى تنوعة ما بين اإلداراة وال روع ،بمبلغ أجرة إجمالي بلغ
حتى العام  ،7002حيث كان عدد المباني المستأجرة حين ا ً 33
في ذلك العام ما يقرب من مليون دينار أردني.
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مبنى
مع إحنل المباني المملوكة مكان المستأجرة فقد انخ ض عدد األبنية المستأجرة انخ اضاً ملحوظاً حتى بلغ (ً )27
مبان لإلداراة العامة وملحقات ا ،وفي العام  7022م بلغ عدد المباني المملوكة للجامعة (ٍ )9
فقط لل روع و(ٍ )8
مبان مملوكة
ومشغولة لل روع بمساحة إجمالية تقديرية ( 48,154م ،)7في حين يجري العمل حالياً على استكمال إنشاء بقية األبنية إلحنل
المملوك بدل المستأجر بالكامل ،هذا التطور انعكس على مستوى تطور المرافق التعليمية المساندة في الجامعة انعكاساً واضحاً،

حيث بلغ العدد الكلي لمرافق الجامعة في ال روع كافة عام  7002ما يقارب ( )333تنوعة في الجدول أدناه ،واستمرة المرافق
بالتطور مع توسع الجامعة ليصل العدد الكلي للمرافق عام  7022إلى ( )227مرفقاً متنوعة كما هو مبين في الجدول (.)3
جدول ( :)2أعداد مرافق الجامعة للعامين  2335و2315
2335
222

المرفق
قاعة تدريس

2315
364

قاعة نشاطاة

26

مكتب أعضاء هيئة تدريس

157

مختبر تخصصي

02

مختبر حاسوب

22

مختبر انترنة

20

مسرح

13
20
20
2

مكتبة

2

18

ك تيريا

17

ساحة عامة

21

مكاتب ومرافق إدارية

58

المستودعاة

5

غرفة سيمينار

2

غرفة وسائط تعليمية

2

مشغل

0

2
1

عيادة

7

مرافق أخرى

4

المجموع الكلي

454

226

سادساً :في مجال خدمة المجتمع

تقوم الجامعة من خنل مركس التعليم المستمر وخدمة المجتمع بإعداد الكوادر ال نية التي تحتاج ا مؤسساة المجتمع

في شرائحل كافة ،حيث يعمل المركس على عقد دوراة تدريبية في اللغاة والحاسوب واألعمال اإلدارية واإلسعافاة األولية والخدمة
االجتماعية والتربية وغيرها من الدوراة ،ومنح الدبلوماة الم نية التي تناسب حاجاة المجتمع ،إضافة إلى إقرار الجامعة لساعاة
محددة من العمل التطوعي الذي يقوم بل طلبة الجامعة لخدمة مجتمع م بوص ل شرطاً للتخرج من الجامعة ،كما تعتمد جامعة
القدس الم توحة نظاماً مرناً للمنح واإلع اءاة للطلبة ،حيث يست يد عدد كبير من الطلبة من هذا النظام ،وخصوصاً أبناء الش داء

وذوي م ،وأبناء األسرى وذوي الحاجاة الخاصة ،وال ئاة ال قيرة من الطلبة ،وقد تم إنشاء مختبر حاسوب للمك وفين في كل من
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فرعي الخليل وجنين عام  ،7002وهناك خطط إلنشاء مثل هذه المختبراة في جميع فروع الجامعة في محافظاة الض ة وقطاع
غسة ،وقد استحدث مختبر جديد في فرع رام اهلل والبيرة في السنواة األخيرة.
تعنى جامعة القدس الم توحة بخدمة المجتمع وتولي ا اهتماماً بار اًس من خنل األنشطة المتعددة التي تعقدها أو تشارك

في ا مشاركة فاعلة من موقع الشعور بالمسؤولية تجاه المجتمع والوطن والمواطن ،فيلحظ تعدد األنشطة التي تقوم ب ا الجامعة
كاالحت االة الوطنية ،كيوم األرض ويوم الشجرة وعيد األم ،والكثير من المناسباة الوطنية واالجتماعية ،فضنً عن محاضراة

التوعية ،وورش العمل ،والندواة والمحاضراة التي تناقش العديد من المواضيع المجتمعية والعلمية السياسية التي تَ م المجتمع،
كما تس م بعملية تطوير الم اراة والتدريب من خنل التعليم المستمر في شتى المجاالة المعرفية الموج ة للمجتمع والمؤسساة
على السواء .يعرض الجدول ( )3أعداد األنشطة التي قامة ب ا الجامعة لثنثة أعوام متتالية منذ العام الدراسي 7023/7027
مباشر أو غير مباشر.
اً
إلى العام  7022/7023م حيث يظ ر الحجم الكبير للنشاطاة التي تس م في ا الجامعة إس اماً
جدول ( :)4أعداد األنشطة التي عقدتها الجامعة أو شاركت فيها للفترة
2315/2314 – 2312/2312

نوع النشاط

6105/6106

6104/6105

6107/6104

ات اقية وات اقية تعاون

17

22

21

احت ال

103

76

86

دورة تدريبية

83

70

85

لقاء

56

86

53

مؤتمر

42

45

28

معرض

18

25

22

ندوة

85

64

64

ورشة عمل

189

145

126

أنشطة اجتماعية ووطنية

133

114

64

أنشطة علمية

32

29

23

أنشطة أخرى

329

262

257

المجموع الكلي

1087

938

829

منهجية إعداد الخطة اإلستراتيجية لجامعة القدس المفتوحة للفترة 2311/1/23-2316/1/1
اعتماداً على معايير جودة التخطيط االسعتراتيجي ،واسعتناداً إلى د ارسعة االحتياجاة التي قامة ب ا دائرة التخطيط ،والمستندة إلى
نتعائ التقييم العذاتي العذي ن عذتعل دائرة الجودة بعالتععاون مع الوحعداة األكعاديميعة واإلداريعة وال نيعة كعافعة في الجعامععة ،وفقعاً لمعايير
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الجودة التي يعتمعدهعا اتحعاد الجعامععاة العربيعة التي طورة لتنئم نظعام التعليم الم توح ،فقعد أععدة الخطة اإلسع ع ع ع ع ع ععتراتيجية الثالثة
لجعامععة القعدس الم توحعة لل ترة  ،7029/8/30-7022/9/2وحسع ع ع ع ع ع ععب المن جيعة المعتمعدة في إجراء عمعل إدارة ومتعابعة عملية

التخطيط االستراتيجي على وفق المسار التالي:

 أوالً :على أثر نتائ تقرير تقييم األداء الن ائي للخطة اإلس ع ع ع ع ع ععتراتيجية الثانية ( )7022-7027فقد قام مجلس األمناء
بإصدار قرار يتضمن التوجي اة العامة بشأن البدء بالتحضير للخطة اإلستراتيجية الثالثة.

 ثانياً :تشع ععكيل مجلس التخطيط االسع ععتراتيجي برئاسع ععة أ .د .يونس عمرو /رئيس الجامعة ،وبعضع ععوية نوابل ومسع ععاعديل،
وممثلين عن العماداة والوحداة الرئيسع ع ع ع ع ععة في الجامعة ،فقد عقدة ( )2اجتماعاة رئيسع ع ع ع ع ععة ،قبل االنت اء من إعداد
الخطة ،على فتراة متباعدة تخلَّل ا مجمل األعمال المطلوبة إلنجاس الخطة.

 ثالثاً :بدأ مجلس التخطيط عملل بالتركيس على مناقش ع ععة التوجي اة العامة لمجلس األمناء ،واعداد اإلطار العام إلعداد

الخطة ،وتدارس القضع ع ع ع ع ععايا الرئيس ع ع ع ع ع ععة التي يجب أن تتص ع ع ع ع ع ععدى ل ا الجامعة في المرحلة المقبلة ،اعتماداً على خبراة

المجتمعين وال س ع ع ع ععيما نظام التعليم الم توح وأنماط التعليم المدم  ،وعلى معايير جودة التخطيط االس ع ع ع ععتراتيجي ،وقد تم
تش ع ععكيل لجنة فنية لمتابعة توص ع ععياة المجلس وتوجي اتل بش ع ععأن تن يذ الد ارس ع ععاة والتحليل واعداد مس ع ععوداة المقترحاة

لوثائق الخطة اإلستراتيجية وتنسيق أنشطت ا.

 رابعاً :قامة اللجنة ال نية بمراجعة الرؤية والرسع ع ععالة والقيم وتحليل ا بناء على توجي اة مجلس التخطيط االسع ع ععتراتيجي،
وتقديم مقترحاة بشأن ا ،وعرض ا على المجلس؛ لمناقشت ا وتحديث ا ،واقرار صيغت ا المقترحة الن ائية.

 خامســـــــاً :عمل مجلس التخطيط االسع ع ع ع ععتراتيجي على تحديد التوج اة الرئيسع ع ع ع ععة للجامعة تحديداً عاماً ،اسع ع ع ع ععتناداً إلى
التوجي اة العامة لمجلس األمناء ،فقد حددة ثمانية مجاالة تركيس رئيسة للخطة القادمة متضمنةً المحاور التالية:

• الخريجين.

• البرام التعليمية.
• البحث العلمي.
• الت اعل المجتمعي.

• موارد الجامعة المالية.
• بيئة التعليم المدم والخدماة الطنبية.
• الخدماة األكاديمية والتقنية المساندة للتعليم والتعلم.
• ممارساة إدارة الجودة والتميس في بناء القدراة القيادية والتنظيمية.
 ســــادســــاً :كل ة اللجنة ال نية بمتابعة توصع ععياة مجلس التخطيط االس ع ععتراتيجي وتوجي اتل بد ارسع ععة االحتياجاة واعداد
م َسع ع ع ع عودة أولية لإلطار العام للخطة ،حيث عملة اللجنة على وض ع ع ع ععع مقترحاة لألهداف اإلس ع ع ع ععتراتيجية اس ع ع ع ععتناداً إلى
المرجعياة التالية:

• مراجعة الرؤية والرسالة والقيم السابقة للجامعة ،وتحليل ا ووضع مقترحاة لتطويرها.
• د ارس ع ع ععة حاجاة محاور العمل كافة في الجامعة ،باالس ع ع ععتناد إلى نتائ التقييم الذاتي الذي أش ع ع ععرفة على تن يذه دائرة
الجودة ،ووفقاً لمعايير االتحاد العام للجامعاة العربية.

• نتائ تقييم أداء الخطة السابقة.

• التوجي اة اإلستراتيجية العامة لمجلس األمناء.
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• التوصياة الواردة في محاضر جلساة مجلس التخطيط االستراتيجي.
• دليل التقييم الذاتي لمؤسساة التعليم الم توح والتعليم عن بعد الصادر عن اتحاد الجامعاة العربية.
• نتائ تحليل البيئة الداخلية والخارجية .SWOT

 سابعاً :قامة اللجنة ال نية كذلك بإعداد مقترح باألهداف ال رعية واالستراتيجياة التشغيلية على وفق اآللية التالية:
• إنجاس تحليل البيئة الداخلية والخارجية  SWOTعلى مستوى كل هدف من األهداف اإلستراتيجية.

• تحديد نقاط التركيس االستراتيجي على مستوى كل هدف من األهداف باالستناد إلى المرجعياة الواردة أعنه.
• صياغة أولية لألهداف ال رعية لكل هدف من األهداف اإلستراتيجية.
• ضبط صياغة األهداف ال رعية ب حص مدى توافق ا مع المرجعياة الرئيسة.

• وضععع االسععتراتيجياة التشععغيلية لألهداف ال رعية باالسععتناد إلى المرجعياة الرئيسععة ،وبالصععيغة التي تضععمن تحقيق
المعايير الضرورية لصياغة ال دف ال رعي .SMART
• صياغة مقترحاة لمنظومة مؤشراة األداء المست دفة لكل هدف من األهداف ال رعية.
 ثامناً :عرض ععة م َسع عودة اإلطار على مجلس التخطيط االس ععتراتيجي للمناقش ععة والتعديل والتطوير ،فقد أوصع ععى المجلس
بأن تكون الخطة ثنثية بسع ععبب سع ععرعة التغيراة وكثرة المسع ععتجداة ،مع التوصع ععية بعقد ورشع ععة عمل موسع عععة لمناقشع ععة
اإلطار مع أطراف العنقة تض ع ع ععم ممثلين عن المس ع ع ععتوياة اإلدارية واألكاديمية وال نية كافة في الجامعة ،وممثلين عن
الطلبة والمؤسساة العامة والخاصة الشريكة.
اء بممثلي الوحداة
 تاســــعاً :عقد ورش ع ععة عمل بمش ع ععاركة المس ع ععتوياة اإلدارية كافة بدءاً من رئيس مجلس األمناء وانت ً
والدوائر اإلدارية واألكاديمية وال نية في الجامعة ،باإلضععافة إلى مشععاركة ممثلي الطلبة ،وعدد من المؤس عسععاة الش عريكة
العامة والخاصع ععة ،هدف مناقشع ععة اإلطار العام ،وقد انبثق عن الورشع ععة تشع ععكيل لجان قطاعية ،لمناقشع ععة كل هدف من
األهداف اإلس ع ع ع ععتراتيجية ،وما ينبثق عنل من أهداف فرعية ،ومؤشع ع ع ع عراة ومش ع ع ع ععاريع وبرام عمل تن يذية ،كما أس ع ع ع ععتمر
التواصل بين اللجنة ال نية وأعضاء هذه اللجان حتى المراحل األخيرة من بلورة م َسودة الخطة اإلستراتيجية.
 عاشـــــ ارً :قامة اللجنة ال نية بإعداد الم َسع ع ع عودة األولية للخطة اإلس ع ع ععتراتيجية ،متض ع ع ععمنة الخطط التن يذية القطاعية التي
حددة المشع ععاريع والبرام األس ع ععاسع ع عية المقترحة ،باإلضع ععافة إلى تحديد الج اة الرئيس ع ععة والج اة الشع ع عريكة في التن يذ،

ليص ععار إلى توسيع ا على المسععتوياة والوحداة اإلدارية واألكاديمية وال نية كافة المحددة كج اة رئيسععة في ا لد ارس ععت ا
وتقديم ملحوظات ا ومقترحات ا ،وتحديد األطر السمنية والمواسناة الضرورية للتن يذ.
 الحادي عشـــر :بعد مراجعة اللجنة ال نية لمنحظاة الج اة الرئيس ععة والمعنية على الم َسع عودة ترفع م َسع عودة الخطة إلى
مجلس التخطيط االستراتيجي لمناقشت ا ،والتوصية برفع ا إلى مجلس الجامعة؛ لمناقشت ا والتوصية إلى مجلس األمناء
باالعتماد.
 الثاني عشــــر :بعد إقرار مجلس األمناء الخطة ،تقوم دائرة التخطيط بتوسيع الم ماة على الج اة الرئيسع ع ععة على وفق
برنام المتابعة والعمل على تنسيق الخطط التن يذية ل ذه الج اة.

 الثالث عشــر :تقوم الج اة الرئيسععة في الخطة بإعداد تقارير نص ععف سععنوية ،ورفع ا إلى دائرة التخطيط للتقييم ال ني،
ير س ععنوياً في موعد أقص ععاه أس ععبوع من ن اية العام األكاديمي
وتقديم التغذية الراجعة بش ععأن ا ،فيما ترفع هذه الج اة تقر اً

لدائرة التخطيط؛ إلعداد تقرير األداء الس ععنوي لس ععير تن يذ الخطة؛ لرفعة لمجلس التخطيط االس ععتراتيجي للمناقش ععة ،ومن
ثََّم رفعل إلى مجلس األمناء لنعتماد.
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تحليل البيئة الداخلية والخارجية ()SWOT
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مواطن القوة
 االنتشار الجغرافي الواسع للجامعة في محافظات الوطن

مواطن الضعف


نقص في توافر أعضاء هيئة تدريس في بعض



عدم توفر توصيف لخصائص الخريجين على مستوى



عدم وجود برامج تدريبية وتأهيلية ُمصممة خصوصاً لرفع

 وجود نظام لضبط جودة االمتحانات والتقويم.



عدم وجود برامج ومقررات إضافية للمتفوقين.

 وجود مركز للقياس والتقويم.



ضعف التواصل بين الخريجين وأطراف سوق العمل.

كافة.

 وجود مرونة عالية لنظام التعليم المفتوح.

التخصصات.

 وجود مركز متخصص ومتطور لتكنولوجيا المعلومات
واالتصاالت.

التخصصات.

 وجود وحدة لمتابعة الخريجين.

 وجود مراكز لكل من التعليم المفتوح والتميز في التعليم
اإللكتروني.

 توفر الموارد البشرية الضرورية المؤهلة أكاديمياً ومهنياً
وادارياً.

كفايات الخريجين.



ضعف التواصل بين الخريجين ووحدة الخريجين.



عدم التوازن في توزيع المشرفين حسب التخصص الدقيق.




 وجود دائرة مختصة بالمناهج والمقررات التي تنفرد الجامعة
بتأليفها.

 اعتماد برنامج الدراسات العليا.

 توفر أنظمة واجراءات ولوائح معتمدة تغطي معظم محاور



محدودية عدد التخصصات التي تطرحها الجامعة.



ضعف الخبرة العملية في تقويم البرامج األكاديمية.



 وجود وحدة لإلبداع والتميز في الجامعة.

المفتوح ،والتخصصات الدقيقة.



انخفاض العوائد المالية للبحث العلمي.



ضعف الجانب التطبيقي في مجال البحث العلمي.



ضــعف التواصــل والتنســيق مع المؤســســات البحثية المحلية



ضــــــعف القدرات البحثية المواكبة للمســــــتجدات والحداثة في



تمثل مردودات األقســـــــــاط والرســـــــــوم التعليمية تقريباً معظم



وجود انحراف بين الميزانية الفعلية والموازنة التقديرية.

 وجود مجالت متخصصة محكمة.

 وجود نظام مالي وكادر مالي متخصص.

والخارجية.

 وجود وحدة تدقيق مالي داخلية وجهة تدقيق خارجية.
 وجود مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع.

المجاالت العلمية المختلفة.

 وجود عالقات وعضوية فاعلة في معظم المنظمات
واالتحادات والروابط العلمية ذات الصلة بالجامعات والتعليم

المفتوح والتعليم اإللكتروني.

 وجود إستراتيجية لتعزيز المسؤولية المجتمعية.

اإليرادات في الموازنة.




 وجود أنظمة فاعلة وعادلة معلنة لتقويم الطلبة والعاملين
 وجود تجربة في إنشاء بنك األسئلة.



عدم وجود وحدة مركزية للتنســـــــــيق واإلشـــــــــراف على خطط
قصور في االستغالل األمثل لتوظيف اإلمكانات والقدرات
الموجودة في تصميم واستحداث برامج لخدمة المجتمع

باستمرار.

تواكب المستجدات العلمية واحتياجات السوق والمجتمع.



 وجود نظام وتجارب لتقويم المؤسسة.

 وجود نظام ُممأسس للتخطيط االستراتيجي.

عدم وجود دليل لإلجراءات المالية.

وأنشطة خدمة المجتمع.

 أنظمة القبول والتسجيل واالمتحانات تُراجع وتُحدث
 وجود نظام وسياسة للجودة في الجامعة.

وجود حــاجــة للتنميــة المهنيــة المســـــــــتمرة ألعضـــــــــاء هيئــة

التدريس على وفق األســاليب والمســتجدات في مجال التعليم

 خبرة عملية في إنتاج وادارة مصادر التعليم اإللكتروني.
العلمي.

ضعف كفاية بعض الموارد المالية الذاتية الالزمة للتطوير

في مجاالت العمل المختلفة.

ومجاالت العمل في الجامعة.

 وجود سياسات داعمة للبيئة التنظيمية الداعمة للبحث

ضعف اإلقبال على بعض التخصصات.

ضعف مستوى التنسيق والشراكة مع المؤسسات المناظرة
في مجال خدمة المجتمع.



 توفر قاعدة بيانات شاملة وفاعلة لجميع العاملين.
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عدم وجود دليل للوصف الوظيفي.

مواطن القوة
 وجود اتحاد طلبة قوي ودائرة نشطة لشؤون الطلبة.

رؤى واضحة للتطوير والقدرة على
 وجود كفايات قيادية ذات ً
السيطرة.

مواطن الضعف


عدم وجود خطة تدريبية قائمة على أساس نتائج تقويم



عدم وجود نموذج للتميز في الجامعة مدعماً بمعايير قياس



قصور برامج دعم الطلبة.

األداء ،والتحليل الوظيفي.

 وجود مجالس ولجان أكاديمية وادارية وفنية في الجامعة
للمتابعة.

 وجود بنى تحتية تقنية وشبكات انترنت وانترانت فاعلة
ومطورة.

مرجعية.



 وجود فضائية خاصة بالجامعة.

ضعف الموارد المادية المتعلقة باألنشطة الالمنهجية.

ضعف التنسيق وتدفق البيانات بين الوحدات المختلفة في
الجامعة.



االعتماد على األبنية المستأجرة في بعض الفروع.



عدم توافق مستوى الموارد المادية مع عدد الطلبة والمعايير



بطء عملية تحديث المقررات والمناهج الدراسية المواكبة

المهنية ذات الصلة.

للمستجدات العلمية واحتياجات سوق العمل.
الفرص



وجود عدد من المؤسسات التي تُعنى بالخريجين.
وجود مبادرات من بعض المؤسسات ،كالبنوك في تمويل
مبادرات التشغيل الذاتي.



وجود برامج دولية تهتم بمشاريع البحث المشتركة.



اهتمام استراتيجيات التعليم العالي بالبحث العلمي.



وجود برامج دولية لدعم جودة التعليم والمشاريع



وجود برامج دولية داعمة لبناء القدرات في المؤسسات.

التطويرية في الجامعات.


حاجة معظم القطاعات االقتصادية واالجتماعية إلى
إعادة تأهيل وتطوير.

التهديدات
 حالة الغموض وعدم االســــتقرار الســــياســــي واالقتصــــادي في
فلسطين والمنطقة العربية.

 قلة فرص العمل المتاحة للخريجين في سوق العمل المحلي.

 ارتفاع التنافســية نتيجة تجانس البرامج األكاديمية المطروحة
من الجامعات المحلية واإلقليمية.

 ضعف تقبل قطاع المشغلين ،وبعض المؤسسات الرسمية في
فلسطين والعالم العربي للتعليم المفتوح.

 ضـــــــعف التوجيه التدريبي والتأهيلي في معظم مؤســـــــســـــــات
المجتمع.

 محدودية فرص التأهيل التي تطرحها مؤســســات بناء القدرات



وجود نظام ُمعتمد من اتحاد الجامعات العربية للتقويم
الذاتي في مؤسسات التعليم المفتوح.

والتنمية في المجتمع.



وجود هيئة لالعتماد والجودة لمؤسسات التعليم العالي

العالي.

 عدم وجود خطة وطنية لضبط وتوجيه مخرجات قطاع التعليم



وجود دعم حكومي وشعبي للجامعة.



تزايد االهتمام بالتعليم المفتوح والتعليم اإللكتروني محلياً



زيادة الطلب على التعليم الجامعي.



زيـادة إمكانات التعاون مع الجامعات العربية والجامعات

البحث العلمي.



انتشـــــــــار التكنولوجيا وأنظمة المعلومات واالتصـــــــــاالت

القومي.

واقليمياً ودولياً.

األجنبية.

وتوافرها في التعليم والتعلم.

 ظهور منافســين محتملين س ـواء على صــعيد التعليم المفتوح
أو على صــعيد التوســع الرأســي أو األفقي في خدمات التعليم
العالي.

 ضـــعف اعتماد الســـوق المحلي (المؤســـســـات المحلية) على
 ضـــعف الموازنات المخصـــصـــة للبحث العلمي على المســـتوى
 ارتفــاع مســـــــــتويــات المنــافســــــــــة في مجــال البحــث العلمي
للمؤسسات األخرى.
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الفرص


التهديدات

توافر برامج دعم محليــة واقليميــة ودوليــة لتطوير البنى
التحتية وجودة التعليم العالي.

 ضعف مستوى مخصصات وزارة التعليم العالي للجامعة.
 عدم انتظام المساعدات وضعف الدعم الخارجي.

 ارتفاع مستوى المخاطر االستثمارية في فلسطين.

 عدم وجود دراسات للحاجات التدريبية على المستوى القومي.
 عدم وجود تشبيك وتنسيق بين الخطط القومية والجامعة
والقطاع الخاص.

 ضعف التواصل مع المحيط العربي.
 عدم وجود نظام ُمحدث ومعتمد للتعليم المفتوح فلسطينياً.
 عدم وجود نظام وطني أو إقليمي عربي لتصنيف الجامعات
وفق مستويات األداء والجودة.

 التسارع في المستجدات على صعيد التطورات في بعض
التخصصات.

 التسارع في التطور التكنولوجي والتقني في المجاالت كافة ،
وتحديداً في مجال التعليم اإللكتروني.

 وجود قيود على تطوير البنى التحتية لشبكات اال تصاالت
الفلسطينية ،وتوسيعها بما يواكب المستجدات والتطورات
التقنية.

الرؤية والرسالة والقيم
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رؤية جامعة القدس المفتوحة ()QOU Vision

الريادة والتميس واإلبداع في مجاالة التعليم الجامعي الم توح ،وخدمة المجتمع ،والبحث العلمي ،وترسيخ مكانت ا القيادية في
بناء مجتمع فلسطيني قائم على العلم والمعرفة.
رسالة جامعة القدس المفتوحة ()QOU Mission

إعداد خريجين مؤهلين لتلبية حاجاة المجتمع ،قادرين على المنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي ،واإلس ام ال اعل
والمتميس في مجال البحث العلمي ،وبناء القدراة التقنية والبشرية ،من خنل تقديم برام تعليمية وتدريبية على وفق أفضل
ممارساة التعليم الم توح وأساليب التعليم المدم  ،وتعسيس بيئة البحث العلمي في إطار من الت اعل المجتمعي والتعاون والشراكة
وتبادل الخبراة مع األطراف المعنية كافة ،مع مراعاة أحدث معايير الجودة والتميس.
القيم التي تؤمن بها الجامعة ()QOU Values

لتحقيق رؤية الجامعة ورسالت ا وأهداف ا ،تعمل الجامعة على تطبيق وترسيخ اإليمان بالقيم اآلتية:


الريادة والتميس.



االنتماء الوطني والقومي.



ديمقراطية التعليم وتكافؤ ال رص.



الحرية األكاديمية وال كرية.



احترام األنظمة والقوانين.



الشراكة المجتمعية.



اإلدارة بالمشاركة.



اإليمان بدور المرأة الريادي.



النساهة والش افية.



التنافسية.

األهداف اإلستراتيجية للجامعة ()QOU Strategic Objectives
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الهدف االستراتيجي األول :مواصلة رفع مستوى تأهيل خريجي الجامعة ،وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي
واإلقليمي.
00

الهدف الفرعي
مواصلة تنمية كفايات الخريجين
وفق مستجدات حاجات سوق
العمل0

(اإلستراتيجية)
 %200 .2من التخصصاة لدي ا معايير وسياساة ت صيلية معتمدة حول الخصائص
التنافسية للخريجين.
 .7تصميم  2برام تدريبية وتأهيلية لرفع ك اءة الخريجين وفق مستجداة حاجاة سوق
العمل.

 .3تصميم  3برام لرعاية ودعم الطلبة المت وقين والمتميسين.
06

تعزيز التواصل بين الخريجين
وأطراف سوق العمل ،لفتح أفاق
جديدة لفرص العمل أمام
الخريج0

 .2عقد  3ات اقياة و 3مذكراة ت اهم سنوياً لتوسيع نطاق التواصل والتعاون والتنسيق بين
وحدة الخريجين مع ممثلي سوق العمل ،والمؤسساة المعنية بج ود التشغيل والتأهيل
واإلعداد الم ني والتدريب.
 .7تطوير بياناة الخريجين المدرجة في قاعدة بياناة وحدة الخريجين؛ لتوسيع نطاق التواصل
مع م.

 .3إخضاع  2تخصصاة لسياساة ضبط القبول؛ لتخ يف آثار اإلغراق السلبية في سوق
العمل على الخريجين.

الهدف االستراتيجي الثاني :االستمرار بتطوير البرامج التعليمية وتحسينها بما يتالءم مع حاجات التنمية وسوق العمل وفق أفضل ممارسات
التعلم المدمج والمستجدات العلمية والتكنولوجية.
الهدف الفرعي
1

فتح تخصصات جديدة على

أسس تنافسية وفقاً لحاجات

سوق العمل.

(اإلستراتيجية)
 .2فتح  9تخصصاة جديدة على مستوى البكالوريوس.
 .7فتح  2تخصصاة على مستوى الماجستير.
برم دبلوم متوسط و 7دبلوم م ني.
 .3فتح  2ا
كادر للحصول
 .3االست ادة من فرص المنح الخارجية المتاحة البتعاث أو تشجيع التحاق  73اً
على درجة الدكتوراه في مجال التخصصاة النادرة.

 .2االست ادة من فرص المنح الخارجية المتاحة البتعاث أو تشجيع التحاق  2كوادر للحصول
على درجة الماجستير في مجال التخصصاة النادرة.

 .2عقد  2ات اقياة بشأن تبادل كادر األكاديمي في مجاالة التخصص الدقيق.
2

االستمرار بتطوير الجوانب

التنافسية للبرامج والتخصصات

القائمة باالستناد إلى حاجات

الطلبة وسوق العمل والمعايير

المهنية ذات الصلة.

 .2التطوير والتحديث الدوري المستمر لخطط التخصصاة كل  2سنواة.
 .7التطوير والتحديث الدوري المستمر للمقرراة الدراسية.
 .3تدعيم المقرراة بمصادر وأساليب تعليم إلكترونية حتى ن اية الخطة.
 %200 .3من شعب مقرراة التخصص يدرس ا مشرف ذو تخصص دقيق.
 .2حصول  2تخصصاة على ش ادة الجودة من مؤسساة مرموقة.
 .2تح يس الطلبة على اإلقبال على بعض البرام والتخصصاة التي تعاني إقباالً ضعي اً ،بما
ال يقل عن الضع ين حتى ن اية الخطة.

2

 .2تأهيل  %200من أعضاء ال يئة التدريسية المت رغين في مجاالة أساليب التدريس الحديثة
والتعلم المدم .
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الهدف الفرعي
مواصلة التأهيل المستمر

لتنمية المهارات والكفايات

المهنية األكاديمية ألعضاء
هيئة التدريس.

(اإلستراتيجية)
 .7تأهيل  %200من أعضاء ال يئة التدريسية في مجاالة القياس والتقويم واعداد االمتحاناة.
 .3تأهيل  %200من أعضاء ال يئة التدريسية المت رغين في م اراة البحث العلمي وتقنياتل
وأدواتل.

 .3تأهيل  %200من أعضاء ال يئة التدريسية المت رغين في مجاالة إعداد المناه والمقرراة
التعليمية وتصميم ا وفق تقنياة التعلم المدم .

 .2تأهيل  %200من أعضاء ال يئة التدريسية في مجاالة استخدام تقنياة التعلم المدم
وتصميم البرام التدريبية إلكترونياً.

 .2تأهيل  %200من أعضاء ال يئة التدريسية المت رغين في مجاالة القدراة المعرفية
والتحليلية والتطبيقية في التخصصاة الدقيقة المستجدة.

الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز البحث العلمي واإلنتاج واإلبداع والتميز وتشجيعه في الجامعة.
(اإلستراتيجية)

الهدف الفرعي

 .2عقد  20مؤتمراة علمية متخصصة سنوياً.

1

 .7مشاركة أعضاء الكادر األكاديمي في الجامعة بما ال يقل عن  270ورقة علمية في
المؤتمراة العلمية.

 .3نشر ما ال يقل عن  200بحث في مجلة الجامعة األساسية سنوياً.
 .3نشر ما ال يقل عن  20-2أبحاث سنوياً في مجلة التعليم الم توح.
 .2نشر ما ال يقل عن  30بحثاً سنوياً في مجلة العلوم التربوية.
 .2نشر ما ال يقل عن  70بحثاً سنوياً في مجلة العلوم اإلدارية واالقتصادية.

 .2إصدار جديد لمجلة عالمية محكمة في مجال العلوم التطبيقية باللغة االنجليسية بواقع عدد
واحد سنوياً.

 .8نشر ما ال يقل عن  20أبحاث سنوياً في مجلة العلوم التطبيقية.
مـواصـــــــــلـــــة تــطــويــر وتــحــفــيــز
ونوعيا.
ً
األنشطة البحثية كمياً

 .9نشر ما ال يقل عن  20بحثاً ألعضاء الكادر األكاديمي في الجامعة في المجنة الم َّ
حكمة
العربية سنوياً.

 .20نشر ما ال يقل عن  20بحثاً ألعضاء الكادر األكاديمي في الجامعة في المجنة
الم َّ
حكمة العالمية سنوياً.

 .22نشر ما ال يقل عن  30بحثاً ألعضاء الكادر األكاديمي في الجامعة في المجنة
الم َّ
حكمة المحلية سنوياً.
 .27نشر ما ال يقل عن  20مؤل اة وأعمال علمية ما عدا المجنة التي تنشر سنوياً.
 .23تقديم  2جوائس للبحث المتميس سنوياً.
 .23تقديم جائسة الباحث المتميس سنوياً.

 .22ترشيح  27مشروع تخرج بحثية للحصول على جوائس سنوياً.
 .22تمويل  27مشروع بحثي سنوياً.

 .22ترشيح  2مشاريع بحثية للحصول على تمويل من المؤسساة المانحة.
 .28عقد  2محاضراة أو أيام دراسية ،و 30ندوة أو ورشة عمل سنوياً بمواضيع علمية مختل ة
بالتعاون مع المؤسساة الجامعية والبحثية.
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2

الهدف الفرعي

(اإلستراتيجية)

تعزيز البيئة البحثية والتنظيمية

 .2إنشاء  2مراكس بحثية متخصصة مرتبطة باألنشطة وبرام التطوير التطبيقي والبحثي

الموائمــــة؛ لمواكبــــة الحــــداثــــة،
وتحفيز الجـــانـــب التطبيقي في

مجال البحث العلمي.

للكلياة.

 .7عقد دوراة تدريبية متخصصة في م اراة البحث العلمي في الجامعة سنوياً.

 .3عقد  2ات اقياة أو مذكراة تعاون لتوطيد أواصر التعاون بين الباحثين والمؤسساة البحثية
العالمية المرموقة؛ إلجراء بحوث في المجاالة المختل ة.

 .3تحقيق إيراداة من مشاريع البحث العلمي التطبيقي ،وخدماة االستشاراة العلمية

المتخصصة بنسبة ال تقل عن  %2من إيراداة الجامعة ،أو بما يغطي ن قاة البحث

العلمي أي ما أكثر.

الهدف االستراتيجي الرابع :تعزيز التفاعل المجتمعي ،وتعميق مضامين المسؤولية المجتمعية ضمن عمليات الجامعة.
الهدف الفرعي
1

(اإلستراتيجية)

مركزيــــــة اإلشــــــراف والتنســــــيق تحديد ج ة مركسية للتنسيق واإلشراف على خطط وأنشطة خدمة المجتمع.
علـــــــــى الخطـــــــــط واألنشـــــــــطة
المتعلقة بخدمة المجتمع.

2

التوظيــــــف األمثــــــل لإلمكانــــــات اعتماد إستراتيجية واقعية وت صيلية وشاملة ،تقوم على أساس االستغنل األمثل؛ لتوظيف
والقـــــــــدرات الموجـــــــــودة فـــــــــي اإلمكاناة والقدراة الموجودة في الجامعة في تصميم واستحداث برام

الجامعــــــــــــة فــــــــــــي تصــــــــــــميم المستجداة العلمية ،وتلبي حاجاة السوق والمجتمع.

تدريب تواكب

واســــــــتحداث بــــــــرامج للتعلــــــــيم

المســــتمر تواكــــب المســــتجدات
وحاجات المجتمع.

2

وضــــع بــــرامج تعــــاون وشــــراكة التشبيك مع المؤسساة المجتمعية والتعليمية الشريكة؛ لتن يذ برام شراكة في مجاالة التدريب

مــــــــع المؤسســــــــات المنــــــــاظرة والتنمية البشرية.

محليــــــاً واقليمــــــاً ودوليــــــاً فــــــي
تنظـــــيم وتنفيـــــذ بـــــرامج شـــــراكة
تدريبية وتنموية نوعية.

 .2سيادة األنشطة الثقافية.

4
ترســــيا مضــــامين المســــؤولية

 .7سيادة األنشطة االجتماعية.

المجتمعيــــــة ضــــــمن عمليــــــات

 .3سيادة فعالياة العمل التطوعي.

الجامعة.

 .3سيادة اإلس اماة المادية والعينية لتحسين الظروف البيئة والمعيشية للتجمعاة السكانية
المحيطة ب روع الجامعة.

الهدف االستراتيجي الخامس :مضاعفة الجهود لتنمية موارد الجامعة المالية وتحسينها من خالل تنويع مصادرها ومواصلة رفع كفاءة
اإلدارة المالية وفاعليتها للجامعة.
الهدف الفرعي
2

خـفـض الـفـجوة بين الموازنـــــة
المقدرة والميزانية الفعلية.

(اإلستراتيجية)
 .2تطوير إدارة ومتابعة المواسنة.
 .7اجتياس  72من كوادر الدائرة المالية لدورة متخصصة في مجال م اراة التخطيط والتحليل
المالي ،على وفق الممارساة والتقنياة الحديثة.
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(اإلستراتيجية)

الهدف الفرعي

 .3اجتياس  72من كوادر الدائرة المالية لدورة متخصصة في مجال م اراة إعداد المواسناة
التقديرية على وفق الممارساة والتقنياة الحديثة.

وسب ما بين المواسنة وبنودها بت اصيل الحساباة في النظام المالي؛ من أجل
 .3الربط الم َح َ
المراقبة على مخصصاة الحساب ،وبرمجت ا بصورة تس ل تحديد االنحرافاة وتحليل ا.
 .2اعتماد ضوابط لتنظيم وضبط وتنسيق إجراءاة العمل المتعلقة بالتخطيط والتحليل المالي،
وادارة المواسنة على وفق الحاجاة التطويرية للنظام الحالي.

7

خــفــض الــعــجــز فــي م ـوازنـــــة

3

مواصـــــــــلـة رفع كفــاءة األنظمــة  .2التسام  %200بمعايير التدقيق الداخلي الدولية في تصميم وتن يذ ومتابعة آلياة الرقابة

الجامعة.

 .2ترشيد الن قاة الجارية بنسبة  %2-3سنوياً مقارنة بالسنة السابقة ،دون التأثير في مستوى
جودة الخدماة التعليمية والطنبية.

 .7أن ال يقل إس ام مردوداة النشاط البحثي والتدريبي واالستشاري في المواسنة عن %2.2
من إجمالي اإليراداة السنوية.

 .3أن ال يقل إس ام تجنيد األموال للمشاريع التطويرية في مواسنة الجامعة عن  %3من
إجمالي اإليراداة السنوية.

 .3أن ال يقل إس ام االستثماراة المالية والمدرة للدخل في مواسنة الجامعة عن  %3من
إجمالي اإليراداة السنوية.

المالية للجامعة وفاعليتها.

والتدقيق المحاسبية والمالية في الجامعة.

 .7وجود فريق عمل من كوادر اإلدارة المالية المؤهلين في إدارة االستثماراة وادارة المخاطر
المالية في الجامعة.

 .3توافق النظام المالي والمحاسبي  %200مع معايير المحاسبة الدولية.
 .3ضبط تسمياة الموجوداة في اللواسم وفقاً للنظام المالي.
 .2إصدار دليل إجراءاة مالية موحد في الجامعة.

الهدف االستراتيجي السادس :تحسين بيئة التعليم المفتوح والخدمات الطالبية تحسيناً يدعم جودة التعليم والتعلم.
الهدف الفرعي

1

رفع مستوى كفاءة وفعالية
نظام المساعدات والمنح

 .2االلتسام  %200بمعايير مبدأ العدالة وتكافؤ ال رص الخاص بنظام المسع ع ع ع ع ععاعداة والمنح
الطنبية.

الطالبية في تحقيق مبدأ

 .7مستوى رضي الطلبة المست يدين من المساعداة ال يقل عن جيد جداً.

تدعيم البيئة المحفزة لألنشطة

تج يس  3مس ع ع ع ععارح و 2قاعاة نش ع ع ع ععاطاة جديدة مج سة في الجامعة خنل الس ع ع ع ععنواة الثنثة

العدالة وتكافؤ الفرص.

2

(اإلستراتيجية)

الالمنهجية من مستلزمات

القادمة.

وقاعات ،ومسارح وغيرها.
2

4

امتالك أبنية خاصة مصممة
لألغراض الجامعية.

 %80 .2من أبنية ال روع مملوكة للجامعة مع ن اية الخطة الثنثية.
 .7إنجاس بناء  30ألف متر مربع حتى ن اية الخطة الثنثية.
 .3استكمال  3مشاريع من األبنية المصن ة بأن ا قيد التن يذ سنوياً.

 .2أكثر من  %80من ال روع تلبي المعععايير الخععاصع ع ع ع ع ع ععة بععالبنى التحتيععة المععاديععة المنئمععة
للتعامل مع الطلبة ذوي الحاجاة الخاصة.
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 .7أكثر من  %80من ال روع تلبي متطلباة المعايير الخاصة بالقاعاة الدراسية.
تحسين مستوى الموارد

المادية(المباني الجامعية) من
قاعات ومختبرات ومكتبات
وبيئة مادية ومرافق.

 .3أكثر من  %80من ال روع تلبي متطلباة المعايير الخاصة بالمكتباة.
 .3أكثر من  %80من ال روع تلبي متطلباة المعايير الخاصة بالمختبراة.
 .2أكثر من  %80من ال روع تلبي متطلباة المعايير الخاصة بمرافق الخدماة الصحية.
 .2أكثر من  %80من ال روع تلبي متطلباة المعايير الخاصة بالمقاصف.
 .2أكثر من  %80من ال روع تلبي متطلباة المعايير الخاصة بمستوى الخدماة التقنية.

الهدف االستراتيجي السابع :تحسين حجم الخدمات األكاديمية ونوعيتها والتقنية المساندة للتعليم والتعلم.
الهدف الفرعي
1

متابعة تحسين سبل دعم

خ ع ع ععض معع ع ععدل االنسع ع ععحاب بنسع ع ععبة  %3-7سع ع ععنوياً مع ع ععن معع ع ععدل االنسع ع ععحاب العع ع ععام ورفع ع ععع

االستمرار في تطوير ورفع

اس لكل  72طالباً.
 .2رفع معدل عدد األج سة في المختبراة لتصبح ج اً

الطلبة.
2

(اإلستراتيجية)
معدالة التحصيل الدراسي (متوسط المعدل العام للطلبة) إلى  %22فأعلى.

كفاءة البنى التحتية لتكنولوجيا

 .7تعمع ععيم خدمع ععة االنترنع ععة مع ععن خع ععنل الشع ععبكة النسع ععلكية فع ععي فع ععروع الجامعع ععة كافع ععة بخع ععط

حجم ونوعية الخدمات اإلدارية

 .3تطوير ورفع الطاقة االستيعابية للمختبراة التعليمية المساندة.

المعلومات وصوالً لتحسين

واألكاديمية والتقنية المساندة

للتعلم.

ابتدائي بسرعة  Mbps 2للموظ ين و(للطلبة في أثناء التسجيل).

 .3إعداد امتحاناة وتعييناة إلكترونية (بنك األسئلة) لمقرراة متطلباة الجامعة.
 .2تأس ع ععيس واع ع ععداد قاع ع ععة مج ع ع عسة بأح ع ععدث وس ع ععائل الع ع ععرض ف ع ععي مب ع ععاني الجامع ع ععة الت ع ععي
تملك ا.

 .2إنتع ععاج  %30مع ععن مقع ععرراة الجامعع ععة علع ععى شع ععكل مصع ععادر تعلع ععم رقميع ععة تنشع ععر بوسع ععائل
االتصال والتواصل الرقمية المتاحة في الجامعة.

2

االستمرار في تحديث وتطوير
مصادر وخدمات المكتبات

ومرافقها وبناها التحتية وفقاً

للمعايير.

 .2سيعادة ععدد قواعد البياناة الممكن الدخول إلي ا من قبل الطلبة والطاقم األكاديمي إلى 2

قواععد بيعانعاة عربيعة و 20قواععد بيعانعاة أ جنبية سع ع ع ع ع ع عواء باش ع ع ع ع ع ععتراك و/أو قواعد م توحة

المصدر.

 .7سيادة معدل عدد نس ع ع ععخ وعناوين الكتب لكل  200طالب (بواقع  2000عنوان لكل 200
طالب ،و 7نسخة لكل عنوان في كل فرع).

4

توفير تدريب عالي الجودة
للمتخصصين في مجال

االستثمار الفاعل لتكنولوجيا

اجتياس رؤساء األقسام والوحداة والموظ ين ال نيين والمتخصصين بمجال التكنولوجيا والتعليم

اإللكتروني لدوراة تدريب تأهيلية متخصصة سنوياً.

المعلومات واال تصاالت ورفع

كفاءة تشغيلها.
الهدف االستراتيجي الثامن :تعزيز ممارسات إدارة الجودة ،والتميز لجميع العمليات األكاديمية واإلدارية ،على كل المستويات في الجامعة.
1

الهدف الفرعي

(اإلستراتيجية)

ترسيا أنظمة الجودة والتميز.

 .2إنجاس  %200من إجراءاة العمل لقطاعاة عمل الجامعة كافة وحوسع ع ع ع ع ععبت ا وتطبيق ا
ميدانياً.

 .7اعتمعاد أنموذج تميس معتمعد معدعم بمععايير قياس مرجعية لقياس مدى التقدم ال علي على
صعيد تطبيق معايير الجودة في الجامعة.
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(اإلستراتيجية)

الهدف الفرعي

 .3اعتماد أنموذج تص ععنيف دولي للجامعاة مدعم بالمعايير والعنماة المرجعية؛ س عععياً في
الحصول على تصنيف دولي.

 %200 .3من بياناة قطاعاة العمل الرئيسة في الجامعة موثقة في قاعدة بياناة مركسية
في إطار خطة تنسيقية تعاونية في هذا الشأن.

 .2إنجاس  %200من األرش ة إلكترونية لوثائق العاملين.
2

إرساء قواعد االعتماد

األكاديمي والتقويم الذاتي في
الجامعة.

 .2االلتسام  %200بمعايير مبدأ الحوكمة الجامعية ،حس ع ع ع ع ع ععب أنموذج البنك الدولي بمحاوره
الخمس (السياق والرسالة واألهداف وتوج اة اإلدارة واالستقنلية والمساءلة والمشاركة).

 .7اجتيععاس الكوادر القيععاديععة لبرام بنععاء الق عدراة في التخطيط وادارة الموارد المععاليععة وتحععديععد
األولوياة.

 .3إنجعاس  %200من ال ععالياة التدريبية الواردة في خطط التدريب الس ع ع ع ع ع ععنوية القائمة على
أساس نتائ تحليل الحاجاة وتقويم األداء.

 .3إص ع ععدار تقرير دوري ش ع ععامل س ع ععنوي على وفق معايير م نية واض ع ععحة ،يركس على تحليل
نتائ تقويم أداء أعضاء ال يئة التدريسية والكادر اإلداري.

 .2إنجاس  %200من مراجعة واستكمال بطاقاة الوصف الوظي ي للوظائف.
 .2الوصول إلى مستوى منئم جداً من فعالية العنقة بين القيادة اإلدارية والموظ ين.

 .2إنجاس دليل شامل لتوثيق المواثيق األخنقية الجامعية المعتمدة والمعمول ب ا في الجامعة
وف رست ا ،متضمناً التعليماة الخاصة للتعامل مع ا من ال يئاة المسؤولة في الجامعة.

 .8رفع مستوى ت اعل الطلبة مع نظام الشكاوي والمقترحاة.
 .9تطبيق نظام قياس رضا الطلبة والعاملين.

28

الخطط
التشغيلية

29

الهدف االستراتيجي األول
مواصلة رفع مستوى تأهيل خريجي الجامعة ،وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي
الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ
إدارة الشؤون األكاديمية
عمادة شؤون الطلبة
عمادة القبول والتسجيل
مركز القياس والتقويم

الجهات الشريكة في تنفيذ الهدف
مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
دائرة الجودة
دائرة العالقات العامة
عمادات الكليات
عمادة البحث العلمي
عمادة شؤون الطلبة
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الهدف االستراتيجي األول :مواصلة رفع مستوى تأهيل خريجي الجامعة ،وتعزيز قدراتهم ومهاراتهم على المنافسة في سوق العمل المحلي واإلقليمي0
الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10

12

مواصلللللة تنمية
كللللللفللللللايللللللات
ا ل خريجين وفق
10
مسللللللتلللجلللدات
حاجات سللللوق
العمل0

 %011 00من
التخصللللصللللات
لللديهللا معللايير
12
وسلللليللاسلللللات
تفصيلية معتمدة
حللللللللللللللللللول
12
ال لخصللللللائ ل
الللتللنللافسللللليللة
للخريجين0
12

12

المشاريع والبرامج

وجود منهج ية ق ياس واضحححح ة
للت قق من مدى إسححححها طرائق
ال تدريس وال تدر يب المتب عة في
ححححححائ ح
بححنححاط ورححصححويححر
الخريجين التناف سية على مستوى
ات1
التخ
عدد التخ حححح ححححات التي رعتمد
حححححائ الخريجين في رقيي
مقررارها1
عححدد ا ل م قررات ا ل تي ر ع تمححد
تطبيق منهجيللة لقيللاس
حححائ الخريجين عند عملية
مدى تحقق خصللللائ
اإلعداد والتصوير1
الخريجين0
عدد التخ ححح حححات التي رختبر
مدى ر قيق ريجيها للخ ائ
المعتمدة1
مسحححتوى ر سحححن رحححورة ري
جححامعححة القححدس المفتو ححة في
المجتمع ور د يداً من و جه نظر
المشغلين1
عححدد الجوائو والتيريمححات التي
حححححه عليهحا ريجو جحامعحة
القدس المفتو ة1

اإلجراءات التنفيذية
10

12
12
12

12
12
10
10

 06تصللللميم 2
برامج تللدريبيللة
 10عححححححدد البححححححرام التدريبيححححححة
دورات تلللدريلللبللليلللة
وتللأهيليللة لرفع
والتأهيليححححححححححة الم ححححححححححممة
و تأهيل ية لرفع ك فا يات 12
كفاءة الخريجين
ألغححححححراك رفححححححع كفايححححححات
الخريجين0
وفق مسللتجدات
الخريجين1
حاجات سللللوق
العمل0

رشححييه مجالس اسححتشححارية
على م ستوى كه كلية رض
أعضحححاط من سحححول العمه
ححححححائحح
لححتحح ححديححد
الخريجين1
رشححححييححه فرل عمححه على
1
مستوى كه رخ
عقحد يو دراسححححي للب ح
بمهم حات عمححه هححلف الفرل
واستراريجيارها1
ائ الخريجين
ر ديد
على مختلف المسححححتويححات
لححيححه رححخ حححححح مححن
ات1
التخ
محدى
وضححححع ليحة لف
رضمين هلف الخ ائ في
ات المختلفة1
التخ
ر ححححمي أداة لقيحاس مححدى
بلورة هلف الخ ححائ لدى
الخريجين1
إرححححححدار رقرير ف ححححلي
يتضححححمن ن تائ هلا التقيي
1
على مستوى كه رخ
اال طالع ع لى ا ل تجححار
اآل ق ليميححة والعربيححة بهححلا
المجال1
ر ححديححد اال تيححاجححات على
حححححائ
أسحححححاس رقيي
الخريجين المسححححتجححدة في
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الجهة
الرئيسة

مركز القياس
والتقويم

عمادة شؤون
الطلبة

الجهات الشريكة

 عمادة شححح و
الصلبة
 دائرة الجودة
 عمادة اليليات

 عمادة اليليات
 مر كو ا ل ت علي
المستمر و دمة
المجتمع

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية التقديرية
JOD

ضمن الموازنة الجارية

2211

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج

12
12
12

12
10
10
12
 05تصلللللملليللم
برامج لرعللايللة
الللللطلللللللللبللللة
الللمللتللفللوقلليللن
والللمللتللملليللزيللن
ودعمهم0

 10وجود برام ومقررات إضحححافية
إطالق بر نامج لر عا ية 12
رهت بالصلبة المتفوقين1
 12نسححححبححة عححدد الصال المتفوقين ا ل ط لبللة ا ل م ت فو ق ين
12
المسححححجلين في برام ومقررات ودعمهم
إضافية ارة1
12
12

الجهة
الرئيسة

سحححول العمه على مسحححتوى
ات1
التخ
ر د يد الم جاالت ال تدريب ية
والتأهيلية المصلوبة
إعححداد الصواق البشححححريححة
واألكاديمية المصلوبة1
ر ححححححمحححيححح الحححبحححرامححح
المصلوبححةشرشححححمححه الصلبححة
ا ل خر يجين وعلى مقححاعححد
الدراسة)1
وضححححع صححة للتسححححويق
والتنفيل1
التنفيل1
رشحححييه فريق عمه مخت
لوضححع لية ور ححور لهلف
البرام 1
اال طالع ع لى ا ل تجححار
اإلقليميححة والعححالميححة بهححلا
المجال1
إعداد صة ومسححححودة نظا
إدارة الشؤون
للتصبيق1
األكاديمية
اعتمححادف من قبححه رئححاسحححححة
الجامعة1
إعداد المقررات المصلوبة1
التنفيل
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الجهات الشريكة

 عمادة اليليات
 عمادة ش و
الصلبة
 دائرة الجودة

مدة التنفيذ

2100/2102

الميزانية التقديرية
JOD

01111

الهدف الفرعي

تعزيز التواصلللل
ب ين ا ل خريجين
وأطراف سلللوق
 12ا ل عمللل ،ل ف تح
أفلللاق جلللديلللدة
ل فرص ا ل عمللل
أمام الخريج0

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 00عقلد ثالث
ات فاقيات وثالث
مللذكرات تفللاهم
سللنويا ل لتوسلليع
نطاق التواصلللل
والللللتللللعللللاون
والتنسلللليق بين
وحللدة متللابعللة
ا ل خر ي ج ين مع
ممثلي سللللوق
اللللللعلللللمللللللل،
والمؤسلللسلللات
المعنيللة بجهود
اللللتشللللللل للليلللل
واللللتلللأهللليلللل
واإلعداد المهني
والتدريب0

 10عدد ار فاق يات و ملكرات التعاو
مع م م ث لي سحححححول ا ل عمححه
والم سححححسححححات المعن ية بجهود
التشححححغيححه والت حأهيححه واإلعححداد
المهني والتدريب سنوياً1
 12عدد الم سححسححات الممثلة لسححول
الع مه والم سححححسحححححات المعن ية
ب ج هود ا لتشححححغيححه والتححأهيححه
واإلعححداد ا ل م ه ني والتححدريححب
ا لمححدرجححة في قححاعححدة و ححدة
الخريجين1
 12الن يب الن سبي إلشغال ريجي
جامعة القدس المفتو ة للشحواغر
الوظيف ية الم تا ة في الق صاعين
العا والخاص1
 12نسحححبة الخريجين المشحححاركين في
أنشصة و دة الخريجين سنوياً1
 12عدد فرص العمه التي وفرت من
الل و دة الخريجين سنوياً1
 12عدد الفرص ال تدريب ية والتأهيلية
ا لتي وفررهححا و ححدة الخريجين
سنوياً1
 10عدد المشحححاريع الريادية لخريجي
جامعة القدس المفتو ة1
 14نسححبة عدد ريجي الجامعة اللين
يستيملو رعليمه العالي1
 12نسححبة عدد ريجي جامعة القدس
المفتو ة ممن يشححغلو منارححب
رنفيلية عليا1
 101عححدد ريجي جححامعححة القححدس
المفتو ة ممن يشححغلو منارححب
قيادية1

تللوقلليللع اتللفللاقلليللات
ومللذ كرات تفللاهم مع
ممثلي سللللوق العمللل
والمؤسلللسلللات المعنية
بللالتشلللل يللل والتللأهيللل
واإلعلللداد اللللملللهلللنلللي
والتدريب0

اإلجراءات التنفيذية
 10ب ناط قا عدة ب يا نات ول
م سححححسححححححات التححدريححب
والتشغيه1
ححححر الم سححححسححححححات
12
المسححححتهححدفححة بححارفححاقيححات
التعاو 1
 12ر ححححنيف م جاالت عمه
واهتما هلف الم سسات1
 12ر ححديححد أوجححه التعححاو
والبرام المشححححتركححة التي
رشححححيححه رقححاطع م حححححال
واهتما 1
 12رنسحححيق االر حححاالت مع
هلف الجهات وررريب لقاطات
للمناقشة1
 12رياغة ُم َسودة الرفاقيات
التعاو أو ملكرات التفاه 1
 10رو ق يع اال رفححا قيححات أو
الملكرات1
 14محححتحححابحححعحححة رحححنحححفحححيحححل
االرفاقيات/الملكرات1
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الجهة
الرئيسة

عمادة شؤون
الطلبة -وحدة
متابعة
الخريجين

الجهات الشريكة

 دائرة العالقات
العامة
 عمادة اليليات

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية التقديرية
JOD

ضمن الموازنة الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

 06تلللطلللويلللر
بلللللليللللللانللللللات
الللخللريللجلليللن
ا لمللدر جين في
قللاعللدة بيللانللات
وحللدة متللابعللة
الللخللريللجلليللن
لتوسلللليع نطاق
التواصل معهم0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10ن سبة عدد ريجي الجامعة اللين
يستيملو رعليمه العالي1
تللطللويللر اسلللللتللمللارة
 12قاعدة بيانات للخريجين م دثة 1
الخريجين
 12نسححبة الخريجين المشححاركين في
أنشصة و دة الخريجين سنوياً1

اإلجراءات التنفيذية
 10مراج عة االسححححتبانة ال الية
ورقييمها1
 12ر ححديححد ا ل م ت غ يرات ا لتي
ر تاج لتصوير1
 12رصوير االستمارة

10
12
12
إعللداد ثالث دراسلللللات 12
 10وجود قاعدة بيانات متياملة ول م يدان ية وتحليل ية حول 12
الخريجين1
12
الخريجين

ر ديد المجاالت التي ر تاج
لدراسححححة في ما يخ واقع
الخريجين1
وضع صة لتنفيل الب
اعتماد الخصة
ر مي األدوات1
رنفيل الخصة1
نشر النتائ
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الجهة
الرئيسة

عمادة شؤون
الطلبة

عمادة شؤون
الطلبة -وحدة
متابعة
الخريجين

الجهات الشريكة

 دائرة الجودة

 عمححادة الب ح
العلمي
 عحححححمحححححادات
اليليات
 دائرة الجودة

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية التقديرية
JOD

ضمن الموازنة الجارية

0211

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10

 05إخضلللللا
خللللللمسللللللللللة
تخصللللصلللللات
ل سيا سات ضبط
 10نسححححبححة عححدد ريجي الجححامعححة
ا لقبول لتخفيف
العاطلين عن العمه1
أثلللار اإلقلللراق
السلللل ل بيللة في
سللللوق العمللل
على الخريجين0

12
اعتماد سيا سات لضبط 12
الللقللبللول فللي بللعلل
التخصصات التي تعاني 12
اإلقراق0
12
12

دراسحححة واقع سحححول العمه
و ححجحح الححبححصححالححة فححي
ات بين الخريجين1
التخ
ححر التخ حح ححات التي
ر تاج لتقنين القبول1
ر ديد السححياسححات الضححابصة
للقبول في التخ
رقدي مقترح لرئاسة الجامعة
بالسياسات1
االعتماد
التنفيل
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الجهة
الرئيسة

عمادة القبول
والتسجيل

الجهات الشريكة

 عمادة شححح و
الصلبة
 عحححححمحححححادات
اليليات
 دائرة الجودة

مدة التنفيذ

2102/2
إلى
2102/2

الميزانية التقديرية
JOD

ضمن الموازنة الجارية

الهدف االستراتيجي الثاني
االستمرار بتطوير البرامج التعليمية وتحسينها بما يتال َءم وحاجات التنمية ،وسوق العمل ،وفق أفضل ممارسات التعليم المدمج ،والمستجدات
العلمية والتكنولوجية
الجهات الشريكة في تنفيذ الهدف

الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ
عمادة كلية العلوم التربوية
عمادة كلية اآلداب
عمادة كلية التنمية االجتماعية واألسرية
عمادة كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
عمادة كلية العلوم االقتصادية واإلدارية
عمادة كلية الزراعة
عمادة كلية اإلعالم
عمادة البحث العلمي
عمادة الدراسات العليا
مركز التعليم المستمر
مكتب مساعد الرئيس للعالقات الدولية
دائرة المناهج والمقررات
دائرة الجودة
مركز التعليم المفتوح
مركز القياس والتقويم

مركز انتاج الوسائط MPC
مركز التعليم المفتوح OLC
مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
الفرو
إدارة الشؤون اإلدارية
دائرة التخطيط
دائرة الجودة
دائرة العالقات العامة
دائرة المناهج والمقررات
دائرة الموارد البشرية
رئاسة الجامعة
كلية الدراسات العليا
عمادة القبول والتسجيل
عمادات الكليات
عمادة شؤون الطلبة
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كلية اإلعالم
كلية اآلداب
كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية
كلية التنمية االجتماعية واألسرية
كلية الزراعة
كلية العلوم اإلدارية واالقتصادية
كلية العلوم التربوية
مركز القياس والتقويم
مكتب مساعد الرئيس للعالقات الدولية
عمادة البحث العلمي

الهدف االستراتيجي الثاني :االستمرار بتطوير البرامج التعليمية وتحسينها بما يتالءم مع حاجات التنمية وسوق العمل على وفق أفضل ممارسات التعليم المدمج
والمستجدات العلمية والتكنولوجية0
الهدف الفرعي
10

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

 00فتح ثمللانيللة 10
تخصللللصلللللات
جللديللدة علللللى
مسلللتوى درجة 12
البكالوريوس0
12
12
فتح تخصــصــات

المشاريع والبرامج

وجود برنام بيالوريوس معتمد
ب تخ حححح ر حححح م ي ا لتعلي
الرقمي1
عححدد الملت قين في رخ حححح
ر حححح م ي ا ل تعلي الرقمي على
مستوى البيالوريوس1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن فللللتللللح تللللخصللللللل
نوعية رخ ح ر ححمي التعلي بكللا لوريوس تصللللميم
الرقمي1
التعليم الرقمي0
زيادة معدل ر ضا أطراف سول
العمححه عن نوعيححة رخ حححح
ر مي التعلي الرقمي1

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12
12
10

إ عداد صة التخ حححح
ووثائق االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رعيين اليوادر األكححاديميححة
ة1
المتخ
إعداد المقررات1
بدط عملية القبول1

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

كلية العلوم
التربوية

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

مدة التنفيذ
من 2102/2
إلى 2104/2

الميزانية
التقديرية
JOD
142,500

جـــــديـــــدة عــلــى
أســـس تنافســـية
وفق ـاً لحــاجــات

سوق العمل.

10
12
12
12

وجود رخ حححح فرعي معتمححد
اللغة الفرنسية1
بتخ
عححدد ا لملت قين في رخ حححح
فرعي لغة فرنسححية على مسححتوى
البيالوريوس1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن فللللتللللح تللللخصللللللل
نوع ية التخ حححح الفرعي ل غة بكللالوريوس فرعي ل للة
فرنسية1
فرنسية0
زيادة معدل رضححا أطراف سححول
العمححه عن نوعيححة التخ حححح
الفرعي لغة فرنسية 1

10
12
12
12
12
12
10
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إ عداد صة التخ حححح
ووثائق االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
ر ع ي ين وابتعححاا اليوادر
ة1
األكاديمية المتخ
إعداد المقررات1
بدط عملية القبول1

كلية اآلداب

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

من 2102/2
إلى 2100/2

32,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10وجود بر نام ب يالوريوس معت مد
اللغة العبرية1
بتخ
 12عدد الملت قين في رخ ححح اللغة
العبرية على مستوى البيالوريوس1
 12زيححادة معححدل رضحححححا الصلبححة عن
اللغة العبرية1
نوعية رخ
فللللتللللح تللللخصللللللل
ححول
ح
س
أطراف
ححا
ح
رض
معدل
 12زيادة
بللكللالللوريللوس الللل ل للة
العمه عن نوعية رخ ححح اللغة العبرية0
العبرية1 1

10
12
12
12

وجود بر نام ب يالوريوس معتمد
ب تخ حححح النوع االجتمححاعي
وقضايا التنمية1
عححدد ا لملت قين في رخ حححح
النوع االجتماعي وقضححايا التنمية
على مستوى البيالوريوس1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
نححوعححيححة رححخ ححححح الححنححوع
االجتماعي وقضايا التنمية1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول
النوع
العمه عن نوعية رخ
االجتماعي وقضايا التنمية 1

فللللتللللح تللللخصللللللل
بللكللالللوريللوس الللنللو
االجتمللاعي وقضللللللايللا
التنمية0

اإلجراءات التنفيذية
10

إ عداد صة التخ حححح
ووثائق االعتماد1
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد1
االعتماد1
رعيين اليوادر األكححاديميححة
ة1
المتخ
إعداد المقررات1
بدط عملية القبول1

10

إ عداد صة التخ حححح
ووثائق االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رعيين اليوادر األكححاديميححة
ة1
المتخ
إعداد المقررات1
بدط عملية القبول1

12
12
12
12
12
10

12
12
12
12
12
10
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الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

كلية اآلداب

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

كلية التنمية
االجتماعية
واألسرية

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2104/2

من 2102/2
إلى 2100/2

الميزانية
التقديرية
JOD

142,500

142,500

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10

وجود بر نام ب يالوريوس معتمد
بتخ ححح ال ححح ة والسحححالمة
المهنية وقضايا العمه1
عححدد ا لملت قين في رخ حححح
ال ة والسالمة المهنية وقضايا
العمه على مستوى البيالوريوس1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
نوعيححة رخ حححح ال حححح ححة
والسالمة المهنية وقضايا العمه1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول
العمححه عن نوعيححة رخ حححح
ال ة والسالمة المهنية وقضايا
العمه1

10

وجود بر نام ب يالوريوس معتمد
ب تخ حححح الشحححح بيححات وأمن
المعلومات1
عححدد ا لملت قين في رخ حححح
الشححححبيات وأمن المعلومات على
مستوى البيالوريوس1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
نوعية رخ ح الشححبيات وأمن
المعلومات1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول
العمححه عن نوعيححة رخ حححح
الشبيات وأمن المعلومات1

12
12
12

12
12
12

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10

فللللتللللح تللللخصللللللل
بكللالوريوس الصللللحللة
والسللللالمللة ا ل م ه نيللة
وقضايا العمل0

12
12
12
12
12
10

10

فللللتللللح تللللخصللللللل
بللكللالللوريللوس فللرعللي
بللالشللللللبللكللات وأمللن
المعلومات0

12
12
12
12
12
10
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إ عداد صة التخ حححح
ووثائق االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رعيين اليوادر األكححاديميححة
ة1
المتخ
إعداد المقررات1
بدط عملية القبول1

إ عداد صة التخ حححح
ووثائق االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رعيين اليوادر األكححاديميححة
ة1
المتخ
إعداد المقررات1
بدط عملية القبول1

الجهة الرئيسة

كلية التنمية
االجتماعية
واألسرية

كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية

الجهات الشريكة

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2104/2

الميزانية
التقديرية
JOD

142,500

142,500
من 2102/2
إلى 2100/2

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10

وجود برنام بيالوريوس معتمد
ع ل ا ل م ي تبححات
ب تخ حححح
والمعلومات1
عدد الملت قين في رخ ح عل
ا ل م ي تبححات وا ل معلومححات على
مستوى البيالوريوس1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
نوعية رخ حححح عل الميتبات
والمعلومات1
زيادة معدل ر ضا أطراف سول
العمه عن نوعية رخ ح عل
الميتبات والمعلومات1

10

وجود بر نام ب يالوريوس معتمد
بتخ حححح االقت ححححاد الوراعي
وإدارة األعمال الوراعية1
عححدد ا لملت قين في رخ حححح
االقححت ححححححاد الححوراعححي وإدارة
األعمال الوراعية على مسححححتوى
البيالوريوس1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
نوعيححة رخ حححح االقت حححححاد
الحححوراعحححي وإدارة األعحححمحححال
الوراعية1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول
العمححه عن نوعيححة رخ حححح
االقححت ححححححاد الححوراعححي وإدارة
األعمال الوراعية1

12
12
12

12

12

12

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10

فللللتللللح تللللخصللللللل
بكللالوريوس تخصلللل
علللللللم اللللملللكلللتلللبلللات
والمعلومات0

12
12
12
12
12
10

10
12
12
12
12
فللللتللللح تللللخصللللللل
بكلالوريوس االقتصلللللاد
الزراعي وإدارة األعمال
الزراعية0

12
10

41

إ عداد صة التخ حححح
ووثائق االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رعيين اليوادر األكححاديميححة
ة1
المتخ
إعداد المقررات1
بدط عملية القبول1

إ عداد صة التخ حححح
ووثائق االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رعيين اليوادر األكححاديميححة
ة1
المتخ
إعداد المقررات1
بدط عملية القبول1

الجهة الرئيسة

كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية

كلية الزراعة

الجهات الشريكة
 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

142,500
من 2100/2
إلى 2102/2

من 2100/2
إلى 2102/2

142,500

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10

10

وجود بر نام ماجسححححتير معتمد
بتخ حح التخصيط واإلشحححراف
التربوي1
عححدد ا لملت قين في رخ حححح
ا ل تخصيط واإلشححححراف التربوي
على مستوى الماجستير1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
نوعية برنام ماج ستير التخصيط
واإلشراف التربوي 1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول
ا ل عمححه عن نو عيححة برنححا م
ماجسحححتير التخصيط واإلشحححراف
التربوي1

12
12
12

12
 06فتح خمسللللللة
تخصللصلللات على
مسلللللللللللتلللللللوى
الماجستير0

المشاريع والبرامج

وجود بر نام ب يالوريوس معتمد
عالقات عامة وإعال 1
بتخ
عححدد ا لملت قين في رخ حححح
عالقححات عححامححة وإ عال على
مستوى البيالوريوس1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
نوعية رخ حححح عالقات عامة فللللتللللح تللللخصللللللل
بكللا لور يوس عالقللات
وإعال 1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول عامة وإعالن (رقمي)0
العمححه عن نوعيححة رخ حححح
عالقات عامة وإعال 1

12
12

اإلجراءات التنفيذية
10

إعححداد صححة التخ حححح
ووثائق االعتماد1
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد1
رعيين اليوادر األكححاديميححة
ة1
المتخ
إعداد المقررات1
بدط عملية القبول1

10

إعححداد صححة التخ حححح
ووثائق االعتماد1
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد1
بدط عملية التنفيل والقبول1

12
12
12
12
12
10

12
12
12
12
فتح برنامج ماجستير
التخطيط واإلشراف
التربوي0

41

الجهة الرئيسة

كلية اإلعالم

عمادة كلية
الدراسات
العليا

الجهات الشريكة

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

 كححلححيححة الححعححلححو
التربوية
 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

مدة التنفيذ

من 2104/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

142,500

12,000
من 2100/2
إلى 2102/2

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

10

وجود بر نام ماجسححححتير معتمد
أمن و ماية األسرة1
بتخ
أمن
عدد الملت قين في رخ
و ماية األسححححرة على مسححححتوى
الماجستير1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
نوع ية بر نام ماجسححححتير أمن فتح برنامج ماجسللللتير
و ماية األسرة1 1
أمن وحماية األسرة0
زيادة معدل رضححا أطراف سححول
ا ل عمححه عن نو عيححة برنححا م
ماجستير أمن و ماية األسرة1

10

وجود بر نام ماجسححححتير معتمد
بتخ حححح أنظمححة المعلومححات
ال اسوبية1
عححدد ا ل م ل ت ق ين في برنححام
مححاجسححححتير أنظمححة المعلومححات
ال اسوبية1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
نوع ية برنام ماجسححححتير أنظمة فتح برنامج ماجسللللتير
أنللةللمللة الللمللعلللللومللات
المعلومات ال اسوبية1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول الحاسوبية0
ا ل عمححه عن نو عيححة برنححام
مححاجسححححتير أنظمححة المعلومححات
ال اسوبية1

12
12
12

12
12
12

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12

10
12
12
12
12

42

إ عداد صة التخ حححح
ووثائق االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
بدط عملية التنفيل والقبول1

رصوير صة التخ ححح
ووثائق االعتماد1
إعداد دراسة جدوى1
ر جد يد الص لب لدى هي ئة
االعتماد1
متابعة االعتماد1
بدط عملية التنفيل والقبول1

الجهة الرئيسة

عمادة كلية
الدراسات
العليا

عمادة كلية
الدراسات
العليا

الجهات الشريكة

 ك ليححة ا ل ت ن ميححة
االجحححتحححمحححاعحححيحححة
واألسرية
 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

 كل ية التينولوج يا
والعلو التصبيقية
 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 مي تب مسححححا عد
ا لر ئيس للعالقححات
الدولية
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه
 الفروع

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

12,000
من 2102/2
إلى 2100/2

من 2102/2
إلى 2104/2

12,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

10

وجود بر نام ماجسححححتير معتمد
اإلدارة العامة1
بتخ
عححدد ا لملت قين في رخ حححح
القيادة على مستوى الماجستير1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
نوعية برنام ماجسححححتير اإلدارة
العامة1
فتح برنامج ماجسللللتير
زيادة معدل رضححا أطراف سححول اإلدارة العامة0
ا ل عمححه عن نو عيححة برنححا م
ماجستير اإلدارة العامة1

12

وجود بر نام ماجسححححتير معتمد
القيادة1
بتخ
عححدد ا لملت قين في رخ حححح
القيادة على مستوى الماجستير1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
نوعية برنام ماجستير القيادة1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول فتح بر نامج ماجسللللتير
الللللقلللليللللادة واإلدارة
ا ل عمححه عن نو عيححة برنححا م
االستراتيجية0
ماجستير القيادة1

12
12
12

12
10
14

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12

إ عداد صة التخ حححح
ووثائق االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
بدط عملية التنفيل والقبول1

 12إ عداد صة التخ حححح
ووثائق االعتماد
 10إعداد دراسة جدوى1
 14رفع الصلب لهيئة االعتماد
 12االعتماد
 101بدط عملية التنفيل والقبول1

43

الجهة الرئيسة

عمادة كلية
الدراسات
العليا

عمادة كلية
الدراسات
العليا

الجهات الشريكة

 كححلححيححة الححعححلححو
اإلداريحححححححححححححححححة
واالقت ادية
 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

 كححلححيححة الححعححلححو
اإلداريحححححححححححححححححة
واالقت ادية
 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

12,000
2104/2100

12,000
2104/2100

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10

10

و جود برنححام دبلو متوسححححط
Health
Information
1Technology
عدد برام الدبلومات المتوسححصة
الجديدة1
عححدد ا ل م ل ت ق ين في برا م
دبلوم متوسط بتخص
الدبلومات المتوسصة1
المعلوماتية الحيوية
زيادة معدل رضا الصلبة عن عدد
0Bioinformatics
برام الححدبلومححات المتوسححححصححة
المصرو ة ونوعيتها1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول
الع مه عن عدد برام الدبلومات
المتوسصة المصرو ة ونوعيتها1

12
12
12
12
 05فتح خمسللة
بلللراملللج دبلللللللوم
متوسللط و 6دبلوم
مهني0

المشاريع والبرامج

و جود برنححام دبلو متوسححححط
أ ن ظمححة االر ححححححاالت والت ي
الرقمي1
عدد برام الدبلومات المتوسححصة
الجديدة1
و
لدبل
ا
برام
في
قين
الملت
عدد
دبلوم متوسط بتخص
1
المتوسط
أنللةللمللة االتصللللللاالت
زيادة معدل رضا الصلبة عن عدد والتحكم الرقمي1
برام الححدبلومححات المتوسححححصححة
المصرو ة ونوعيتها1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول
الع مه عن عدد برام الدبلومات
المتوسصة المصرو ة ونوعيتها1

12
12
12
12

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12
12

10
12
12
12
12
12
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إعداد صة الدبلو ووثائق
االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رسويق ورروي الدبلو
بدط عملية التنفيل والقبول1

إعداد صة الدبلو ووثائق
االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رسويق ورروي الدبلو
بدط عملية التنفيل والقبول1

الجهة الرئيسة

كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية

كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية

الجهات الشريكة

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

51,500
من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2100/2

51,500

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10وجود برنام دبلو متوسححححط نظ
معلومات األعمال1
 12عدد برام الدبلومات المتوسححححصة
الجديدة1
 12عدد الملت قين في برام الدبلومات
المتوسصة1
 12زيادة معدل رضححا الصلبة عن عدد د ب لوم م توسلللللط ن ةم
برام الححدبلومححات المتوسححححصححة معلومات األعمال0
المصرو ة ونوعيتها1
 12زيادة معدل رضحححا أطراف سحححول
الع مه عن عدد برام ا لدبلو مات
المتوسصة المصرو ة ونوعيتها1
 10وجود برنام دبلو متوسط رصوير
رصبيقات الهارف اللكي1
 12عدد برام الدبلومات المتوسححححصة
الجديدة1
 12عدد الملت قين في برام الدبلومات
المتوسصة1
 12زيادة معدل رضححا الصلبة عن عدد
برام الححدبلومححات المتوسححححصححة
المصرو ة ونوعيتها1
 12زيادة معدل رضحححا أطراف سحححول
الع مه عن عدد برام ا لدبلو مات
المتوسصة المصرو ة ونوعيتها1

دبلوم متوسط بتخص
تطوير تطبي قات ال هاتف
الذكي0

اإلجراءات التنفيذية
10

إعداد صة الدبلو ووثائق
االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رسويق ورروي الدبلو
بدط عملية التنفيل والقبول1

10

إعداد صة الدبلو ووثائق
االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رسويق ورروي الدبلو
بدط عملية التنفيل والقبول1

12
12
12
12
12

12
12
12
12
12
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الجهة الرئيسة

كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية

كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية

الجهات الشريكة

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2100/2

من 2102/2
إلى 2100/2

الميزانية
التقديرية
JOD

51,500

51,500

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

10

وجود برنححام دبلو متوسححححط
اإلدارة والريادة1
عدد برام الدبلومات المتوسصة
الجديدة1
عححدد ا ل م ل ت ق ين في برا م
الدبلومات المتوسصة1
دبلوم متوسط بتخص
عن
بة
الصل
ز يادة م عدل رضححححا
اإلدارة والريادة1
عدد برام الدبلومات المتوسصة
المصرو ة ونوعيتها1
زيادة معدل ر ضا أطراف سول
العمه عن عدد برام الدبلومات
المتوسصة المصرو ة ونوعيتها1

10

وجود دبلو مهني متخ ح في دبلوم مهني متخصلللل
وكمة الشركات1
في حوكمللة الشللللركللات
عححدد برام الححدبلومححات المهنيححة بالتعاون مع هيئة سوق
التدريبية الجديدة1
المال ومؤ س سة التمويل
عححدد ا ل م ل ت ق ين في برا م
ا لدول ية ومعهد الحوكمة
الدبلومات المهنية1
الفلسطيني
زيادة معدل رضا الصلبة عن عدد
برا م الححد ب لومححات ا ل م ه نيححة
المصرو ة ونوعيتها1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول
الع مه عن عدد برام الدبلومات
المهنية المصرو ة ونوعيتها1

12
12
12
12

12
12
12
12

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12
12

10
12
12
12
12
12
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إعداد صة الدبلو ووثائق
االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رسويق ورروي الدبلو
بدط عملية التنفيل والقبول1

إعداد صة الدبلو ووثائق
االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رسويق ورروي الدبلو
بدط عملية التنفيل والقبول1

الجهة الرئيسة

كلية العلوم
اإلدارية
واالقتصادية

مركز التعليم
المستمر

الجهات الشريكة

 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع

 كححلححيححة الححعححلححو
اإلداريحححححححححححححححححة
واالقت ادية
 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2100/2

من 2100/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

51,500

5,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10
12
12
12
12
10

اإل فادة من
07
فلللرص اللللملللنلللح
ال خارجية المتاحة
البتعاث أو تشجيع
الت حاق  65كادر
ل لحصللللول على
درجللة الللدكتورا
فللللي مللللجللللال
التخصللللصللللللات
النادرة0

12
12

وجود دبلو مهني متخ ح في
إدارة ال ة والسالمة المهنية1
عححدد برام الححدبلومححات المهنيححة
التدريبية الجديدة1
عححدد ا ل م ل ت ق ين في برا م
الدبلومات المهنية1
زيادة معدل رضا الصلبة عن عدد
برا م الححد ب لومححات ا ل م ه نيححة
المصرو ة ونوعيتها1
زيادة معدل رضححا أطراف سححول
الع مه عن عدد برام الدبلومات
المهنية المصرو ة ونوعيتها1
نسححححبححة عححدد شححححعححب مقررات
ا ل تخ حححح ا ل تي رححدرس من
دقيق
مشححححرف ي رخ حححح
بالمقارنة مع عدد شحعب مقررات
اليلي1
التخ
انخ فاك م عدل عدد الصل بة ل يه
عضححححو هي ئة ردريس من م لة
الدكتوراف1
ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
مسحححتوى أداط مشحححرفي مقررات
1
التخ

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10

دبلوم مهني متخصلللل
فلللي إدارة الصلللللللحلللة
والسالمة المهنية

ابتعاث أو التحاق عضللو
هيئة تدريس للحصللللول
على درجة الدكتورا في
الل ة الفرنسية0
ابتعاث أو التحاق سللبعة
كوادر للحصللللول على
درجللة الللدكلتلورا فللي
خلللدملللة
تلللخصللللللل
اجتماعية0
ابت عاث أو الت حاق اثنين
من الكوادر للحصللللول
علللللى الللدكللتللورا فللي
تللخصللللل الللتللربلليللة
الخاصة0
ابت عاث أو الت حاق كادر
واحللد للحصللللول على
الدكتورا في تخصلللل
تكنولوجيا الويب0
ابتعلاث أو التحلاق اثنين
من الكوادر للحصللللول

12
12
12
12
12

10
12

12
12
12
12
10
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إعداد صة الدبلو ووثائق
االعتماد
إعداد دراسة جدوى1
رفع الصلب لهيئة االعتماد
االعتماد
رسويق ورروي الدبلو
بدط عملية التنفيل والقبول1

رقدي صة لالبتعاا1
ر ححديححد سححححينححاريوهححات
االبتعححاا المتححا ححة شالمن
ال خارج ية و/أو ا لدا ل ية)
سب األولويات والفرص
المتا ة1
االعتمححاد المبححدئي لخصححة
االبتعاا1
رنسححححيححب ا ل مرشحححح ين
لالبتعاا1
الححبححن الححنححهححائححي بححقححرار
االبتعححاا سححححححب نظححا
البعثات1
اسحححح تيمححال اإلجراطات
الخارة بملف االبتعاا1
التنفيل1

الجهة الرئيسة

مركز التعليم
المستمر

الجهات الشريكة

 كححلححيححة الححعححلححو
اإلداريحححححححححححححححححة
واالقت ادية
 دائرة التخصيط
 دائرة الجودة
 الفروع

مدة التنفيذ

من 2100/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

5,000

 كلية اآلدا

 ك ليححة ا ل ت ن ميححة
االجحححتحححمحححاعحححيحححة
واألسرية
إدارة الشؤون
األكاديمية

 ك ليححة ا ل ت ن ميححة
االجحححتحححمحححاعحححيحححة
واألسرية

221,111
من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2

 كل ية التينولوج يا
والعلو التصبيقية

من 2102/2
إلى 2102/2

 كل ية التينولوج يا
والعلو التصبيقية

من 2102/2
إلى 2102/2

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
علللللى الللدكللتللورا فللي
تخ ص ال شبكات وأمن
المعلومات0
ابتعاث أو التحاق عضللو
هيئة تدريس للحصللللول
على درجة الدكتورا في
مجال اإلعالم الرقمي0
ابتعللاث أو التحللاق أحللد
الكوادر للحصللللول على
الدكتورا في تخصلللل
ج رافيا0
ابتعاث أو التحاق عضللو
هيئة تدريس للحصللللول
علللللى الللدكللتللورا فللي
اإلنلللتلللاج اللللنلللبلللاتلللي
وتكنولوجيا البذور0
ابتعاث أو التحاق عضللو
هيئة تدريس للحصللللول
على الدكتورا في وقاية
الللنللبللات والللمللكللافللحللة
المتكاملة لآلفات0
ابتعاث أو التحاق عضللو
هيئة تدريس للحصللللول
علللللى الللدكللتللورا فللي
التقن يات الحيوية وعلوم
األحياء الجزئية0
ابتعاث أو التحاق عضللو
هيئة تدريس للحصللللول
على الدكتورا في البيئة
والموارد الطبيعية0
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الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

 كلية اإلعال

من 2102/2
إلى 2102/2

 كححلححيححة الححعححلححو
التربوية

من 2102/2
إلى 2102/2

 كلية الوراعة

من 2102/2
إلى 2102/2

 كلية الوراعة

من 2102/2
إلى 2102/2

 كلية الوراعة

من 2102/2
إلى 2102/2

 كلية الوراعة

من 2102/2
إلى 2102/2

 كلية الوراعة

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10نسححححبححة عححدد شححححعححب مقررات
ا ل تخ حححح ا ل تي رححدرس من
دقيق1
مشرف ي رخ
 12ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
مسحححتوى أداط مشحححرفي مقررات
1
التخ

ابتعاث أو التحاق عضللو
هيئة تدريس للحصللللول
على درجة الماجسللللتير
في الل ة الفرنسية0
ابتعاث أو التحاق عضللو
هيئة تدريس للحصللللول
على درجة الماجسللللتير
في الشللللل بكللات وأ من
المعلومات0
ابتعاث أو التحاق عضللو
هيئة تدريس للحصللللول
على درجة الماجسللللتير
في الرياضيات0
ابتعاث أو التحاق عضللو
هيئة تدريس للحصللللول
على درجة الماجسللللتير
في تكنولوجيا الويب0

اإلجراءات التنفيذية

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

 رئاسة الجامعة
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 مي تب مسححححا عد
ا لر ئيس للعالقححات
الدولية
 إدارة الشححححح و
المالية

اإل فادة من
02
فلللرص اللللملللنلللح
ال خارجية المتاحة
البت عاث/تشللللجيع
الت حاق خمسللللة
كوادر للحصللللول
علللللللللى درجللللة
المللاجسللللتير في
مجال التخصصات
النادرة0

10
12

12
12
12
12
10

ابتعللاث أو التحللاق أحللد
المرشللحين(اإلداريين أو
الطلبة) للحصللللول على
درجللة المللاجسللللتير في
مجللال اإل عالم ا لرقمي
ليصللللبح عضللللو هيئللة
تدريس0

رقدي صة لالبتعاا1
ر ححديححد سححححينححاريوهححات
االبت عاا الم تا ة سححححب
األولحححويحححات والحححفحححرص
المتا ة1
االعتمححاد المبححدئي لخصححة
االبتعاا1
رنسححححيححب ا ل مرشحححح ين
لالبتعاا1
الححبححن الححنححهححائححي بححقححرار
االبتعححاا سححححححب نظححا
البعثات1
اسحححح تيمححال اإلجراطات
الخارة بملف االبتعاا1
التنفيل1

 كلية اآلدا

من 2102/2
إلى 2102/2

 كل ية التينولوج يا
والعلو التصبيقية

من 2102/2
إلى 2102/2
70,000

إدارة الشؤون
األكاديمية

 كل ية التينولوج يا
والعلو التصبيقية

من 2102/2
إلى 2102/2

 كل ية التينولوج يا
والعلو التصبيقية

من 2102/2
إلى 2102/2

 كلية اإلعال
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من 2102/2
إلى 2102/2

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

 إدارة الشححححح و
المالية
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 مي تب مسححححا عد
ا لر ئيس للعالقححات
الدولية

 02عقد سللللبع
ات فاق يات بشلللللأن
تللللبللللادل كللللادر
األكللاديللمللي فللي
مجاالت التخص
الدقيق0

 10عححدد ا ل يوادر الححلين شححححملته ع قد ات فاق ية ت بادل كادر
ارفححاقيححات التبححادل األكححاديمي في مع جللامعللة تولو في
الدقيق1
مجاالت التخ
مجال الل ة الفرنسية0
 12ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن ع قد ات فاق ية مع جام عة
مسحححتوى أداط مشحححرفي مقررات ا ل بليللدة في موضللللو
1
التخ
التربية الخاصة0
اتفللاقيللة مع AAOU
فلللي ملللجلللال Data
Mining in Open
0Education
اسلللتكمال تنفيذ اتفاقية
حراك الكللادر األكللاديمي
ضمن برنامج اراسموس
بلللللللللس 6160-6102
تللبللادل عضللللللو كللادر
أكاديمي واحد كل فصلللل
مللع جللامللعللة قللبللرص
المفتوحة0
اسلللتكمال تنفيذ اتفاقية
حراك ا ل طالب ضللللمن
برنامج اراسللموس بلس
 6160-6104تلللبلللادل
طللالبين كللل فصلللللل مع
جامعة الشللرق األوسللط
التقنية0

10
12

12
12

12
12
10
14
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ررححححححد فرص ا لتبححادل
المتا ة1
ر عمي هححلف الفرص على
عمادة اليليات لت ديد أوجه
ا ل تعححاو وا ل تبححادل ا لتي
رشيه اال تياجات الرئيسة1
إعححداد مححقححتححرح بشححححححأ
اال تياجات األولويات لدى
اليليات1
االر ححححححال مع الجهححات
المعنيححة والتنسححححيق معهححا
ل ب حح سححححبححه التعححاو
والتبادل المشترك1
وضححححع ُم َسححححودة الر فاق ية
التعاو والتبادل1
روقيع االرفاقية1
التنفيل1
المتابعة والتقيي 1

 كلية اآلدا

من 2102/2
إلى 2102/2

 ك ليححة ا ل ت ن ميححة
االجحححتحححمحححاعحححيحححة
واألسرية

من 2102/2
إلى 2102/2

 كل ية التينولوج يا
والعلو التصبيقية
مكتب مساعد
الرئيس
للعالقات
الدولية

من 2102/2
إلى 2100/2

 كل ية التينولوج يا
والعلو التصبيقية

من 2102/2
إلى 2102/2

 كل ية التينولوج يا
والعلو التصبيقية

من 2102/2
إلى 2102/2

10,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج

الجهة الرئيسة

تبللادل اثنين من كوادر
كلية التكنولوجيا ضلللمن
برنامج الزمالة0
تبللادل اثنين من كوادر
ك ليللة ا ل علوم اإلداريللة
واالقتصلللللاديلة ضللللمن
برنامج الزمالة0
تبللادل اثنين من كوادر
ك ليللة ا ل علوم اإلداريللة
واالقتصلللللاديلة ضللللمن
برنامج  ITECالهندي0
عقللد اتفللاقيللة تعللاون
و تبللادل أكللاد ي مي مع
جللا معللة قر يق ق لعللة
التركية0

2

االسللللللتللمللرار
بتطوير الجوانب
الللتللنللافسللللليللة
للللللللللبللللرامللللج
والتخصلللصلللات
الللللقللللائللللمللللة
باالسللللتناد إلى
حلاجللات الطلبللة
وسللللوق الع مل
واللللملللعلللايللليلللر
ا ل م ه نيللة تات
الصلة باستخدام

الللتللطللويللر
00
والتحديث الدوري
المستمر للللللخطط
التخصللللصللللللات
الللدراسلللليللة كللل
خمس سنوات0

 10عدد/نسححبة الخصط الدراسححية التي تطوير خطللة تخصلللل
ر ر ديثها سنوياً1
اإلنتاج الحيواني0
 12ز يادة م عدل رضححححا الصل بة عن
صة وأسحححاليب ردريس مقررات تطوير خطللة تخصلللل
1
التخ
اإلنتاج النباتي والوقاية0
تطوير خطط تخ ص صات
ك ليللة ا ل علوم اإلداريللة
واالقتصلللللاديللة بل دخللال
مقرر حوكمة الشلللركات
كمقرر اختياري0

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

 كل ية التينولوج يا
والعلو التصبيقية
 كححلححيححة الححعححلححو
اإلداريحححححححححححححححححة
واالقت ادية

من 2102/2
إلى 2102/2

 كححلححيححة الححعححلححو
اإلداريحححححححححححححححححة
واالقت ادية

من 2102/2
إلى 2102/2

 رئاسة الجامعة
 دا ئرة ا لعالقححات
العامة
 عمححادة ا ل ب حح
العلمي
10
12
12
12
12
12
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ر د يد الخصط ا لدراسححححية
المستهدفة1
رشححييه فريق عمه لتصوير
الخصة1
ر ق ي ي و ر ليححه الخصط
الدراسية المستهدفة1
ر قدي رورحححح يات بشححححأ
النوا ي التصويرية للخصة1
وضحححح ُم َسححححودة الخصححة
الجديدة المعتمدة1
المناقشة واالعتماد1

كلية الزراعة
كلية الزراعة
كلية العلوم
اإلدارية
واالقتصادية

 مر كو ا ل قيححاس
والتقوي
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات

الف ه األول
2100/2102

300

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10عدد/نسحححبة المقررات التي جرى تطوير أربع مقررات في
ر ديثها سنوياً1
قسللم اداب الل ة العربية
 12عدد/نسحححح بة المقررات ال جديحدة رقللللللللللللللللللللللللللللللللللم
سنوياً1
2041و2546و2544و
 12رضححححححا الصلبححة عن المقررات 02644
الدراسية1
تطوير مقررين في قسللم
اداب الل للة اإلنجليزيللة
رقم  2672و 02472

ملللنلللهلللجللليلللة
Curricula
0Mapping

الللتللطللويللر
06
والتحديث الدوري
اللللمسلللللللتلللملللر
للللللللللمللللقللللررات
الدراسية0

اسللتكمال تطوير/إعداد
الللللللللمللللللللقللللللللررات
5512و5061و05612
تللحللديللث الللمللقللررات
5601و5460و5552و
05500

اإلجراءات التنفيذية

الجهة الرئيسة

 10يح ححدد مححجححلححس الححيححلححيححة
ا ل م قررات ا ل تي ر تححاج
إلعداد/رصوير ور دي 1
12
12
12
12
12

 كلية اآلدا

بقححد ا ل م ق ترح ل ل مجلس
األكاديمي لالعتماد1
رقو دائرة الم ناه بتيليف
فر يق اإلعححداد/ا ل ت صو ير
والت دي 1
الححت ح ححيححي ح والححمححراجححعححة
والتدقيق1
الصباعة1
التوزيع1

 كلية اآلدا
 ك ليححة ا ل ت ن ميححة
االجحححتحححمحححاعحححيحححة
واألسرية

دائرة المناهج
والمقررات

إعللللداد الللللمللللقللللررات
5614و5610و05602
تحديث المقررات 0071
و0422و0521و0424
و0525و00421
تحللديللث مقررات كليللة
الللللللللللللللزراعللللللللللللللة
6004و6462و6400و
6502و6455و06560
إعللداد  7م قررات من
م قررات ك ليللة ا ل علوم
اإلدارية واالقتصادية0
تحللديللث  06مقرر من
م قررات ك ليللة ا ل علوم
اإلدارية واالقتصادية0

الجهات الشريكة

 ك ليححة ا ل ت ن ميححة
االجحححتحححمحححاعحححيحححة
واألسرية
 ك ليححة ا ل ت ن ميححة
االجحححتحححمحححاعحححيحححة
واألسرية

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2
من 2102/2
إلى 2100/2
94,000
من 2102/2
إلى 2104/2
من 2102/2
إلى 2104/2

 كل ية التينولوج يا
والعلو التصبيقية

من 2102/2
إلى 2104/2

 كلية الوراعة

من 2102/2
إلى 2102/2

 كححلححيححة الححعححلححو
اإلداريحححححححححححححححححة
واالقت ادية
 كححلححيححة الححعححلححو
اإلداريحححححححححححححححححة
واالقت ادية
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مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

من 2100/2
إلى 2102/2
من 2100/2
إلى 2102/2

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

 05تللللدعلللليللللم
المقررات بمصادر
وأسللللللاليللب تعلم
إ ل ك ترو نيللة حتى
نهاية الخطة0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

اسللللل ت كمللال ت طو ير
اللللملللقلللررات  7612و
07462
تطوير  4مقررات 7461
و  7064و 07601
 10عدد/نسحححبة المقررات التي جرى تللدعيم  06مقرر لكليللة
ردعيمها بم ححادر وأسححاليب رعلي العلوم التربوية0
إليترونية سنوياً1
تللد ع يم م قرر ين ل للة
 12رضا الصلبة عن م ادر التعل 1
ا ن جليزيللة رقم 2672
و02677
تللد ع يم م قرر ين ل للة
علللربللليلللة رقلللم 2642
و2545
تللدعيم  20مقرر لكليللة
ا ل ت ن ميللة االجتمللاعيللة
واألسللللرية بالمصللللادر
وأسللللللا ليللب ا ل ت ع ل يم
اإللكتروني0
تللد ع يم  00م قرر من
مللللقللللررات كللللللللليللللة
التكنولوجيللا المحللدثللة
والجديدة بالمصادر0
ل
تللد ع يم  02مقررا من
المقررات التخصلللصلللية
ل ك ليللة اإل عالم الرقمي
بالمصادر0

اإلجراءات التنفيذية

10
12
12

12
12
12

يح ححدد مححجححلححس الححيححلححيححة
ا ل م قررات ا ل تي ر تححاج
لتدعي بالم ادر1
بقححد ا ل م ق ترح ل ل مجلس
األكاديمي لالعتماد1
رقو اليل ية بالتنسححححيق مع
مححركححو  OLCومححركححو
 MPCل ت ححديححد نوعيححة
وطبيعة الم ادر1
يقو مركو  OLCبتيليف
فريق اإلعداد1
الت يي والتقيي 1
النشر والتوزيع1

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

 كححلححيححة الححعححلححو
التربوية

من 2102/2
إلى 2102/2

 كححلححيححة الححعححلححو
التربوية

من 2102/2
إلى 2102/2
من 2102/2
إلى 2102/2
من 2102/2
إلى 2104/2

كلية العلوم
التربوية
كلية اآلداب

من 2102/2
إلى 2104/2

كلية اآلداب
كلية التنمية
االجتماعية
واألسرية0
كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية0

OLC 
MPC 
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات

من 2102/2
إلى 2104/2

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2
كلية اإلعالم

تدعيم ثالثة مقررات من
كلللل تلللخصلللللل ملللن
تخصللصللات كلية العلوم
اإلدارية بالمصللادر خالل
الثالث سنوات القادمة0

كلية العلوم
اإلدارية
واالقتصادية
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الميزانية
التقديرية
JOD

من 2100/2
إلى 2102/2

24,500

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

تللد ع يم م قررات كليللة
الللللللللللللللزراعللللللللللللللة
6605و6614و6607
بالمصادر0
 10نسححححبححة عححدد شححححعححب مقررات تعيين  5أعضللللاء هي ئة
ا ل تخ حححح ا ل تي رححدرس من تللدريسلللليللة من حملللة
دقيق1
مشرف ي رخ
الدكتوراة في تخصلللل
أدب انجليزي0
تعيين  5أعضللللاء هي ئة
تللدريسلللليللة من حملللة
الدكتوراة في تخصلللل
نحو عربي0
تعيين عضو هيئة
تدريس ل ة فرنسية0
 %011 04ملللن
شللللعللب مقررات
التخصلل تدرس
من مشللللرف تي
تخص دقيق0

اإلجراءات التنفيذية

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

من 2102/2
إلى 2102/2
10

12
12
12

تعيين  6من أعضللللللاء
هللليلللئلللة تلللدريسلللللليلللة
متخصلللصلللين في مجال
الشلللللللبلللكلللات وأملللن
ا ل م ع لومللات في حللال
اعتماد التخص 0
تعيين  6من أعضللللللاء
هللليلللئلللة تلللدريسلللللليلللة
متخصللللصللللين باإلنتاج
النباتي والوقاية0
تعيين  6من أعضللللللاء
هللليلللئلللة تلللدريسلللللليلللة
متخصللللصللللين بالتنمية
الريفية0
ت عيل ين  6ملن حمللللة
الللد ك تورا في مجللال
المحاسبة0

رقدي طلب مبرر من اليلية
بوسحححححاطححة نححائححب الرئيس
لححلشححححح و األكححاديححمححيححة
با تياجارها من المشحححرفين
األكاديميين1
اإلعحال عحن الشححححححاغحر
الوظيفي بعد موافقة رئاسة
الجامعة1
المقابلة والتنسيب1
الم ادقة والتعيين1

كلية الزراعة
كلية اآلداب

 دائرة الجودة
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه
 الفروع
 دائححرة الححمححوارد
البشرية

من 2102/2
إلى 2102/2
من 2102/2
إلى 2102/2

كلية اآلداب
كلية اآلداب

كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية0

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2104/2
إلى 2102/2
من 2102/2
إلى 2102/2

كلية الزراعة
من 2102/2
إلى 2102/2
كلية الزراعة
كلية العلوم
اإلدارية
واالقتصادية
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من 2100/2
إلى 2102/2

700,200

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
ت عيل ين  6ملن حمللللة
الللد ك تورا في مجللال
اللللعلللللللوم اللللملللالللليلللة
والمصرفية0

كلية العلوم
اإلدارية
واالقتصادية

ت ع ي ين عضللللو ه يئللة
تللدريس في تخصلللل
اإلعالم الرقمي0

 07حصلللللللول 2
تخصللصلللات على
شهادة الجودة من
ملللؤسلللللسلللللللات
مرموقة0

 02تحفيز الطلبللة
على اإلقبللال على
بللع ل الللبللرامللج
والتخصللللصللللات
ا ل تي تعللاني من

 10عدد/نسحححبة التخ ححح حححات التي
حححح لن على اعتراف واعتماد
ششححهادة الجودة) من م سححسححات
مرموقة1
 12زيادة معدل رضححا أطراف سححول
الع مه عن عدد ونوع ية البرام
المصرو ة1

 10الويادة في معدل ر حححيه الصلية
ات
الملت قين بالبرام والتخ
المصورة1

12
12
12

وضع خطة تحفيزية
لتخص رعاية الطفل0

من 2100/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2100/2

كلية اإلعالم
10

التقدم للحصول على
شهادة الجودة
لتخصصين سنويا ل على
األقل

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

12
12

رشححححييه فريق عمه للتقيي
1
اللاري للتخ
اسححححتيمال كافة متصلبات
التقوي اللاري1
إعداد ملف التقوي اللاري1
االر ال والتنسيق مع جهة
اال ع تمححاد ل تقححدي طلححب
لل ول على الشهادة1
اسحححح ت قبححال فر يق ا لتقيي
الخارجي1
التقيي الن هائي بشححححأ من
شهادة الجودة1

 10ر شييه فريق عمه لدرا سة
أسححبا عووف الصلبة عن
الححتسححححححجححيححه فححي هححلف
ات1
التخ
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دائرة الجودة

كلية التنمية
االجتماعية
واألسرية0

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

 عمادة اليليات

 دائرة التخصيط
 الفروع
 عحمححادة الحقحبححول
والتسجيه

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2104/2

مررودة
ضمن
الموازنة
الواردة في
الهدف
االستراريجي
الثامن ر ن
عنوا
ول
الجامعة على
االعتماد
الم سسي أو
البرامجي
المقدر بح
20111
ديناراً

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية
إقبال ضللعيف ،بما
ال يللللقللللل عللللن
الضلللل ع ف ين حتى
نهاية الخطة0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 12م عدل الو يادة في عدد الملت قين
وضع خطة تحفيزية
في البرام والتخ حححح ححححححات
لتخص تكنولوجيا
المصورة1
المعلومات واالتصاالت0
 12زيادة معدل رضححا أطراف سححول
الع مه عن عدد ونوع ية البرام
وضللللع خطللة تحفيزيللة
المصرو ة1
ل تخصللللل ا ل ت ن ميللة
الريفية0
وضللللع خطللة تحفيزيللة
لتخص اإلنتاج النباتي
ووقاية النبات0
وضللللع خطللة تحفيزيللة
لللتللخصلللللل اإلعللالم
الرقمي0
وضللللع خطللة تحفيزيللة
لتخص االقتصاد0

اإلجراءات التنفيذية
12

12
12
12

12

وضححححع صوات عمليححة
لتالفي أسححححبححا العووف
ور سححححين قدرة الجل في
ات1
هلف التخ
رفع مقترح بالتوريات1
االعتماد1
وضححححع برنام لدرشححححاد
والتوج يه األكاديمي للصلبة
الحححجحححدد ارحححجحححاف هحححلف
ات1
التخ
التنفيل1

2

مواصلة التأهيل
المسللتمر لتنمية
الللللمللللهللللارات
واللللكلللفلللايلللات
اللللملللهلللنللليلللة
األكلللاديلللمللليلللة
ألعضللللاء هيئة
التدريس0

كلية الزراعة0

من 2102/2
إلى 2104/2
كلية الزراعة0
من 2102/2
إلى 2104/2
من 2102/2
إلى 2100/2

كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية0
10
12
12
12
12
12

56

ر ديد م توى الدورة
ر ديد المستهدفين بالدورة1
ر ديد لية عقد /المشاركة
بالدورة
ا ل ححححول على اعتمححاد
الدورة1
التنفيل1
متحابعحة مخرجحات الححدورة
ورقيي روظيفها1

من 2102/2
إلى 2104/2
من 2102/2
إلى 2104/2

كلية العلوم
اإلدارية
واالقتصادية

وضللللع خطللة تحفيزيللة
لتخص العلوم0
تلللأهللليلللل
00
 %011مللللللن
أعضلللللاء الهيئللة
التللدريسلللليللة في
مجللال أسلللللاليللب
ال تدريس ال حدي ثة
والتعلم المدمج0

كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية0

 عمححادة شحححح و
الصلبة

كلية اإلعالم

وضللللع خطللة تحفيزيللة
لتخص التسويق0

 10نسححححبححة /عححدد أعضحححححاط الهيئححة عقد دورات لتوظيف
التدريسحححية اللين اجتازوا برنام
تقنيات التعلم المدمج في
ال تأه يه في م جاالت األسححححال يب التعليم المفتوح
التعليمية ال ديثة في مجال التعلي
المدم 1
 12رضحا أعضححاط هيئة التدريس عن عقد دورات توظيف
تقنيات الويب في التعليم
مستوى البرام التأهلية1
المفتوح0

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

OLC

من 2102/2
إلى 2100/2

 عمادة اليليات
 التعلي المستمر
 مر كو ا ل قيححاس
والتقوي

من 2102/2
إلى 2102/2
من 2102/2
إلى 2102/2

1,400

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

تلللأهللليلللل
06
 %011مللللللن
أعضلللللاء الهيئللة
اللللتلللدريسللللللليلللة
ا ل م ت فر ق ين في
مجللاالت القيللاس
والتقويم وإعللداد
االمتحانات0

تلللأهللليلللل
05
 %011مللللللن
أعضلللللاء الهيئللة
اللللتلللدريسللللللليلللة
ا ل م ت فر ق ين في
مهللارات البحللث
العلمي وتقنيللاتلله
وأدواته0

المؤشر المستهدف
 10نسححححبححة /عححدد أعضحححححاط الهيئححة
التدريسحححية اللين اجتازوا برنام
التححأهيححه في مجححاالت القيححاس
والتقوي وإعداد االمت انات1
 12رضحا أعضححاط هيئة التدريس عن
مستوى البرام التأهلية1
 12رضححا الصلبة عن أسححاليب التقوي
واالمت انات1

المشاريع والبرامج
دورة في أساليب القياس
والتقويم الحديثة في
بيئة التعلم المدمج0

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12

دورة فللي تصللللللملليللم
االمت حانلات اإللكترونيلة
وإعدادها0

12
12

ر ديد م توى الدورة
ر ديد المستهدفين بالدورة1
ر ديد لية عقد /المشاركة
بالدورة
ا ل ححححول على اعتمححاد
الدورة1
التنفيل1
متحابعحة مخرجحات الححدورة
ورقيي روظيفها1

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

مركز القياس
والتقويم

 عمادة اليليات
 التعلي المستمر
 دائححرة الححمححوارد
البشرية

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2

دورة في تصميم وإعداد
االمتحان الجيد0
 10نسححححبححة /عححدد أعضحححححاط الهيئححة
دورة في إدارة وتنفيذ
التدريسحححية اللين اجتازوا برنام
التححأهيححه في مجححاالت مهححارات األبحاث اإلجرائية
ورقنيات الب العلمي1
 12رضحا أعضححاط هيئة التدريس عن دورة في األسللللللاليللب
ا لحللد يثللة في ا لبحللث
مستوى البرام التأهلية1
العلمي0
دورة حلللول ملللهلللارات
التقييم واإلشللللراف على
الر سائل الجامعية ونشر
األ بحللاث ا ل ع ل ميللة في
الللمللجللالت الللعللالللملليللة
ال ُمح َّكمة0

الميزانية
التقديرية
JOD

من 2102/2
إلى 2102/2
10
12
12
12
12
12
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ر ديد م توى الدورة
ر ديد المستهدفين بالدورة1
ر ديد لية عقد /المشاركة
بالدورة
ا ل ححححول على اعتمححاد
الدورة1
التنفيل1
متحابعحة مخرجحات الححدورة
ورقيي روظيفها1

من 2102/2
إلى 2102/2

عمادة البحث
العلمي

 عمادة اليليات
 التعلي المستمر
 إدارة الشححححح و
اإلدارية

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2

21,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

تلللأهللليلللل
04
 %011مللللللن
أعضلللللاء الهيئللة
اللللتلللدريسللللللليلللة
ا ل م ت فر ق ين في
ملللجلللاالت إعلللداد
وتصلللميم المناهج
والللللمللللقللللررات
ا ل ت ع ل ي ميللة وفق
ت ق نيللات ا ل ت ع لم
المدمج0
تلللأهللليلللل
07
 %011مللللللن
أعضلللللاء الهيئللة
اللللتلللدريسللللللليلللة
ا ل م ت فر ق ين في
مجاالت اسلللتخدام
ت ق نيللات ا ل ت ع لم
المدمج وتصللللميم
البرامج ال تدريب ية
إلكترونيال0
تلللأهللليلللل
02
 %011مللللللن
أعضلللللاء الهيئللة
اللللتلللدريسللللللليلللة
ا ل م ت فر ق ين في
مجللاالت القللدرات
اللللملللعللللرفللليللللة

المؤشر المستهدف
 10نسححححبححة /عححدد أعضحححححاط الهيئححة
التدريسحححية اللين اجتازوا برنام
ا لتححأ هيححه في مجححاالت إعححداد
ور ححححمي المنححاه والمقررات
ل ت ع ل ي ميححة وفق رقنيححات التعلي
المدم 1
 12رضحا أعضححاط هيئة التدريس عن
مستوى البرام التأهلية1
 12رضا الصلبة عن م ادر التعل 1

المشاريع والبرامج

دورات في التصميم
التعليمي لمقررات
الجامعة وفق معايير
تصميم الكتب الجديدة
ووفق ممارسات التعلم
المدمج0

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12
12

ر ديد م توى الدورة
ر ديد المستهدفين بالدورة1
ر ديد لية عقد /المشاركة
بالدورة
ا ل ححححول على اعتمححاد
الدورة1
التنفيل1
متحابعحة مخرجحات الححدورة
ورقيي روظيفها1

الجهة الرئيسة

OLC

ابتعللاث عضللللو من كللل
قسللللم في دورة خارجية
في م جال إ عداد المناهج
وتصللللميمها وفق التعلم
المدمج0
 10نسححححبححة /عححدد أعضحححححاط الهيئححة
التدريسحححية اللين اجتازوا برنام
ال تأه يه في م جاالت اسححححت خدا
رقنيحات التعل المححدم ور ححححمي
البرام التدريبية اليترونياً1
 12رضحا أعضححاط هيئة التدريس عن
مستوى البرام التأهلية1
 12رضا الصلبة عن م ادر التعل 1
 10نسححححبححة /عححدد أعضحححححاط الهيئححة
التدريسحححية اللين اجتازوا برنام
التححأهيححه في مجححاالت القححدرات
المعرفية والت ليلية والتصبيقية في
م جال التخ حححح حححححات ا لدقي قة
المستجدة1

10
12
12

دورة في مهارات
اللقاءات والمقابالت
المتلفزة0

12
12

ر ديد م توى الدورة
ر ديد المستهدفين بالدورة1
ر ديد لية عقد /المشاركة
بالدورة
ا ل ححححول على اعتمححاد
الدورة1
التنفيل1
متحابعحة مخرجحات الححدورة
ورقيي روظيفها1

دورة في تحليللل الن
األدبللي والللعللرو فللي
ملللجلللال اداب الللللللل لللة
اإلنجليزية0
Cogدورة في مجللالnitive Behavioral
)Therapy (CPT

10
12
12

ر ديد م توى الدورة
ر ديد المستهدفين بالدورة1
ر ديد لية عقد /المشاركة
بالدورة
ا ل ححححول على اعتمححاد
الدورة1
التنفيل1

دورة في توظيف أدوات
التعلم اإللكتروني في
التعليم والتدريب0

12

12
12
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OLC

كلية اآلداب
كلية التنمية
االجتماعية
واألسرية0

الجهات الشريكة

 عمادة اليليات
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات
 مي تب مسححححا عد
ا لر ئيس للعالقححات
الدولية
 مر كو ا ل ت ع ل ي
المستمر

 عمادة اليليات
 دا ئرة ا ل منححا ه
والمقررات
MPC 

 التعلي المستمر
 عمححادة ا ل ب حح
العلمي1
 دائححرة الححمححوارد
البشرية

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

28,000

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2
2,100
من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2104/2

27,500

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية
والللتللحللللليللللليللة
وا ل ت ط ب يقيللة في
التخصللللصللللللات
الدقيقة المستجدة0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 12رضحا أعضححاط هيئة التدريس عن دورة في توظيف النماتج
مستوى البرام التأهلية1
العالجيللة في الخللدمللة
 12رضححا الصلبة عن أسححاليب التعلي االجتماعية0
1
المقدمة في مقررات التخ
دورة فللي تشلللللخللي ل
صعوبات التعلم0

اإلجراءات التنفيذية

الجهة الرئيسة

 12متحابعحة مخرجحات الححدورة كلية التنمية
ورقيي روظيفها1
االجتماعية
واألسرية0
كلية التنمية
االجتماعية
واألسرية0
كلية التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية0

دورة في أمن المعلومات

كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية0
كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية0
كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية0

البيانات الضخمة Big
Data
فللللللللللللللي
دورة
مللجللال Internet of
Things
دورة في مجال ال شبكات
واالتصاالت

كلية الزراعة

دورة في مجللال إعللداد
االستراتيجيات الزراعية

كلية العلوم
اإلدارية
واالقتصادية
كلية العلوم
اإلدارية
واالقتصادية

دورة في الحوكمة0
دورة فلللي السللللللللللوك
التمويلي0
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الجهات الشريكة

مدة التنفيذ
من 2102/2
إلى 2104/2
من 2102/2
إلى 2104/2
من 2104/2
إلى 2102/2
من 2102/2
إلى 2102/2
من 2100/2
إلى 2104/2
من 2102/2
إلى 2100/2
من 2102/2
إلى 2102/2
من 2102/2
إلى 2100/2
من 2100/2
إلى 2104/2

الميزانية
التقديرية
JOD

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
دورة في الرهن العقاري
والتمويل العقاري0

الجهة الرئيسة
كلية العلوم
اإلدارية
واالقتصادية
كلية العلوم
اإلدارية
واالقتصادية

دورة في مجال التحليل
القياسي لالقتصاد
دورة فلللي ملللهلللارات
الصحافة الرقمية0
دورة في وسلللائل التعليم
في عصللللر الصلللل حا فة
الرقمية0

كلية اإلعالم

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ
من 2100/2
إلى 2104/2
من 2102/2
إلى 2100/2
من 2102/2
إلى 2102/2
من 2102/2
إلى 2102/2

كلية اإلعالم
من 2102/2
إلى 2102/2

دورة في إعداد البحوث
اإلعالمية0

كلية اإلعالم

دورة في تقنيات النشلللر
في عصللللر الصلللل حا فة
الرقمية0
دورة بعنوان"مللداخللل
حللديلثللة فللي الللتلعللللليللم
والتعلم"0
دورة بللعللنللوان"ملللللف
اإلنجا 0"Portfolio
دورة ب ع نوان" تو ظيف
الشللبكات االجتماعية في
إدارة عملية التعلم"

كلية اإلعالم
كلية العلوم
التربوية
كلية العلوم
التربوية
كلية العلوم
التربوية

61

من 2102/2
إلى 2102/2
من 2102/2
إلى 2100/2
من 2100/2
إلى 2104/2
من 2104/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

الهدف االستراتيجي الثالث
الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز البحث واإلنتاج واإلبدا والتميز العلمي وتشجيع الباحثين0
الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ
عمادة البحث العلمي

الجهات الشريكة في تنفيذ الهدف
العالقات العامة
الفرو
دائرة اإلعالم
عمادات الكليات
مجلس األمناء*
مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
مكتب مساعد الرئيس لشؤون العالقات الدولية
مكتب مساعد الرئيس لشؤون الموارد المجتمعية
دائرة الموارد البشرية
رئاسة الجامعة
عمادة البحث العلمي
مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
* يأري إدراج مجلس األمناط كجهة شريية في هلا الهدف كونه المرجعية في ر ديد استراريجية رصوير الب
الخصط والسياسات الخارة بللك ناهيك عن أهمية دورف في شد الدع والتمويه لمشاريع الجامعة الب ثية1

61

العلمي وعاعتماد

الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز البحث العلمي واإلنتاج واإلبدا والتميز وتشجيعه في الجامعة0
الهدف الفرعي
0

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10عححقححد عشححححححرة
 10ز يادة عدد الم رمرات العلم ية
ميححة
م ر مرات ع ل
ة التي رعقد سنوياً1
المتخ
سنوياً1
متخ
 12م شاركة أع ضاط
ال يادر األكاديمي في  10عححدد األورال ا ل ع ل ميححة ا لتي بللرنللامللج لللتللنللةلليللم
ال جام عة ب ما ال ي قه
قد من سححححنو يا ً في الم رمرات ا ل مؤ ت مرات ا لعلميللة
عحححن  021ورقحححة
المتخصصة سنويال0
التي رعقدها الجامعة1
ع ل ميححة للم رمرات  12عححدد األورال الححتححي قححدمححهححا
العلمية1
أعضححححاط اليادر األكاديمي في
الجامعة للم رمرات العلمية1
مواصلللة تطوير
وتحفيز األنشطة
ا ل بحثيللة كميللال
ونوعيا0ل

اإلجراءات التنفيذية
10

ر ححديححد قححائمححة مواضححححيع
الم رمرات المقتر ة سنوياً1
إعححداد مححقححتححر ححات أولححيححة
لمواضيع الم رمرات1
اعت ماد المقترح من رئاسححححة
الجامعة1
التنفيل1
التقيي 1
النشر1

10

ر ديد روجهات السححححياسححححة
العلمي بشححححأ
العامة للب
سياسة إردار المجلة1
اعحححتحححمحححاد الحححتحححوجحححهحححات
واإلجححراطات الححخححارححححححة
بحححاإلرححححححدار واعحححتحححمحححاد
الموازنات1
إرحححدار رعمي على المعنيين
بهلف التوجهات في بداية العا
متححا بعححة ركححة ا ل ب حح
وررحححححححدهحححا وااللحححتحححوا
بالتوجهات العامة1
إرحححححدار رقيي ول التقححد
بتنفيل السحححياسحححات الخارحححة
بالمجلة الل العا 1

12
12
12
12
12

12
 10عححدد األب ححاا المنشححححورة في
مجلة الجامعة األساسية لجامعة
سنوياً1
 12نشححححر ما ال يقه
 12ن سبة عدد أب اا كادر الجامعة إصللللللدار الللمللجلللللة 12
عن  011ب حح في
من عدد األب اا المنشححورة في األساسية فصليا بدل 5
مححجححلححة الححجححامححعححة
مجلة الجامعة األساسية سنوياً 1مرات سلللنويا ل بواقع 12 2
األساسية سنوياً1
مجلدات سنويال0
12
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الجهة الرئيسة

عمادة البحث
العلمي

الجهات الشريكة

 عمادة اليليات
 العالقات العامة
 دائرة اإلعال 1
من
 2102/2إلى
2102/2

 عمادة اليليات
عمادة البحث
العلمي

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

من
 2102/2إلى
2102/2

105,000

72,700

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج

 12نشححححر ما ال ي قه
 10عححدد األب ححاا المنشححححورة في
عن  01-0أ ب ححاا
مححجحححلحححة الحححعحححلححو اإلداريحححة
مجلححة
سححححنويححا ً في
واالقت ادية للجامعة سنوياً1
التعلي المفتوح1
 12نشححححر ما ال ي قه
سححنويا ً
عن  21ب
لو
ع
ل
ا
جلححة
في م
 12ن سبة عدد أب اا كادر الجامعة
التربوية1
من عدد األب اا المنشححورة في

12

مححجحححلحححة الحححعحححلححو اإلداريحححة
واالقت ادية للجامعة سنوياً1

12

 12نشححححر ما ال ي قه 10
سححنويا ً
عن  21ب
في م جلححة ا ل ع لو
اإلداريحححححححححححححححححححة 12
واالقت ادية1
12
12

عححدد األب ححاا المنشححححورة في
مج لة العلو التربو ية لل جامعة
سنوياً1
ن سبة عدد أب اا كادر الجامعة
من عدد األب اا المنشححورة في
مج لة العلو التربو ية لل جام عة
سنوياً1
عححدد األب ححاا المنشححححورة في
مجلحة التعلي المفتوح للجحامعحة
سنوياً1
ن سبة عدد أب اا كادر الجامعة
من عدد األب اا المنشححورة في
مجلحة التعلي المفتوح للجحامعحة
سنوياً1

10
12

إصللللداران من مج لة 12
اللللعلللللللوم اإلداريلللة 12
واالقتصللللاد ية وثالثة
إصدارات لمجلة العلوم
التربويللة وإصللللللدار
لمج لة التعليم المفتوح
سنويال0
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ر ديد روجهات السححححياسححححة
العلمي بشححححأ
العامة للب
سياسة إردار المجالت1
اعحححتحححمحححاد الحححتحححوجحححهحححات
واإلجححراطات الححخححارححححححة
بحححاإلرححححححدار واعحححتحححمحححاد
الموازنات1
إرحححدار رعمي على المعنيين
بهلف التوجهات في بداية العا
متححا بعححة ركححة ا ل ب حح
ورردها
وااللتوا بالتوجهات العامة1
إرحححححدار رقيي ول التقححد
بتنفيل السحححياسحححات الخارحححة
بالمجالت الل العا 1

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

 عمادة اليليات
عمادة البحث
العلمي

مدة التنفيذ

من
 2102/2إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

16,600

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

 10إرححححدار جد يد
لمجلة عالمية م يمة
 10عححدد األب ححاا المنشححححورة في
في مجححال ا ل ع لو
مج لة العلو التصبيقية للجامعة
بححاللغححة
ا ل ت صبيقيححة
سنوياً1
اإل ن ج ل يويححة بوا قع
عدد وا د سنوياً1
 14نشححححر ما ال ي قه
عن عشححححرة أب اا  10ن سبة عدد أب اا كادر الجامعة
من عدد األب اا المنشححورة في
سححححنويححا ً في مجلححة
مج لة العلو التصبيق ية لل جامعة
ا ل ع لو ا ل ت ص ب يقيححة
سنوياً1
سنوياً1

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10
12
إصللللدار جديد لمجلة
عللالميللة محكمللة في
مجللال ا ل ت كنولوجيللا
وا ل ع لوم ا ل ت ط ب يقيللة 12
بللا ل ل للة اإل ن جليزيللة
بلللواقلللع علللدد واحلللد 12
سنويال0
12

 12نشححححر ما ال يقه
عن مسححححين ب ح
 10عدد أب اا أعضحححححاط ال يادر
ألعضححححححاط اليححادر
األكححاد ي مي ا ل منشحححححورة في
األكحححاديحححمحححي فحححي
ا ل م جالت ا ل ُم َّيمححة العربيححة
الجامعة في المجالت
سنوياً1
ا ل ُم َّيمححة العربيححة
سنوياً1
 101نشححر ما ال يقه
عحححن  20بححح ححح
ألعضححححححاط اليححادر
األكحححاديحححمحححي فحححي  10عدد أب اا أعضحححححاط ال يادر
األكححاد ي مي ا ل منشحححححورة في
الجامعة في المجالت
ا ل م جالت ال ُم َّيمححة الححدوليححة
ال ُم َّيمححة العححالميححة
سنوياً1
سنوياً1

10

12

خللمسللللللون بللحللثللا ل
ألعضلللللللاء اللللكلللادر
األكاديمي في المجالت
العربية وعشللرون في 12
المجالت العالمية0
12

64

ر ديد روجهات السححححياسححححة
العلمي بشححححأ
العامة للب
سياسة إردار المجلة1
اعحححتحححمحححاد الحححتحححوجحححهحححات
واإلجححراطات الححخححارححححححة
بحححاإلرححححححدار واعحححتحححمحححاد
الموازنات1
إرحححدار رعمي على المعنيين
بهلف التوجهات في بداية العا
متححا بعححة ركححة ا ل ب حح
وررحححححححدهحححا وااللحححتحححوا
بالتوجهات العامة1
إرحححححدار رقيي ول التقححد
بتنفيل السحححياسحححات الخارحححة
بالمجلة الل العا 1
ر ديد روجهات السححححياسححححة
العلمي بشححححأ
العامة للب
رشححححجيع ركححة الب ح في
المجالت الم ليححة والعربيححة
والدولية1
ر ديد المعيقات أما البا ثين
أمححا نشححححر األب ححاا في
المجالت الم ليححة والعربيححة
والدولية1
وضحححع سحححياسحححات ر فيوية
و رأهيلية ل البا ثين على
زيحادة نشحححححاطه الب ثي في
المجالت األ رى1
متححا بعححة ركححة ا ل ب حح
وررححححححدهححا في المجالت

الجهة الرئيسة

عمادة البحث
العلمي

الجهات الشريكة

 كليححححححححححححححححححة
التينولوجيححححححححا
والعلححححححححححححححو
التصبيقية

 عمادة اليليات
عمادة البحث
العلمي

مدة التنفيذ

من
 2102/2إلى
2102/2

من
 2102/2إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

7,900

ضمن
موازنة
الجامعة
الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 100نشحححر ما ال يقه
عن ثال ث ين ب ثححا ً
ألعضححححححاط اليححادر
األكحححاديحححمحححي فحححي  10عدد أب اا أعضحححححاط ال يادر
األكححاد ي مي ا ل منشحححححورة في
الجامعة في المجالت
َّ
ا ل م جالت ا ل ُم يمححة الم ليححة
ا ل ُم َّيمححة الم ليححة
سنوياً1
سنوياً1

اإلجراءات التنفيذية
ال خارج ية المتخ حححح حححححة
والم يمة1
 12إرحححححدار رقيي ول التقححد
ب ج و نوعيححة النشححححححاط
الب ثي1

10

 102نشر ما ال يقه
عن عشرة م لفات و
عمححه ع ل مي عححدا
ا ل م جالت ا ل تي يت
نشرها سنوياً1

12
 10عححدد ا ل م لفححات واأل عمححال
العلم ية عدا المجالت التي يت
نشرها سنوياً1

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

نشللر عشللرة مؤلفات
سنويا 0

12
12
12

65

ر ديد روجهات السححححياسححححة
العلمي بشححححأ
العامة للب
دع رأليف اليتب1
اعحححتحححمحححاد الحححتحححوجحححهحححات
واإلجححراطات الححخححارححححححة
بحححاإلرححححححدار واعحححتحححمحححاد
الموازنات1
إرحححدار رعمي على المعنيين
بهلف التوجهات في بداية العا
متابعة وررد ركة التأليف
والنشححر وااللتوا بالتوجهات
العامة1
إرحححححدار رقيي ول التقححد
بنشاط التأليف والنشر1

 عمادة اليليات
عمادة البحث
العلمي

من
 2102/2إلى
2102/2

62,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

حه
 102رقححدي سححححبع  10عدد الجوائو الب ثية التي
جححوائححو لححلححبحح حح
عليها أعضححححاط هيئة التدريس
المتميو سنويا ً1
سنوياً1
 102رقححدي جححائوة
ا لبححا حح ا ل م ت م يو
م نح جوا ئز ا ل ت م يز
سنوياً1
 10عدد مشححححاريع التخرج الب ثية لتحفيز البحث العلمي
 102ررشححححي اثني
ححححلححن على جوائو
ا ل تي
عشححححححر مشححححروع
سنوياً1
رحححخحححرج بححح حححثحححي
لححل ح حححححول عححلححى
جوائو سنوياً1
 102ر مويححه ا ثني  10عححدد المشحححححاريع الب ثيححة التي
مشحححححروع بحح ححثححي
ححححلححن على رمويححه دا لي
سنوياً1
سنوياً1
 100ررشححي سححتة
مشححححححار يع ب ثيححة
لل ول على رمويه
من الم سححححسحححححات
المان ة1

اإلجراءات التنفيذية
10

ررححححد برام الجوائو التي
رمن سنويا ً
رعمي الشححروط والسححياسححات
ا لتشحححح جيعيححة للتقححد لهححلف
الجوائو1
اسححتدراج الب وا المرش ح ة
لهلف الجوائو1
ا تيار الب وا المرش ة1
ريري الب وا الفائوة1

10

ر ححديححد التوجيهححات العححامححة
للمشاريع الب ثية
استدراج المقتر ات1
اعتماد المقتر ات المناسبة1
ر يي المشاريع ورقييمها1

12
12
12
12

12
12
خطللة لتجنيللد التمويللل 12
 10عححدد المشحححححاريع الب ثيححة التي والتمويللل المبللاشللللر
ححححلن على رمويه م لي أو للمشاريع البحثية
ارجي1
 12عدد المشححححاريع الب ثية العلمية
المشتركة المنفلة سنوياً1

66

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD
8800

عمادة البحث
العلمي

 عمادة اليليات
 رئاسة الجامعة

من
 2102/2إلى
2102/2

4200

7560

عمادة البحث
العلمي

 العالقات العامة
 ميتب مسححححاعد
الرئيس لشحححح و
العالقات الدولية
 ميتب مسححححاعد
الرئيس لشحححح و
الموارد المجتمعية
 مر كو ا ل ت ع لي
المسححححتمر و دمة
المجتمع

من
 2102/2إلى
2102/2

37,800

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
ع قد أنشلللل طة لتفع يل 10
اللللحلللراك اللللفلللكلللري
والث قافي في ال جام عة 12
من خالل عقد الندوات
وورش الللللعللللمللللل 12
12
والمحاضرات

 104عححقححد سححححححن 10
م اضححححرات أو أيا
دراسححححيححة وثالثين
ندوة أو ورشححة عمه 12
سححححنويا ً بمواضححححيع
ع ل ميححة مح خ تلحفححة 12
بحححالحححتحححعحححاو محححع
الم سسات الجامعية 12
والب ثية1

عدد الم اضرات وأيا الدراسة
التي رع قد سححححنو يا ً بالتعاو مع
الم سسات الجامعية والب ثية1
عدد ال ندوات العلم ية التي رعقد
سنوياً1
ج الميوانية المر رودة لدع
الب العلمي سنويا ً1
نسحححبة الويادة في عدد الترقيات
العلمية السنوية1

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

ححححر مواضححححيع الندوات
والم اضرات
اسححححتقصا المشححححاركين في
رقدي هلف الندوات1
رنفيل هلف األنشصة1
رقيي هلف األنشصة1

عمادة البحث
العلمي

 العالقات العامة
 عمادة اليليات
 الفروع

18,900

من
 2102/2إلى
2102/2

67

الميزانية
التقديرية
JOD

الهدف الفرعي
2

ت عز يز ا ل بيئللة
اللللبلللحلللثللليلللة
والللتللنللةلليللملليللة
اللللملللوائلللملللة
لمواك بة الحداثة
وتحفيز ال جا نب
ا ل ت ط ب ي قي في
مجللال ا لبحللث
العلمي0

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10
12
12

12
12

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10
12
12

وجحححود محححركحححو لححح بححح حححاا
الوراعية1
عححدد األ ب ححاا وا ل مبححادرات
العلميححة المبتيرة والمميوة التي
12
ينتجها المركو سنوياً1
12
عححدد األ ب ححاا وا ل مبححادرات
العلميححة المبتيرة والمميوة التي
ملللركلللز للللللللبلللحلللوث
ينتجهححا المركو ال ححائوة على
الزراعية
جوائو سنوياً1
ج العححائححدات التي ي ققهححا
المركو سنوياً1
عححدد ا رفححا قيححات الشحححححراكححة
والخدمات االسححححتشححححارية التي
يقدمها المركو سنوياً1

 10إنشحححاط مسحححة
مححراكححو بحح ححثححيححة
متخ ح ححة مرربصة
باألنشححححصة وبرام
ا ل ت صو ير ا ل ت صبيقي  10وجحححود محححركحححو لححح بححح حححاا
التينولوجية1
والب ثي لليليات1
 12عححدد األ ب ححاا وا ل مبححادرات
العلمية المبتيرة والمميوة التي
ينتجها المركو سنوياً1
 12عححدد األ ب ححاا وا ل مبححادرات
العلميححة المبتيرة والمميوة التي إنشللللاء مركز للبحوث
ينتجهححا المركو ال ححائوة على التكنولوجية0
جوائو سنوياً1
 12ج العححائححدات التي ي ققهححا
المركو سنوياً1
 12عححدد ا رفححا قيححات الشحححححراكححة
والخدمات االسححححتشححححارية التي
يقدمها المركو سنوياً1

10
12
12
12
12
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إعداد مقترح إلنشاط المركو
اعتماد المقترح1
رخ ححححي الموازنححات أو
جل التمويه الضروري1
وضع صة للتنفيل
رنفيل مشححححروع إقامة المركو
المستهدفة1

إعداد مقترح إلنشاط المركو
اعتماد المقترح1
رخ ححححي الموازنححات أو
جل التمويه الضروري1
وضع صة للتنفيل1
رنفيل مشححححروع إقامة المركو
المستهدفة1

الجهة الرئيسة

عمادة البحث
العلمي

عمادة البحث
العلمي

الجهات الشريكة

 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 عمادة اليليات

 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 عمادة اليليات

مدة التنفيذ

من
 2102/2إلى
2102/2

من
 2102/2إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

220,500

42,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10
12
12

10

و جود مركو العلو اإلداريححة
واالقت ادية1
عححدد األ ب ححاا وا ل مبححادرات
العلميححة المبتيرة والمميوة التي
12
ينتجها المركو سنوياً1
12
عححدد األ ب ححاا وا ل مبححادرات
العلميححة المبتيرة والمميوة التي إنشللللاء مركز البحوث
ينتجهححا المركو ال ححائوة على اإلدارية واالقتصادية0
جوائو سنوياً1
ج العححائححدات التي ي ققهححا
المركو سنوياً1
عححدد ا رفححا قيححات الشحححححراكححة
والخدمات االسححححتشححححارية التي
يقدمها المركو سنوياً1

10

10
12
12

12
12

12
12

12
12

12
12

وجود مركو العلو االجت ماعية
والنفسية
عححدد األ ب ححاا وا ل مبححادرات
العلميححة المبتيرة والمميوة التي
12
ينتجها المركو سنوياً1
12
عححدد األ ب ححاا وا ل مبححادرات
العلميححة المبتيرة والمميوة التي
ينتجهححا المركو ال ححائوة على إنشلللللاء مركز للعلوم
جوائو سنوياً1
االجتماعية والنفسية0
ج العححائححدات التي ي ققهححا
المركو سنوياً1
عححدد ا رفححا قيححات الشحححححراكححة
والخدمات االسححححتشححححارية التي
يقدمها المركو سنوياً1
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إعداد مقترح إلنشاط المركو
اعتماد المقترح1
رخ ححححي الموازنححات أو
جل التمويه الضروري1
وضع صة للتنفيل1
رنفيل مشححححروع إقامة المركو
المستهدفة1

الجهة الرئيسة

عمادة البحث
العلمي

إعداد مقترح إلنشاط المركو
اعتماد المقترح1
رخ ححححي الموازنححات أو
جل التمويه الضروري1
وضع صة للتنفيل1
رنفيل مشححححروع إقامة المركو
المستهدفة1
عمادة البحث
العلمي

الجهات الشريكة

 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 عمادة اليليات

 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 عمادة اليليات

مدة التنفيذ

من
 2102/2إلى
2102/2

من
 2102/2إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

42,000

42,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10
12
12

12
12

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10
12
12

وجود مركو للتراا الشححححعبي
الفلسصيني1
عححدد األ ب ححاا وا ل مبححادرات
العلميححة المبتيرة والمميوة التي
12
ينتجها المركو سنوياً1
12
عححدد األ ب ححاا وا ل مبححادرات
إنشللللللاء مركز تراث
العلميححة المبتيرة والمميوة التي
للشعب الفلسطيني0
ينتجهححا المركو ال ححائوة على
جوائو سنوياً1
ج العححائححدات التي ي ققهححا
المركو سنوياً1
عدد الفعاليات واألنشححححصة التي
ينفلها المركو سنوياً1

إعداد مقترح إلنشاط المركو
اعتماد المقترح1
رخ ححححي الموازنححات أو
جل التمويه الضروري1
وضع صة للتنفيل
رنفيل مشححححروع إقامة المركو
المستهدف1

12
12
12
12
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عمادة البحث
العلمي

 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 عمادة اليليات

42,000
من
 2102/2إلى
2102/2

10
 10و جود مر كو رر جمححة في
الجامعة1
 12عححدد األ ب ححاا وا لم لفححات
إنشاء مركز ترجمة
المترجمة من قبه كادر الجامعة1
 12ج العححائححدات التي ي ققهححا
المركو سنوياً1

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

إ عداد مقترح إلنشحححححاط
المركو1
اعتماد المقترح1
رخ ححححي الموازنات
أو جححل الححتححمححويححه
الضروري1
وضع صة للتنفيل1
رنف يل مشححححروع إ قامحة
المركو1

عمادة البحث
العلمي

 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 عمادة اليليات1

من
 2100/2إلى
2102/2

22,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 12عححقححد دورات
ردريبية متخ حح ححة
 10عححدد الححدورات الححتححدريححبححيححة
في مهححارات الب ح
ة في مهارات الب
المتخ
العلمي في ال جام عة
العلمي التي عقححدت بححالجححامعححة
سنوياً1
سنوياً1
دورات تدريب ية لب ناء
 12نسححححبححة عححدد أعضحححححاط هيئححة القدرات البحثية
ا لتححدر يس الححل ين ي م ت ل يو
مهححارات ب ثيححة عححاليححة وفق
مقاييس التقيي الخارة بللك1
 12عقححد سححححححن
ار فاقيات أو ملكرات
رححعححاو لححتححوطححيححد
أوارححر التعاو بين
البا ثين والم سسات
ا ل ب ثيححة العححالميححة  10عدد االر فاق يات الب ث ية العلمية
المشتركة الموقعة مع م سسات عللقللد اتللفللاقلليللات أو
ا ل مر موقححة إل جراط
ب ثية وجامعية سنوياً1
مذكرات شللللرا كة في
ب وا في الم جاالت
 12عدد المشححححاريع الب ثية العلمية المجاالت البحثية
المختلفة1
المشتركة المنفلة سنوياً1

اإلجراءات التنفيذية
10

ر اال تياجات التدريبية
في مهححارات الب ح العلمي
مع الجهات المعنية
ر مي المادة التدريبية
وضع البرنام التدريبي
التنفيل
التقيي 1

10

ر د يد م جاالت الت عاو في
المجاالت الب ثية1
ر الم س سات والهيئات
المستهدفة والمعنية بالتعاو
رنسق االر االت مع الجهات
المعنية
إ جراطات ا ل مبححا ثححات مع
الجهات المعنية1
إ عداد ُم َسححححودة االر فاق ية أو
الملكرة1
روقيع االرفححاقيححة أو مححلكرة
التعاو 1
م تاب عة ورقيي رنفيل االرفاقات
والملكرات1

12
12
12
12

12
12
12
12
12
10
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الجهة الرئيسة

عمادة البحث
العلمي

عمادة البحث
العلمي

الجهات الشريكة

 عمادة اليليات
 مر كو ا ل ت ع ل ي
المستمر
 دائححرة الححمححوارد
البشرية

 مي تب مسححححاعد
الرئيس لشحح و
العالقات الدولية
 العالقات العامة
 عمادة اليليات
 رئاسة الجامعة
 مر كو ا ل ت ع ل ي
المستمر

مدة التنفيذ

من
 2102/2إلى
2102/2

من
 2102/2إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

متيرر مع
الهدف
الثاني

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10

 12ر قيق إيرادات
من مشححححاريع الب
ا ل ع ل مي ا ل ت ص ب ي قي
التي
حة
ح
ثي
الب
ححححاريع
ح
المش
حدد
ح
ع
1
0
و حححححححححدمحححححححححات
12
اال ست شارات العلمية
ححححلن على رمويه م لي أو الللتللقللدم لللعللطللاءات
ارجي1
المتخ ح ححة بنسححبة
ومشللاريع بحثية مدرة
ال رححقححه عححن  12 %0نسححححبة إسححححها إيرادات الب
للدخل
الموازنة1
العلمي في إيرادات
إيرادات ال جامعة أو
12
بمححا ي غصي نفقححات
12
الب حح العلمي وفق
أيهما أكثر 1
12
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ررحححد العصاطات للمشحححاريع
الب ث ية التي رصرح م ل يا أو
عبر الم سسات المان ة1
رشححححي يه فرل ع مه لم تابعة
التقححد لهححلف العصححاط وإعححداد
المقتر ات الضرورية1
روسحححيع نصال التوارحححه مع
الجهات ات ال ححححلة بهدف
رسححححويق حدمححات الجحامعححة
الب ثية واالستشارية1
رقدي العصاط1
متابعة ورقيي النتائ 1

الجهة الرئيسة

عمادة البحث
العلمي

الجهات الشريكة

 عمادة اليليات
 مر كو ا ل ت ع ل ي
الم ستمر و دمة
المجتمع

مدة التنفيذ

من
 2102/2إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

متيرر
ضمنيا في
الهدف
الخامس

الهدف االستراتيجي الرابع
تعزيز التفاعل المجتمعي ،وتعميق مضامين المسؤولية المجتمعية ضمن عمليات الجامعة
الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ
مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
دائرة العالقات العامة
عمادة شؤون الطلبة

الجهات الشريكة في تنفذ الهدف
دائرة الموارد البشرية
رئاسة الجامعة
عمادة شؤون الطلبة
فضائية القدس التعليمية
مساعد الرئيس لشؤون الموارد المجتمعية
مساعد رئيس الجامعة للعالقات الدولية
نقابة العاملين
مركز التعليم المفتوح OLC
مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ICTC

اتحاد الطلبة القطري
عمادات الكليات
إدارة الشؤون المالية
إدارة الشؤون اإلدارية
الفرو
دائرة اإلعالم
دائرة التخطيط
دائرة الجودة
دائرة العالقات العامة
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الهدف االستراتيجي الرابع :تعزيز التفاعل المجتمعي ،وتعميق مضامين المسؤولية المجتمعية ضمن عمليات الجامعة0
الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

0
ملللللركلللللزيلللللة
اإلشللللللللللللراف
ر ديد جهة مركوية
 10وجود ج هة مركو ية للتنسححححيق
والتنسللليق على
للتنسححيق واإلشححراف
تصللللميم الية وهيكلية
واإلشراف على صط وأنشصة
اللللللخللللللطللللللط
على صط وأنشححصة
لإلشراف والتنسيق0
دمة المجتمع1
واألنشلللللللطللللة
دمة المجتمع1
المتعل قة ب خدمة
المجتمع0

2

التوظيف األم ثل
لللإلمللكللانلليللات
والللللللقللللللدرات
ا ل مو جودة في
الجامعة لتصميم
واسللللللتللحللداث
برا مج ل ل تعليم
الم ستمر تواكب
ا لمسللللل تجللدات
واحللتللليللاجلللات
المجتمع0

اعتماد إسحححتراريجية
واقعيححة ورف ححححيليححة
وشححححاملة رقو على
أسحححاس االسحححتغالل
األمححثححه لححتححوظححيححف
اإلميانيات والقدرات
الحححمحححوجحححودة فحححي
الجامعة في ر حححمي
واسححححت داا برام
رحححدريحححب رحححواكحححب
المسححححتجدات العلمية

10
12
12
12

نسححححبححة اإل نجححاز في رصوير
ورصبيق االستراريجية1
عححدد الححبححرام ح والححخححدمححات
التدريبية المقدمة للمجتمع1
النسححححبححة المئويححة لويححادة عححدد
المسححححتفيححدين من الخححدمححات
التدريبية1
عدد مواضيع البرام التدريبية1

وضللللع إسللللتراتيجية
لالسلللل ت الل األ مثللل
لإلم كان يات وال قدرات
الموجودة في ال جامعة
في ت صميم واستحداث
برامج تدريب0

اإلجراءات التنفيذية

الجهة الرئيسة

10
12

رشييه فريق عمه1
ا ل ت ليححه ا لو ظ ي في لمهححا
التنسيق واإلشراف1
وضححححع م ق ترح ل ل ه ييليححة
وإجراطات العمه1
االعتماد1
التنفيل1

10
12

رشييه فريق عمه1
وضححع دراسححة ول مجاالت
التدريب المستهدفة1
وضححححححع دراسححححححة حححول
اإلميانيات المتا ة1
مركز التعليم
وضححححع م ق ترح ل ت صو ير
المستمر
واستغالل هلف اإلميانيات1
وخدمة المجتمع
االعتماد1
التنفيل1

12
12
12

12
12
12
12

 12عدد برام ا لدبلو التي رصرح
سنوياً1
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مركز التعليم
المستمر
وخدمة المجتمع

الجهات الشريكة

 رئاسة الجامعة
 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 العالقات العامة
 دائرة الجودة
 دائرة التخصيط
OLC 
 مسححاعد الرئيس
لشحححح و الموارد
المجتمعية
 دائرة التخصيط
ICTC 
 عمادة اليليات
OLC 

مدة التنفيذ

من ابريه
 2100إلى
ابريه 2104

من 2100/0
إلى 2104/0

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
موازنة
الجامعة
الجارية

ضمن
موازنة
الجامعة
الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

و ر ل بي ا تيححاجححات  12عححدد ا لمسححححجلين في دورات
الدبلو 1
السول والمجتمع1
 10عدد المسححححتفيدين من الخدمات
التدريبية1
 14عححدد المسححححتفيححدين من ححدمححة
االمت انات1
 12ج اإليراد السحححنوي المت قق
من دمحات التحدر يب والتعلي
المستمر1
 101رضا متلقي الخدمات1

المشاريع والبرامج

عللقللد 100بللرنللامللج
تلللدريلللبلللي ملللقلللدملللة
للمجتمع في مجللاالت
مختلفة سنويال0

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

اإلجراءات التنفيذية
10

دراسححححة ا ت يا جات المجتمع
التدريبية1
وضع صة ردريبية1
مركز التعليم
ر مي البرام التدريبية1
المستمر
إعداد ملة رسويق ورروي 1
وخدمة المجتمع
التنفيل1

 العالقات العامة
 عمادة اليليات
 الفروع
 دائرة اإلعال 1

10

وضححححع برنححا م سحححح نوي
للدورات1
إطحالل حمحلححة رحرويحجحيححة
للدورات1
مركز التعليم
مع
ية
رنسححححيق
صة
وضححححع
المستمر
أطحححراف الحححعحححالقحححة محححن وخدمة المجتمع
الم سسات1
التنفيل1
التقيي 1

 العالقات العامة
 عمادة اليليات
 الفروع
 دائرة اإلعال 1

10

إطحالل حمحلححة رحرويحجحيححة
لالمت انات1
وضححححع صة رنسححححيق ية مع
أطحححراف الحححعحححالقحححة محححن
الم سححححسححححات لتقدي ردريب
ورأهيه الصلبة المتقدمين1
مركز التعليم
التنفيل1
المستمر
التقيي 1
وخدمة المجتمع

12
12
12
12

12
ع قد  6دورات لبرامج
الدبلوم المهني سنويال0

12
12
12

12
عللقللد  20جلللسللللللة
امللتللحللانللات دوللليللة
سنويا ل0

12
12

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2

85000

45000

 العالقات العامة
ICTC 
 الفروع
 دائرة اإلعال 1

من 2102/2
إلى 2102/2

75

الميزانية
التقديرية
JOD

20000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10
12
12
12
12

2

وضللللع برا مج
تعاون وشللراكة
مع المؤسللسللات
الم ناظرة محل يا ل
واقليم يا ل ودول يا ل
في تنةيم وتنفيذ
برامج شللللراكة
تللللدريللللبلللليللللة
وتنموية نوعية0

الححتشححححححبححيححك مححع 12
الحححمححح سحححححسححححححات
المجتمع ية والتعليمية 10
الشريية لتنفيل برام
شحححراكة في مجاالت 14
التححدريححب والتنميححة
12
البشرية1

المشاريع والبرامج

عدد البرام المشحححتركة المنفلة
في المجاالت التدريبية م لياً1
عدد البرام المشحححتركة المنفلة
في المجاالت التدريبية عربياً1
عدد البرام المشحححتركة المنفلة
في المجاالت التدريبية دولياً1
عقللد  4ا تفللا قيللات
عححدد المسححححتفيححدين من برام
تللدريللب مع القطللا
التدريب المشتركة1
ا لخللاص وا ل ه يئللات
األهلية سنويا ل0
عدد ار فاق يات التدريب الموقعة
سنويا ً مع القصاع الخاص1
عدد ار فاق يات التدريب الموقعة
سنويا ً مع القصاع العا 1
عدد المسححححتفيدين من الخدمات
التدريبية في القصاع الخاص1
عدد المسححححتفيدين من الخدمات
التدريبية في القصاع العا 1
رضحححا الشحححركاط عن مسحححتوى
البرام المقدمة لمنتسبيه 1

 101ال عا ئد من ال خد مات ال تدريب ية
سنويا ً بموجب برام التعاو 1

ع قد  6ات فاقية تدريب
مللع الللقللطللا الللعللام
سنويا ل0

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12
12

10
12
12
12
12
12

76

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

ر ديد م سححححسححححات القصاع
الخاص المستهدفة
الت عاو والتنسححححيق مع هلف
الم سسحات بشحا ا تياجات
التدريب1
وضع برام ردريبية1
مركز التعليم
روقيع ارفححاقيححات رححدريبيححة مع
المستمر
الم سسات الخارة1
وخدمة المجتمع
التنفيل1
التقيي 1

 رئاسة الجامعة
 العالقات العامة
 عمادة اليليات
 الفروع
 مسححاعد الرئيس
لشحححح و الموارد
المجتمعية
 مسححححاعد رئيس
ال جام عة للعالقات
الدولية
 دائرة اإلعال 1

ر ديد م سسات القصاع العا
المستهدفة
الت عاو والتنسححححيق مع هلف
الم سسحات بشحا ا تياجات
التدريب1
وضع برام ردريبية1
مركز التعليم
روقيع ارفححاقيححات رححدريبيححة مع
المستمر
الم سسات العامة المستهدفة1
وخدمة المجتمع
التنفيل1
التقيي 1

 رئاسة الجامعة
 العالقات العامة
 عمادة اليليات
 الفروع
 مسححاعد الرئيس
لشحححح و الموارد
المجتمعية
 دائرة اإلعال 1

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

3400

1700

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10

ر ديد الم س سات الم ستهدفة
بالتعاو 1
االر حححال والتنسحححيق مع هلف
الم سسات1
روقيع مححلكرات أو ارفححاقيححات
رعاو 1
ر ححديححد مجححاالت التححدريححب
مركز التعليم
المستهدفة1
المستمر
بي
ي
رححدر
م
برنححا
وضححححع
وخدمة المجتمع
مشترك1
إطالل ملة رروي ور سويق
للبرنام 1
التنفيل1
التقيي 1

 رئاسة الجامعة
 العالقات العامة
 عمادة اليليات
 الفروع
 مسححاعد الرئيس
لشحححح و الموارد
المجتمعية
 دائرة اإلعال 1

من 2102/2
إلى 2102/2

10

وضححححع صة عمه ف ححححلية
ل نشصة الثقافية1
ر د يد اال ت ياجات المصلوبة
لعقد النشاطات1
التنسحححيق بين أطراف العالقة
المشاركين بالنشاط1
اعتماد جدول الفعاليات1
التنفيل1

12
12
تنةيم برامج تدر يب
مشتركة مع مؤسسات
تعليمية و تدريبية0

12
12
12
10
14

2

ترسيخ مضامين
الللمسلللللؤوللليللة
الللمللجللتللمللعلليللة
ضللللمن عمليات
الجامعة0

 10عححدد األنشححححصححة الثقححافيححة التي
نظمتها الجامعة سنوياُ1
 12عححدد األنشححححصححة الثقححافيححة التي
ساهمن بها الجامعة سنوياُ1
زيححادة األنشححححححصححة
عقد  5أنشلللطة ثقافية
 12ج الموازنة المخ حححح ححححة سنويا ل
الثقافية1
ل نشصة الثقافية1

12
12
12
12

77

العالقات العامة

 رئاسة الجامعة
 اليليات
 الفروع
 ا ر ححاد ا لصلبححة
القصري
 ش و الصلبة

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
موازنة
الجامعة
و سب
شروط
االرفال

15000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

اسللتكمال إنشللاء مركز
تعليمي متنقل لتحسين
فللرص الللتللعللللليللم فللي
ملللنلللاطلللق األقلللوار
الشللمالية -بتمويل من
0UNDP

 10عدد األنشحححصة االجتماعية التي
نظمتها الجامعة سنوياُ1
 12عدد األنشحححصة االجتماعية التي
زيححادة األنشححححححصححة
عقد  6نشاط اجتماعي
ساهمن بها الجامعة سنوياُ1
االجتماعية1
سنويال0
 12ج الموازنة المخ حححح ححححة
ل نشصة االجتماعية1

اإلجراءات التنفيذية
10
12

روقيع االرفاقية مع 1UNDP
اسححححتدراج عروك لشححححراط
المعدات والتجهيوات1
التنفيل1
االفتتاح1
إطالل ملة ررويجية1
التقيي 1

10

وضححححع برنححام ألولويححات
األنشصة السنوية االجتماعية1
ر د يد اال ت ياجات المصلوبة
لعقد النشاطات1
التنسحححيق بين أطراف العالقة
المشاركين في النشاط1
اعتماد جدول الفعاليات
التنفيل

12
12
12
12

12
12
12
12

78

الجهة الرئيسة

مركز التعليم
المستمر
وخدمة المجتمع

العالقات العامة

الجهات الشريكة

 دائرة العالقححات
العامة
 الشححححححححححححح و
اإلدارية
 الش و المالية
 اإلعال 1

 رئاسة الجامعة
 اليليات
 الفروع
 ا ر ححاد ا لصلبححة
القصري
 ش و الصلبة
 اإلعال 1

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2100/2

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

105000

9200

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10عدد األنشححححصة التصوعية التي
نظمتها الجامعة سنوياُ1
 12عدد األنشححححصة التصوعية التي
ساهمن بها الجامعة سنوياُ1
ز يادة فعاليات العمه
تنةيم  6يوم تطوعي
 12ج الموازنة المخ حححح ححححة سنويا0ل
التصوعي1
ل نشصة التصوعية1

10
12

ز يادة المسححححاه مات
ا لمححاديححة وا ل عينيححة 12
لت سححححين الظروف
البيئ ية والمعيشحححح ية 12
للتجمعات السححححيانية
ا ل م يصححة ب فروع 12
الجامعة1

ج المسححححححاهمححات العينيححة
للجامعة في ماية البيئة1
نسحححبة زيادة ج المسحححاهمات
العينية في ماية البيئة1
ج المسححححححاهمححات المححاديححة
يلللللادة حلللللجلللللم
للجامعة في ماية البيئة1
نسحححبة زيادة ج المسحححاهمات المساهمات في حماية
البيئة0
المادية في ماية البيئة1
ج المسححححححاهمححات العينيححة
لل جام عة في ر سححححين ظروف
المعيشة ألفراد المجتمع1

اإلجراءات التنفيذية
10

وضع برنام سنوي لفعاليات
العمه التصوعي1
ا ل تنسحححح يق وا ل تعححاو ب ين
أ طراف ا ل عالقححة ل ت ن ظ ي
الفعاليات1
وضححححع برنححا م إ عال مي
روعوي ر فيوي للمشححححاركة
في هلف الفعاليات1
اعتماد البرنام 1
التنفيل

10

التنسححححيق مع أطراف العالقة
لت ديد األولويات1
وضحححححع مححقححتححرح بشححححححأ
المسححاهمات الممينة للجامعة
المشاركة فيها1
اعتماد المقترح1
التنفيل1
التقيي 1

12
12
12
12

12
12
12
12
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الجهة الرئيسة

عمادة شؤون
الطلبة

العالقات العامة

الجهات الشريكة

 رئاسة الجامعة
 العالقات العامة
 الفروع
 ا ر ححاد ا لصلبححة
القصري
 دائرة اإلعال 1

 رئاسة الجامعة
 نقابة العاملين
 الفروع
 ا ر ححاد ا لصلبححة
القصري
 ش و الصلبة
 اإلدارة المالية
 دائرة اإلعال 1

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

6000

3500

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 12نسحححبة زيادة ج المسحححاهمات
العينيححة في ر سححححين ظروف
المعيشة ألفراد المجتمع1
 10ج المسححححححاهمححات المححاديححة
لل جام عة في ر سححححين ظروف
المعيشة ألفراد المجتمع1
في
حات
 14زيححادة ج المسحححححاهمح
يلللللادة حلللللجلللللم
المعيشححححححة
ر سححححين ظروف
المساهمات في تحسين
1
يصة
الم
السيانية
للتجمعات
ظروف ا ل م عيشللللللة
للمجتمعللات المحيطللة
بالجامعة0

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12

الجهة الرئيسة

التنسححححيق مع أطراف العالقة
لت ديد األولويات1
وضحححححع مححقححتححرح بشححححححأ
المساهمات الممين المشاركة
بها من قبه الجامعة1
اعتماد المقترح1
التنفيل1
التقيي 1
العالقات العامة

81

الجهات الشريكة

 رئاسة الجامعة
 نقابة العاملين
 الفروع
 ا ر ححاد ا لصلبححة
القصري
 ش و الصلبة
 اإلدارة المالي
 دائرة اإلعال 1
 الفضائية1

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

35000

الهدف االستراتيجي الخامس
مضاعفة الجهود لتنمية موارد الجامعة المالية وتحسينها من خالل تنويع مصادرها ومواصلة رفع كفاءة وفاعلية اإلدارة المالية للجامعة

الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ
إدارة الشؤون المالية
إدارة الشؤون اإلدارية
مكتب مساعد الرئيس لشؤون الموارد المجتمعية
دائرة التدقيق الداخلي

الجهات الشريكة في تنفيذ الهدف
مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ICTC
الدوائر المعنية
إدارة الشؤون اإلدارية
دائرة العالقات العامة
الفرو
المدقق الخارجي
إدارة الشؤون اإلدارية
إدارة الشؤون األكاديمية
إدارة الشؤون المالية
دائرة التخطيط

دائرة الجودة
دائرة اللوا م والمشتريات
دائرة الموارد البشرية
دائرة شؤون الموظفين
رئاسة الجامعة
عمادات الكليات
عمادة البحث العلمي
مجلس األمناء*
مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
مساعد الرئيس لشؤون العالقات الدولية

دائرة التدقيق الداخلي

مساعد رئيس الجامعة للموارد المجتمعية

* يأري إدراج مجلس األمناط كجهة شريية في هلا الهدف نظراً ألهمية دورف في وضع استراريجيات التمويه و شد الدع والتمويه لمشاريع الجامعة1

81

الهدف االستراتيجي الخامس :مضاعفة الجهود لتنمية موارد الجامعة المالية وتحسينها من خالل تنويع مصادرها ومواصلة رفع كفاءة اإلدارة المالية وفاعليتها
للجامعة0
الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10وجحححود و حححدة/قسحححححح إلدارة
الموازنة
 12مستوى الدقة في إعداد الموازنة

اإلجراءات التنفيذية
10

رشحححييه لجنة لوضحححع مقترح
ول إنشاط هلف الو دة1
ا ل ت ليححه ا لو ظ ي في لمهححا
ورال يات هلف الو دة1
ر ححديححد ا تيححاجححات الو ححدة
البشرية والمادية1
ر فع ا ل م ق ترح إ لى نححائححب
الرئيس1
رفع المقترح إلى رئححاسحححححة
الجامعة للموافقة1
التنفيل1

10

ر ححديححد الححدورة المنححاسححححبححة
ودراسة برنامجها1
ررشي الموظفين المعنيين1
االعتماد1
ضور الدورة1
رقدي رقرير ول الدورة1
ع قد ل قاط دراسححححي لم توى
الححدورة مع موظفي اإلدارة
المالية1
التقيي 1

12
12

00تلللطلللويلللر إدارة
ومتابعة الموا نة

0

إنشللللاء و حدة/قسللللم
إلدارة وملللتلللابلللعلللة
الموا نة

12
12
12

خ ف ا ل فجوة
ب ين ا لموا نللة
اللللللملللللقلللللدرة
والللملليللزانلليللة
الفعلية0
06ا ج تيللا  67من
كوادر الدائرة المالية
لدورة متخصللصلللة
في مجللال مهللارات
ا ل تخطيط والتحليللل
اللللملللاللللي ,وفلللق
اللللملللملللارسلللللللات
والتقنيات الحديثة0

 10انخفححاك الفجوة بين الموازنححة
المقدرة والميوانية الفعلية1
 12عححدد اليوادر الححلين اجتححازوا
ة في
دورات ردريبية متخ
مهححارات ا لتخصيط والت ليححه
المالي1
دورة متخ ص صة على
ملهللارات اللتلخلطليللط
والتحليل المالي0

12
12
12
12
12
10

82

الجهة الرئيسة

إدارة الشؤون
المالية

إدارة الشؤون
المالية

الجهات الشريكة

 دا ئرة ا لتححدقيق
الدا لي
 دائرة شحححح و
الموظفين


 مر كو ا ل ت علي
المستمر
 دا ئرة ا ل موارد
البشرية

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2102/2

من
2102/2
إلى
2100/2

الميزانية
التقديرية
JOD

مقترح إعادة
رنظي هييلية
اإلدارة
وروزيع
المها
شضمن
الموازنة
الجارية)

4,200

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

 05اجتيا  67من
كوادر الدائرة المالية
لدورة متخصللصلللة
في مجللال مهللارات
إعللداد ا ل موا نللات
الللتللقللديللريللة وفللق
اللللملللملللارسلللللللات
والتقنيات الحديثة0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10انخفححاك الفجوة بين الموازنححة
المقدرة والميوانية الفعلية1
 12عححدد اليوادر الححلين اجتححازوا
ة في
دورات ردريبية متخ
مهححارات إعححداد ا ل موازنححات
دورة متخصللصلللة في
التقديرية1
مجللال إعللداد وتحليللل
الموا نات التقديرية0

10
12
12
12
12
12
10

 10نسبة اإلنجاز في ربط م وسب
للمواز نة وبنود ها بت فارحححح يه
ال سابات في النظا المالي1
 04الربط المحوسب
مللا ب ين الموا نللة
وبنود ها بتفاصلللليل
الحسابات في النةام
ا لمللا لي ح تى ي تم
الللمللراقللبللة علللللى
مخ صصات الحساب
وبرمجتها بصللللورة
تسلللللهللل تللحللديللد
االنلللللحلللللرافلللللات
وتحليلها0

اإلجراءات التنفيذية

شراء برنامج محاسبي
حديث يت ضمن خاصية
ر بط ا لموا نللة ببنود
الحسابات التفصيلية0

ر ححديححد الححدورة المنححاسححححبححة
ودراسة برنامجها1
ررشي الموظفين المعنيين1
االعتماد1
ضور الدورة1
رقدي رقرير ول الدورة1
ع قد ل قاط دراسححححي لم توى
الححدورة مع موظفي اإلدارة
المالية1
التقيي 1

 10رشييه فريق عمه
 12ر ل يه النظ ال مال ية ال ال ية
ححححائ الن ظا
ور د يد
المالي ال دي المصلو 1
 12رقحدي المقترح إلى رئحاسحححححة
الجامعة لالعتماد1
 12ر د يد الشححححروط المرجع ية
للبرنحام المنشححححود ووثححائق
العصاط
 12طرح عصاط
 12إرساط العصاط والتنفيل
 10التصبيق التجريبي
 14التقيي والتعديه
 12االعتماد والتسلي
 101إطالل النظا
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الجهة الرئيسة

إدارة الشؤون
المالية

الجهات الشريكة

 مر كو ا ل ت علي
المستمر
 دا ئرة ا ل موارد
البشرية

ICTC 
 دا ئرة ا لتححدقيق
الدا لي
إدارة الشؤون
المالية

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2100/2

من
2102/2
إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

4,200

350,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

 07اعتماد ضللوابط
ل ت ن ة يم وضلللللبلط
وتنسلللليق إجراءات
ا ل عمللل ا ل م ت ع لقللة
بللالتخطيط والتحليللل
اللللملللاللللي وإدارة
اللللملللوا نلللة وفلللق
االحللللتلللليللللاجللللات
ا لتطويريللة للنةللام
الحالي0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10نسبة اإلنجاز في وضع ورصبيق
ضوابط لتنظي وضبط ورنسيق
إ جراطات ا ل عمححه ا ل م ت ع لقححة
بححا ل ت خ ص يط ا لمححا لي وإدارة
ا ل موازنححة وفق اال تيححاجححات
التصويرية للنظا ال الي1
وضلللع إجراءات عمل
التخطيط المالي وإدارة
الموا نة0

 10فض ا ل ع جو في موازنححة
الجامعة1

2

 00ترشللليد النفقات
الجارية بنسللللبة -5
 %7سللنويا ل مقارنة
بالسنة السابقة دون
التأثير على مستوى
خ ف ا ل ع جز جللودة اللللخللدملللات
فلللي ملللوا نلللة التعليمية والطالبية0
الجامعة0

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12

رشييه فريق إلعداد اإلجراط1
وضع ُم َسودة لدجراط1
مراجعة اإلجراط1
اال ع تمححاد من قبححه مجلس
الجودة1
البدط بالتصبيق1

10
12

رشييه فريق عمه1
ر ل يه بنود المواز نة ور ديد
أسبا العجو1
اقتراح السحححياسحححات المتعلقة
بضححما مرونة ضححبط البنود
التي رعححد م حححححدراً لويححادة
العجو1
دراسححة اثر هلف السححياسححات
على النوا ي المختل فة للعمه
في الجامعة1
اعتماد السححححياسححححات من قبه
رئاسة الجامعة
ر ديد اإلجراطات التنفيلية1
التقيي 1

12

12

ضلللبط األنشلللطة تات
التأثير الحاد على عدم
استقرار بنود الموا نة
على أسلللللاس تحليللل
العائد والتكلفة0

12
12
12
10
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الجهة الرئيسة

إدارة الشؤون
المالية

إدارة الشؤون
المالية

الجهات الشريكة

 دائرة الجودة
 دا ئرة ا لتححدقيق
الدا لي

 رئاسة الجامعة
 إدارة الشححح و
اإلدارية
 الفروع

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2100/2

من
2102/2
إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
الموازنة
الجارية

ضمن
الموازنة
الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

ترشيد وضبط عمليات
التوظيف

اإلجراءات التنفيذية
10
12

رشييه فريق عمه1
الت ليححه الوظيفي للمجححاالت
التي رعححاني مظححاهر ا تالل
التواز في التوظيف1
وضححع صة لعملية التوظيف
وإعححادة ا ل توز يع وا لهييلححة
الوظيفية1
اعت ماد ها من ق به ر ئاسحححححة
الجامعة1
التنفيل1
التقيي 1

10
12

رشييه فريق عمه1
ر د يد اإلم يان يات الم تا ة
لحدى القصححاعححات المعنيحة في
الجامعة1
ر ححديححد اال تيححاجححات لبنححاط
قححدرات الجححامعححة في رصوير
ورسححححويق ورروي د مارها
الفنية واالستشارية1
و ضع صة لتسويق دمارها
الفنية واالستشارية1
التشححححبيك مع الم سححححسححححات
الشريية1
المتابعة والتقيي 1

12
12
12
12

10
12
12
 06أن ال تلللقلللل
مسللللاهمة مردودات
ا لنشللللللاط ا ل ب حثي
واللللللتلللللدريلللللبلللللي
واالسلللتشللللاري في
الموا نللة عن %0
مللللن إجللللمللللالللللي
اإليرادات السنوية0

12

رخفيض نسحححح بة االعت ماد على
الرسححححو الدراسححححية في رمويه
الموازنة1
نسححبة مسححاهمة النشححاط الب ثي
في الموازنة1
ن سبة م ساهمة الن شاط التدريبي
في الموازنة1
نسححبة مسححاهمة عوائد الخدمات
االسححححتشحححححاريححة والتقنيححة في
الموازنة1

بنللاء قللدرات الللدوائر
والللمللراكللز الللفللنلليللة
والبحث ية في ال جام عة
للللد خول في عطللاء
تنفيذ مشلللاريع وتقديم
خلللدملللات فلللنللليلللة
واستشارية0

12

12
12
12

است الل إمكانيات
المراكز البحثية
والمختبرات في تقديم
خدمات منتجة0
تأجير مرافق ال جامعة
الخدماتية0
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الجهة الرئيسة

إدارة الشؤون
اإلدارية

دائرة الشؤون
األكاديمية

الجهات الشريكة
 الفروع
 إدارة الشححح و
األكاديمية
 إدارة الشححح و
المالية
 الدوائر المعنية

 عمححادة الب حح
العلمي
 مر كو ا ل ت علي
المستمر
ICTC 
 عمادة اليليات
 العالقات العامة
 الفروع
 الشحححححححححححح و
اإلدارية

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2102/2

2102/2
إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
الموازنة
الجارية

ضمن
الموازنة
الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

ز يادة ج التمو يه والمسححححا عدات
الم قد مة للمشححححاريع التصوير ية في
الجامعة1

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12

 05أن ال تلللقلللل
مسللللللاهمللة تجنيللد
األموال للمشلللللاريع
الللتللطللويللريللة فللي
موا نة الجامعة عن
 %4من إ جمللا لي
اإليرادات السنوية0

12
يادة أنشلللل طة تجنيد
األموال من مصلللللادر
ا ل ت مويللل ا ل م ح ليللة
والخارجية0

10

14

12
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رشييه فريق عمه1
و ضع مقترح لتنسيق ورنظي
أنشححححصححة رجنيححد األموال في
الجامعة1
اعتمححاد المقترح ورفعيلححه من
الل ر ححديححد موقعححه على
الهييلة1
ر د يد ور ححححنيف ال مان ين
ا ل م ت ل م ين والسححححححا ب ق ين
للجامعة1
ول كحه جهحة
إجراط ب ح
من الجهات المان ة ووثيقتها1
وضححححع صة ألفال التعاو
مع الج هات ال مان ة انصال قا ً
من أهدافها ودوافعها1
االر حححححال والتشححححبيححك مع
الج هات المان ة وإشححححراكها
ا لدائ في ف عال يات ال جام عة
وا طال عهححا على التصورات
المستمرة والمنجوات1
رقدي طلبات للدع والم ساندة
من الجهات المان ة لم شاريع
ا لجححامعححة وفق األولويححات
و ط ب يعححة اهتمححا الجهححات
المان ة1
إعداد رقرير التقيي السححححنوي
للعالقة مع الجهات المان ة1

الجهة الرئيسة

العالقات العامة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

 مجلس األمناط
 مسححاعد الرئيس
لشححح و العالقات
الدولية
 دائرة التخصيط
 الفروع
 مسححححاعد رئيس
الجححامعححة للموارد
المجتمعية
 مر كو ا ل ت علي
المسححححتمر و دمة
المجتمع
2102/2
إلى
2102/2
ضمن
الموازنة
الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

 04أن ال تلللقلللل
مسلللللللللاهللللللمللللللة
اال ستثمارات المالية
وال مدرة لللدخلل في
موا نة الجامعة عن
 %5من إ جمللا لي
اإليرادات السنوية0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

نسححححبححة الوفر في النفقححات مقححارنححة تللنللويللع الللمللحللفللةللة
بالموازنة السابقة1
االسللللتثمارية للجامعة
فللللي تللللوظلللليللللف
االحتيللاطيللات طويلللة
األجل:
شللللراء السللللندات
اللللملللالللليلللة تات
المخاطر المتدنية0
شلللل هادات اإليدا
المصرفي والودائع
ن سبة م ساهمة االستثمارات المالية
اآلجلة0
والمححدرة للححد ححه في موازنححة
المسللللللاهمللة في
الجامعة1
الشللللللللللركللللللات
المساهمة العامة0
االسلللل ت ثمللار في
مشللللاريع إن تاجية
تاتللليلللة داعلللملللة
للعمليللة التعليميللة
وا لتللدر ي بيللة في
ا لجللا معللة( مراكز
خد مة اجت ماع ية،
مدارس خاصللللة،
إنلللللللللللتلللللللللللاج
إعالمي000الخ)0
االسلللل ت ثمللار في
العقارات0

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12

12
12

رشححييه لجنة مخت ححة إلدارة
الم فظة االستثمارية1
رقيي الم ف ظة االسححححتثمارية
ال الية للجامعة1
ر ديد الفرص االسححححتثمارية
المتححا ححة ور ليححه مسححححتوى
المخاطر الخارة بيه منها1
رفحع دراسححححححة بححالححنحتححائح
والتورحححح يات إلى ر ئاسححححة
ا لجححا معححة و من ث لمجلس
األمناط1
رنفيححل قرارات الرئححاسححححححة
ومجلس األمناط1
ا ل ت ق ي ي الححدوري للم فظححة
ومسححححتوى المخاطر الخاص
بها1

الجهة الرئيسة

إدارة الشؤون
المالية

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

 إدارة الشححح و
اإلدارية
 الفروع
 دائرة التخصيط
 الفروع
 عمادة اليليات
من
2102/2
إلى
2102/2
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الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
الموازنة
الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
 10مححدى االلتوا بمعححايير التححدقيق
الحدا لي الحدوليححة في ر ححححمي
ورنف يل وم تاب عة ل يات الر قا بة
والتدقيق الم اسبية والمالية في
الجامعة1

2

مواصلللللللة رفع
كفللاءة األنةمللة
ال مال ية للجامعة
وفاعليتها0

 00اللللتللللزام
%011
بمعايير التدقيق
الداخلي الدولية
فللي تصلللللملليللم
وتنف يذ ومتابعة
اليللات الرقللابللة
واللللتلللدقللليلللق
ا لمحللاسللللبيللة
وا لمللا ليللة في
الجامعة0

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10
12
12
تحسلللل ين مسلللل توى
تطبيق م عايير الك فاءة
المهنيللة في التللدقيق
الداخلي0

12

12
12
تحسلللل ين مسلللل توى
تطبيق معللايير نطللاق
ا ل عمللل في ا لتللدقيق
الداخلي0

10

88

رشييه فريق عمه مخت 1
جمع المعلومححات وال قححائق
ول المعايير المستهدفة1
ر ححديححد جوانححب الت سححححين
ا ل م ص لو إد ححا لهححا ع لى
النظا 1
رححح حححديحححد اال حححتحححيحححاجحححات
وا ل م ت ص لبححات ا ل ت ن ظ ي ميححة
والبشححححر ية والمادية والتقنية
واإلدارية1
رقححد ي ا ل تورححححيححات عبر
الت سل سه اإلداري إلى رئاسة
الجامعة لالعتماد1
رصبيق القرار المعتمد من قبه
رئاسة الجامعة1
المراجعة والتقيي 1

الجهة الرئيسة

دائرة التدقيق
الداخلي

الجهات الشريكة

 إدارة الشححح و
المالية
 الحححححمحححححدقحححححق
الخارجي
 دائرة الجودة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

من
2102/2
إلى
2102/2

ضمن
الموازنة
الجارية
من
2102/2
إلى
2102/2

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

 06وجود فريق عمل
من كوادر اإلدارة
المللاليللة المؤهلين
إدارة
فللللللللللي
االستثمارات وإدارة
الم خاطر المالية في
الجامعة0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10وجود فريق عمححه من كوادر
اإلدارة ا لمححاليححة الم هلين في
إدارة االسحححح ت ثمححارات وإدارة
المخاطر المالية في الجامعة1

اإلجراءات التنفيذية
10

فرز  /ر ع ي ين فر يق عمححه
مخت إلدارة االسححتثمارات
وإدارة المخاطر1
وضححححع إجراط ع مه ور ديد
ال حححال يات والمسححح وليات
والمها لعمه الفريق1
اعتماد مقترح إنشحححاط الفريق
و صة بناط قدراره1
التنفيل

10
12

رشييه فريق عمه مخت 1
جمع المعلومححات وال قححائق
ول المعايير المستهدفة1
ر ححديححد جوانححب الت سححححين
ا ل م ص لو إد ححا لهححا ع لى
النظا 1
رححح حححديحححد اال حححتحححيحححاجحححات
وا ل م ت ص لبححات ا ل ت ن ظ ي ميححة
والبشححححر ية والمادية والتقنية
واإلدارية1
رقححد ي ا ل تورححححيححات عبر
الت سل سه اإلداري إلى رئاسة
الجامعة لالعتماد1
رصبيق القرار المعتمد من قبه
رئاسة الجامعة1
المراجعة والتقيي 1

12
تشللللكيللل فريق عمللل
وتصلللميم نةام إلدارة
االسلللللللتلللثلللمللللارات
والم خاطر في ا لدائرة
المالية

 10مححدى روا فق ا لنظححا المححالي
والم اسححححبي في ال جام عة مع
معايير الم اسبة الدولية1

12
12

12
 06توافق النةللام
اللللللملللللاللللللي
وا لمحللاسللللبي
 %011مللللع
مللللعللللايلللليللللر
ا ل محللاسلللللبللة
الدولية0

استكمال تطبيق كافة
نلللواحلللي ملللعلللايللليلللر
المحاسبة الدولية0

12

12
12
10
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الجهة الرئيسة

إدارة الشؤون
المالية

إدارة الشؤون
المالية

الجهات الشريكة

 دا ئرة ا ل موارد
البشرية
 دائرة الجودة
 دا ئرة ا لتححدقيق
الدا لي

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2100/2

الميزانية
التقديرية
JOD
مقترح إعادة
رنظي هييلية
اإلدارة
وروزيع
المها
شضمن
الموازنة
الجارية)

 دا ئرة ا لتححدقيق
الدا لي
 الحححححمحححححدقحححححق
الخارجي
 دائرة الجودة
من
2102/2
إلى
2104/2

ضمن
الموازنة
الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

05ضلللبط تسلللميات
الللمللوجللودات فللي
اللوا م وف قا ل للن ةام
المالي0

 04إصلللللدار دليللل
إجللراءات ملللاللليلللة
موحد في الجامعة0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10وجود لية لضححححبط رسححححميات
ا ل موجودات في اللواز وفقححاً
للنظا المالي1
وضللللع ال ية لضللللبط
تسللللميات الموجودات
في اللوا م وفقا ل للنةام
المالي0
 10نسححبة اإلنجاز في إرححدار دليه
إ جراطات مححا ليححة مو ححد في
الجامعة1
إصدار دليل اإلجراءات
المالية الموحد

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12

رشييه فريق عمه1
ر ليه الوضع القائ 1
وضححححع ر ححححورات لل لول
المناسبة1
رفع رورحححح ية بالمقتر حات
لالعتماد1
التنفيل1

10
12
12
12
12
12

رشييه فريق عمه1
وضع صة وهييلية للدليه1
رجميع الدليه1
المراجعة والتدقيق1
االعتماد1
الححنشحححححر والححتححوزيححع عححلححى
المعنيين1

12
12
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الجهة الرئيسة

إدارة الشؤون
المالية

إدارة الشؤون
المالية

الجهات الشريكة

ICTC 
 دائححرة الححلححواز
والمشتريات
 دائرة الجودة

 دائرة الجودة
 دائححرة الححلححواز
والمشتريات

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2102/2

من
2102/2
إلى
2100/3

الميزانية
التقديرية
JOD
ضمن
الموازنة
الجارية

10500

الهدف االستراتيجي السادس
تحسين بيئة التعليم المفتوح والخدمات الطالبية بالشكل الذي يدعم جودة التعليم والتعلم
الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ
عمادة شؤون الطلبة
دائرة التخطيط
إدارة الشؤون اإلدارية
دائرة المكتبات
ICTC

الجهات الشريكة في تنفيذ الهدف
دائرة الموارد البشرية
رئاسة الجامعة
عمادات الكليات
عمادة شؤون الطلبة
مجلس األمناء*
مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
مساعد الرئيس لشؤون الموارد المجتمعية

مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ICTC
إدارة الشؤون المالية
إدارة الشؤون اإلدارية
الفرو المعنية
وحدة الهندسة واإلنشاءات
دائرة الجودة
دائرة العالقات العامة

* يأري إدراج مجلس األمناط كجهة شريية في هلا الهدف كونه المرجعية في ر ديد استراريجية البناط والتوسع واعتماد الخصط والسياسات الخارة
بللك ناهيك عن أهمية دورف في شد الدع والتمويه لمشاريع الجامعة1
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الهدف االستراتيجي السادس :تحسين بيئة التعليم المفتوح والخدمات الطالبية تحسينا ل يدعم جودة التعليم والتعلم0
الهدف الفرعي

0

رفع مستوى
كفاءة وفعالية
نةام المساعدات
والمنح الطالبية
في تحقيق مبدأ
العدالة وتكافؤ
الفرص0

2

تللد ع يم ا لبيئللة
الللللمللللحللللفللللزة
للللطنشلللللللطلللة
الالمنهجيللة من
مسلللللتلللللزمللات
وقللللللاعللللللات،
ومسللللللللللللارح
وقيرها0

االستراتيجية

المؤشر المستهدف

 00االلتزام %011
بم عايير مبدأ العدالة
وتللكللافللؤ الللفللرص
الللخللاص بللنللةللام
المسللاعدات والمنح
الطالبية0
 06مسللتوى رضللى
الطلبة المسلللتفيدين
من المسللللاعدات ال
يقل عن الجيد جدال0

 10م عدل االلتوا بم عايير ال عدا لة
و ريححا ف ا لفرص بين الصلبححة
المسححححتفيححدين في رقححدي المن
والمساعدات1
 10رضححححححا ا ل ص لبححة عن نظححا
المساعدات والمن 1

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10

الححتححعححرف عححلححى رححجححار
الم سسات المناظرة1
ر ديد معايير رقيي لقياس كفاطة
نظا المساعدات1
رححدريححب البححا ثين االجتمححاعين
على الوسائه والتقنيات الخارة
بتصوير النظا 1
إجراط مسحححح ميححداني لعينححات
عشوائية1
عقححد مححلكرة رفححاه مع وزارة
الشحححح و االجت ماع ية بشححححأ
ال ححححول على مححد ححه إلى
المعلومات ات ال لة بالملفات
االجتماعية للصلبة المستفيدين1
إ عداد رقرير دوري ول كفاطة
النظا 1

10

الححت حححححمححيح وإعححداد وثححائححق
العصاطات1
ملة لتجنيد التمويه1
ال ول على رمويه1
طرح العصاطات1
ررسية العصاطات1
التنفيل1
االفتتاح1

12
إعداد تقرير سنوي
حول مستوى كفاءة
وفعالية النةام
اإللكتروني الخاص
بالمسح االجتماعي
ألقرا المنح
الطالبية0

12
12
12

12
تللجللهلليللز 5
00
مسللارح و 7قاعات
نشاط جديدة مجهزة
في الجللامعللة خالل
الللثللالث سلللللنللوات
القادمة 0

 10عدد المسححارح وقاعات النشححاط
المجهوة في الجامعة1
 12ر ضا الصلبة عن م ستوى البنى
الت تية ل نشصة الالمنهجية1
تشللللط يب مسللللرح
 12نسحححح بة عدد الصلبة المنخرطين
الخليل0
باألنشصة الالمنهجية1

12
12
12
12
12
10
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الجهة الرئيسة

عمادة شؤون
الطلبة

وحدة الهندسة
واإلنشاءات

الجهات الشريكة

 دائرة الجودة1
 دائرة العالقححات
العامة1
ICTC 
 دا ئرة ا ل موارد
البشرية1
 مر كو ا ل ت علي
المستمر1

 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 الفرع المعني1
 الدائرة المالية
 مسححاعد الرئيس
لشحححح و الموارد
المجتمعية

مدة التنفيذ

من
 2102/2إلى
2102/2

من 2102/4
إلى 2100/2

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
الموازنة
الجارية

350,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

تشللللط يب مسللللرح
نابلس

ت شطيب مسرح بيت
لحم

تجهيز  7قاعات في
األبنية الجديدة0

اإلجراءات التنفيذية
10

الححت حححححمححيح وإعححداد وثححائححق
العصاطات1
ملة لتجنيد التمويه1
ال ول على رمويه1
طرح العصاطات1
ررسية العصاطات1
التنفيل1
االفتتاح1

10

الححت حححححمححيح وإعححداد وثححائححق
العصاطات1
ملة لتجنيد التمويه1
ال ول على رمويه1
طرح العصاطات1
ررسية العصاطات1
التنفيل1
االفتتاح1

10

الححت حححححمححيح وإعححداد وثححائححق
العصاطات1
ملة لتجنيد التمويه1
ال ول على رمويه1
طرح العصاطات1
ررسية العصاطات1
التنفيل1
االفتتاح1

12
12
12
12
12
10

12
12
12
12
12
10

12
12
12
12
12
10
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الجهة الرئيسة

وحدة الهندسة
واإلنشاءات

وحدة الهندسة
واإلنشاءات

وحدة الهندسة
واإلنشاءات

الجهات الشريكة

 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 الفرع المعني1
 الدائرة المالية
 مسححاعد الرئيس
لشحححح و الموارد
المجتمعية
 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 الفرع المعني1
 الدائرة المالية
 مسححاعد الرئيس
لشحححح و الموارد
المجتمعية

 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 الفرع المعني
 الدائرة المالية
 مسححاعد الرئيس
لشحححح و الموارد
المجتمعية
ICTC 

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

من 2102/2
إلى
2102/02
354,000

من
 2102/2إلى
2102/2

350,000

175,000
شجوط من
من
التياليف
 2102/2إلى
 2102/2ضمن موازنة
مشاريع
األبنية)

الهدف الفرعي

االستراتيجية
 %21 00من أبنية
ا لفلرو ململللوكللة
لل جام عة مع ن ها ية
الخطة الثالثية0
 06إنجللا بنللاء 51
أ لف متر مربع
حللتللى نللهللايللة
الخطة0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10زيححادة مسححححححا ححة شأو معححدل
المسححححا ة /طا لب من) األبن ية إنجا بناء وتشطيب
المملوكة سنوياً1
 51ألف متر مربع:
 12زيححادة عححدد األبنيححة المملوكححة
سنوياً1
كل ية العلوم اإلدارية
 12عدد القاعات الدراسية1
والحاسللوبية-نابلس
6122م6
ا ل م ب نى األكللاديمي
فر جنين 4511م6

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12
12
10

الجهة الرئيسة

ر د يد اإل طار ال عا ألولو يات
البناط والتشصيب1
إعححداد ا ل م خ صصححات ووثححال
المشاريع1
رجنيد التمويه الالز 1
طرح العصاطات
ررسية المشاريع
التنفيل
استال المشروع

من 2102/2
إلى
2102/01

ا ل م ب نى األكللاديمي
لللفللر طللولللكللرم
6765م6
2

امتالك أبنية
خاصة مصممة
لطقرا
الجامعية0

الجهات الشريكة

ملبللنللى سللللللللفلليللت
7111م6

وحدة الهندسة
واإلنشاءات

ا ل م ب نى األكللاديمي
لللللفللللر رام
2222م6
مبنى اإلدارة ال عا مة
2211م6
طابق إضللافي لمبنى
طولكرم 0414م6

مدة التنفيذ

 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 الفرع المعني
 الدائرة المالية
 مسححاعد الرئيس
لشحححح و الموارد
المجتمعية1

من 2102/0
إلى 2100/0
من
2102/01
إلى
2101/01
من 2102/2
إلى
2102/01
من 2102/4
إلى 2104/2
من 2102/2
إلى 2102/2
من 2102/2
إلى 2102/2
من 2102/4
إلى
2102/02
من 2102/2
إلى 2102/2
من
 2102/2إلى
2102/2

طابق إضللافي لمبنى
بيت لحم 242م6
مبنى يطا 4512م6
مبنى فر طوبللاس
271م6
94

الميزانية
التقديرية
JOD

منها02.5 :
مليو دينار
منها
 212مليو
للبناط العظ
 212مليو
للتشصيب

الهدف الفرعي

االستراتيجية

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

من 2102/2
إلى 2102/2

مبنى فر أريحا
 05اسللللتكمال 5
مشلللاريع من األبنية
المصللللنفة بأنها قيد
التنفيذ سنويال0

اسللتكمال تشللطيب
مبللا ني ق ل قيليللة
طولكرم جنين:
تشللللطيب 5754م6
لمبنيي فر طولكرم
تشللللطيب 0111م6
فر جنين

10
12
12
12
12
12
10

ر د يد اإل طار ال عا ألولو يات
التشصيب1
إعححداد ا ل م خ صصححات ووثححال
المشاريع1
رجنيد التمويه الالز 1
طرح العصاطات1
ررسية المشاريع1
التنفيل1
استال المشروع1

وحدة الهندسة
واإلنشاءات

 مجلس األمناط
 رئاسة الجامعة
 الفروع المعنية
 الدائرة المالية
 مسححاعد الرئيس
لشحححح و الموارد
المجتمعية

10

2

تح سين مستوى
الموارد ال ماد ية
(الللللمللللبللللانللللي
الجللامعيللة) من
قللللللللاعللللللللات
وملللخلللتلللبلللرات
ومكت بات وبيئلة
مادية ومرافق0

 00أكثر من %21
من ا ل فرو ت ل بي
الم عايير ال خاصلللللة
بللا ل ب نى ا ل ت ح تيللة
المللاديللة المالئمللة
للتعللامللل مع الطلبللة
توي اال حتيللاجللات
الخاصة0

 10عححدد الفروع التي رلبي شأكثر
من  %41على سححححب يه الم ثال
من) الم عايير الخارححححة بالبنى
الت ت ية المادية المالئمة للتعامه
مع الصلبححة وي اال تيححاجححات
الخارة1

من 2102/2
إلى 2102/2
من
 2102/2إلى
2102/2
من
2102/00
إلى 2102/2

اسللتكمال تشللطيب
فر قلقيلية

مواءمللة أوضللللللا
الفرو مع المعايير
الخللاصللللللة بللالبنى
ا ل تحتيللة المللاديللة
المالئ مة للتعامل مع
اللللطلللللللبلللة توي
االحتياجات الخاصة0

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

12
12
12
12
12

ر ديد المعايير الخارحة بالصلبة
المعاقين1
رقيي مستوى ر قيق المعايير1
ر ح ححديححد الححفححجححوة الححقححائححمححة
واال تياجات لت قيق الموائمة1
صة رأهلية1
االعتماد1
التنفيل1
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إدارة الشؤون
اإلدارية

 دائرة الجودة1
 دائرة التخصيط
 الفروع المعنية
 عمادة شحححح و
الصلبة

من 2102/2
إلى 2102/2

2,100,000

ضمن موازنة
مشاريع
األبنية

الهدف الفرعي

االستراتيجية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 06أكثر من %21
من ا ل فرو ت ل بي
متطلبللات المعللايير
الخاصللللة بالقاعات
الدراسية0

 10عححدد الفروع التي رلبي شأكثر مواءمللة أوضللللللا
من  %41على سححححب يه الم ثال الفرو مع المعايير
من) متصلبات المعايير الخارة الخاصللللة بالقاعات
بالقاعات الدراسية1
الدراسية0

 05أكثر من %21
من ا ل فرو ت ل بي
متطلبللات المعللايير
الخاصة بالمكتبات0

 10عححدد الفروع التي رلبي شأكثر
من  %41على سححححب يه الم ثال
من) متصلبات المعايير الخارة
بالميتبات1
مواءمللة أوضللللللا
الفرو مع المعايير
الخاصة بالمكتبات0

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12

ر ديد المعايير1
رقيي مستوى ر قيق المعايير1
ر ح ححديححد الححفححجححوة الححقححائححمححة1
واال تياجات لت قيق الموائمة1
صة رأهلية1
االعتماد1
التنفيل1

10
12
12

ر ديد المعايير1
رقيي مستوى ر قيق المعايير1
ر ح ححديححد الححفححجححوة الححقححائححمححة
1واال تياجات لت قيق الموائمة1
صة رأهلية1
االعتماد1
التنفيل1

12
12
12

12
12
12
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الجهة الرئيسة

إدارة الشؤون
اإلدارية

دائرة المكتبات

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

 دائرة الجودة1
 دائرة التخصيط
 الفروع المعنية
 عمادة شحححح و
الصلبة

من 2102/2
إلى 2102/2

 دائرة الجودة1
 عمادة اليليات
 الفروع المعنية
 عمادة شحححح و
الصلبة

من
 2102/2إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن موازنة
مشاريع
األبنية

ضمن
الموازنة
الجارية
والموازنات
ة
المخ
لجوئية
الميتبات
الواردة في
الهدف السابع

الهدف الفرعي

االستراتيجية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 04أكثر من %21
من ا ل فرو ت ل بي
متطلبللات المعللايير
الللللللخللللللاصللللللللللة
بالمختبرات0

مواءمللة أوضللللللا
 10عححدد الفروع التي رلبي شأكثر
الفرو مع المعايير
من  %41على سححححب يه الم ثال
الللللللخللللللاصللللللللللة
من) متصلبات المعايير الخارة
بالمختبرات0
بالمختبرات1

 07أكثر من %21
من ا ل فرو ت ل بي
متطلبللات المعللايير
الخللاصلللللة بمرافق
الخدمات الصحية0

 10عححدد الفروع التي رلبي شأكثر مواءمللة أوضللللللا
من  %41على سححححب يه الم ثال الفرو مع المعايير
من) متصلبات المعايير الخارة الخللاصلللللة بمرافق
بمرافق الخدمات ال ية1
الخدمات الصحية0

 02أكثر من %21
من ا ل فرو ت ل بي
متطلبللات المعللايير
الللللللخللللللاصللللللللللة
بالكافتيريات0

مواءمللة أوضللللللا
 10رضحححححا الصلبححة عن مسححححتوى الفرو مع المعايير
اليافتيريا1
الخللاصلللللة بمرافق
الكافتيريات0

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12

ر ديد المعايير1
رقيي مستوى ر قيق المعايير1
ر ح ححديححد الححفححجححوة الححقححائححمححة
واال تياجات لت قيق الموائمة1
صة رأهلية سنوية1
االعتماد1
التنفيل1

10
12
12

ر ديد المعايير1
رقيي مستوى ر قيق المعايير1
ر ح ححديححد الححفححجححوة الححقححائححمححة
واال تياجات لت قيق الموائمة1
صة رأهلية1
االعتماد1
التنفيل1

10
12
12

ر ديد المعايير
رقيي مستوى ر قيق المعايير
ر ح ححديححد الححفححجححوة الححقححائححمححة
واال تياجات لت قيق الموائمة1
صة رأهلية
االعتماد
التنفيل

12
12
12

12
12
12

12
12
12

97

الجهة الرئيسة

ICTC

إدارة الشؤون
اإلدارية

إدارة الشؤون
اإلدارية

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

 دائرة الجودة1
 عمادة اليليات
 الفروع المعنية
 عمادة شحححح و
الصلبة

من
 2102/2إلى
2102/2

 دائرة الجودة1
 دائرة التخصيط
 الفروع المعنية
 عمادة شحححح و
الصلبة

من 2102/2
إلى 2102/2

 دائرة الجودة1
 الفروع المعنية
 عمادة شحححح و
الصلبة

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD
88000

ضمن موازنة
مشاريع
األبنية

ضمن موازنة
مشاريع
األبنية

الهدف الفرعي

االستراتيجية

 02أكثر من %21
من ا ل فرو ت ل بي
متطلبللات المعللايير
الخاصلللة بمسلللتوى
الخدمات التقنية0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

10
مواءمللة أوضللللللا
الفرو مع المعايير 12
الخاصللللة بالخدمات 12
التقنية وتشمل:
 00اللللللكلللللوابلللللل 12
واللللللللللوحللللات 12
12
الكهربائية0
 06يللادة أجللهللزة
0USP
 05تللوفلليللر مللولللد
 10رضحححححا الصلبححة عن مسححححتوى
ك هربللائي لكللل
الخدمات التقنية1
فر 0
 04موانع صلللواعق
لللللحللللمللللايللللة
ا ل ت ج هيزات في
كل فر 0
 07تر كيللب خاليللا
شللللمسلللل ية في
الللللللللفللللللللرو
الجديدة(تأسلليس
وتركيب)0

اإلجراءات التنفيذية

الجهة الرئيسة

ر ديد المعايير
رقيي مستوى ر قيق المعايير
ر ح ححديححد الححفححجححوة الححقححائححمححة
واال تياجات لت قيق الموائمة1
صة رأهيه سنوية1
االعتماد1
التنفيل1

ICTC

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

 دائرة الجودة1
 الفروع المعنية
 الشحححححححححححح و
اإلدارية
 عمادة شحححح و
الصلبة
من
 2102/2إلى
2102/2

الهدف االستراتيجي السابع
98

الميزانية
التقديرية
JOD

1325000

تحسين حجم ونوعية الخدمات األكاديمية والتقنية المساندة للتعليم والتعلم
الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ
عمادة القبول والتسجيل
ICTC
مركز التعليم المستمر
دائرة المكتبات
مركز التعليم المفتوح )(OLC
مركز القياس والتقويم
كلية التكنولوجيا والعلوم التطبيقية

الجهات الشريكة في تنفيذ الهدف
عمادة البحث العلمي
عمادة القبول والتسجيل
عمادات الكليات
عمادة شؤون الطلبة
فضائية القدس التعليمية
كلية اآلداب
مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
مركز القياس والتقويم
مساعد الرئيس للعالقات الدولية

مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ICTC
مركز إنتاج الوسائط MPC
مركز التعليم المفتوح OLC
إدارة الشؤون المالية
إدارة الشؤون اإلدارية
دائرة العالقات العامة
الفرو
دائرة الجودة
دائرة اللوا م والمشتريات
دائرة الموارد البشرية

الهدف االستراتيجي السابع :تحسين حجم الخدمات األكاديمية ونوعيتها والتقنية المساندة للتعليم والتعلم0

99

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

0

10
10
12

ملللعلللدل
خلللفللل
االنسلللحاب بنسلللبة
متابعة تحسين  %5-6سللللنويا ل من
سللللبللل دعم معللدل االنسللللحللاب
ال عام ورفع معلدالت
الطلبة0
التحصلليل الدراسللي
إلى  %27فأعلى0

12
12
12

وجود و دة لدع الصلبة1
نسبة عدد الصلبة من المستوى
ال جامعي األول ا للين يتلقو
الدع من و دة الصلبة1
نسبة عدد الصلبة من المستوى
الجامعي الثانيشالماجسحححتير)
ا للين يتلقو ا لدع من و دة
الصلبة1
انخفاك معدالت الرسححححو
في ا لمقررات ات الصححابع
العلمي الت ليلي1
انخفححاك معححدل البقححاط على
مقاعد الدارسة1
انخ فاك معدالت انسحححح ا
الصلبة1

حححح يه

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12
12

وضع مقترح لو دة الدع 1
اعتماد المقترح1
وضع نظا عمه للو دة1
رجنيد التمويه الالز 1
وضع صة للتنفيل1
التنفيل1

إنشلللاء وحدة لدعم
الللطلللللبلللة الللذيلللن
يواجهون صللعوبات
أكاديمية0

 10ارر فاع م عدالت الت
الدراسي1
 12انخفاك نسححححبة الصلبة اللين ت ط ية  %011من
يتلقو عقوبات أكاديمية1
الفرو بنةام إرشاد
 12مسححححتوى رضححححا الصلبة عن أكاديمي ف َعال0
الخدمات األكاديمية1

الجهة
الرئيسة

عمادة القبول
والتسجيل
واالمتحانات

10
12
12
12

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

ر ديد اال تياجات السححتيمال هلا
النظا
إعداد مقترح رف ححيلي السححتيمال
العمه1
االعتماد
التنفيل1

111

عمادة القبول
والتسجيل
واالمتحانات

 عمادات اليليات
 الفروع
 مر كو ا لقيححاس
والتقوي
 ع مادة شحححح و
الصلبة
 دائرة الجودة1

 عمادات اليليات
 الفروع
 مر كو ا لقيححاس
والتقوي
 ع مادة شحححح و
الصلبة
 دائرة الجودة1

2102/2
إلى
2102/2

2102/2
إلى 2102/2

جوط من
موازنة
اإلرشاد
األكاديمي

504000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10معححدل عححدد األجحهحوة فحي
المختبرات  /إعداد الصلبة في
الفروع الدراسية1

6

رفللع مللعللدل عللدد
األجللللهللللزة فللللي
االسلتمرار في
المختبرات ليصللللبح
ت طو ير ورفع
جها لكل  67طالب
كفللاءة ا لبنى
اللللتلللحلللتللليلللة
ل ت ك نو لوجيللا
اللمللعللللومللات
وصللللللللللللوالل
لتحسللين حجم
ونللللوعلللليللللة
اللللخللللدمللللات تلللعلللمللليلللم خلللدملللة
اإلداريلللللللللللة االنترنللت من خالل
واألكللاد يميللة الشلللبكة الالسللللكية
والللتللقللنلليللة فللي كللافللة فلللرو
الللمسللللللانللدة الجامعة بخط ابتدائي
بسللللرعة Mbps6
للتعلم0
للموظفين و(للطلبللة
أثناء التسجيل)

شللللراء وتحللديللث
أ ج هزة حللاسللللوب
وملحقللاتهللا(0762
جها )

 10متوسححححط سححححرعححة صوط
االنترنن1
 12عححدد الفروع المعم عليهححا
ححدمححة االنترنححن من الل
شبية السليية1
رفلللع السلللللللرعلللة
وإعللداد الشلللل بكللة
والللتللجللهلليللزات فللي
الفرو 0

اإلجراءات التنفيذية
10

حححر اال تياجات السحححنوية من
ا ل واسححححيححب ومل قححارهححا على
مستوى كه فرع1
وضع مقترح لتوريد األجهوة1
االعتماد1
طرح عصاط1
رنفيل التوريد1
التركيب والتشغيه1

10
12
12
12

ر ديد اال تياجات األولويات
وضع مقترح1
االعتماد1
روريححد ا ل ت ج ه يوات وأ عمححال
التركيب1
التنفيل1

12
12
12
12
12

12

الجهة
الرئيسة

الجهات الشريكة

 دائرة اللواز
 الفروع
 الدائرة المالية1
ICTC

ICTC

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2102/2

 الفروع
 الش و اإلدارية
 الدائرة المالية1
من 2102/2
إلى 2102/2

111

الميزانية
التقديرية
JOD

024111

الموازنة
التقديرية
رعتمد على
طبيعة
التعاقد مع
الموردين
وسيت
روويد
التخصيط
بها ال قا ً

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

تطوير ورفع ال طاقة
االسللللللتلليللعللابلليللة
للمختبرات التعليمية
المساندة

المؤشر المستهدف

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج

 10عححدد م خ ت برات ا للغححة في
الجامعة1
 12الصاقة االسحتيعابية لمختبرات
اللغة في الجامعة1
 12مسححححتوى رضححححا الصلبة عن
إنشللللاء مركز ل ات
ال خد مات التقن ية المسححححا ندة
وترجمة0
للتعل 1

10
12
12
12
12

إعداد دراسة جدوى للمركو1
إعداد صة للتنفيل1
اعتماد الخصة1
رجنيد التمويه الالز 1
التنفيل1

 10عححدد م خ ت برات ا لعلو في
الجامعة
 12ز يادة ال صا قة االسححححتي عاب ية
لمختبرات العلو في الجامعة1
 12مسححححتوى رضححححا الصلبة عن
ال خد مات التقن ية المسححححا ندة إنشللللللاء و ت طو ير
للتعل 1

10

رقيي ا تيححاجححات الفروع لتصوير
مختبرات العلو
وضع مقترح لتصوير المختبرات
اعتماد المقترح
رجنيد التمويه الالز
التنفيل1
التشغيه

مختبرين للعلوم في
فرعي جنين وقزة0

12
12
12
12
12

112

الجهة
الرئيسة

مركز التعليم
المستمر

كلية
التكنولوجيا
والعلوم
التطبيقية

الجهات الشريكة

 عمادة اليليات1
 كلية اآلدا
 عمححادة الب حح
العلمي

 الفروع
ICTC 
 دائرة اللواز
 الش و اإلدارية

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2102/2

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

50000

126000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10نسححبة عدد المقررات التي يت
إعداد بنك أسئلة المت انارها1
 12مسححححتوى رضححححا الصلبة عن
االمت انات اإلليترونية1

10
12

ا تبار النظا التجريبي1
وضححع جدول زمني لتغلية النظا
بالمقررات وفق األولويات1
ريليف المشححرفين بإعداد األسححئلة
بمعدل  02-01مقرر سنوياً1
إطالل النظا 1
التقيي والتغححليححة الراجعححة على
النظا 1

10
12
12

ر ليه النظا ور ديد المتصلبات
برمجة النظا
اال ت بار األولي للنظا وضححححبط
النظا
وضححع جدول زمني لتغلية النظا
بالمقررات وفق األولويات1
ريليف المشححرفين بإعداد األسححئلة
بمعدل  02-01مقرر سنوياً1
إطالل النظا 1
التقيي والتغححليححة الراجعححة على
النظا 1

12
اسلللتكمال وتطوير
بلللنلللك أسلللللللئلللللللة
االمتحانات0

إ عداد ب نك أسللللئ لة
للللالملللتلللحلللانلللات
والتعيينات لمقررات
متطلبللات الجللامعللة
والكليات0

اإلجراءات التنفيذية

 10نسححبة عدد المقررات التي يت
إعداد رعيينارها اليترونياً1
 12مسحححتوى رضحححا الصلبة عن
االمت انات اإلليترونية1

12
12

12
اسلللتكمال وتطوير
برنامج بنك أسللللئلة
التعيينات0

12
12
10

113

الجهة
الرئيسة

مركز القياس
والتقويم

مركز القياس
والتقويم

الجهات الشريكة

 عمححادة ا ل ق بول
والتسجيه
 عمادة اليليات1
ICTC 

مدة التنفيذ

من 2102/2
إلى 2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

13,500

 عمححادة ا ل ق بول
والتسجيه
 عمادة اليليات1
ICTC 
من 2102/2
إلى 2102/2

13,500

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

تأسيس وإعداد قاعة
مللجللهللزة بللأحللدث
وسلللائل العر في
م باني ال جامعة التي
تملكها0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10عححدد الححقححاعححات الححمححوودة
بتجهيوات العرك1
 12عدد القاعات الموودة بأجهوة
إيضا ية1
ت جهيز  07قللاعللة
مللجللهللزة بللأحللدث
وسلللائل العر في
مباني الجامعة0

اإلجراءات التنفيذية
10

ر الفروع التي ر تاج لقاعات
م ج هوة /ر ححديحح التجهيوش12
قا عة ب ا جة لتصوير  7قا عات
جديدة)1
وضححع مقترح فني وجدول زمني
وفق األولويات1
االعتماد1
التنفيل1

10

ر ححديححد األو لويححات ل لمقررات
المستهدفة1
ر د يد الصواق األ كاديم ية-الفن ية
للت مي 1
ر د يد األن ماط التقنية للت ححححمي
اإلليتروني1
وضع جدول زمني للتنفيل1
التنفيل1
التقيي 1

10

ر ححديححد اسححححتراريجيححات النشححححر
السنوية1
وضع سيناريوهات النشر سب
ر نيف الم ادر1
إقرار برام النشر1
التنفيل1
التقيي 1

12
12
12

12
إنللتللاج  %51مللن
م قررات الجللامعللة
على شلللكل مصلللادر
ت علم رقميللة (بنللك
أنشللللطللةا مقررات
مللد مجللةا م حتوى
تفللاعليا صللللفوف
افلللتلللراضللللللليلللةا
محاضللرات مسللجلة
000اللللخ) تلللنشلللللللر
بوسللللائل االتصللللال
والتواصللللل الرقمية
المتاحة في الجامعة0

 10عححدد المقررات اإلليترونيححة
إنتللاج مقررات على
المن شورة على بوابة الجامعة
شلللكل مصلللادر تعلم
األكاديمية
رقمية
 12عححدد الم حححححادر اإلعالمي حة
والتعليميححة التي يت إنتححاجهححا
سنوياً1
 12عححدد المقررات اإلليترونيححة
الم درة سنوياً1
 10عدد الوسحححائط التعليمية التي
ي ت ر ميلهححا على QOU
Tubeسنويا ً.
 12عححدد الم ححححححادر التعليميححة
الجححديححدة التي يت بثهححا على
فضائية الجامعة سنويا ً.

نشللر مصللادر التعلم
بوسللللائل االتصللللال
والتواصل الرقمية

12
12
12
12

12
12
12
12

114

الجهة
الرئيسة

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

 الفروع
 دائرة اللواز
ICTC

من 2102/2
إلى 2102/2

35000

من 2102/2
إلى 2102/2

OLC

OLC

MPC 
ICTC 
 عمادة اليليات1
91,000

 فضحححائية القدس
التعليمية
ICTC 
 عمادة اليليات1

من 2102/2
إلى 2102/2

ضمن
نفقات
الجامعة
الثابتة

الهدف الفرعي
االسلتمرار في
تللللحللللديللللث
وتللللطللللويللللر
مصللللللللللللادر
وخلللللدملللللات
الللمللكللتللبللات
ومللرافللقللهللا
وبناها التحتية
وفقا ل للمعايير0

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10

يلللادة علللدد
00
قواعللد ا ل بيللانللات
الممكن الدخول إليها
من قبللل ا ل ط لبللة
والطللاقم األكللاديمي
إلى  2قواعد بيانات
عربيللة و 01قواعللد
بيانات اجنبية سواء
باالشتراك أو بتوفير
قللواعللد مللفللتللوحللة
المصدر0

5

 06يللادة معللدل
عدد نسللخ وعناوين
اللللللكلللللتلللللب011/
طللللالللللب(بللللواقللللع
0111عللللللنللللللوان/
011طللللالللللب ،و6
نسلللل خة لكل عنوان
في كل فر )0

12
12
12
12
12

مستوى رضا الصلبة عن بوابة
الميتبة1
م ستوى ر ضا األكاديميين عن
بوابة الميتبة1
نسححبة الصلبة اللين يسححتخدمو
بوابة الميتبة1
نسححححبححة األكححاديميين الححلين
يستخدمو بوابة الميتبة1
عححدد قواعححد البيححانححات الممين
الحد ول إليهححا من قبححه الصلبححة
والصاق األكاديمي1
عححدد المسححححتخححدمين لقواعححد
البيانات سنوياً1

اإلجراءات التنفيذية

المشاريع والبرامج
10
12
12
االشلللللللتلللراك فلللي
2قللواعللد بلليللانللات
و م ك تبللات ر قميللة
عرب ية و 01أجنب ية
جديدة0

 10مححتححوسحححححط عححدد عححنححاويححن
اليتب 011/طالب1
 12متوسط عدد نسخ اليتب011/
طالب1

12

12
12

10

تللزويللد الللمللكللتللبللة
بللا لكتللب والمراجع
وفقا ل للتخصلللصلللات
وعدد الطلبة0

12
12
12
12
12

ر ديد قواعد البيانات المرش ة 1
دراسة الخيارات المصرو ة1
ر ححديححد الخيححارات ورقححدي مقترح
بشأنها1
دراسححححة اال ت يا جات التصوير ية
لر فع مسحححح توى كفححاطة النظححا
لت سححححين مسححححتوى الورححححول
والتفاعه للمستخدمين1
االعتماد1
التنفيل1

ححر اال تياجات الرئيسححة من
اليتححب والمراجع في كححه ميتبححة
فرعية1
رقدي مقترح بشأ روريد اليتب1
اعتماد المقترح1
ر د يد م ححححادر التمويه ورجنيد
األموال1
التعاقد من أجه التوريد
التنفيل1
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الجهة
الرئيسة

دائرة
المكتبات

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

 عمادات اليليات
 عمححادة الب حح
العلمي
ICTC 
من 2102/2
إلى 2102/2

دائرة
المكتبات

الميزانية
التقديرية
JOD

 عمادات اليليات
 عمححادة الب حح
العلمي
 العالقات العامة

من 2102/2
إلى 2102/2

190000

300000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

 05يلللادة فعاليلللة
وصللللللللللللللللللللللول
المسلللتخدمين إلللللى
المصادر المكتبية0

المؤشر المستهدف

المشاريع والبرامج

 10نسححححبححة عححدد عنححاوين اليتححب
ال مد لة قائ مة م تو يار ها في
نظا الفهرسة/إدارة الميتبات1
 12مستوى رضا المستخدمين عن
إدخللال  %21مللن
الخدمات الميتبية1
فلللهلللارس(قلللوائلللم
 12معححدل الويححادة في اسححححتخححدا
محتويللات الكتللب)
الخدمات الميتبية1
علللللى نللةللام إدارة
المكتبات0

اإلجراءات التنفيذية
10

درا سة مدى إميانية موائمة إدارة
الميتبات لعملية اإلد ال1
برمجة شاشة اإلد ال1
برمجة شاشة نتائ الب 1
وضححححع صححة عمححه ور ححديححد
األولويات1
ردريب مد لي البيانات1
التنفيل1

10

ر د يد اال ت يا جات ال تدريبية في
ية1
المجاالت التخ
ر ديد اليوادر المستهدفة1
وضع برنام للتدريب1
االعتماد1
التنفيل1

12
12
12
12
12

الجهة
الرئيسة

دائرة
المكتبات

الجهات الشريكة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
الموازنة
الجارية

ICTC 
 الفروع
من 2102/2
إلى 2102/2

2

توفير تللدريللب
عللالي الجودة
للمتخ ص صين
فلللي ملللجلللال
االسلللل ت ثمللار
اللللللفلللللاعلللللل
ل ت ك نو لوجيللا
اللمللعللللومللات
واالتصلللللاالت
ور فع كفللاءة
تش يلها0

 04اجتيا ورؤسللللاء
األقسام والوحدات
واللللملللوظلللفللليلللن
الللللفللللنلللليلللليللللن
والللمللخللتصللللليللن
بلللللللملللللللجلللللللال
الللتللكللنللولللوجلليللا
والللللتللللعللللللللليللللم
اإلللللكلللتلللرونلللي
لللدورات تللدريللب
تأهيلية متخصصة
سنويال0

 10نسححححبة عدد الموظفين الفنيين
تنفيذ برنامج تدريبي
والححمححخححت حححححيححن بححمححجححال
لبنللاء قللدرات طللاقم
الححتححيححنححولححوجححيححا والححتححعححلححيح
ملللركلللز ICTC
اإل ل يتروني ممن ضححححعوا
يتضللللمن  54دورة
لححدورات رححدريححب رححأهيليححة
ألقسللللللام ووحللدات
ة سنوياً1
متخ
المركز0
 12عدد الم جاالت التدريبية التي
شملها التدريب1

12
12
12
12

ICTC
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 دائححرة الححمححوارد
البشرية
 مر كو ا ل ت ع ل ي
المستمر
 العالقات العامة
 مسحححاعد الرئيس
لحححلحححعحححالقحححات
الدولية1
OLC 

من 2102/2
إلى 2102/2

88000

الهدف االستراتيجي الثامن
تعزيز ممارسات إدارة الجودة والتميز لجميع العمليات األكاديمية واإلدارية وعلى كل المستويات في الجامعة
الجهات الرئيسة المسؤولة عن التنفيذ
عمادة شؤون الطلبة
دائرة الجودة
دائرة الموارد البشرية
مركز التعليم المستمر
مركز القياس والتقويم
دائرة التخطيط

الجهات الشريكة في تنفيذ الهدف
دائرة الجودة
دائرة العالقات العامة
دائرة الموارد البشرية
عمادات الكليات
عمادة شؤون الطلبة
مجلس األمناء*
مجلس الطلبة القطري
مركز التعليم المستمر وخدمة المجتمع
مركز القياس والتقويم
نقابة العاملين

مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ICTC
إدارة الشؤون المالية
دائرة العالقات العامة
الفرو
الوحدات المعنية
إدارة الشؤون اإلدارية
إدارة الشؤون األكاديمية
إدارة الشؤون المالية
دائرة اإلعالم
دائرة التخطيط
* يأري ادراج مجلس األمناط كجهة شريية هنا كو رصبيق ال وكمة هو في رلب مهامه1
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الهدف االستراتيجي الثامن :تعزيز ممارسات إدارة الجودة والتميز لجميع العمليات األكاديمية واإلدارية على كل المستويات في الجامعة0
الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع
والبرامج

 10نسححححبححة عححدد إجراطات العمححه
المنجوة 1
 12إردار دليه إجراطات العمه1

إصللللللدار دليللل
إجراءات العمل0

اإلجراءات التنفيذية
10
12

0

12
12
12
12
10

إنجللا  %011من
ترسيخ أنةمة إجللراءات الللعللمللل
الللللللجللللللودة ل كا فة قطاعات عمل
الجامعة وحوسللبتها
والتميز0
وتطبيقها ميدانيال0

ححححر المهححا الرئيسححححححة في
قصاعات العمه1
ر المها الرئي سة التي ل يت
إعداد إجراطات عمه له1
رشييه فرل عمه1
إعداد المسودات1
استيمال اعتماد اإلجراطات1
إردار دليه إجراطات العمه1
رعمي الدليه1

10
12
12
12
12
12

 10عدد إجراطات الع مه للعمل يات
حوسبة إجراءات
التي ر وسححححبتهححا إلى عححدد
العمللل للعمليللات
العمليات المنجوة1
المنجزة في دل يل
 12م شرات دقة المتابعة وااللتوا
إجراءات العمل0
بالتصبيق1
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رشحححححيححيححه فححريححق عححمححه
1
متخ
وضححححع صححة عمححه ر ححدد
األولويات1
وضع مقترح ر مي للنظا 1
التصبيق التجريبي للنظا 1
التنفيل1
إطالل النظا 1

الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

 الححححححو ححححححدات
المعنية1
دائرة الجودة

مدة التنفيذ

الميزانية
التقديرية
JOD

من
2102/2
إلى
2102/2
2100

دائرة الجودة

ICTC 
 الححححححو ححححححدات
المعنية

من
2102/2
إلى
2102/2

70000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

اعتمللاد نموتج تميز
معتمد مدعم بمعايير
قلليللاس مللرجللعلليللة
لق ياس مدى التقلدم
الفعلي على صللللعيد
تللطللبلليللق مللعللايلليللر
الجودة في الجامعة0

اعللتللمللاد نللمللوتج
تصللللللنلليللف دولللي
للجللامعللات مللدعم
بالمعايير والعالمات
المرجعيللة سللللعيللال
للللللحصلللللول علللللى
تصنيف دولي0

المؤشر المستهدف

المشاريع
والبرامج

اإلجراءات التنفيذية
10

رشححييه فريق مخت للمفاضححلة
بين النمححا ج ور ححححمي النمو ج
المالئ 1
ر ححديححد ا تيححاجححات فريق العمححه
التدريبية1
ر ديد األسس والمعايير األساسية
للنمو ج1
رقدي النمو ج لالعتماد من رئاسة
الجامعة1
اعتماد النمو ج1

10
12

رشييه فريق عمه1
ر ححديححد معححا ي ير ا لت حححح ن يف
المستخدمة في رقيي الجامعات1
ر ححديححد مسححححتوى رصبيق هححلف
المعايير في الجامعة1
ر ديد مجاالت الت سين المصلو
التركيو عليها1
وضححححع صححة لت سححححين هححلف
المجاالت1
رقححد ي ر قر ير ول مسحححح توى
اإلنجاز1

12
 10و جود ن مو ج ر م يو م ع تمححد تصلللميم واعتماد 12
للجامعة1
نللمللوتج تللملليللز
12
معتمد
12

12
 10ررريب ميانة الجامعة في نتائ
ر نيف الجامعات العالمية1

خطللة لتللد ع يم
الجوانب الخاصة
ب تعزيز جوانللب
التصنيف الدولي0

12
12
12
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الجهة الرئيسة

دائرة الجودة

دائرة الجودة

الجهات الشريكة

 عمادة اليليات
 دائرة التخصيط
 مر كو القيححاس
والتقوي


 مر كو القيححاس
والتقوي
 دائرة التخصيط
 إدارة الشحححح و
األكاديمية
 إدارة الشحححح و
اإلدارية

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2102/2

من
2102/2
إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
الموازنة

ضمن
الموازنة

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10

 %011من ب يانات
قلطللاعللات اللعلمللل
الرئيسة في الجامعة
موثقللة في قللاعللدة
ب يا نات مركز ية في
إطار خطة تنسللليقية
تعللاونيللة في هللذا
الشأن بما يخدم نةام
ضللللمان الجودة في
الجامعة0

إنجللا  %011من
األر شفة اإللكترونية
لوثائق العاملين0

12
12
12

وجود قاعدة بيانات مركوية في
الجامعة1
نسبة عدد قصاعات العمه في
الجامعة المشمولة في قاعدة
البيانات المركوية1
رتضمن لية لتبادل ورنسيق
المعلومات مع الو دات
المعنية1
وجود لية فاعلة لتبادل
المعلومات بين الو دات
المختلفة فيما يتعلق بتخ ي
واستخدامات ورصوير الموارد
المادية1

المشاريع
والبرامج

اإلجراءات التنفيذية
10

ححر مسححتوى االنجاز في بناط
قاعدة البيانات1
ر ححديححد اال تيححاجححات المصلوبححة
الستيمال قاعدة البيانات1
وضححححع إجراط عمححه لوضحححح
المرا ححه واإلجراطات المتعلقححة
بتدفق البيانات1
اسححححتيمححال قححاعححدة البيححانححات
المركوية1

10
12

رشييه فريق عمه1
إعداد دراسة ووضع سيناريوهات
لبرام األرشفة اإلليترونية1
ر مي البرنام 1
رصبيق البرنام 1
ر ق ي ي ا ل برنححا م بعححد ا ل ف ترة
التجريبية1

12
اسلتكمال قاعدة
الللللبلللليللللانللللات
الللللمللللركللللزيللللة
لق طا عات العملل
الرئيسة0

األرشللللللللللفللللللة
 10نسححححبة اإلنجاز من األرشححححفة
اإللللكللتللرونلليللة
إليترونية لوثائق العاملين1
لوثائق العاملين

12
12

12
12
12
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الجهة الرئيسة

الجهات الشريكة

 الححححححو ححححححدات
المعنية
دائرة التخطيط

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2104/2

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
الموازنة
الجارية

 ICTC
دائرة الموارد
البشرية

من
2102/2
إلى
2104/2

ضمن
الموازنة
الجارية

الهدف الفرعي

6

إرسللاء قواعد
االعلللتلللمللللاد
األكلللاديلللملللي
واللللتلللقلللويلللم
الللذاتللي فللي
الجامعة0

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

االللللتلللزام %011
بللمللعللايلليللر مللبللدأ
الحوكمللة الجللامعيللة
حسلللب نموتج البنك
الللدو لي ب محللاور
ا ل خمس(السلللليللاق
والرسللالة واألهداف
وتللوجللهللات اإلدارة
واالسللللللتللقللالللليللة
والللللمسللللللللاءلللللة
والمشاركة)0

 10مححدى التوا الجححامعححة بمعححايير
ال وكمة الجامعية1
 12مستوى أطراف العالقة عن مدى
الشفافية والوضوح في السياسات1
 12وجود أداة قياس مسحححتوى االلتوا
بمعايير ال وكمة1
 12ن تائ رقيي رصبيق الجامعة لمبادئ
ال وكمة الرشيدة وااللتوا بها من
قبححه ه يئححات ا لتقيي الخححارجي
المخت ة1

اجللتلليللا الللكللوادر
القيادية لبرامج بناء
القدرات في التخطيط
وإدارة الللللمللللوارد
ا لمللاليللة وتحللديللد
األولويات0

 10عححدد ا ل يوادر ا لقيححاديححة الححلين
ضححححعوا لبرام بنححاط القححدرات
القيادية سنوياً1
 12عدد برام ب ناط ال قدرات الق يادية
التي عقدت سنوياً1
 12عدد برام ب ناط ال قدرات الق يادية
الخارجية التي شاركن بها كوادر
الجامعة سنوياً1

المشاريع
والبرامج

اإلجراءات التنفيذية
10
12

رشييه فريق عمه
رقيي مسححححتوى رصبيق معححايير
ال وكمة الجامعية1
إرححححدار التورحححح يات واآلل يات
المقترح ربنيها1
االعتماد
التقيي الدوري1

10
12
12
12
12

وضع صة التدريب1
ر ديد الصاق التدريبي1
ر مي المادة التدريبية1
عقد الدورة التدريبية1
رقيي الدورة التدريبية1

12
تصلللل م يم نةللام
لمتللابعللة تطبيق
الللللحللللوكللللمللللة
الجامعية0

عللقللد دورتلليللن
سللللنويا ل في بناء
ال قدرات الق يادية
فللي الللتللخللطلليللط
وإدارة الللمللوارد
المالية0

12
12

الجهة الرئيسة

دائرة الجودة

دائرة الموارد
البشرية

111

الجهات الشريكة
 مجلس األمناط
 دائرة العالقححات
العامة
 اإلدارة المالية
 إدارة الشحححح و
اإلدارية1
 إدارة الشحححح و
األكاديمية1
 ع مادة شحححح و
الصلبة
 م جلس الصلبححة
القصري

 مر كو ا ل ت ع لي
المستمر1
 دائرة التخصيط1
 إدارة الشحححح و
المالية1

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2102/2

من
2102/2
إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
الموازنة
الجارية

12000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع
والبرامج

 10وجود صة ردريبية سنوياً1
 12عححدد الموظفين الححلين ضححححعوا
للتدريب بموجب الخصة1
 12معححدل التغير في مسححححتوى أداط
إعلللداد خلللطلللة
ا لعححا م ل ين بعححد إنجححاز الخصححة
تللدريبيللة لطواقم
التدريبية السنوية1
الجامعة القيادية0
 12عدد مجاالت التدريب التي شملتها
الخصة التدريبية1
 12نسحححح بة عدد الف عال يات ال تدريب ية
المنجوة سب الخصة التدريبية1

10
إ صدار تقرير دوري
شللامل سللنوي وفق
مللعللايلليللر مللهللنلليللة
واضلللحة يركز على
تحليللل نتللائج تقويم
أداء أعضلللاء الهيئة
التدريسللللية والكادر
اإلداري0

12
12
12

وجود أسححححلو معتمححد لتقوي
أعضحححاط هيئة التدريس من قبه
الصلبة1
وجود منهجية واضححح ة لت ليه
األداط العا لليادر األكاديمي1
وجود رقرير رف يلي عا بنتائ
ر ق ي ي أداط ا ليححادر ا لو ظ ي في
األكاديمي1
اسححححتنححاد ر ليححه اال تيححاجححات
الوظيف ية وال تدريب ية على نتائ
التقرير1

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12
12
12
12

ر ديد اال تياجات التدريبية1
رعين الصاق الفني للتدريب1
إعداد المواد التدريبية1
إعداد البرنام التدريبي1
رنفيل البرنام التدريبي1
رقيي نتائ البرنام التدريبي1

10
12

رشييه فريق عمه1
ر ححمي منهجية واضحح ة ألعداد
التقرير1
ر ححديححد ا ل معححايير والمجححاالت
الضححححرور ية ون صا قات الت ل يه
الضروري التركيو عليها1
إنشحححاط قاعدة بيانات متسحححلسحححلة
لمعصيححات نتححائ التقيي مع ليححة
واض ة لتدفق البيانات1
إردار التقرير1

دائرة الموارد
البشرية

12
إصللللللدار تقرير
سلللللنللوي دوري
عللام حول تقييم
أعضلللللاء ال كادر
األكاديمي0

الجهة الرئيسة

12
12
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دائرة الموارد
البشرية

الجهات الشريكة

 مر كو ا ل ت ع لي
المستمر1
 دائرة الجودة
 دائرة التخصيط

 عمادة اليليات
 الفروع
 دائرة الجودة
 مر كو القيححاس
والتقوي

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2100/2

مستمر

الميزانية
التقديرية
JOD
جوط من
هلا بند
ميرر
كونه
موزع على
األهداف
األ رى

ضمن
موازنة
الجامعة
الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع
والبرامج

اإلجراءات التنفيذية
10
12
12

رشييه فريق عمه
إجراط ر ليه وظيفي1
ححححر الو ظائف التي ال يو جد
لها ورف وظيفي1
ححححر الوظححائف التي ي تححاج
ورحححح فهححا ا لو ظيفي لمراجعححة
ورصوير1
إعداد بصاقات الورف الوظيفي1
إ عداد دل يه شحححححا مه للورححححف
الوظيفي1
اعتماد الدليه1

10
12

رشييه فريق متابعة1
ر حححح مي أداة لقيححاس رضححححححا
الموظفين عن طبي عة العال قة مع
القيادات اإلدارية1
إنشحححححاط رححححنحدول للشححححيحاوي
والمقتر ات اص بالموظفين1
اللقاطات المنتظمة والرسححمية بين
القيادة اإلدارية والموظفين1
رقيي رضا الموظفين1

12

إنجا  %011من
مراجعة واستكمال
بطاقات الوصف
الوظيفي للوظائف0

 10إردار دليه للورف الوظيفي 1اسللللللتلللكلللملللال
 12نسححبة عدد الوظائف المشححمولة بطاقات الوصللف
في دليه التوريف الوظيفي1
الوظيفي

اللللوصللللللول إللللى
مسللللتوى مالئم جدال
من فعللاليللة العالقللة
بين الق يادة اإلدار ية
والموظفين0

 10مسحححتوى رضحححا الموظفين عن
برنللا مج ل لر فع
مسححححتوى العالقححة مع القيححادة
فعللاليللة العالقللة
والموظفين1
بلليللن الللقلليللادة
 12عدد الف عال يات الج ماع ية التي
اإلداريلللللللللللللللة
ر ج مع ب ين ا ل قيححادة اإلداريححة
والعاملين0
والعاملين1

12
12
10

12
12
12

113
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دائرة الموارد
البشرية

دائرة الموارد
البشرية

الجهات الشريكة

 دائرة الجودة
 الححححححو ححححححدات
المعنية

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
موازنة
الجامعة
الجارية

 نقابة العاملين
 العالقات العامة
 دائرة اإلعال 1
مستمر

14,000

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

إن جا دل يل شللللامل
لتوثيق وفهرسللللللة
المواثيق األخالقيللة
الجللامعيللة المعتمللدة
وا ل معمول بهللا في
ال جامعة ،متضللللمنا ل
التعليمات الخاصللللة
للتعللاطي معهللا من
قلللبلللل اللللهللليلللئلللات
الللمسللللللؤولللة فللي
الجامعة0

المؤشر المستهدف

10
12

رشييه فريق عمه1
ر د يد الم عايير والن صا قات التي
سيشملها الدليه1
إعداد الدليه1
اعتماد الدليه1
اإلردار والنشر1

10

و ضع ر ور متيامه ول نظا
الشياوي1
رقيي مرا ه اإلنجاز في وسححبة
نظا الشياوي1
وضححححع صة السححححتيمال النظا
ورصويرف1
اعتماد وإطالل النظا الم وسب1
عمه ورش عمه إرشادية1
إرححدار نشححرات روعوية ورثقيف
بشأ النظا 1
إ ردار رقرير ف لي دوريا ً ول
النظا وم شرات أداطف1

12
إصللللللدار دليللل 12
تلللفصللللللليلللللللي 12
 10وجود دليه منشححححور للمواثيق
للللللللملللواثللليلللق
األ القية الجامعية1
األخللالقلليللة فللي
الجامعة

10
12
رفع مسللتوى تفاعل
الطلبة والعاملين مع
نةللام الشلللللكللاوي
والمقترحات0

المشاريع
والبرامج

اإلجراءات التنفيذية

12
12
12
12
10

روفر نظححا م وسحححححب لنظححا
الشياوي ومقتر ات الصلبة1
عدد الشياوي المقدمة سنويا ً من
قبه الصلبة1
عدد المقتر ات المقدمة سحححنويا ً اسللللللتلللكلللملللال
من قبه الصلبة1
حوسللبة وتطوير
معدل عدد الشياوي/طالب1
نةللام شللللكللاوي
معدل عدد المقتر ات/طالب1
الطلبة0
م عدل عدد الشحححح ياوي التي ر
معالجتها1
م عدل عدد المقتر ات التي ر
التعاطي معها1

12
12
12
12
12
10
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دائرة الجودة

عمادة شؤون
الطلبة

الجهات الشريكة

الحححححو حححححدات 
المعنية1

 دائرة الجودة
 ICTC

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2102/2

من
2102/2
إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

2800

ضمن
الموازنة
الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف
10
12
12
12
12
12
10

تطبيق نةللام قيللاس
رضللللللا الللطلللللبللة
والعاملين0

المشاريع
والبرامج

روفر نظححا م وسحححححب لنظححا
الشياوي ومقتر ات العاملين1
عدد الشياوي المقدمة سنويا ً من
قبه العاملين1
عدد المقتر ات المقدمة سحححنويا ً اسللللللتلللكلللملللال
من قبه العاملين1
حوسللبة وتطوير
معدل عدد الشياوي/موظف1
نةللام شللللكللاوي
معدل عدد المقتر ات/موظف 1العاملين0
م عدل عدد الشحححح ياوي التي ر
معالجتها1
م عدل عدد المقتر ات التي ر
التعاطي معها1

 10وجود نظا لقياس رضححححا
الصلبة1
 12نسححححبححة عححدد ا ل ص لبححة1
المسححححتخدمين لنظا قياس
ن ةام محوسلللللب
الرضا1
لقيللاس رضللللللا
 12رضححححا الصل بة عن ف عالية
الطلبة0
اسححتخدا مخرجات النظا
في ر سححححين جودة البيئححة
ا ل تعليميححة والتعلميححة في
الجامعة1

اإلجراءات التنفيذية
10

و ضع ر ور متيامه ول نظا
الشياوي1
رقيي مرا ه اإلنجاز في وسححبة
نظا الشياوي1
وضححححع صة السححححتيمال النظا
ورصويرف1
اعتماد وإطالل النظا الم وسب1
عمه ورش عمه إرشادية1
إرححدار نشححرات روعوية ورثقيف
بشأ النظا 1
إ ردار رقرير ف لي دوريا ً ول
النظا وم شرات أداطف1

10
12

رشييه فريق عمه لتصوير النظا 1
و ضع ر ور متيامه ول نظا
ومعايير قياس رضا الصلبة1
وضححححع صة ل وسحححح بة الن ظا
ورصويرف1
اعتماد صة العمه1
بنححاط ا ل نظححا وإ طالل النظححا
الم وسب1
عمه ورش عمه إرشادية1
إرححدار نشححرات روعوية ورثقيف
بشأ النظا 1
إ ردار رقرير ف لي دوريا ً ول
النظا وم شرات أداطف1

12
12
12
12
12
10

12
12
12
12
10
14
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الجهة الرئيسة

دائرة الموارد
البشرية

عمادة شؤون
الطلبة

الجهات الشريكة

 دائرة الجودة
 ICTC

ICTC 
 مر كو القيححاس
والتقوي
 الفروع
 دائرة الجودة

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2102/2

من
2102/2
إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
الموازنة
الجارية

ضمن
الموازنة
الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

المؤشر المستهدف

المشاريع
والبرامج

 10وجود نظححا لقيححاس رضححححححا
العاملين1
 12ن سبة عدد العاملين الم ستخدمين
ن ةام محوسلللللب
لنظا قياس الرضا1
لقيللاس رضللللللا
 12رضحححححا العححاملين عن فعححاليححة
العاملين0
اسححححت خدا مخرجات النظا في
ر سححححين جودة بيئححة وعالقححات
العمه في الجامعة1

اإلجراءات التنفيذية
10
12

رشييه فريق عمه لتصوير النظا 1
و ضع ر ور متيامه ول نظا
ومعايير قياس رضا العاملين1
وضححححع صة ل وسحححح بة الن ظا
ورصويرف1
اعتماد صة العمه1
بنححاط ا ل نظححا وإ طالل النظححا
الم وسب1
عمه ورش عمه إرشادية1
إرححدار نشححرات روعوية ورثقيف
بشأ النظا 1
ً
إ ردار رقرير ف لي دوريا ول
النظا وم شرات أداطف1

10

رشييه فريق عمه إلدارة برنام
التقيي اللاري1
ر ديد اال تياجات التدريبية لفرل
العمه1
ر ححديححد األو لويححات ل ل ي ليححات
والبرام 1
ر ديد األدلة والمعايير والمقاييس
ليححه ك ليححة وليححه رخ حححح
مستهدف1
وضع صة رنفيلية ليه كلية1
إعححداد التقرير النهححائي لعمليححة
التقيي 1
وضححع صة عالجية لتالفي نقاط
الضعف التي يبرزها التقيي 1
اعتماد التقرير والخصة العالجية1
ر قدي ط لب االعت ماد واالعتراف
من الم سححححسححححات المهن ية ات
ال لة1

12
12
12
12
10
14

12
12
إن جا  %011من
ع م ليللات ا ل ت قو يم
الذاتي على مسلتوى
الللللللكللللللللللللليللللللات
والتخ صصات دوريال
وفللق الللمللعللايلليللر
المهن ية واأل كاديمية
الخاصة بها0

12
 10عدد البرام والتخ حححح ححححات تللطللبلليللق نللةللام
التي ضعن للتقوي اللاري1
محوسللب للتقييم
 12عدد التخ ح ححات التي رححدر الللذاتي للكليللات
لها رقرير رقوي اري1
والتخصصات0

12
12
10
14
12
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الجهة الرئيسة

دائرة الموارد
البشرية

دائرة الجودة

الجهات الشريكة

 دائرة الجودة
ICTC 
 مر كو القيححاس
والتقوي
 الفروع

 عمادة اليليات
 مر كو القيححاس
والتقوي

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2102/2

من
2102/2
إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

ضمن
الموازنة
الجارية

ضمن
الموازنة
الجارية

الهدف الفرعي

االستراتيجية
التنفيذية

حصللللول الجللامعللة
على شلللهادة اعتماد
مؤسسي أو برامجي
من مؤ س سة اعتماد
إقليمية أو دولية0

إصلللللللللللللدار
تقرير/دراسة سنوية
متضللللمنللة نتللائج
مسللللللتللوى جللودة
خد مات ها وبرامج ها
مع األ خذ باالعت بار
مسللللتويللات الجودة
فلللي اللللجلللاملللعلللات
األخرى0

المؤشر المستهدف

المشاريع
والبرامج

 10روافر شححححهححادة /ات االعتمححاد خطللة تنفيللذيللة
والجودة التي
ححححلحن عليهححا لتلدعيم الجوانللب
الجامعة1
الخاصللة بالتقييم
واالعتماد0

 10إرححححدار رقرير أو دراسححححة
سحححنوية ر وي مسحححتوى جودة
الححخححدمححات والححبححرام ح فححي
الجامعة1
 12عدد الت قارير التي رتضححححمن
مقححارنححة بمسححححح توى جودة
بر نامج ها ورخ حححح حححححار ها
بالجامعات األ رى1

إنللجللا تللقللريللر
سللللنوي للجامعة
يللعللكللس نللتللائللج
مسللللتوى جودة
خللللدمللللاتللللهللللا
وبرامجها مقارنة
بلللاللللجلللاملللعلللات
األخرى0

اإلجراءات التنفيذية
 10رشييه فريق عمه1
 12برنام لت ديد األولويات1
 12ر ديد الجهات المرشحححح ة لتولي
عملية التقيي واالعتماد1
 12ر ححديححد معححايير التقيي واالعتمححاد
المسححححت خد مة في رقيي الجامعات
من قبه هلف الجهات1
 12ر ححديححد مسححححتوى رصبيق هححلف
المعايير في الجامعة1
 12ر ديد مجاالت الت سين المصلو
التركيو عليها1
 10وضححححع صححة لت سححححين هححلف
المجاالت1
 14رقححد ي ر قر ير ول مسحححح توى
اإلنجاز1
 12اسحححح ت يمححال إ جراطات ا لتقيي
واالعتماد1
ول على شهادة
 101رقدي طلب لل
االعتماد1
 10روثيق وررد رجار الم سسات
المناظرة في رصبيق الجودة1
 12وضححححع ليححة ومعححايير لمقححارنححة
مسحححححتححوى جححودة الححجححامححعححات
بالم سسات المناظرة1
 12رقرير سححححنوي دوري بححالنتححائ
والتوريات1
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الجهة الرئيسة

دائرة الجودة

دائرة الجودة

الجهات الشريكة

 مر كو القيححاس
والتقوي
 دائرة التخصيط
 إدارة الشحححح و
األكاديمية
 إدارة الشحححح و
اإلدارية

 عمادة اليليات
 مر كو القيححاس
والتقوي

مدة التنفيذ

من
2102/2
إلى
2102/2

من
2102/2
إلى
2102/2

الميزانية
التقديرية
JOD

21000

ضمن
الموازنة
الجارية

النفقات التقديرية وموازنة مصادر التمويل للخطة اإلستراتيجية لجامعة القدس المفتوحة في الفترة من( )2311/1-2316/1
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البيان

فتح تخصصات جديدة وتطوير الجوانب األكاديمية:
على مستوى البيالوريوس1
على مستوى الماجستير1

على مستوى الدبلو المتوسط والمهني1
االستفادة من المن الخارجية في االبتعاا والتبادل الثقافي1
رصوير الخصط الدراسية والمقررات1
ردعي المقررات بالم ادر إليترونية1
رعيين كادر أكاديمي جديد1
برام رأهيه أعضاط اليادر األكاديمي1
المجمو
تعزيز وتشجيع البحث العلمي:
م رمرات وم اضرات وورش عمه و لقات دراسة1
إردار المجالت العلمية ال ُم َّيمة ورصويرها1
إردار م لفات وكتب1
العلمي1
برام جوائو الب
رمويه األب اا1
إنشاط مراكو أب اا علمية1
المجمو
خدمة المجتمع والمسؤولية المجتمعية:
الدورات التدريبية والدبلومات المهنية وامت انات التأهيه1
األنشصة الثقافية واالجتماعية والتصوعية وغيرها من أنشصة الخدمة المجتمعية1
المجمو
تطوير النةام المالي:
رأهيه كوادر اإلدارة المالية1
الربط الم وسب ما بين الموازنة وبنودها بال سابات ورصوير النظا المالي الم وسب1
كيه
إعداد دليه اإلجراطات المالية1
المجمو
األبنية والبني التحتية والخدمات المساندة:
البيان

التمويل الذاتي المتوقع

العجز المطلوب تمويله بمنح

النفقات المتوقعة بالدينار

مصادر التمويل المتوقعة

بالدينار األردني

خارجية بالدينار األردني

1,274,000
60,000
257,500
124,000
75,440
19,600
700,200
40,000
2,550,740

0
0
0
496,000
18,860
4,900
0
40,000
559,760

123,900
97,200
62,000
20,560
37,800
388,500
729,960

 %02من ارجية/دا لية %22+اري
اري
اري
اري
 %21اري %21+من ارجية/دا لية
 %02من ارجية/دا لية %22+اري

30,975
97,200
62,000
20,560
18,900
97,125
326,760

92,925
0
0
0
18,900
291,375
403,200

164,100
62,700
226,800

اري
 %21اري %21+من

164,100
37,620
201,720

0
25,080
25,080

8,400
350,000
10,500
368,900

اري
اري
اري

8,400
350,000
10,500
368,900

0
0
0

النفقات المتوقعة بالدينار

مصادر التمويل المتوقعة

التمويل الذاتي المتوقع

العجز المطلوب تمويله بمنح

األردني

1,274,000
60,000
257,500
620,000
94,300
24,500
700,200
80,000
3,110,500

األردني
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اري
اري
اري
 %41من ارجية/دا لية%21+
 %41اري %21+من ارجية/دا
 %41اري %21+من ارجية/دا
اري
 %21اري %21+من ارجية/دا

اري
لية
لية
لية

ارجية/دا لية

بالدينار األردني

خارجية بالدينار األردني

مشاريع األبنية1
رجهيو المسارح والقاعات1
إنشاط نظا اإلرشاد األكاديمي ودع الدارسين1
شراط أجهوة ال اسو 1
إنشاط مركو ومختبر للغات والترجمة1
رصوير مختبرات العلو 1
استيمال بنك األسئلة1
رجهيو ورصوير قاعات العرك في الفروع1
برنام ردريبي لبناط قدرات  ICTCيتضمن  22دورة ألقسا وو دات المركو1
رصوير البنى الت تية التقنية للفروع1
إنتاج مقررات رقمية1
االشتراك بقواعد البيانات1
شراط كتب لرفد الميتبات1
المجمو
تعزيز نةام الجودة ومستوى الخريجين:
رعويو مستوى الخريجين1
استشارات ورأهيه أعضاط فرل العمه1
ريلفة أعمال التقيي وال ول على شهادات الجودة1
رياليف جارية ألنشصة رعويو الجودة1
المجمو

17,700,000
1,229,000
504,000
748,000
92,000
126,000
27,000
35,000
88,000
1,325,000
91,000
190,000
300,000
22,455,000

 %02من
 %21من
اري
اري
رمويه ارجي/دا لي
رمويه ارجي/دا لي
اري
اري
 %21اري %21+من لدورات
لية %01رمويه ارجي/دا لي
اري +
%21
ارجية/دا
 %41اري  %21+رمويه ارجي/دا لي
اري
 %41اري  %21+رمويه ارجي/دا لي

4,425,000
122,900
504,000
748,000
0
0
27,000
35,000
52,800
397,500
72,800
190,000
240,000
6,815,000

13,275,000
1,106,100
0
0
92,000
126,000
0
0
35,200
927,500
18,200
0
60,000
15,640,000

ارجية/دا لية %22+اري
ارجية/دا لية % 01+اري

75,100
0
21,000
100,000
196,100

اري
من
اري
 %01اري %21+من

75,100
0
21,000
70,000
166,100

المجمو الكلي:

27,087,260

0
0
0
30,000
30,000
16,658,040
61.5%

ارجية/دا لية

التو يع النسبي لمصادر التمويل

ارجية

10,429,220
38.5%

اإليرادات المتوقعة من المشاريع التطويرية في هذه الخطة من لحظة تشغيلها (سيناريو متفائل):
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األولى من التشغيل بالدينار

الثانية من التشغيل بالدينار

الثالثة من التشغيل بالدينار

الرابعة من التشغيل بالدينار

الرقم
2

اإليراداة السنوية المتوقعة من برام البكالوريوس.

1,012,500

2,025,000

3,375,000

4,500,000

7

اإليراداة السنوية المتوقعة من برام الماجستير.

90,000

135,000

135,000

135,000

اإليراداة السنوية المتوقعة من برام الدبلوم المتوسط.

811,200

1,502,400

1,848,000

1,848,000

اإليراداة الس ع ع ع ع ع ععنويععة المتوقعععة من أنشع ع ع ع ع ع عطععة التععدريععب والععدبلومععاة الم نيععة

3002000

448,000

448,000

448,000

عوائد من المطبوعاة واألنشطة األخرى.

202000

202000

202000

202000

262626333

461636433

561566333

661116333

3
3

البيان

اإليرادات المتوقعة للسنة

اإليرادات المتوقعة للسنة

اإليرادات المتوقعة للسنة

اإليرادات المتوقعة للسنة

األردني

واالستشاراة.
المجموع

األردني

األردني

األردني

التقديرات األولية االفتراضية لمعدالت تأثير تنفيذ الخطة الحالية في موازنة الجامعة:
معدل التأثير بالحد األدنى

معدل التأثير بالحد األقصى

متوسط معدل التأثير المتوقع

البيان
معدل التأثير المتوقع على اإليرادات الكلية.

5.4%

12.8%

9.6%

معدل التأثير المتوقع على إيرادات الخدمات التعليمية.

2.9%

9.9%

6.6%

معـدل التـأثير المتوقع على اإليرادات من أنشـــــــــطـة التـدريـب والـدبلومـات المهنية

12.5%

12.0%

12.5%

واالستشارات واإليرادات األخرى.
معدل التأثير على النفقات اإلجمالية من المصادر الذاتية.

8.3%
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8.3%

8.3%

