الخطة اإلستراتيجية للجامعة للفترة 2018-2014
نظراً ألهمية التخطيط االستراتيجي فقد شكلت الجامعة لجنة للتخطيط اإلستراتيجي لبناا ططاة تساتراتيجية للجامعاة
ئااي
للفتاارة  .2018-2014وعقاادا امتماعات ااا علااا ماادت ال اان اا  2013-2011برئاسااة األسااتاد الاادئت
الجامعة واألستاد الدئت نائب الرئي للشؤون األئاديمية ومميع العمدا ودلك بح الي ( )30امتماع ،وئذلك فرق
العمل لمحاو الخطة ،وأنجزا الم ام التالية:
• بل ة الرؤية والرسالة واألهداف والقيم للجامعة من طالل سل لة نشاطاا وامتماعاا شملت الكلياا والدوائر.
•تمرا تحليل  SWOTوالذي بنا عليه فيما بعد األهداف اإلستراتيجية.

•شكلت فرق العمل لمحاو الخطة الثمانية في  2012/01/24ح ب المرفق (.)1
•وضع األهداف اإلستراتيجية للجامعة لتغطي المحاو الثمانية.
•عملت هذه الفرق علا وضع األهداف اإلستراتيجية للجامعة وفق ئل مح
ان تم االتفاق علي ا .

واستمرا عملية مناقشة المحااو الاا

•مرامعة الم ازنة التقديرية للخطة وتمارا التخفياااا المناسابة نظاراً لابعغ التغياراا (ملخا
.)2

الم ازناة مرفاق

•عقدا عدة امتماعاا ل ضع م ازنة تقديرية للخطة التفصيلية (المرفق  3الم ازنة التقديرية).
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(مرفق )1

للجان الفرعية المقترحة لمحاو الخطة االستراتيجية 2016-2012

المحور

مقرر اللجنة واألعضاء
المقترحين

 .1الحاكمية:
 احملافظة على قيادة وحاكمية مسؤولية حتاسب على أعماهلا وحريصة يف تصرفاهتا ،ومؤهلة اسرتاتيجيا لقيادة اجلامعة
لتحقيق رؤيتها ورسالتها ،واالستعمال األمثل ملاوردها واستدامتها.

د .مروان موال
د .رفيق عمر
د.نبيل حسنني
د .نبيل الدريين
د.عواطف حداد
عبد اهلل أبو محد

 .2البيئة العلمية والموارد:
 تأسيس بيئة علمية مفعمة باحليوية والنشاط ،عن طريق توفري املوارد البشرية واملالية والبنية التحتية للتعليم والتعلم ،واملسامهة
يف انتاج املعرفة والتكنولوجيا ونشرمها.

د .بسام معايل
السيد صاحل محدان
د .بسام حداد
السيدة أمال احلموري
السيدة صفاء شحادة

مقرر
عضو
عضو
عضو
عضو

 .3البيئة الثقافية:
 ترويج النشاطات الفكرية ،والتفكري االبداعي ،وحرية التعبري ،واحلوار اجلماعي لتأسيس بيئة ثقافية غنية حترتم االختالف
وتساهم اجياباً يف الثقافة اجملتمع احمللي.
 .4البيئة االجتماعية:
 بناء جمتمع جامعي متعاون ومنسجم يتميز ببيئة حمفزة ،وظروف عمل وتعلم مشجعة ،يستطيع العاملون والطلبة من خالهلا
التمتع باجنازاهتم و املسامهة اجيابيا بكامل قدراهتم.

د .حممد العناين
د .فيصل أبو الرب
د .تيسري أبو عرجة

مقرر
عضو
عضو

د .هدير مرزه
د .بسام حداد
د .علي املقوسي
د .عواطف احلداد
السيدة ليلى قدورة

مقرر
عضو
عضو
عضو
عضو

د .ناصر اجلمل
د .غازي أبو زيتون
د .خالد مطالقة

مقرر
عضو
عضو

 .6بناء الكفاءات:
 تصميم الربامج ،ومنح احلوافز اليت متكن العاملني والطلبة يف اجلامعة من تطوير مهاراهتم وخرباهتم وكفاءاهتم ،ومن مث تكون
الفرص متاحة هلم.
 .7البحث العلمي والتعاون الخارجي:
 توفري االموال واملوارد الالزمة والتجسري مع العامل اخلارجي ،وتشجيع االخرتاعات إلجياد فرص البحث العلمي
واالكتشافات املبتكرة ،ونقل التكنولوجيا ،واملشاركة الفعالة يف املؤمترات والندوات.

د .غسان عيسى
السيد صاحل محدان
د .بسام حداد

مقرر
عضو
عضو

د .توفيق عرفات
د .فيصل أبو الرب
د .بسام حداد
د .خالد مطالقة

مقرر
عضو
عضو
عضو

 .8خدمة المجتمع المحلي:

د .أمحد اخلطيب
د .سوزان عبد املالك

مقرر
عضو

 .5جودة التعليم:
 توفري وتعزيز التعليم النوعي املدعم بربامج مدروسة متنوعة مناسبة وذلك إلعداد خرجيني من ذوي الكفاءة االكادميية
واملهنية املميزة ،القادرين على االستمرار يف التعلم طوال حياهتم ،مما ميكنهم من شق طريقهم حنو الدراسات العليا وسوق
العمل بنجاح.

رئاسة
مقرر
عضو
عضو
عضو
عضو
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م ازنة تقديرية للخطة التفصيلية
OBJECTIVES

Responsibility

INITIATIVES

االحتياماا
المادية

المدة الزمنية

البشرية

 .1الحائمية:
1

2
3
4
5
6
7
8

زيادة ن بة ال قت المخص
للتخطيط والتق يم من قبل اإلدا ة
العليا لتصل تلا  %70في ن اية
الخطة.
تحقيق معايير الج دة ل يئة االعتماد
بن بة %100
زيادة م ت ت أدا االدا يين بن بة
.%10
زيادة م ت ت ضا العاملين بن بة
%10
فع مؤشر النزاهة المؤس ية
للجامعة تلا (*) نقاط بن اية سن اا
الخطة

تحديد المهام وتفويض الصالحيات في مكتب الرئاسة
وضع نظام لقياس الفعالية والكفاءة في المعايير
ووضع خطط لتطبيق اإلجراءات األكاديمية.
انشاء ادارة موارد بشرية على أسس حديثة
انشاء نظام تقييم أداء الموظفين
ربط التقييم مع التدريب والتطوير
انشاء وحدة لتعزيز االنتماء لمنتسبي الجامعة

 مكتب ضمان الجودة ادارة الموارد البشرية مركز التطوير االكاديمي الرئيس -مدير الموارد البشرية

 الرئيس لجنة النزاهة المؤسسيةمراجعة جميع سياسات الجامعة ومقارنتها بالقيم
الجوهرية للجامعة
وضع خطط لكافة األقسام والنشاطات
تطوير نظام فعال لمتابعة األداء ()BSC
إنشاء مكتب للتخطيط اإلستراتيجي والمتابعة.
وضع خطط لكافة النشاطات (التخطيط االستراتيجي
 البحث العلمي البرامج االكاديمية الخدمات الطالبية المصادر المالية المصادر المادية خدمة المجتمع ضمان الجودة -خطط الوحدات

-

لجان رئيسة
وفرعية

سنويا

مكاتب
وتجهيزات

تعيينات جديدة
 3موظفين

سنويا

-

سنويا

 5أعضاء في
لجنة النزاهة

سنويا

_

-

-

تشكيل فريق من مجموعة من الحكماء لتعزيز
النزاهة والشفافية والقيم الجوهرية في الجامعة.

فع مؤشر الشفافية المؤس ية للجامعة
تلا (*) نقاط بن اية سن اا الخطة

فع مؤشر القيم الج هرية للجامعة
تلا (*) نقاط بن اية سن اا الخطة
تحقيق ن بة  %100من مؤشراا
أدا الخطط

رئيس الجامعة.
مجلس االمناء.
مكتب ضمان الجوده
لجنة متخصصة

مساعد الرئيس
للشؤون
االدارية
والمالية

من بداية
الخطة

-

-

-

_

_

-

 مكتب ضمان الجودة)(BSC
Strategic Planning
Office
 لجنة التخطيطاالستراتيجي
_

_

_

وضع اجراءات تحكم هذه الخطط وتربطها بالتخطيط
المالي

* سيتم بناء مؤشر ) (index 0 – 10خاص لقياس هذه األهداف ،والبدء بقياس أولي كنقطة مرجعية للمقارنة بها مستقبلا.
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 .2البيئة العلمية والموارد
OBJECTIVES

Responsibility

INITIATIVES

االحتياماا
المادية البشرية

المدة الزمنية

.2البيئه العلمية والم ا د
تح ين الحرم الجامعي:
1

تأهيل مرافق الجامعة الحالية لتتناسب مع
دوي االحتياماا الخاصة.

زيادة عدد القاعاا الصفية اإلضافية لتغطية
 2احتياماا الجامعة من االحتياماا الصفية
بن بة %100

وضع خطة لتأهيل مرافق الجامعة الحالية -مكتب االعتماد
المكتب الهندسيلتتناسب مع ذوي اإلحتياجات الخاصة
وتنفيذها
مكتب االعتمادإنشاء مبنى القاعات الصفية الجديد بما
المكتب الهندسييحقق األهداف اإلستراتيجية للجامعة
-عمادة القبول والتسجيل

_
_

_
_

10,000
 5سنوات
400,000
 5سنوات

ت فير مصاد تعلم متط ة:
اشتراك المكتبة بمصد ين تعليميين مديدين
3
ئل سنة.
تحديث أم زة الح اسيب القديمة والتي يزيد
عمرها عن طم سن اا في المختبراا
4
بأطرت حديثة بن بة  %100علا مدت
الخطة.

وضع خطة خاصة بتطوير مصادر التعليم
بالتنسيق بين الكليات والمكتبة

المكتبة

_

_

_

_

مركز الحاسوب
والمعلومات والسيطرة

200,000
 5سنوات
750,000
 5سنوات

تعزيز دو تكن ل ميا المعل ماا واالتصاالا في الجامعة:
5

تح يل  % 10من الم اد الد اسية التأسي ية تفعيل دور مركز التعلم اإللكتروني فيما
يتعلق بتطوير المواد الدراسية الكترونيا .
في الجامعة تلا م اد مط ة تلكترونيا ً علا
تخصيص مكافآت تمنح لكل مادة علمية
مدت الخطة.
محوسبة تم إنشاءها.

تح يل  % 90من الم اد الد اسية في
 6الجامعة تلا م اد محملة تلكترونيا ً علا مدت
الخطة.
تح يل  % 60من (مراسالا) الجامعة تلا
" 7ال و قية" ( )Paperlessعلا مدت
الخطة.

 الكليات مركز التعليمااللكتروني

 الكلياتتدريب أعضاء هيئة التدريس في الجامعة  -مركز التعليم
االلكتروني
 مركز الحاسوبتوفير أجهزة وأنظمة حديثة ،حوسبة
 مكتب ضمان الجودةالنماذج  ،وتدريب الموظفين (عطاء
 الديوانبرنامج حاسوبي)

_

_
 5سنوات

_

_

_

_

 5سنوات
20,000
 5سنوات

تطبيق متطلباا ال المة العامة في ئافة مرافق الجامعة:
ترئيب أنظمة ال المة العامة لمرافق الجامعة
 8بن بة  %100ح ب متطلباا الدفاع المدني
علا مدت الخطة.

إنشاء إدارة السالمة العامة ،ووضع خطة
عمل ،تدريب الموظفين ،توفير كافة
متطلبات السالمة .

 لجنة السالمه العامهدائرة الخدمات
 مركز تطوير المواردالبشرية

_

_
10,000
 5سنوات
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 .2تابع البيئة العلمية والموارد
OBJECTIVES

INITIATIVES

Responsibility

االحتياماا
البشرية
المادية

المدة الزمنية

المصاد المالية:
1

زيادة التدفقاا النقدية بن بة %25

2

تخفيغ الذمم الخاصة بالطلبة بن بة
%10

3

االستغالل االمثل لم ا د الجامعة برفع
الكفا ة في ادا ة االستثما اا داطل
الحرم الجامعي بن بة %5

4

ايجاد طرق بديلة في تخفيغ النفقاا
بن بة %5

اعداد خطة لتطوير التدفقات النقدية مع
زيادة عدد الطلبة
اعادة النظر في السياسات الخاصة
بتحصيل الرسوم للطلبة الموجودين على
مقاعد الدراسة او الذين تركوا الجامعة
(تخرجوا او انقطعوا)
عمل نظام تاجير للمحالت ,اعادة النظر
في نظام تأجير السكن الداخلي ,تطوير
الدورات التى تطرح في مركز التعليم
المستمر
الطاقة البديلة (لتخفيض فاتورة الكهرباء),
ربط االنظمة الخدمية في كل الجامعة
لتقديم خدمة أفضل وأسرع ,تدريب
الموظفين على احدث المستجدات لمواكبة
التطور التكنولوجي

الدائرة المالية

-

-

 5سنوات

-

-

 5سنوات

-

-

 5سنوات

-

-

 5سنوات
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 .3البيئة الثقافية
OBJECTIVES

INITIATIVES

Responsibility

االحتياماا
البشرية
المادية

المدة الزمنية

 .3البيئة الثقافية:
1

زيادة الناتج اإلبداعي للطلبة
بعدد  20حالة تبداع علا مدت
سن اا الخطة.

اعداد مسابقة سنوية من قبل االقسام
لتحفيز التفكير االبداعي لدى الطلبة
وضع نظام حوافز للمشاركات
اإلبداعية للطلبة
ترويج المسابقات

2

زيادة الناتج اإلبداعي لألساتذة
بن بة  %5ئل عام علا مدت
الخطة.

جائزة جامعة البترا لإلنتاج الثقافي
لعضو هيئة التدريس

3

فع مؤشر الح ا للطلبة في
الجامعة تلا (*) علا مدت
الخطة.

تنفيذ  4جلسات حوارية او ندوات
سنويا في مواضيع مختلفة بمشاركة
أعضاء هيئة التدريس والطلبة
والترويج لها.
وعقد لقاءات دورية بين رؤساء
االقسام والطلبة لمناقشة قضاياهم
ومالحظاتهم حول العملية التعليمية
والخدمية في الجامعة والترويج لها.

دروع للفائزين أعضاء لجان  -فاعلية ()2
 الكلياتً
سنويا لكل سنة
التحكيم
 عمادة شؤون الطلبة قاعات لتنفيذمقترح (تشكيل لجنة الفاعلية وحفل لجان فرعية واحدة لإلنتاج
تنظيميه (على األدبي وواحدة
تحكيم لإلنتاج األدبي ،اعالن النتائج
لإلنتاج الفني)
ولجنة تحكيم لإلنتاج وتوزيع الجوائز االقل 5
اشخاص لكل  -تنفيذ -2014
الفني)
2018
فاعلية)
دروع وشهادات أعضاء هيئة
التدريس
تقدير وحفل
التخريج

 لمدة  6شهورمن عام 2014
لوضع معايير
الجائزة وتشكيل
لجنة تحكيم سنوي
 تنفيذ -20142018

 رؤساءاألقسام
 وأعضاءالهيئة
التدريسية
 مركزالحاسوب
والمعلومات
والسيطرة

 سنوي :لقاء كلفصل عن العملية
التعليمية.
  4لقاءاتحوارية في
مواضيع مختلفة
تهم الطالب
الجامعي.

الرئيس

عمادة شؤون الطلبة
بالتعاون مع االقسام
والكليات المختلفة

قاعات للقاءات
مسرح الجامعة

* سيتم بناء مؤشر ) (index 0 – 10خاص لقياس هذه األهداف ،والبدء بقياس أولي كنقطة مرجعية للمقارنة بها مستقبلا.
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 .3تابع البيئة الثقافية
OBJECTIVES

INITIATIVES

Responsibility

تعزيز برامج اجتماعات ولقاءات العمداء
ورؤساء وأعضاء هيئة التدريس لتعزيز حرية
التعبير والحوار.
وضع خطة لتطوير وتفعيل وتعزيز دور
عمادة شؤون الطلبة
الجمعيات الطالبية في الجامعة.
وضع برنامج إلشراك الطالب والجمعيات
الطالبية ومجلس الطلبة في حل المشكالت
عمادة شؤون الطلبة
الطالبية ومواجهة التحديات التي تواجه
الطلبة.
(الترويج للبرنامج)
انشاء منتديات إلكترونية في مواضيع مختلفة
(سياسية ،اجتماعية ،واقتصادية)

4

فع مؤشر حرية التعبير لألساتذة في
الجامعة تلا (*) علا مدت الخطة.

5

فع مؤشر حرية التعبير للطالب في
الجامعة تلا (*) علا مدت الخطة.

6

فع مؤشر الح ا لألساتذة في
الجامعة علا مدت الخطة.

االستمرار بتنفيذ برنامج حوار البترا
(الدعاية واإلعالم)

7

زيادة عدد الفعالياا الثقافية التي
يديرها وينظم ا الطلبة الا  25فعالية
علا االقل علا مدت الخطة

8

زيادة عدد الطلبة الذين ط وا
م ا ات م الم سيقية واألدبية والفن ن
االدائية الا  50طالب سن يا

وضع خطة تنفيذ الفعاليات الثقافية التي يديرها  -الكليات
الطلبة :مثل لقاء مع ضيف وغيرها بالتعاون
 عمادة شؤون الطلبةمع عمادة شؤون الطلبة وربطها بالتخطيط
المالي
 مجالس الطلبة(ترويج الفعاليات)
 العالقات العامةإعداد مسابقات سنوية في مجاالت الفنون
المختلفة ()Petra Got Talent
عمادة شؤون الطلبة

الرئيس

االحتياماا
البشرية
المادية

قاعات للقاءات أعضاء الهيئة لقاء سنوي
التدريسية
نادي الجامعة
القاعات

-

الصحافة واإلعالم

 لجنة حوار البترا -العالقات العامة

(الدعاية اإلعالم)

* سيتم بناء مؤشر ) (index 0 – 10خاص لقياس هذه األهداف ،والبدء بقياس أولي كنقطة مرجعية للمقارنة بها مستقبلا.

المدة الزمنية

 دروع منالجامعة
 قاعات قاعات -دروع

عمادة شؤون اول  6اشهر من
عام 2014
الطلبة
سنوي على مدار
 عمادةشؤون الطلبة الخطة -2014
2018
 العالقاتالعامة
 إنشاء منتديات الصحافةواإلعالم ،الكترونية في
مجاالت مختلفة
 مركز2014
الحاسوب
والمعلومات - ،التنفيذ -2015
2018
 اعضاءالمنتديات
 لجنة حوار 2018-2014البترا
 العالقاتالعامة
 وضع خطةالعالقات
العامة
وتنقيحها واعتمادها
 6( 2014شهور)
 التنفيذ -20152018

 يافطات قاعاتالمسرح

 لجنة تنظيماالحتفال
 -لجنة التحكيم

2018-2014
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 .4البيئة االجتماعية
INITIATIVES

OBJECTIVES

Responsibility

االحتياماا
البشرية
المادية

المدة
الزمنية

 .4البيئة االمتماعية :تكامل مجتمع الجامعة امتماعيا:
الت اصل االمتماعي:

فع مؤشر الت اصل االمتماعي بين م ظفي
 1الجامعة (تدا يين وأئاديميين) تلا (*) علا
مدت سن اا الخطة.

 2فع مؤشر الت اصل االمتماعي بين طلبة
الجامعة تلا (*) علا مدت سن اا الخطة

فع مؤشر الت اصل االمتماعي بين الطلبة
 3وم ظفي الجامعة (تدا يين وأئاديميين) تلا
(*) علا مدت سن اا الخطة

وضع خطة سنوية للنشاطات اإلجتماعية
المشتركة على مستوى الجامعة والكليات
(إفطار في بداية كل فصل لجميع منتسبي
الكلية) (رحلة سنوية لمنتسبي الكلية (موظفين
وأعضاء هيئة تدريس)( .دعوة إفطار لمنتسبي
الجامعة مع إدارة الجامعة) فصلي.
(معارض لنشاطات فنية وأكاديمية (ألعضاء
هيئة التدريس).
(مبادرات رياضية) بين الموظفين (إداريين
وهيئة تدريسية).
 تفعيل دور اللجان الطالبية في مجال النشاطاالجتماعي.
 يوم الكلية (المهرجان السنوي) أسبوع الجاليات مهرجات مسابقات معرفة عامة بين فرقالكليات.
 أسبوع المبادراتوضع خطة سنوية للنشاطات االجتماعية التي
يشارك بها الموظفين والطلبة على مستوى
الجامعة ،وربطها بالتخطيط المالي.
(حفل سنوي لمواهب وإبداعات أعضاء هيئة
التدريس والكلية).
مباريات رياضية بين الموظفين (هيئة تدريسية
وإداريين) والطلبة

 الكليات الشؤون االدارية -نادي الجامعة

 قاعات دروع -باصات

 قاعات اللجان الطالبيةعمادة شؤون الطلبة  -دروع،وجوائز
 باصات عمادة شؤونالطلبة

لجنة إدارة
نشاط على
مستوى الجامعة
مع لجان فرعية
في كل كلية
لتنظيم لجان
التحكيم

 عمادة شؤونالطلبة
مجالس الطلبة

قاعات
 لجنة في كلالكلياتعمادة شؤون الطلبة دروع وجوائز كلية مجالس الطلبةعمادة
 -مجالس الطلبة

االنتما المكاني:

 4فع مؤشر االنتما لألساتذة في الجامعة تلا
(*) علا مدت الخطة.

 إنشاء وحدة مختصة لتعزيز انتماءالمنتسبين للجامعة وتفعيل نظام الحوافز.
 تشكيل لجنة استشارية لمساعدة أعضاءالهيئة التدريسية في إجراءات طلبات
الترقية .
 معارض للنشاطات الفنية واألكاديميةألعضاء هيئة التدريس (مثال معرض
لوحات فنية ،حفل توقيع كتاب للنتاج الفني
على مستوى الجامعة).

 الرئيس فريق عمل منالشؤون اإلدارية
والمالية
 والعالقاتنادي الجامعة

* سيتم بناء مؤشر ) (index 0 – 10خاص لقياس هذه األهداف ،والبدء بقياس أولي كنقطة مرجعية للمقارنة بها مستقبلا.

ال يوجد
 موظفينال يوجد
الشؤون اإلدارية
والمالية
قاعات
معارض
 مكتب نائبدروع  /تكريم الرئيس
 /إعالن
 لجنة البحثالعلمي في الكلية
شؤون موظفين
(إدارية ومالية).

سنويا ً

سنويا ً

سنويا ً

سنويا ً
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 .4البيئة االجتماعية

OBJECTIVES
5

INITIATIVES

فع مؤشر االنتما للم ظفين في  -مباريات رياضية بين
(إداريين وهيئة تدريسية).
الجامعة تلا (*) علا مدت الخطة.

Responsibility

الموظفين  −ادارة الموارد
البشرية

 إنشاء حضانة أطفال (حسب شروط  −العل م الترب يةقانون العمل) – تلحق إداريا ً بالعلوم
التربوية

االحتياماا
البشرية
المادية
لإلنشاء

المدة الزمنية
 5سنوات

مديرة
م ظفة

* سيتم بناء مؤشر ) (index 0 – 10خاص لقياس هذه األهداف ،والبدء بقياس أولي كنقطة مرجعية للمقارنة بها مستقبلا.
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 .5جودة التعليم
OBJECTIVES

INITIATIVES

Responsi
bility

االحتياماا
البشرية
المادية

المدة الزمنية

 .5م دة التعليم:

1

 .1تحديد التخصص من قبل الكلية ومعرفة مدى
تطابقه مع إحدى معايير االعتماد العالمية
أ – مخاطبة الكليات لتحديد ما هو التخصص وما
هو معيار االعتماد (الجهة المانحة)
ب– تشكيل لجنة على مستوى الكلية تتولى التحضير
والتنفيذ للمهمة.
ج  -طلب سيناريوهات من الكليات مع تحديد
اعتماد تخص واحد علا
* الكليات
المتطلبات العينية والمالية والزمنية
األقل من ئل ئلية من قبل
د – إمكانية االستعانة بجهات استشارية خارجية في * مكتب ضمان
المؤس اا العالمية المعنية
الجودة
حال عدم توفر الخبرات والدراية الكافية في
علا مدت الخطة.
الكليات واألقسام المعنية
 .2تشكيل لجنة على مستوى الجامعة لمناقشة وإقرار
توصيات الكليات.
إقرار التوجه واعتماده على مستوى الرئاسة ,مع
تحديد ترتيب التخصصات على مدى السنوات
القادمة.
 .3السير قدما بتنفيذ تحقيق معيار االعتماد

قاعات
للقاءات
مسرح
الجامعة

* لجان على
مستوى
الجامعة
والكليات
واألقسام
*جهات
 سنة :المبادرة  1و 2استشارية عند
  4سنوات :المبادرة 3الحاجة
ويتم التنفيذ من قبل
*عمداء الكليات
الكليات
ورؤساء
االقسام
المعنيين
*أعضاء الهيئة
التدريسية
المكلفين
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 .5تابع جودة التعليم
OBJECTIVES

2

INITIATIVES

 تفعيل دور مكتب الخريجين في رصد احتياجات
السوق واالستفادة من خبرات الخريجين وقياس
رضي أصحاب العمل عن أداء الخريجين وعقد
االتفاقيات مع شركات التوظيف
 الطلب من مكتب شؤون الخريجين تزويد المعنيين
بالبيانات الخاصة بالخريجين متضمنة نسبة
العاملين في كل تخصص والنسبة المئوية للعاملين
من إجمالي الخريجين .وطلبة الدراسات العليا.
 إعداد دراسة وإحصائية تفصيلية عن ما ورد من
بيانات من قبل مكتب شؤون الخريجين.
واستخالص نتائج وتوصيات من خالل ما يرد من
المشغلين والطلبة.
 وضع إإستراتيجية (خطة تنفيذية استناداً إلى نتائج
الدراسة) واتخاذ القرار الخاص بها.
 عقد اتفاقيات مع شركات التشغيل المرموقة
زيادة ن بة تشغيل
باإلضافة إلى التعاقد مع الشركات المرموقة.
الخريجين في س ق العمل  تزويد شركات التشغيل بإمكانية الولوج إلى قاعدة
بيانات الخريجين لتمكينها من توظيف خريجي
و  /أو التحاق م ببرنامج
الجامعة.
د اساا عليا في أول سنة
بعد التخرج بن بة   %10عقد ورشات تنويرية من قبل الكليات لتوضيح
أهمية اإلتحاف ببرامج الدراسات العليا.
 تفعيل دور مركز التعليم المستمر لعقد دورات
تأهيلية متخصصة للطلبة الخريجين تتوافق مع
طلبات السوق.
 تعديل الخطط.
 تفعيل دور اليوم الوظيفي من خالل استقطاب
الشركات المخصصة والمتطابقة مع تخصصات
الجامعة.
 التدريب الميداني (عملي) مع شركات مرموقة.
 مشاريع التخرج تطبيقية وذات فائدة ومبتكرة.
 حث الطلبة (المتميزين والمتفوقين) وتحفيزهم على
استكمال الدراسات العليا.
 الوصول إلى الخريجين أنفسهم لتزويد الجامعة
بتغذية راجعة فيما يخص تضمين أو حذف
المساقات لتتواكب مع متطلبات السوق.

Responsibility

* الكليات
* عمادة شؤون
الطلبة :مكتب
الخريجين
* لجان محددة
المهام
* مركز التعليم
المستمر

االحتياماا
البشرية
المادية

 زياراتميدانية
قاعات -للقاءات

المدة الزمنية

 تشغيل الطلبة
 العمداء
 سنة  :للدراسة رؤساء األقسام
والتحليل وإجراء
 أعضاء الهيئة
الدراسات
التدريسية
  4سنوات:المكلفين
للتنفيذ
 مدير مركز
التعليم المستمر

12

 .5تابع جودة التعليم
OBJECTIVES

فع ن بة الطلبة
المتميزين أئاديميا ً
( 3مقب لين وطريجين)
في الجامعة بن بة
%5

INITIATIVES

Responsibility



االستمرار بمنح التفوق الخاصة بالطلبة المقبولين وبالطلبة
المنتظمين المتفوقين.
دراسة أوضاع الطلبة المنتقلين من حيث وضعهم وأدائهم
 عمادة القبولاألكاديمي.
والتسجيل.
وضع تعليمات منح للطلبة المنتقلين من جامعات أخرى
 الكليات.بعد تحليل أوضاع المتنقلين الحاليين.
تحفيز الطلبة المتوقع تميزهم بدأً من السنوات األولى.
اإلرشاد األكاديمي ,ربط كل طلب بمرشد أكاديمي.



تشكيل لجنة لمراجعة نظام التقييم لألكاديميين ومراجعة الو
صوف الوظيفية ،واقتراح واعتماد نظام تقييم جديد.
استقطاب أعضاء هيئة تدريسية مميزين
تقليل األعباء  /عدم إرهاق أعضاء الهيئة التدريسية بأعباء
تدريسية إضافية.
تحديد أسس االستقطاب (معايير واضحة لالستناد إليها
عند التعيين).
المحافظة على الكفاءات الوظيفية والمهنية واألكاديمية
المتوافرة في الجامعة استناداً إلى معايير واضحة،
باإلضافة إلى خطة االبتعاث لجامعات مرموقة لسد النقص
ألعضاء هيئة التدريس ،ونظراً للتوسعات وإنشاء
تخصصات جديدة وااللتزام بمعايير االعتماد التي تطبقها
هيئة االعتماد.
تطوير المعرفة التقنية والمهنية للمدرسين من خالل ابتعاثهم
في دورات علمية خارج الجامعة والمشاركة في لجان
التحكيم والمؤتمرات.
وضع نظام تقييم أداء األكاديميين وربطه مع التدريب
والتطوير وربطه بنظام مكافآت وحوافز يستند إلى األداء.















زيادة م ت ت أدا
4
األئاديميين بن بة
%10





 المجالسالمعنية.
 اللجانالمكلفة.
 الكليات. مكتبالجودة.
 مكتبالرئيس

االحتياماا
البشرية
المادية

 قاعاتللقاءات
 مسرحالجامعة

المدة الزمنية

 سنة واحدة: العمداء ورؤساء
لتقييم الوضع
األقسام وأعضاء
الهيئة التدريسية وإجراء
الدراسات
المكلفين.
 عمادة القبول
وتحليل البيانات
والتسجيل
وبحث األثر
الجامعة
 مجلسا
المالي وإقرار
والعمداء
التعليمات.
 اللجان المكلفة
 4 -سنوات :تنفيذ

 سنة واحدة :لتقييم الوضع
 العمداء ورؤساء
وإجراء
األقسام.
الدراسات وتحليل
 مجلسا الجامعة
البيانات وبحث
قاعات للقاءات
والعمداء
األثر المالي
 اللجان المكلفة
وإقرار
 الموارد البشرية
التعليمات.
 4 -سنوات :تنفيذ
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 .6بناء الكفاءات
INITIATIVES

OBJECTIVES

االحتياماا
البشرية
المادية

Responsibility

المدة الزمنية

 .6بنا الكفا اا:
1

زيادة عدد مشا يع الطلبة  -إنشاء مراكز ابداع وحواضن لجميع

الريادية

للتنفيذ الكليات.

القابلة

ويمكن نقل ا لل

الكليات

 60م + 2تجهيزات
_____________
كلفة تشغيلية_____________
 -دروع وشهادات

ق بمعدل  -تخصيص جوائز عينية للمشاريع
المتفوقة.

مشروع واحد لكل ق م
سن يا ً.

2

زيادة عدد األعمال العلمية  -وضع نظام حوافز لتطوير البحث
المنش ة لتصل تلا بحث العلمي واإلبداع .

لكل عا هيئة تد ي

**

-مركز ابداع مساحة اعضاء الهيئة مرة واحدة

 -عمادة البحث العلمي  -جائزة الباحث

التدريسية

____________
سنوية
____________
سنوية
 -عمادة

 -مركز التطوير

المتميز

البحث

 -تدريب اعضاء هيئة التدريس على

األكاديمي

 -منحة بحث صيفية

العلمي

اساليب البحث العلمي وكتابة التقارير

 -مكتب التمويل

 -اقامة وسفر لحضور  -اعضاء

والتقدم بمشاريع االبحاث الدولية

الخارجي

وصناديق البحث العلمي المختلفة.

المؤتمرات

الهيئة

 -مؤتمرات دولية في

التدريسية

سنويا ً على

مدار

الخطة اإلستراتيجية

الجامعة
 مكافئات للنشربالمجالت المفهرسة
ونشر الكتب العلمية .
 دورات متخصصة** تصرف من موازنة الجامعة التقديرية سنويا ا من بند البحث العلمي  %3( %5للبحث العلمي %2 ،لإليفاد)
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 .6تابع بناء الكفاءات
OBJECTIVES

3

INITIATIVES

Responsibility

المادية

البشرية

زيادة ن بة استقطاب اعاا إقرار وتفعيل برامج استقطاب ألعضاء  -الرئيس
دوي الهيئة التدريسية بالتزامن مع الترويج  -ادارة الموارد
هيئة تد ي ية من
البشرية
الكفا اا العالية بن بة  %100الممنهج النجازات الجامعة وتميزها

عالوة استقطاب
بقيمة 400
بالشهر لعشرة
اعضاء هيئة
تدريسية بالسنة

موظف واحد

زيادة ن بة تطبيق نظام التقييم إنشاء وحدة تقييم مركزية لتقييم أعضاء  -إدارة الموارد
البشرية
علا اعاا ال يئة التد ي ية الهيئة التدريسية والعاملين
 مكتب ضمانوالعاملين لتصل الا %100
الجودة

عدد ( )2من  -مدة انشاء
موظفي مكتب المشروع4 :
انشاء نظام تقييم
أشهر.
الجودة
مركزي محوسب
 لتنفيذ-2015 :والشؤون
2018
اإلدارية
التنفيذ -2015
 رؤساء2018
األقسام
 والعمداء وأعضاءلجنة الخطط

علا مدت سن اا الخطة.

4

5

زيادة ن بة المحت ت العملي
والتطبيقي بما في دلك مشا يع
التخرج والتد يب الميداني
والدو اا العملية بن بة ال تقل
عن  %10من م اد التخص
في الخطة الد اسية وتلزام ئافة
البرامج بذلك

 مراجعة الخطة الدراسية وتحديد الموادالعملية التطبيقية.
 عقد دورات تدريبية على مستوى الكلياتوتشجيع الطلبه للحصول على الشهادات
العالمية المهنية .
 تشجيع الطلبه على االشتراك بدوراتعملية والحصول على شهادات مهنية
واحتسابها كنسبة من ساعات التدريب.

الكليات

عدد من م اد الخطة مراجعة الخطة الدراسية وتحديد مواد  -الكليات
تخصي
التي ت اعد الطالب علا تح ين التخصص التي تتضمن المهارات الناعمه - .لجنة البرامج
األكاديمية
الم ا اا الناعمة مثل المحادثة
6

االحتياجات

المدة الزمنية

والخطاب والكتابة باللغتين
العربية واالنجليزية  -تصنيف
علا األقل  3م اد في الخطة من
ئل تخص .

-

رؤساءاألقسام
 والعمداء وأعضاءلجنة الخطط

سنويا على مدار
الخطة
اإلستراتيجية

التنفيذ2015:
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 .6تابع بناء الكفاءات
OBJECTIVES

7

8

9

INITIATIVES

زيادة عدد المنتدياا  /الن ادي تأسيس منتديات ونوادي علمية وودعمها
الطالبية ماديا و معنويا.
واألدبية
العلمية

المدع مة من الجامعة لتصل
تلا واحد علا األقل لكل ئلية.
تنشا شرائة واحدة علا األقل
مع مؤس اا المجتمع المحلي
لكل ق م سن يا ً.
ئل م ظف ما يعادل
حا
( )20ساعة/الفصل من الدو اا
المتخصصة
والتد يباا
بائت اب الم ا اا ال ظيفية

Responsibility

الكليات واألقسام

وضع خطة لبناء شراكات مع مؤسسات
المجتمع المحلي.
الكليات واألقسام
وضع خطة تدريب لمنتسبي الجامعة تأخذ -ادارة الموارد
البشرية
بعين االعتبار هذا الهدف.
 مركز التطويراالكاديمي

االحتياجات
المادية

البشرية

 دعم مادي مراكز خاصةبالكليات
للمنتديات

طلبة وأعضاءهيئة تدريسية

لقاء فصلي
للشركاء

عقد دورتين
بالفصل الواحد

المدة الزمنية
سنوي بمقدار
 800دينار للمنتدى
الواحد

اعضاء الهيئة سنوي وعلى مدار
الخطة االستراتيجية
التدريسية
سنوي وعلى مدار
شخص
متخصص من الخطة االستراتيجية
مركز التطوير
األكاديمي

16

 .7البحث العلمي
OBJECTIVES

INITIATIVES

Responsibility

االحتياماا
البشرية
المادية

المدة الزمنية

 .7البحث العلمي والتعاون الخا مي:
1

2

3

4

اإلنفاق علا البحث العلمي واالبتعاث في إعداد خطة للبحث العلمي وربطها عمادة البحث
العلمي
بالموازنة.
الجامعة بن بة  %5من الم ازنة* .

تقديم مشروع بحثي واحد علا األقل (أو إنشاء وحدة تابعة لعمادة البحث العلمي عمادة البحث
مشا يع مشترئة) للحص ل علا تم يل لمساعدة الباحثين على الحصول على العلمي
تمويل من جهات خارجية
من م ة طا مية لكل ئلية

زيادة مخرماا البحث العلمي بن بة  %25انشاء مراكز تقنية وبحثية وتشكيل  -الرئيس
مجموعات بحثية داخل الكلية وعلى  -الكليات
علا مدت سن اا الخطة
مستوى الجامعة.
حص ل مشروع واحد علا االقل علا اطالق حملة للحصول على منح
تم يل طا مي ،من مجم ع المشا يع التي ومساعدات بحثية خارجية

-

اعضاء الهيئة
التدريسية في
مختلف كليات
الجامعة

سنوياً

-

تم انشاء وحدة
لمساعدة
الباحثين
برئاسة د.علي
المقوسي

سنوياً

-

اعضاء هيئة
التدريس

-

على 25,000
مدى سنوات
الخطة

سنوياً

تقدمت بطلب التم يل
5

6

زيادة عدد الفعالياا العلمية (من مؤتمراا إنشاء جمعيات أكاديمية وعلمية وربطها مكتب التمويل
الخارجي
ولقا اا  )...علا م ت ت الجامعة لتصل بالجمعيات العالمية المعروفة.

تلا طم ة فعالياا سن يا ً
زيادة عدد اإلتفاقياا الدولية المفعلة بين وضع خطة للتعاون الدولي وربطها مساعد الرئيس
للعالقات الدولية
بالتخطيط المالي لتفعيل االتفاقيات .
الجامعة ومامعاا طا مية

كليات الجامعة
دروع
وشهادات كافة
تقدير
-

تم تعيين
د.بسام حداد
لمتابعة
االتفاقيات

سنوي

سنوياً

* تصرف من موازنة الجامعة التقديرية سنويا ا من بند البحث العلمي  %3( %5للبحث العلمي %2 ،لإليفاد)

17

 .8خدمة المجتمع المحلي
OBJECTIVES

INITIATIVES

Respon
sibility

االحتياماا
البشرية
المادية

المدة
الزمنية

 .8طدمة المجتمع المحلي:
1

ت ميه ن بة  %20من مشا يع الطلبة طالل
د است م لخدمة المجتمع سن يا ً.

2

زيادة عدد الخدماا الم م ة من الجامعة
للمجتمع المحلي في المجاالا المختلفة
بن بة  %5سن يا

3

زيادة تنفاق الجامعة علا نشاطاا طدمة
المجتمع المحلي بن بة  %10ط ل مدة
الخطة

4

زيادة عدد الخدماا االستشا ية المقدمة من
الجامعة للمجتمع في المجاالا المختلفة تلا
50

إصدار قرار من مجلس العمداء بهذا الشأن .

 الكليات مكتبخدمة
المجتمع

_

إعداد خطة سنوية لفعاليات خدمة المجتمع مكتب خدمة مرافق
الجامعة
بمشاركة أعضاء الهيئة التدريسية والطلبة .المجتمع
إيجاد نظام لتنظيم عملية خدمة المجتمع
والحتساب ساعات الخدمة للطلبة والهيئة
التدريسية.
_
 الدائرةالمالية
ربط التخطيط لخدمة المجتمع بالتخطيط المالي  -مكتب
خدمة
المجتمع
_
الرئيس
إنشاء مركز لإلستشارات والتدريب لخدمة
المجتمع المحلي.

 أعضاءالهيئة
التدريسية

سنوية

الطالبأعضاءالهيئة
التدريسية

سنوية

الطالب_
سنوية

_
سنوية
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