الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة

الخطط االجرائية
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط االستراتيجي والحوكمة.

الهدف االستراتيجي :تحسين وتفعيل دور التخطيط االستراتيجي في الجامعة والوحدات األكاديمية واإلدارية.
االستراتيجيات
 إعداد الخطةاالستراتيجية للجامعة

اإلج ار ات التنفيذية
 تشكككيل لجنككة للتخطككيطاالسككككككككتراتيجي علكككككككك
مستوى الجامعة.

 تحديكككد رؤيكككة ورسكككالةالجامعككككككككة والغايككككككككات
االسكككتراتيجية للجامعكككة

بصكككورش تشكككاركية فكككي

ضو تحليل الواقع.

 تشكيل فرق عمكل لككلمحككككور أو ايككككة مككككن

الخطة االستراتيجية.

 -إعداد الخطط االجرائية

جهة التنفيذ
 رئيس الجامعة. -نواب الرئيس

 مركككككككككككز التطككككككككككويراألككككككاديمي وضككككككبط

الكلفة
 0111دينار

البرنامج الزمني
شهر  - 0شهر 5102 / 7

مؤشرات االدا
 -إنجاز الخطة.

 االستراتيجية بصورتهاالنهائية.

الجودش.

 اللجنة المشكلة. مجلس العمدا . -فرق العمل.

 جميككع االط كراف ذاتالعالقككككككككة بالخطككككككككة

االستراتيجية.

من قبل الفرق.

 إقكرار الخطكة بصكورتهااالولية.

 إقكرار الخطكة بصكورتهاالنهائية ونشرها.

 متابعكككة تنفيكككذ الخطكككةوتطويرها.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات
 إعداد الخططاالستراتيجية للوحدات
األكاديمية في
الجامعة.

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
 اطككككككككككككالع الكليككككككككككككاتواالقسكككككا األكاديميكككككة

علكككككككككككككككك الخطككككككككككككككككة
االستراتيجية للجامعة.

 إعككككككككككككككككداد خطككككككككككككككككطاسككككككتراتيجية للكليككككككات

جهة التنفيذ
-

نواب الرئيس.

 -عمدا الكليات

الكلفة

البرنامج الزمني
شهر  - 01شهر 05

5102/

 -مركككككككككككز التطككككككككككوير

مؤشرات االدا
-

إنجاز الخطط.

 االستراتيجية للكلياتواالقسا .

األككككككاديمي وضككككككبط

الجودش

 -اللجان المشكلة.

واالقسكككا بمكككا ينسكككج

مككككككككككككككككككع الخطككككككككككككككككككة
االستراتيجية للجامعة.

 -إعداد الخطط

 -اطكككككككككككالع الوحكككككككككككدات

االستراتيجية للوحدات

اإلداريكككة علككك الخطكككة

اإلدارية في الجامعة.

االستراتيجية للجامعة.

 إعككككككككككككككككداد خطككككككككككككككككطاسككككتراتيجية للوحككككدات
اإلداريككككة بمككككا ينسككككج

مككككككككككككككككككع الخطككككككككككككككككككة
االستراتيجية للجامعة.

 نائكككككككككككب الكككككككككككرئيسللشكككككككؤون الدوليكككككككة
والجودش.

 -مركككككككككككز التطككككككككككوير

شهر  - 01شهر 05

5102/

 -إنجاز الخطط.

 االستراتيجية للوحداتاإلدارية.

األككككككاديمي وضككككككبط

الجودش.

 رؤسكككككككا الوحكككككككداتاالدارية

 اللجان المشكلة.3

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط االستراتيجي والحوكمة.

الهدف االستراتيجي :تحسن الهياكل التنظيمية للجامعة ووحداتها األكاديمية واإلدارية
االستراتيجيات
 تطوير الهيكلالتنظيمي للجامعة.

اإلج ار ات التنفيذية
 تشكككيل لجنككة لمراجعككةالهيككككككككككل التنظيمكككككككككي

للجامعكككككككككككة وت كككككككككككدي
توصيات لتطويره.

 مناقشكككككككككة توصكككككككككياتاللجنة من قبل مجلس

جهة التنفيذ
 نائكككككككككككب الكككككككككككرئيسللشككككككؤون اإلداريككككككة
والمالية.

البرنامج الزمني

الكلفة

شهر  - 8شهر / 05

5102

 -اللجنة المشكلة.

مؤشرات االدا
 إحداث تغييرات فعالةفي الهيكل التنظيمي

للجامعة.

 -مجلس العمدا .

العمدا .

 إقكككرار التعكككديالت علكككالهيككككككككككل التنظيمكككككككككي

 تطوير الهياكلالتنظيمية للوحدات
األكاديمية.

للجامعة.

 تشكككيل لجنككة لمراجعككةالهيككككككككككل التنظيمكككككككككي

للوحكككككدات األكاديميكككككة

-

نائككككككككككب الككككككككككرئيس

للشككككككؤون اإلداريككككككة
والمالية.

وت ككككككككككدي توصككككككككككيات

 -نائكككككككككككب الكككككككككككرئيس

 -مناقشكككككككككة توصكككككككككيات

 -نائكككككككككككب الكككككككككككرئيس

لتطويره.

اللجنة من قبل مجلس

العمدا .

 -إقكككرار التعكككديالت علككك

 -إحداث تغييرات فعالة

شهر  – 5102 / 05شهر 5

في الهيكل التنظيمي

5102 /

للوحدات األكاديمية.

للكليات االنسانية.

للكليات العلمية.

 اللجنة المشكلة. -مجلس العمدا .

4

جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

الهيككككككككككل التنظيمكككككككككي

للوحدات األكاديمية.
 تطوير الهياكلالتنظيمية للوحدات
اإلدارية.

 تشكككيل لجنككة لمراجعككةالهيككككككككككل التنظيمكككككككككي

للوحكككككككككدات اإلداريكككككككككة

وت ككككككككككدي توصككككككككككيات

لتطويره.

 -مناقشكككككككككة توصكككككككككيات

 نائكككككككككككب الكككككككككككرئيسللشككككككؤون اإلداريككككككة
والمالية.

شهر  – 5102 / 05شهر 5
5102 /

 إحداث تغييرات فعالةفي الهيكل التنظيمي

للوحدات اإلدارية.

 اللجنة المشكلة. -مجلس العمدا .

اللجنة من قبل مجلس

العمدا .

 -إقكككرار التعكككديالت علككك

الهيككككككككككل التنظيمكككككككككي

للوحدات اإلدارية.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط االستراتيجي والحوكمة.
الهدف االستراتيجي :بنا وتطوير نظا إلدارش المعلومات في الجامعة
االستراتيجيات
-

تطوير نظا إلدارش
المعلومات األكاديمية
في الجامعة.

اإلج ار ات التنفيذية
 تشككككيل لجنكككة لتطكككويرنظكا إلدارش المعلومكات

جهة التنفيذ
 -رئيس الجامعة.

 -نكككككككككككواب الكككككككككككرئيس

األكاديميكككككككككككككة فكككككككككككككي

(للكليكككات اإلنسكككانية

 -البككد بمشككروع أرشككفة

اإلداريكككككككة والماليكككككككة

الجامعة.

المعلومككات األكاديميككة

في الجامعة.

 حوسكككككككككككبة الو كككككككككككائقاألكاديميكككككككككككككة فكككككككككككككي

الجامعة.

والعلميكككة ،والشكككؤون

الكلفة
 01111دينار

البرنامج الزمني
5102 / 7 – 5102/7

مؤشرات االدا
 -إنجاز نظا إدارش

المعلومات األكاديمية

في الجامعة.

والشككككككككؤن الدوليككككككككة

والجودش).

 عمدا الكليات. عميد البحث العلمي رؤسككككككككا األقسككككككككااألكاديمية.

 مركز الحاسوب مركككككككككككز التطككككككككككويراألككككككاديمي وضككككككبط

الجودش.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات
 تطوير نظا إلدارشالمعلومات اإلدارية
في الجامعة.

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
-

تشكككيل لجنككة لتطككوير

نظكا إلدارش المعلومكات
اإلدارية في الجامعة.

 البككد بمشككروع أرشككفةالمعلومككككككات اإلداريككككككة

في الجامعة.

جهة التنفيذ

الكلفة

 نائكككككككككككب الكككككككككككرئيس  21111دينارللشككككككؤون اإلداريككككككة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

شهر  5102 / 01شهر /05

 -إنجاز نظا إلدارش

5102

المالية.

المعلومات اإلدارية

في الجامعة.

 مككككككككككديرو الككككككككككدوائروالوحدات اإلدارية.

 مككككككككككككككدير مركككككككككككككككزالحاسوب

 تطبيق نظا الجودشاإلدارية (االيزو).

 تشككككيل لجنكككة لدراسكككةامكانية تطبيق النظا .

 -طككككككر عطككككككا علكككككك

الشكككركات العاملكككة فكككي

هذا المجال.

 -السككككير فككككي إجكككك ار ات

اعتمكككاد نظكككا الجكككودش

(االيككككككككزو كككككككككإج ار ات
ونماذج).

 رئيس الجامعة نائب الرئيسللشؤون اإلدارية

 01111دينار

شهر  – 5102 /0شهر / 5
5107

 إنجاز نظا االيزو فيالجامعة

والمالية
 -اللجنة المشكلة.

 مركككككككككككز التطككككككككككويراألككككككاديمي وضككككككبط

الجودش

 الكليككككككات واالقسككككككااألكاديمية.

 الوحدات اإلدارية.7

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط االستراتيجي ،والحوكمة.
الهدف االستراتيجي :تعزيز الشفافية ،وتطوير قي المشاركة ،والمسا لة.
االستراتيجيات
 تطوير نظا للشفافيةفي الجامعة.

اإلج ار ات التنفيذية
 تشككككيل لجنكككة للشكككفافيةوالنزاهة في الجامعة.

 إعداد نظا للشفافية فكيالجامعة.

جهة التنفيذ
 -رئيس الجامعة.

 -نائكككككككككككككب الكككككككككككككرئيس

الكلفة
 211دينار

للشككككككككؤون اإلداريككككككككة

البرنامج الزمني
شهر  – 5102/0شهر

5102/2

مؤشرات االدا
إنجاز النظا في الموعد

المحدد.

والمالية

 -اللجنة المشكلة.

 الدائرش ال انونية. مجلس العمدا . مجلس االمنا . تطوير قي المشاركةالجماعية في اتخاذ
ال رار.

 تشككككككيل لجنكككككة لتطكككككويرأسكككلوب صكككناعة واتخكككاذ
ال رار في الجامعة.

 عككرت توصككيات اللجنككةعلكككك مجلككككس العمككككدا

إلقرارها.

 تعمكككي توصكككيات اللجنكككةعل الوحدات األكاديمية

 -رئيس الجامعة.

 نائكككككككككككككب الكككككككككككككرئيسللشككككككككؤون اإلداريككككككككة

 211دينار

شهر  /5102/01شهر 0

5107/

 -مشاركة جميع

االطراف ذات العالقة

باتخاذ ال رار.

والمالية

 -اللجنة المشكلة.

 الدائرش ال انونية. -مجلس العمدا .

واإلدارية لألخذ بها.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

 تطوير نظا للمسا لةاإلدارية في الجامعة.

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
جهة التنفيذ

اإلج ار ات التنفيذية
 تشككككككيل لجنكككككة لتطكككككوير -نظككا للمسككا لة اإلداريككة -
في الجامعة.

 عككككككرت النظككككككا علككككككمجلس العمدا إلقراره.

رئيس الجامعة.
نائب الرئيس

للشؤون اإلدارية والمالية.
-

اللجنة المشكلة.

-

الموارد البشرية.

-

مجلس االمنا .

-

الكلفة
 211دينار

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

شهر  - 5107 / 0شهر 2

إنجاز النظا في الموعد

5107 /

المحدد.

الدائرش ال انونية.
مجلس العمدا .
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط االستراتيجي ،والحوكمة.

الهدف االستراتيجي :تبني نظا فعال لتصنيف الوظائف األكاديمية ،واإلدارية ،في الجامعة.
االستراتيجيات
 تطوير الوصفالوظيفي.

اإلج ار ات التنفيذية
 تشكككيل لجنككة لتطككويرالوصف الوظيفي،

 إعككككككككككككادش توصككككككككككككيفالوظكككككائف األكاديميكككككة

واإلداريككة فككي الجامعككة
(الكليككككككات والعمككككككادات

والكككككككككدوائر واالقسكككككككككا

جهة التنفيذ
 -رئيس الجامعة.

 نائكككككككككككب الكككككككككككرئيسللشككككككؤون اإلداريككككككة
والمالية.

الكلفة
 0111دينار

البرنامج الزمني
شهر  – 5102 / 7شهر

5107/05

مؤشرات االدا
 -إنجاز الوصف

الوظيفي بصورته

الجديدش.

 الموارد البشرية. -مجلس العمدا .

والوحككككككككككككككككككككككككككككككككككككككدات

والمراكز.)...

 إقرار الوصف الوظيفيمكككككككن قبكككككككل مجلكككككككس
العمدا في الجامعة.

 تعمككككككككككككي الوصككككككككككككفالكككككككككككككوظيفي علككككككككككككك

العككاملين فككي الجامعككة

ونشككككره علكككك الموقككككع
األلكتروني للجامعة.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات
 تطوير أسس التعيينفي الوظائف ال يادية
األكاديمية واإلدارية.

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
 -تشكككككيل لجنككككة لوضككككع

جهة التنفيذ
 -رئيس الجامعة.

أسس الختيكار وتعيكين

 -نواب الرئيس.

ال يككككادات األكاديميككككة،

 -الموارد البشرية.

واإلدارية.

 وضككككع أسككككس لتأهيككككلأعضككككككككككككككا هيئككككككككككككككة
التكككككدريس ،والعكككككاملين

لشكككغل وظكككائف قياديكككة

(إعككداد الصككف ال ككاني

الكلفة

البرنامج الزمني
شهر – 5102 /0

شهر4 5102/

مؤشرات االدا
إقرار األسس الجديدش بصورتها
النهائية.

االلت از باألسس الجديدش.

 -مجلس العمدا .

سنويا عل مدار سنوات الخطة

ع د دورش سنويا لل يادات
األكاديمية وأخرى لل يادات

اإلدارية.

من ال يادات).
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط االستراتيجي ،والحوكمة.
الهدف االستراتيجي :تطوير الكوادر التدريسية ،واإلدارية في الجامعة.
االستراتيجيات
 إيجاد برامج تدريبية،وتنفيذية لتطوير
الموارد البشرية .

اإلج ار ات التنفيذية
 مسككا االحتياجككات التدريبيككةللموارد البشرية في الجامعكة

(إج ار دراسة مسحية) بدع

مكككن عمكككادش البحكككث العلمكككي

في الجامعة.

 بنا برامج تدريبيكة لل يكاداتاألكاديمية.

 بنا برامج تدريبيكة لل يكاداتاإلدارية.
 -ع د دورات تدريبية.

جهة التنفيذ
 مركككككككككككز التطككككككككككويراألككككككاديمي وضكككككبط

الجودش.

الكلفة
 21،111دينار

البرنامج الزمني
شهر  – 5102/5شهر / 5

5107

مؤشرات االدا
إنجاز الدراسة في الموعد

المحدد.

 عمككككككككككادش البحككككككككككثالعلمي.

 مركككككككككككز التطككككككككككويراألككككككاديمي وضكككككبط

الجودش.

شهر  – 5107/0شهر /9
5107

 مركككككككككككز التطككككككككككويراألككككككاديمي وضكككككبط

الجودش.

 بنا البرامج التدريبيةفي الموعد المحدد.

 ع د دورتين سنوياسنويا عل مدار سنوات الخطة

عل االقل.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات
 إشراك العاملين فيالجامعة في دورات
وورش ومؤتمرات
لالطالع عل تجارب
ريادية في العمل
الجامعي.
 تطوير نظا ت وياألدا الوظيفي
للعاملين في الجامعة
ليكون أك ر فعالية.

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
 وضككككع خطككككة للتوسككككع فككككيإيفككاد العككاملين فككي الجامعككة

جهة التنفيذ
 رئيس الجامعة. -نواب الرئيس.

للمشكككككككاركة فكككككككي الكككككككدورات

 -العمدا .

المتعل كككة بكككاألدا األككككاديمي

 -العكككككككككككاملون فكككككككككككي

والكككككككككككككورش والمكككككككككككككؤتمرات
واإلداري.

 تشكككيل لجنككة إلعككادش النظككرفككككككي أسككككككاليب ت ككككككوي أدا

 مديرو الدوائر.الجامعة.

 -رئيس الجامعة.

أعضككا هيئككة التككدريس فككي

 -نواب الرئيس.

الجامعككككككة (ت ككككككوي الطلبككككككة

 -اللجنة المشكلة

والعميكككككككد ورئكككككككيس ال سككككككك

والزمال ).

 مركككككككككككز التطككككككككككويراالككككككاديمي وضكككككبط

الكلفة

البرنامج الزمني

 011،111دينكككككككككككككككككار سنويا عل مدار سنوات الخطة
سكككككككنويا علككككككك مكككككككدار

شهر  – 5108 / 0شهر / 4
5108

شهر  – 5108 / 4شهر

ألعضا هيئة التدريس.

 -مجلس العمدا

.5108

 إعداد النماذج فيالموعد المحدد.
إنجاز المطلوب في الموعد
إعداد النماذج في الموعد

 -رئيس الجامعة.

شهر  – 5108/ 01شهر 0

المككككككوظفين االداريككككككين فككككككي

 -نواب الرئيس.

5109/

العاملين في الجامعة.

الموعد المحدد.

شهر  – 5108 /2شهر / 01

 -تشكككيل لجنككة إلعككادش النظككر

 -تطككككككككوير نمككككككككاذج لت ككككككككوي

 -إنجاز المطلوب في

المحدد.

 -مجلس االمنا

الجامعة.

سنويا.

5108/2

 -تطككككككككوير نمككككككككاذج الت ككككككككوي

 -اللجنة المشكلة

 -ازدياد عدد المشاركين

سنوات الخطة.

الجودش.

فككككككي أسككككككاليب ت ككككككوي أدا

مؤشرات االدا

المحدد.

 مجلس العمدا -مجلس االمنا
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :التحسين المستمر للبرامج األكاديمية في الجامعة بما يتفق والمعايير الوطنية والعالمية.
الهدف االستراتيجي :استحداث برامج أكاديمية (بكالوريوس ،وماجستير ،ودكتوراه) بما يتال

االستراتيجيات
-

تعكككككككرف احتياجكككككككات

سوق العمل المحلي.

اإلج ار ات التنفيذية
 إج ار دراسات مسكحيةلسوق العمل األردنكي،
والعربي ،والعالمي.

 االسككتناد ال ك الت ككاريرالصككككادرش عككككن ديككككوان
الخدمككة المدنيككة حككول

التخصصكككات المشكككبعة

مع سوق العمل ،وينسج مع السياسات ،والجهود الوطنية ،والحاجات المتغيرش للمجتمع األردني والعربي والعالمي.

الكلفة

جهة التنفيذ

البرنامج الزمني

 -عمكككككككككككادش البحكككككككككككث  2111دينار

قبل نهاية شهر  01من كل

 -مركككككككككككز التطككككككككككوير

 5102وانتها بك 5151

العلمي

عا من الخطة ابتدا من

مؤشرات االدا
 -إنجاز الدراسة في

موعدها المحدد من

كل عا .

األككككككاديمي وضككككككبط

الجودش.

 -الكليات.

 -األقسا األكاديمية.

والراكككككككدش ،والمطلوبككككككة
عنكككككككككككككد اسكككككككككككككتحداث

تخصصات جديدش.

 -تعككككككككككرف الحاجككككككككككات

 -مسككككككككككككا الحاجككككككككككككات

األردنككككككي ،والعربككككككي،

األردنكككككككي ،والعربكككككككي،

المتغيككككككككرش للمجتمككككككككع

والعالمي.

المتغيكككككككككرش للمجتمكككككككككع

والعالمي.

 مركككككككككككز التطككككككككككوير  2111دينككككككار بواقككككككع  0111شهر  9من كل عا علاألككككككاديمي وضككككككبط دينار سنويا علك مكدار سكنوات مدار سنوات الخطة.

الجودش.

الخطة.

 -اعتماد نموذج

استحداث التخصصات

الجديدش لمرحلة
البكالوريوس،

والدراسات العاليا.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات
 اسكككككككككتحداث بكككككككككرامجبالتعاون مكع جامعكات

وطنيكككككككة ،واقليميكككككككة،
وعالمية مرموقة.

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
 -تطككوير نمككوذج خككا

السككككككككككككككككككككككككككككككككككككتحداث

جهة التنفيذ
 -الكليات.

التخصصككككات الجديككككدش

البكككككككككككككككككككككككككككالوريوس،

للشكككككككؤون الدوليكككككككة

والدراسكككككككككات العليكككككككككا،
يتضكككككككككككمن مبكككككككككككررات
االسككككتحداث ونتاجككككات
البرنككككككككككامج المنككككككككككوي

استحدا ه.

 التواصل مع الجامعكاتالوطنيككككة ،واالقليميككككة،

والعالمية المرموقة.

الكلفة

 011111دينار رسكو اعتمكاد من شهر  5ال شهر  4من

 عمكككككككادش الدراسكككككككات التخصصككككات بواقككككع  51111كل عا عل مدار سنواتالعليا.

علكككككككككككككك مسككككككككككككككتوى

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
 عدد البرامج التي تاستحدا ها سنويا.

دينككككككار سككككككنويا بواقككككككع  2111الخطة.

 -نائكككككككككككب الكككككككككككرئيس دينار لكل تخص

.

والجودش.

 -الكليات.

 مركككككككككككز التطككككككككككويراألككككككاديمي وضككككككبط

الجودش.

 مجلس العمدا . -مجلس األمنا .

 ع كككد شكككراكات ح ي يكككةمككككككككككككككع الجامعككككككككككككككات

الوطنيككككة ،واالقليميككككة،

والعالميككككككككة تتضككككككككمن
اسككككككككككتحداث بككككككككككرامج

بالتعاون معها.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :التحسين المستمر للبرامج األكاديمية في الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية والعالمية.

الهدف االستراتيجي :تحسين البرامج التعليمية التعلمية ،والخطط الدراسية ،والمناهج وف ا الحتياجات سوق العمل ومؤسسات المجتمع ومتطلبات االعتماد األكاديمي والجودش.
االستراتيجيات

اإلج ار ات التنفيذية

 -تحديككككككككككد الكفايككككككككككات

 -تشككككيل لجنكككة إلعكككداد

التعليميككككككككككككة التككككككككككككي

التعليميككة ( مفهومهككا،

التعليميككككككككة للبككككككككرامج

تطرحها الجامعة.

دليكككككككككككككل للكفايكككككككككككككات
وأهميتهككككككككا ،وكيفيككككككككة

صيا تها ).

 ع ككككد ورشككككة تدريبيككككةلمشكككككككككككرفي مكاتكككككككككككب

جهة التنفيذ
 مرككككككككككككز التطكككككككككككويراألكككككككاديمي وضككككككبط

الجودش.

 كلية العلو التربوية -مرككككككككككككز التطكككككككككككوير

الجككككودش فككككي الكليككككات

وأهميتها وصيا تها.

التربوية.

 -ع كككككد ورش ألعضكككككا

هيئكككككة التكككككدريس فكككككي
الكليكككات حكككول مفهكككو

من شهر – 5102 / 01

شهر 5102 /2

شهر 5102 / 7

األكككككاديمي ،وضككككبط

الجودش.

حككول مفهككو الكفايككات

الكلفة

البرنامج الزمني

 -كليككككككككككككككة العلككككككككككككككو

مؤشرات االدا
 إنجاز الدليل فيالموعد المحدد.

 ع د الورشة فيالموعد المحدد.

شهر 5102 /8
 -ع د الورشة في

 -مشككككككككككرفو مكاتككككككككككب

الوقت المحدد.

الجودش في الكليات.

الكفايككككات ،وأهميتهككككا،
وصيا تها.

 صكككككككككيا ة الكفايكككككككككاتالتعليميككككككككككككككة لكككككككككككككككل

تخصكككككككككككككك

مككككككككككككككن

تخصصكككككات الجامعكككككة

شهر 5102/ 9

 -إنجاز الكفايات

التعليمية لكافة

التخصصات في

الجامعة واصدارها في

كتيب ونشرها عل
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
االستراتيجيات

اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

الكلفة

واقرارهكككككككا مكككككككن قبكككككككل
 مراجعة الخططالدراسية والمجاالت
المعرفية لكل
تخص

والصادرش

عن هيئة اعتماد
مؤسسات التعلي
العالي ومطاب تها مع
الخطط الدراسية
للتخصصات المختلفة
في الجامعة.

 اعتماد ملف المادشكأساس لتطوير
المساقات.

االقسا والكليات.

شهر 5102/01

 -مخاطبككككككككككة الكليككككككككككات

 -لجككككان الخطككككط فكككككي

لتشكككيل لجككان مراجعككة

 -لجككككان الخطككككط فكككككي

واالقسكككككا األكاديميكككككة

الخطككككككط الدراسكككككككية و
المجكككككككاالت المعرفيكككككككة

لكككككككككككككككل تخصكككككككككككككك

االقسا األكاديمية.

األكككككككاديمي وضككككككبط

التعلكككككككككككككي العكككككككككككككالي

الدراسية في االقسكا

الدراسككية للتخصصككات

 لجككككككككككككان الخطككككككككككككطوالكليات.

المختلفة في الجامعة.

 تشككككيل لجنكككة إلعكككداددليل ملف المادش .

 إعككككداد نمككككوذج ملككككفالمادش.

 -ع ككككد ورشككككة تدريبيككككة

 -إنجاز المراجعة

 -مرككككككككككككز التطكككككككككككوير

والصككككادرش عككككن هيئككككة

ومطاب تها مكع الخطكط

موقع الجامعة

الكليات.

الجودش.

اعتمككككككككاد مؤسسككككككككات

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

 مرككككككككككككز التطكككككككككككويراألكككككككاديمي وضككككككبط

الجودش.

 -كلية العلو التربوية

 0111دينار اردني

من شهر  – 5102 /00شهر
5107 / 5
شهر 5107 /0

شهر 5107/ 4

 -إنجاز دليل ملف

المادش في الموعد

المحدد

شهر 5107/ 2

 مشككككككككككرفو مكاتككككككككككب17

جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
لمشكككككككككككرفي مكاتكككككككككككب
الجكككودش حكككول مفهكككو

ملكككف المكككادش وأهميتكككه

وتعبئته.

 -ع ككككككد دورش ألعضككككككا

هيئكككة التكككدريس حكككول
مفهككككو ملككككف المككككادش

وأهميته وتعبئته.

 إطككككالق جككككائزش أفضككككلملكككككف مكككككادش للكليكككككات

االنسككككككانية وللكليككككككات

العلميكككككككككة ( .إعكككككككككداد

جهة التنفيذ
الجودش في الكليات.

البرنامج الزمني

الكلفة
 2111دينككككككار اردنككككككي بواقككككككع

 0111دينككككار لكككككل سككككنة مككككن شهر  01من كل عا عل

مؤشرات االدا
ع د الدورش في وقتها المحدد

سكككككنوات الخطكككككة االسكككككتراتيجية مدار سنوات الخطة -5102

 مرككككككككككككز التطكككككككككككوير  211دينككار للكليككات االنسككانية 5151األكككككككاديمي وضككككككبط و  211للكليات العلمية.

الجودش

 كلية العلو التربوية -لجككككككككككككان الخطككككككككككككط

 إعداد تعليمات للجائزشومنا الجائزش سنويا.

شهر 5102 / 7

الدراسية في االقسكا

 إنجاز المراجعة فيالوقت المحدد.

والكليات.

شروط للجائزش )

 مراجعككككككككككككة وصككككككككككككفالمساقات وتطويره بمكا

يتال

 تطوير سياساتال بول ،والمعادلة
واالنت ال.

مع المستجدات

المعرفية.

 -تشككككيل لجنكككة لدراسكككة

 -نائككككككككككككب الككككككككككككرئيس

الجامعكة علك مسكتوى

والجككككككودش ،واللجنككككككة

سياسكككات ال بكككول فكككي

البكالوريوس.

للشككككككؤون الدوليككككككة،
المشكلة.

شهر 5102 /8

 تطوير سياساتال بول لمرحلة

البكالوريوس.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
جهة التنفيذ

اإلج ار ات التنفيذية

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

 تطككككككككككوير سياسككككككككككاتال بككككول فككككي الجامعككككة

علكككككككككككككك مسككككككككككككككتوى
البكالوريوس باالستناد

الكككككك ت ريككككككر اللجنككككككة
المختصككككة السككككت طاب

طلبة جدد.

 تشككككيل لجنكككة لدراسكككةسياسكككات ال بكككول فكككي

 -نائب الرئيس

الجامعكة علك مسكتوى

الدراسات العليا.

 -تطككككككككككوير سياسككككككككككات

تطوير سياسات

للشؤون الدولية

ال بول للدراسات

والجودش واللجنة

العليا

المشكلة

ال بككككول فككككي الجامعككككة

عل مستوى الدراسات
العليا السكت طاب طلبكة

جككككدد بنوعيككككة متميككككزش
وعمكككل امتحكككان قبكككول

للطلبة .
 تشككككيل لجنكككة لدراسكككة -أسس معادلة المواد.

نائككككككككككككب الككككككككككككرئيس

للشككككككؤون الدوليككككككة والجككككككودش
واللجنة المشكلة

شهر 5102 /01

 تطوير أسس معادلةالمواد.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
 تشككككيل لجنكككة لدراسكككةأسككككككككككككس االنت ككككككككككككال

جهة التنفيذ
 -نائب الرئيس

والجودش واللجنة

آلخككككر واالنت ككككال مككككن

والتعل .

 -إجكك ار دراسككة مسككحية الكليات

شهر 5102 /8

لالحتياجكككات التدريبيكككة كلية العلو التربوية

ألعضكككككككككككككا هيئكككككككككككككة مركككككككز التطككككككوير األكككككككاديمي
التدريس في الجامعة.

 -ع ككككككككككد ورش عمككككككككككل

الداخلي ومن جامعات

 إنجاز الدراسة فيالموعد الحدد.

وضبط الجودش

 تحديكككككككد االحتياجكككككككات مكاتب الجودش في الكلياتالتدريبية.

 تطوير أسس االنت الاخرى.

المشكلة

جامعات أخرى.

ألساليب التعلي

شهر 5107/0

للشؤون الدولية،

الككداخلي مككن تخصك

 -التحسين المستمر

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

 2111دينار

تتضككككككككككمن تحسككككككككككين

شهر  9من كل عا عل مدار
سنوات لخطة

 ع د ورش تدريبيةوف ا لالحتياجات.

أساليب التعلي والكتعل

لكككككدى أعضكككككا هيئكككككة
لتدريس.

 تطكككككككككككككوير التعلكككككككككككككياأللكترونككككككككككي علكككككككككك

الموقكككككككع األلكترونكككككككي

للجامعة.

 2111دينار

عل مدار سنوات الخطة

 تفعيل التعلياأللكتروني عل مدار
سنوات الخطة.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات
 تطوير آليات الت ويالن دي ألدا الطلبة،
وأعضا هيئة
التدريس،
والخريجين ،وسوق
العمل .

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
جهة التنفيذ

اإلج ار ات التنفيذية

الكلفة

 تطكككككوير اسكككككتراتيجيات نائب الرئيس للشكؤون الدوليكة  2111دينارت ككككككوي الطلبككككككة فككككككي والجودش.
الجامعة.

البرنامج الزمني
شهر 5107/5

مؤشرات االدا
 -تطوير االستراتيجيات

ع د الرش التدريبية.

الكليات.

 ع ككككككد ورش تدريبيككككككة مركككككككز التطككككككوير األكككككككاديميحكككككككول اسكككككككتراتيجيات وضبط الجودش.
الت وي .

اللجنة المشكلة لهذه الغاية.

 -تطكككوير نمكككاذج تحليكككل

عالمكككككككككككات الطلبكككككككككككة
الكترونيا.

 -تطككككككككوير أداش ت ككككككككوي

نائب الرئيس للشؤون الدولية

أعضا هيئة التدريس والجودش
من قبل الطلبة.

 -تطكككوير آليكككات لت كككوي

الكليات

 -تطككككوير آليككككات ت ككككوي

اللجنة المشكلة لهذه الغاية

شهر  – 5107/0شهر /2
5107

 إنجاز األداشالت ويمية.

عضككو هيئككة التككدريس مركز التطوير األكاديمي
من ِقبل رئيس ال س  .وضبط الجودش
عضككو هيئككة التككدريس
من ِقبل العميد.

 تطككككوير آليككككات ت ككككويالزمال .
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
 تطككككوير آليككككات ت ككككويالخريجين.

جهة التنفيذ
نائب الرئيس للشؤون الدولية

والجودش.

الكلفة

البرنامج الزمني
شهر  – 5107 / 8شهر

5107/05

مؤشرات االدا
-إنجاز ادوات الت وي .

 -تطككوير آليككات التغذيككة الكليات.

الراجعكككككة مكككككن سكككككوق مركز التطوير األكاديمي

العمل.

وضبط الجودش.

اللجنة المشكلة لهذه الغاية
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة

الغاية :التحسين المستمر للبرامج األكاديمية في الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية ،والعالمية.
الهدف االستراتيجي :تزويد الطالب الجامعي بالمعارف ،والمهارات التطبي ية ،والحياتية العامة بما يكفل جاهزيته لالنخراط في سوق العمل األردني واالقليمي والدولي
االستراتيجيات
 مسا المعارفوالمهارات التطبي ية
والحياتية العامة
الالزمة لالنخراط في
سوق العمل األردني
والعربي والعالمي.

اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

 -تشكككككيل لجنككككة لمسككككا

 -نكككككككككككواب الكككككككككككرئيس

المعكككككارف ،والمهكككككارات

للكليكككات االنسكككانية،

العامة الالزمة النخراط

الدولية ،والجودش.

التطبي يككككة ،والحياتيككككة

والعلميكككة ،والشكككؤون

الطلبككككككة فككككككي سككككككوق

 -الكليات.

العمل األردني والعربكي

 -اللجنة المشكلة.

والعكككككككككككالمي ومكككككككككككدى
توافرهكككا فكككي متطلبكككات

الكلفة
 0111دينار

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

شهر  – 5102/ 01شهر

 -تعديل متطلبات

5102/ 01

الجامعة اإلجبارية،

واإلختيارية.

 -مجلس العمدا .

الجامعكككككككة اإلجباريكككككككة

واإلختيارية.

 تعكككككككككككديل متطلبكككككككككككاتالجامعكككككككة اإلجباريكككككككة

واإلختياريككككككككككة وف ككككككككككا

لتوصيات اللجنة.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات
 دراسة الكفاياتالعامة المتحان
الكفا ش الجامعي –
هيئة اعتماد
مؤسسات التعلي
العالي واالستفادش
منها في تعديل
الخطط الدراسية
(متطلبات الجامعة

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
 تشككككيل لجنكككة لدراسكككةالكفايكككككككككككات العامكككككككككككة

المتحككككككككككان الكفككككككككككا ش

وكيفيككككة توفيرهككككا فككككي
متطلبككككككككات الجامعككككككككة

اإلجبارية واإلختيارية.

 تعكككككككككككدبل متطلبكككككككككككاتالجامعكككككككة اإلجباريكككككككة

واإلختياريككككككككككة وف ككككككككككا

لتوصيات اللجنة.

جهة التنفيذ

الكلفة

 -نكككككككككككواب الكككككككككككرئيس

البرنامج الزمني
شهر  – 5102/ 0شهر 2

5102/

للكليكككككات االنسكككككانية
والعلميككككة والشككككؤون

مؤشرات االدا
 -تعديل متطلبات

الجامعة اإلجبارية

واإلختيارية.

الدولية والجودش

 -الكليات

 مركككككككككككز التطككككككككككويراألككككككاديمي وضككككككبط

الجودش

 اللجنة المشكلة -مجلس العمدا

اإلجبارية
واإلختيارية)

 5111دينار

 نكككككككككككواب الكككككككككككرئيس مسا المعارفوالمهارات التطبي ية
والحياتية الالزمة
لخريجي الكليات

 -تشككككككيل لجكككككان علككككك

مستوى الكليات لمسا

المعككككككارف والمهككككككارات
الالزمككككككككككة لخريجككككككككككي
الكليكككات لالنخكككراط فكككي

شهر  – 5102 /7شهر 00
5102/

 تعديل متطلبات الكليةاإلجبارية واإلختيارية.

للكليكككككات االنسكككككانية
والعلميككككة والشككككؤون
الدولية والجودش

 -الكليات.

 مركككككككككككز التطككككككككككوير24

جامعة مؤتة
االستراتيجيات
لالنخراط في سوق
العمل األردني
والعربي والعالمي

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
جهة التنفيذ

اإلج ار ات التنفيذية
سكككوق العمكككل األردنكككي

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

األككككككاديمي وضككككككبط

الجودش.

والعربكككككككككي والعكككككككككالمي

 -اللجان المشكلة.

واالطكككككككككككككالع علككككككككككككك

 -مجلس الكلية.

الكفايكككككات المتوسكككككطة

 -مجلس العمدا .

لعككككائالت التخصصككككات

فكككككي الكليكككككة الواحكككككدش
والصككككادرش عككككن هيئككككة
اعتمككككككككاد مؤسسككككككككات
التعلككي العككالي والتأكككد
مككن درجككة توافرهككا فككي
متطلبكككككككككككات الكليكككككككككككة

اإلجبارية واإلختيارية

 -تعديل متطلبكات الكليكة

تعديل متطلبات التخص

اإلجباريكككة واإلختياريكككة

شهر  - 5107/ 0شهر 2

وف كا لتوصكيات اللجكان

في الكليات.
 مسا المعارف،والمهارات التطبي ية
والحياتية الالزمة

5107/

 -تشكيل لجان عل مستوى

-

والمهارات الالزمة لخريجي

والشؤون الدولية والجودش

االقسا لمسا المعارف،

التخصصات لالنخراط في سوق

اإلجبارية واإلختيارية.

نواب الرئيس

للكليات االنسانية والعلمية
-

مركز التطوير

25

جامعة مؤتة
االستراتيجيات
لخريجي التخصصات
الدقي ة لالنخراط في
سوق العمل
األردني ،والعربي،
والعالمي.

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
العمل األردني ،والعربي،

والعالمي ،واالطالع عل

الكفايات الدقي ة للتخصصات

في التخص

الواحد والصادرش

جهة التنفيذ
األكاديمي وضبط الجودش
-

عمدا الكليات

-

اللجان المشكلة

-

مجلس ال س

التعلي العالي ،والتأكد من درجة -

مجلس العمدا

عن هيئة اعتماد مؤسسات

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

-

مجلس الكلية

توافرها في متطلبات التخص
اإلجبارية ،واإلختيارية

 -تعككككديل متطلبككككات التخصكككك

اإلجباريككككككة واإلختياريككككككة وف كككككككا
لتوصيات اللجان في الكليات.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :التحسين المستمر للبرامج األكاديمية في الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية والعالمية.
الهدف االستراتيجي :تحسين الخدمات المكتبية ومصادر التعل لتدع التعل والتعلي والبحث العلمي
االستراتيجيات
 ت وي الخدماتالمكتبية لتدع التعل
والتعلي والبحث
العلمي.

اإلج ار ات التنفيذية
 إج ك ار دراسككة ت ويميككةللخككدمات المكتبيككة فككي

جهة التنفيذ
 -المكتبة.

الكلفة
 0111دينار

الجامعككككة مككككن وجهككككة

البرنامج الزمني
شهر  – 5102/9شهر

5102/4

نظككككر متل ككككي الخدمككككة

مؤشرات االدا
 إج ار الدراسة فيالموعد المحدد.

 ارتفاع درجة رضامتل ي الخدمات

المكتبية.

(الطلبككككككككة ،وأعضككككككككا
هيئة التدريس) ...،

 تحسكككككككككين الخكككككككككدماتالمكتبيكككككة فكككككي ضكككككو

نتكككككككككككككائج الدراسكككككككككككككة
الت ويمية.

 إج ك ار دراسككة ت ويميككةلمصككككككككككككادر الككككككككككككتعل

ت وي مصادر التعللتدع التعل والتعلي
والبحث العلمي.

والتعلكككككككككككي والبحكككككككككككث

 -المكتبة.

 -عمدا الكليات.

 -رؤوسا األقسا .

 0111دينار

شهر  – 5102 /4شهر 01
5102 /

 إج ار الدراسة فيموعدها المحدد.

العلمكككي فككككي الجامعككككة

من وجهة نظكر متل كي

الخدمكككككككككة (الطلبكككككككككة،

وأعضكككككككككككككا هيئكككككككككككككة
التدريس) ...،

 ازدياد درجة الرضاعن مصادر التعل
27

جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

 -تحسين مصكادر الكتعل

الكلفة
 011،111دع البحث

والتعلكككككككككككي والبحكككككككككككث

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
والتعلي والبحث
العلمي.

العلمككككككي فككككككي ضككككككو

نتكككككككككككككائج الدراسكككككككككككككة
الت ويمية.

 تشكككيل لجنككة لحوسككبةمتطلبككككككككات الجامعككككككككة

 -حوسبة متطلبات

 -إنجاز مشروع حوسبة

اإلجبارية.

الجامعة اإلجبارية
 حوسكككككككككككككبة المكككككككككككككواداإلجباريكككككككة واتاحتهكككككككا

للطلبة الكترونيا.

المواد في موعده

المحدد.
 نائكككككككككككب الكككككككككككرئيسللشكككككككؤون الدوليكككككككة
والجودش.

 اللجنة المشكلة. مككككككككككككككدير مركككككككككككككككزالحاسوب.

 -مركز اللغات.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :التحسين المستمر للبرامج األكاديمية في الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية ،والعالمية.
الهدف االستراتيجي :تحسين طرائق التدريس ،والت وي ومصادر التعل  ،والبيئة التعليمية.
االستراتيجيات
 تحسين طرائقالتدريس.

اإلج ار ات التنفيذية
 إجكككك ار دراسككككات حككككولطرائكككككككككككق التكككككككككككدريس
المعتمككككككدش مككككككن قبككككككل

جهة التنفيذ
 -كلية العلو التربوية

 -مركككككككككككز التطككككككككككوير

أعضا هيئة التدريس

 -عمكككككل دليكككككل لطرائكككككق

العلمي.

التدريس الجامعي.

 0111دينار

 -عمكككككككككككادش البحكككككككككككث

شهر 5102/2

 0111دينار
 -كلية العلو التربوية

المعتمككككككدش مككككككن قبككككككل

 -مركككككككككككز التطككككككككككوير

أعضا هيئة التدريس

األككككككاديمي وضككككككبط

 -عمككككككككككككككككككل دليككككككككككككككككككل

 -عمكككككككككككادش البحكككككككككككث

في الجامعة.

السكككتراتيجيات الت كككوي

الدورات .

سنوات الخطة.

الجامعي.

الت وي .

 -عدد المشاركين في

شهر  9من كل سنة عل مدار

طرائكككككككككككق التكككككككككككدريس

 -تحسين استراتيجيات

موعدها المحدد.
الموعد المحدد.

هيئكككة التكككدريس حكككول

اسككككتراتيجيات الت ككككوي

شهر 5102/ 05

 إنجاز الدراسة في -إنجاز الدليل في

 -ع ككككد دورات ألعضككككا

 -إجكككك ار دراسككككات حككككول

البرنامج الزمني

األككككككاديمي وضككككككبط
الجودش.

في الجامعة.

الكلفة

مؤشرات االدا

شهر 5102/ 05

المحدد.

 -إنجاز الدليل في

الجودش.

العلمي.

إنجاز الدراسة في موعدها

الموعد المحدد.

شهر 5102/2

عدد المشاركين في الدورات

الجامعي.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

الكلفة

 -ع ككككد دورات ألعضككككا

شهر  9من كل سنة عل مدار

هيئكككة التكككدريس حكككول

سنوات الخطة

اسككككتراتيجيات الت ككككوي

الجامعي.

 5111دينار

 إجكككك ار دراسككككات حككككولمصادر التعل المتوفرش

 تحسين مصادرالتعل .

في الجامعة.

 مسككككككككككا احتياجككككككككككاتالكليكككككككككات واالقسكككككككككا

األكاديمية من مصادر

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

شهر 5102/ 05
 إنجاز الدراسة فيموعدها المحدد.

 -المكتبة

 -الكليات.

 -مركز الحاسوب.

التعل المختلفة.

شهر 5102/2
 211،111دينار

 ت ككككككوي واقككككككع البيئككككككةالتعليمية في الجامعة.

شهر  9من كل سنة عل مدار
سنوات الخطة

 -االطالع علك التجكارب

 إنجاز المسا فيموعده المحدد.

 -تحسن درجة الرضا

عن البيئة التعليمية

ومصادر التعل .

العالميكككككة فكككككي مجكككككال
البيئة التعليمية

 تحسين البيئةالتعليمية.

 تحسكككككككككككككين البيئكككككككككككككةالتعليميكة نحكو الوضكع

المر ككوب فيككه ( تككوفير
اجهزش مسكاندش للعمليكة

التعليميكككككة ومسكككككهالت

 -الكليات

 مركز الحاسوب -اللو از

 الصيانة.31

جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
) ...

 تحسين الموقعاأللكتروني للجامعة
لخدمة التعلي والتعل

 ع ككككككد ورش تدريبيككككككةألعضكككككككككككككا هيئكككككككككككككة
التككدريس حككول التعلككي
األلكتروني.

 -إدخككككككككككككككال التعلككككككككككككككي

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

 مجلس العمدا . -مركز الحاسوب.

 41،111دينار

شهر  9من كل عا عل مدار
سنوات الخطة.

تحسن تصنيف موقع الجامعة

وف ا لتصنيف ويب ماتركس.

األلكترونككي فككي ت ككوي

أعضككككككككككككككا هيئككككككككككككككة
التدريس.

 تطكككوير بكككرامج التعلكككياأللكتروني عل موقكع
الجامعة.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :التحسين المستمر للبرامج األكاديمية في الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية والعالمية.

الهدف االستراتيجي :تحسين آليات الت وي الذاتي (الن دي) للبرامج األكاديمية المطروحة في الجامعة عل فترات محددش ودع الدراسات الت ويمية.
االستراتيجيات
-

وضع آليات محددش

اإلج ار ات التنفيذية
-

للت وي الن دي

وضكككع آليكككات محكككددش

من قبل مركز التطكوير

جهة التنفيذ
 -مركككككككككككز التطككككككككككوير

الجودش لت كوي البكرامج

المطروحة في

األكاديميككككككككككككة فككككككككككككي

الجامعة .

الجامعككة وعل ك فت كرات

البرنامج الزمني
شهر 5102 /0

األككككككاديمي وضكككككبط

األكككككككككاديمي وضككككككككبط

للبرامج األكاديمية

الكلفة

شهر 5108/0

الجودش.

مؤشرات االدا
-

إنجاز المطلوب في

الوقت المحدد.

 الكليات-

مجلس العمدا .

محددش.

 اعتمككككاد اآلليككككات مككككنمجلس العمدا .

 العمل باآلليات بصكورشدورية.
 01111دينكككار بواقكككع  2111شهر 5102/2
سنويا.

 إج ار دراساتت ويمية للبرامج
األكاديمية.

-

إجككككككككككك ار دراسكككككككككككات

ت ويميككككككككككة للبككككككككككرامج
األكاديمية

 -الكليات

 -عمككككككككككادش البحكككككككككككث

5151/5109/5108/5107/

 إنجاز دراستين علاالقل سنويا.

بواقع  2يرامج سنويا

العلمي.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تعزيز مكانة الجامعة كمركز للبحث العلمي واإليفاد واإلبداع.
الهدف االستراتيجي :توجيه وتفعيل البحث العلمي بما يكفل التميز
االستراتيجيات
 توجيككه البحككث العلمككيبما يكفل التميز.

اإلج ار ات التنفيذية
 .0تشكككككككككيل لجنككككككككة
لتطوير التعليمكات
واإلجكككككككككككككككككككك ار ات

المتعل كككة بالبحكككث

جهة التنفيذ

الكلفة

 إدارش الجامعككككككككككككككككة 5،111.111 +دينارعمكككككككككككادش البحكككككككككككث
العلمكككككككككي +لجنكككككككككة
البحث العلمي.

البرنامج الزمني
عل مدار سنوات الخطة

مؤشرات االدا
 ت ارير عمادش البحثالعلمي.

 -عدد األبحاث

المنشورش في مجالت

العلمكككككككككككي فكككككككككككي

علمية عالمية.

بمكككا يخكككد ويلبكككي

 -عدد الجوائز العلمية.

الجامعة وتوجيهه

احتياجات التنميكة

 -عدد ب ار ات االختراع.

المسككككككككككككككككككككككتدامة

والبحكككككث العلمكككككي
التطبي ي.

 .5تشككككجيع وتحفيككككز
الطلبككككة البككككاح ين

علككككككك االبتكككككككككار

والتجديد ودعمهك
ماديا ومعنويا.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

 -تفعيككل البحككث العلمككي

 -0تشككككككككككيل لجنكككككككككة

بما يكفل التميز.

لتطككككككككككككوير الهيكككككككككككككل
التنظيمكككككككككي لعمكككككككككادش
البحكككككث العلمكككككي بمكككككا

يتوافككككككككككق ومفككككككككككردات
االسكتراتيجيات الفرعيككة

والعامكككككككة ومتطلبكككككككات
العمل من خالل:

جهة التنفيذ

الكلفة

 إدارش الجامعككككككككككككككككة 011.111 +دينارعمكككككككككككادش البحكككككككككككث
العلمي

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

شهر 5102/05
 -تطوير الهيكل

التنظيمي لعمادش

البحث العلمي.
 -استحداث دائرش

للمشاريع الداخلية
والخارجية.

أ -إسكككككتحداث دائكككككرش

 -إنشا وحدش لح وق

للمشكككككاريع الداخليكككككة،

الملكية الفكرية.

والخارجيكككككككككة لتككككككككككون
مهمتها:

• إدارش تمويكككككل ودعككككك
البكككككككككككرامج البح يكككككككككككة

وتوجيههكككككككككككككا فكككككككككككككي
االتجاهكككككككككككككككككككككككككككككككككككات

المستهدفة.

• عمكككككككككككككل دراسكككككككككككككة
لمتطلبككككككككات التنميككككككككة
المسككتدامة مككن خككالل
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

االتصكككال بالمؤسسكككات

والهيئكككككككككات العامكككككككككة،
والخاصككككككككككة واقامككككككككككة

المككككككؤتمرات والككككككورش

للتعكككككككككككككككرف علككككككككككككككك

احتياجكككككككككككاته فككككككككككككي
مجككككككككككككاالت البحككككككككككككث

العلمي.

• العمككككل علكككك تككككوفير
مصكككادر لكككدع البحكككث
العلمككككي مككككن الجهككككات

الخارجية.

ب-

مراجعكككككككككككككككككة

التشكريعات التكي تحكك

شهر 5107/2

عمكككككككككككككككل العمكككككككككككككككادش

وتطويرها.
ج-

تككوفير حاجككة

العمكككادش مكككن العكككاملين

المكككككؤهلين ومكككككن ذوي

االختصكككككككا

االستراتيجية.

لتنفيكككككككذ
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
د-

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

تنفيكككككككككككككككككككككككذ

التككدريب الككالز للفئككات

المعنيكككككككككككككة بتنفيكككككككككككككذ
االستراتيجية.

ه-

إنشا مكتكب

شهر 5107/8

لحمايككككككككككة وتسككككككككككجيل
وتسكككككككككككويق ح كككككككككككوق
الملكيككة الفكريككة ون ككل

التكنولوجيا فكي عمكادش

البحث العلمي.

 -5إنشككككا حاضككككنات

للموهككوبين والمبككدعين

فكككككككي مجكككككككال العلكككككككو

شهر 5108/2

واآلداب والتكنولوجيا.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تعزيز مكانة الجامعة كمركز للبحث العلمي واإليفاد واإلبداع.

الهدف االستراتيجي :سد حاجات المجتمع المحلي في مجاالت التنمية المستدامة والشاملة.
االستراتيجيات
 -تهيئة برامج الدراسات العليا

لتطوير ال درات البح ية للطلبة

وتأهيله

اإلج ار ات التنفيذية
 إج ار دراسة مسحية الحتياجاتالمجتمع و التنمية المستدامة.
 -توجيه مواضيع الرسائل

واألطروحات لتلبية احتياجات المجتمع

جهة التنفيذ
كلية الدراسات العليا

وعمادش البحث

الكلفة
 2111دينار

العلمي.

البرنامج الزمني
شهر  / 8من كل سنة من
سنوات الخطة

مؤشرات االدا
إنجاز الدراسة في الموعد

المحدد

وأ ارت التنمية المستدامة والبحوث

الميدانية التي تتناول قضايا المجتمع

المحلي.

 تشكيل لجنة إلعادش النظر بالبرامجالحالية وببرامج البحث العلمي لتأهيل

الخريجين ال ادرين عل ممارسة البحث

العلمي.

 -تسويق برامج الدراسات العليا محليا

اللجنة المشكلة

واقليميا وعالميا الست طاب باح ين

 5111دينار

أجانب لغايات التنوع في البحث العلمي.
 -ع د اختبار قبول للطلبة الملتح ين

في البرامج التي تطرحها كلية الدراسات

العليا لضمان نوعية جيدش من الطلبة.

زيادش االقبال عل الدراسات
العليا في الجامعة

كلية الدراسات العليا
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تعزيز مكانة الجامعة كمركز للبحث العلمي واإليفاد واإلبداع.

الهدف االستراتيجي :تعزيز التشاركية المحلية والدولية في مجال البحث العلمي واإليفاد واالبتكار.
االستراتيجيات

اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

التعاون مع الجامعات والمراكز

 -ع د المزيد من الشراكات مع

إدارة الجامعة +عمادة البحث

وعالميا.

االستفادش وتبادل الخبرات في

البح ية المرموقة اقليميا

مراكز البحث العلمي بهدف

العلمي +كلية الدراسات العليا

الكلفة

البرنامج الزمني

 002220222دينار

على مدار سنوات الخطة

مؤشرات االدا
 عدد اتفاقيات الشراكةالمفعلة.

مجال البحث العلمي.

 -دعوش باح ين ذوي سمعة

عالمية في مراكز البحث العلمي

المختلفة لع د ندوات ودورات

 -عدد الباحثين الذين تم

وورش عمل في الجامعة.

دعوتهم.

 -تشجيع تبادل الزيارات بين

الجامعة ومراكز البحث العلمي

المرموقة.

 -وضع آليات عمل مناسبة

لن ل التكنولوجيا وتوطينها بما
يخد العمل البح ي والبرامج
األكاديمية.

 -ع د مذكرات تفاه

وبروتوكوالت تعاون مع

مؤسسات تعليمية عالمية

لتطوير برامج الدراسات العليا.

 -عدد الزيارات

 عمادة البحثالعلمي.

المتبادلة.

-

 عمادة البحثالعلمي.

 إنجاز آليات نقل38

جامعة مؤتة
االستراتيجيات
-

المشاركة في

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
 -تطوير تعليمات

المؤتمرات العلمية الدولية

المشاركة لتصبا أك ر

والندوات والل ا ات العلمية

مرونة واستجابة

-

تعزيز التشاركية

المحلية والدولية لدع البحث

العلمي واإليفاد واالبتكار

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
التكنولوجيا وتوطينها.

لتطلعات أعضا هيئة

التدريس في الجامعة.

 عدد االتفاقياتالمفعلة.

 -ع د ندوات مشتركة

مع المجتمع المحلي

لتشجيع الباح ين عل
إنجاز أبحاث مشتركة

ولعرت أبحا ه

التطبي ية لالستفادش
منها في الصناعة.

 -عدد المشاركين في

المؤتمرات والندوات

واللقاءات العلمية.

 إنشا مكتب للتعاونالدولي لدع البحث

العلمي واإليفاد

واالبتكار ولع د

اتفاقيات تعاون مع

 عدد األبحاثالمشتركة.

مراكز بح ية خارجية

وجامعات عالمية.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تعزيز مكانة الجامعة كمركز للبحث العلمي واإليفاد ،واإلبداع.

الهدف االستراتيجي :دع ونشر المعرفة بنتائج البحث العلمي ،وح وق الملكية الفكرية.
اإلج ار ات التنفيذية

االستراتيجيات
 -دع نشر الكتب العلمية

 -0ع د المزيد من الشراكات

المح ة ألعضا هيئة

االستفادش وتبادل الخبرات في

والترجمات والمخطوطات

التدريس في الجامعة والعاملين

نشرها أ رات التنمية في

العلمي المختلفة لع د ندوات

العلمي .

دعوش باح ين ذوي

ودورات وورش عمل في
-0

تشجيع تبادل الزيارات

بين الجامعة ومراكز البحث

كلية الدراسات العليا +عمادة
البحث العلمي

 -تقارير عميد كلية

العلمي المرموقة.

-

لإلنتاج العلمي.

 -تقارير عميد البحث

سمعة عالمية في مراكز البحث

الجامعة.

إنشا قواعد بيانات

على مدار سنوات الخطة

 -مؤشرات االداء.

مجال البحث العلمي.

فيها ،والتي تتضمن إضافة

المملكة

.00222

مع مراكز البحث العلمي بهدف

-5

مهمة إل المعرفة و يخد

جهة التنفيذ
عمادة البحث العلمي

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

-4

ع د مذكرات تفاه ،

وبروتوكوالت تعاون مع

مؤسسات تعليمية عالمية

لتطوير برامج الدراسات العليا.
-0

تطوير تعليمات

المشاركة لتصبا أك ر مرونة،

الدراسات العليا+
عمادة البحث العلمي +مركز

الحاسوب

 020222دينار

تقارير عميد البحث
العلمي .

 تقارير عميد البحثالعلمي +مركز
الحاسوب .
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
اإلج ار ات التنفيذية

االستراتيجيات

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

واستجابة لتطلعات أعضا هيئة
التدريس في الجامعة.

-

نشر المعرفة

بح وق الملكية الفكرية

وأهميتها.

-0

ع د ندوات مشتركة

مع المجتمع المحلي لتشجيع

الباح ين عل إنجاز أبحاث
مشتركة ولعرت أبحا ه

التطبي ية لالستفادش منها في

الصناعة.

-5

إنشا مكتب للتعاون

 تقارير مدير مركزالتطوير األكاديمي+
تقارير عميد كلية
الدراسات العليا+

تقارير عميد البحث
العلمي .

الدولي لدع البحث العلمي

واإليفاد واالبتكار ولع د اتفاقيات
تعاون مع مراكز بح ية خارجية
وجامعات عالمية.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تعزيز مكانة الجامعة كمركز للبحث العلمي واإليفاد ،واإلبداع.
الهدف االستراتيجي :تعزيز التشاركية داخل الجامعة.
االستراتيجيات
 -تعزيز التشاركية بين أعضا

هيئة التدريس ،وكلية الدراسات
العليا في الجامعة.

-

تعزيز التشاركية بين

كلية الدراسات العليا ،وعمادش
البحث العلمي في الجامعة.

اإلج ار ات التنفيذية
-0

وضع تعليمات تنظ

عمل كلية الدراسات العليا

وتحدد عالقة أعضا هيئة

جهة التنفيذ
كلية الدراسات العليا +كلية

الدراسات العليا +عمادة البحث
العلمي

الكلفة

البرنامج الزمني
على مدار سنوات الخطة

مؤشرات االدا
 -تقارير عميد البحث

العلمي +عميد كلية
الدراسات العليا .

التدريس في الجامعة مع كلية

الدراسات العليا.
-0

وضع تعليمات تنظ

العالقة بين كلية الدراسات

العليا ،وعمادش البحث العلمي

عمادة البحث العلمي عمادة
البحث العلمي +مركز
الحاسوب

في الجامعة.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تعزيز مكانة الجامعة كمركز للبحث العلمي واإليفاد واإلبداع.

الهدف االستراتيجي :دع الجامعة بالكوادر التدريسية والفنية المؤهلة
االستراتيجيات

اإلج ار ات التنفيذية

 -دع الجامعة بالكوادر

-0

التدريسية المؤهلة.

تدريس جدد.

-5

تعيين أعضا هيئة

الكلفة

البرنامج الزمني

جهة التنفيذ

إدارة الجامعة +كلية الدراسات  502220222دينار

على مدار سنوات الخطة

العليا

مؤشرات االدا
 مركز التطويراألكاديمي +تقارير
الكليات .

فتا برامج د ارسات

عليا مشتركة مع جامعات أخرى

لسد الن

في عدد أعضا

هيئة التدريس المؤهلة.
-

دع الجامعة بالكوادر -0

الفنية المؤهلة.

تعيين موظفين في

وظائف فنية نادرش لتغطية
الن

 5220222دينار
إدارة الجامعة

 مركز التطويراألكاديمي +تقارير
الكليات.

الحاصل.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تعزيز مكانة الجامعة كمركز للبحث العلمي واإليفاد واإلبداع.

الهدف االستراتيجي :التوسع في دع البحث العلمي من خالل مخصصات دع البحث العلمي في موازنة الجامعة ( مكافآت البحوث المنشورش في مجالت عالمية ،والكتب المحكمة) ... ،
االستراتيجيات

اإلج ار ات التنفيذية

 -تطككككككككككوير تعليمككككككككككات

 -تشككككيل لجنكككة لتطكككوير

الجامعكككة بمكككا يسكككما

العلمكككي فكككي الجامعكككة.

البحككككث العلمككككي فككككي

جهة التنفيذ
 -إدارش الجامعة

الكلفة

 ، 211111بواقككع  011111تبدأ من شهر 5102/ 9

تعليمكككككككككككات البحكككككككككككث

 -عمكككككككككككادش البحكككككككككككث سككككنويا علكككك مككككدارات سككككنوات

بمككككككككككا يتفككككككككككق مككككككككككع

 -مجلس العمدا

ألعضككككككككككككا هيئككككككككككككة

التوجهات العالمية.

 -اللجنة المشكلة

ينشكككرون أبحا كككا فكككي

الجديدش.

بت دي مكافآت مجزية
التكككككككككككدريس الكككككككككككذين
مجالت علمية عالمية

العلمي

 -تنفيكككككككككككذ التعليمكككككككككككات

البرنامج الزمني

الخطة

مؤشرات االدا
 -عدد األبحاث

المنشورش في مجال

عالمية سنويا

ترفكككككع مكككككن تصكككككنيف
الجامعة .

 تطككككككككككوير تعليمككككككككككاتالبحككككث العلمككككي فككككي

-

 -تشككككيل لجنكككة لتطكككوير -

الجامعكككة بمكككا يسكككما

تعليمكككككككككككات البحكككككككككككث العلمي.

ألعضككككككككككككا هيئككككككككككككة

بمككككككككككا يتفككككككككككق مككككككككككع -

بت دي مكافآت مجزية

العلمكككي فكككي الجامعكككة- .

التكككككككككككدريس الكككككككككككذين

التوجهات العالمية.

أو يترجمونها.

الجديدش

يؤلفكككون كتبكككا علميكككة
 -إطكككالق جكككائزش أفضكككل

إدارش الجامعة

 21111بواقككع  01111سككنيا تبدأ من شهر 5102/ 01

عمكككككككككككادش البحكككككككككككث عل مدار سنوات الخطة

 عدد الكتب المنشورشسنويا.

مجلس العمدا

اللجنة المشكلة
 -منا الجائزش سنويا

 تنفيكككككككككككذ التعليمكككككككككككاتإدارش الجامعة.

 01111بواقكككع  5111دينكككار
44

جامعة مؤتة
االستراتيجيات
بحكككث ألعضكككا هيئكككة
التدريس.

 إطكككالق جكككائزش أفضكككلبحث للطلبة.

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ
-

 تشكككيل لجنككة لصككيا ة العلمي.تعليمات الجائزش

 -اإلعالن عن الجائزش

 -تشكككيل لجنككة لصككيا ة

-

الكلفة

عمادش البحث

سنويا

مجلس العمدا .

سنويا

اللجنة المشكلة.

 01111بواقكككع  5111دينكككار

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
منا الجائزش سنويا

تعليمات الجائزش

 -اإلعالن عن الجائزش
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تعزيز مكانة الجامعة كمركز للبحث العلمي واإليفاد واإلبداع.

الهدف االستراتيجي :التوسع في اإليفاد الى جامعات مرموقة والدورات التدريبية البحثية والتطويرية.
االستراتيجيات
تحديكككد االحتياجكككات مكككن

أعضا هيئة التدريس.

اإلج ار ات التنفيذية
 تشككككككككبل لجنكككككككة لمسكككككككااحتياجكككات الجامعكككة مككككن

أعضككككا هيئككككة التككككدريس

للسنوات ال ادمة.
التوسككع فككي اإليفككاد لرفككد
الجامعكككة بخكككريجين مكككن

جامعات مرموقة

 تعككديل تعليمككات االبتعككاثبمكككككككا يسكككككككما بابتعكككككككاث
الطلبككككككككة االوائككككككككل فككككككككي

جهة التنفيذ
 -إدارش الجامعة .

 -عمكككككككككادش الدراسكككككككككات

الكلفة
 5111دينار

البرنامج الزمني
شهر 5102/01

مؤشرات االدا
 -إنجاز الدراسة.

العليا.

 اللجنة المشكلة.إدارش الجامعة.

 عمكككككككككادش الدراسكككككككككاتالعليا.

01،111،111

 -تعديل التعليمات.

 -زيادش نسبة اإليفاد.

التخصصككات مككن خريج كي

الجامعة تشجيعا لخريجكي

التوسككككككع فككككككي ابتعككككككاث

الجامعة.

العككككاملين فككككي الجامعككككة

أعضككككا هيئككككة التككككدريس

أعضكككا هيئكككة التكككدريس

 -تفعيككككل تعليمككككات ابتعككككاث

الككككك جامعكككككات مرموقكككككة

الككك الجامعكككات المرموقكككة

التدريس.

الكككدكتوراه لالسكككتفادش مكككن

للتفككككككككككككر العلمككككككككككككي أو

فكككي مكككا يسكككم مكككا بعكككد
الخبكككككككككرات التدريسكككككككككية،

والبح ية .

 -إدارش الجامعة .

 عمككككككككككككادش البحكككككككككككككثالعلمي.

 -زيادش نسبة االبتعاث.

 عمكككككككككادش الدراسكككككككككاتالعليا.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطوير كفا ش المصادر المالية والمادية والبشرية

الهدف االستراتيجي :است طاب وتعيين أعضا هيئة التدريس بما يكفل است طاب وتعيين نوعية متميزش من أعضا هيئة التدريس في الجامعة
االستراتيجيات

جهة التنفيذ

اإلج ار ات التنفيذية

تطككككككككوير سياسككككككككات،

تشككككيل لجنكككة لدراسكككة

إدارش الجامعة.

وتعيككين أعضككا هيئككة

اسككككككككت طاب وتعيككككككككين

مجلس العمدا .

التدريس.

أعضككككككككككككككا هيئككككككككككككككة

واجككك ار ات اسكككت طاب،

اللجنة المشكلة.

سياسككككككات واجكككككك ار ات

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
 تطوير السياساتواإلج ار ات.

التدريس.

عككككككككككرت توصككككككككككيات
اللجنككككة علكككك مجلككككس

العمدا .

إقرار التوصيات .

تكككوفير حكككوافز ماليكككة،

العمل بها.

تعكككديل التعليمكككات بمكككا

مجلس العمدا .

التدريس المتميزين.

يسكككما بتكككوفير حكككوافز

مجلس االمنا .

ومادية ألعضا هيئكة

اسكككككككت طاب أعضكككككككا

ماليككككككككككككككة وماديككككككككككككككة
السككككككت طاب أعضكككككككا

هيئة تدريس وباح ين
مكككككككككككككع الجامعكككككككككككككات

يتبكككادل أعضكككا هيئكككة

المرموقة

 وضع حوافز مجزيةالست طاب أعضا

هيئة التدريس.

هيئككككككككككككككة تكككككككككككككككدريس إدارش الجامعة.
متميزين.

فكككي إطكككار االتفاقيكككات

إدارش الجامعة.

نائككككككككب الككككككككرئيس للعالقككككككككات

تفعيككل البنككود الخاصككة الدولبة.
التكككككدريس فكككككي إطكككككار

 -تفعيل االتفاقيات.

47

جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

االتفاقيكككككات المع كككككودش
مككككككككككككككع الجامعككككككككككككككات

المرموقة
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطوير كفا ش المصادر المالية والمادية والبشرية

الهدف االستراتيجي :تطوير آليات التعيين في المراكز القيادية األكاديمية واإلدارية بما يضمن اختيار األفضل
االستراتيجيات

اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

تطكككككككككوير سياسكككككككككات

 -تشككككككيل لجنكككككة لتطكككككوير

إدارش الجامعة

المراكككككككككككز ال ياديككككككككككة

المتعل ككككة بككككالتعيين فككككي

مجلس العمدا

واج ار ات التعيكين فكي
األكاديمية بما يضكمن
اختيار األفضل

السياسكككات ،واإلجككك ار ات

المراكككككككككككككككز ال ياديككككككككككككككة

اللجنة المشكلة

الكلفة

مؤشرات االدا

البرنامج الزمني

وضع اإلج ار ات

تطبي ها

األكاديمية.

 عككرت توصككيات اللجنككةعل مجلس العمدا .

 إقرار التوصيات. -العمل بها.

تطكككككككككوير سياسكككككككككات

 -تشككككككيل لجنكككككة لتطكككككوير

إدارش الجامعة

المركككككككككككز ال ياديككككككككككة
ا

المتعل ككككة بككككالتعيين فككككي

مجلس العمدا

واج ار ات التعيكين فكي
اإلدارية .

السياسكككات ،واإلجككك ار ات

اللجنة المشكلة

وضع اإلج ار ات

تطبي ها

المراكككككككككككككككز ال ياديككككككككككككككة
اإلدارية.

 عككرت توصككيات اللجنككةعل مجلس العمدا

 إقرار التوصيات -العمل بها.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطوير كفا ش المصادر المالية والمادية والبشرية

الهدف االستراتيجي :تطوير التعليمات المتعلقة بالمصادر البشرية
االستراتيجيات
تطككككككوير السياسككككككات

واإلجكككك ار ات المتعل ككككة
بالت بيت والترقية.

اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

تشككككيل لجنكككة لتطكككوير

إدارش الجامعة.

المتعل ككككككككة بالت بيككككككككت

مجلس العمدا .

السياسككات واإلج ك ار ات

والترقية.

الكلفة

مؤشرات االدا

البرنامج الزمني

 تطوير السياساتاإلج ار ات.

اللجنة المشكلة.

عككككككككككرت توصككككككككككيات
اللجنككككة علكككك مجلككككس

العمدا .

إقرار التوصيات.
العمل بها.

تطكككككككوير السياسكككككككات

تشكيل لجنة لتطوير

إدارش الجامعة.

بكككككككككككالتفر العلمكككككككككككي

واإلج ار ات المتعل ة

مجلس العمدا .

واإلجكككك ار ات المتعل ككككة
والبح ي

السياسات،

اللجنة المشكلة.

ج

 تطوير السياساتواإلج ار ات.

بالتفر العلمي

والبح ي.

عرت التوصيات
اللجنة عل مجلس

العمدا .
تطكككككككوير السياسكككككككات

إقرار التوصيات.
العمل بها.

إدارش الجامعة
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

واإلجكككك ار ات المتعل ككككة

تشكيل لجنة لتطوير

والكككككككوظيفي للككككككككوادر

واإلج ار ات المتعل ة

بكككككككككالتطور المهنكككككككككي

البشرية

السياسات،

جهة التنفيذ
اللجنة المشكلة

مجلس العمدا

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
 تطوير السياساتواإلج ار ات.

بالتطوير المهني

والوظيفي للكوادر
البشرية.

عرت التوصيات

اللجنة عل مجلس

العمدا

تطكككككككوير السياسكككككككات

إقرار التوصيات

إدارش الجامعة

واإلجكككك ار ات المتعل ككككة

العمل بها

اللجنة المشكلة

الم دمكككككككككة للككككككككككوادر

السياسات واإلج ار ات

بالرعايككككككة والخككككككدمات

البشرية

تشكيل لجنة لتطوير
المتعل ة بالرعاية

مجلس العمدا

 تطوير السياساتواإلج ار ات.

والخدمات الم دمة

للكوادر البشرية.

عرت التوصيات
اللجنة عل مجلس

العمدا .

إقرار التوصيات.
العمل بها.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطوير كفا ش المصادر المالية والمادية والبشرية

الهدف االستراتيجي :ترشيد إدارة المصادر المالية والمادية بما يضمن توفير الدعم المالي لنشاطات الجامعة .
االستراتيجيات
تحسكككككككككككين نوعيككككككككككككة
الخدمات المالية.

اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

تكككككككككككوفير سياسكككككككككككات

إدارش الجامعة .

للتخطيط امالي

االداري والمالي.

واجكككككككك ار ات واضككككككككحة

تكككككككككككوفير سياسكككككككككككات

نائكككككككككككب الكككككككككككرئيس

الكلفة
 51111دينار

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
 -رضا متل ي الخدمات.

الدائرش المالية.

واجكككككككك ار ات واضككككككككحة
إلعداد الموازنة

تكككككككككككككوفر سياسكككككككككككككات

واجككك ار ات للتخصكككي
المالي

تكككككككككككوفير سياسكككككككككككات

واجكككككككك ار ات واضككككككككحة

لاليكككرادات والمصكككرفات
 -رضا متل ي الخدمات.

واالست مارات

إدخككككال العككككاملين فككككي

تحسككككككككين الخككككككككدمات

الكككدائرش الماليكككة دورات

الشرائية.

تدريبيككة متجككددش وفككي
مجككككال اإلدارش الماليككككة

وذلككككك لضككككمان اعلكككك

درجككككككة ممكنكككككككة فكككككككي

 51111دينار
إدارش الجامعة.
العطا ات.

المشتريات.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات
تحسككككككككين الخككككككككدمات
المساندش

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
مواكبة المستجدات.

 التأكيككككد علككككك تجديكككككدوتوسككككككككككككككيع نظككككككككككككككا

الحوسكككككككبة الموظفكككككككة

ال رات اإلدارش المالية

بالجامعة.

جهة التنفيذ
المستودعات
إدارش الجامعة

دائرش الخدمات

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

 41،111دينار
 -رضا متل ي الخدمات.

مركز الحاسوب

تطكككوير اجهكككزش الرقابكككة
المالية.

 تحديث انظمة التخزينوالمسككككككككككككككككككككككككككتودعات

والش ار .

 -تشككككيل لجنكككة لدراسكككة

اإلجكككككك ار ات الشككككككرائية

وآليات تسريعها.

 إعكككككككادش النظكككككككر فكككككككيالوصككككككككف الكككككككككوظيفي

للوظائف المختلفة فكي
الجامعة

 إدخككككال العككككاملين فككككيوحكككككككككدات الخكككككككككدمات
المسكككككاندش فكككككي دورات
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

تدريبة.

 إعكككادش هيكلكككة الكككدوائروالوحكككككككدات الخاصكككككككة
بالخدمات المساندش
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطوير كفا ش المصادر المالية والمادية والبشرية
الهدف االستراتيجي :زيادة وتنويع مصادر التمويل
االستراتيجيات
اسكككككككككت طاب طلبكككككككككة

(أردنيكككككككككككين و يكككككككككككر
أردنيين)

اإلج ار ات التنفيذية
 تفعيككككل الل ككككا ات مككككعالمستشككككككككككككككككككككككككككككككارين
ال افيين العكاملين فكي

االردن السككككككككككككككككت طاب
طلبة من بلدانه .

 -ع ككككككد اتفاقيككككككات مككككككع

جهة التنفيذ
إدارش الجامعة.

ال بول والتسجيل.

الكلفة
 51،111دينار

العالقات العامة.

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
 عدد لطلبة الذين تاست طابه .

عمككككككككككادش شككككككككككؤون
الطلبة

مكاتكككككككككككب لتسكككككككككككويق
الجامعكككككة فكككككي الكككككدول

االسكككككككتغالل األم كككككككل لمبكككككككاني

الجامعة ومراف ها

المجاورش

 ت ككدي امتيككازات للطلبككةير األردنيين.

 -تشكككككيل لجنككككة لت ككككدي

 توفير موارد ماليةاضافية.

إدارش الجامعة.

م ترحككككككات السككككككتغالل الدوائر المعنية.
مبككككككككككككاني الجامعككككككككككككة

ومراف هكككا بمكككا يضكككمن
استحداث مشاريع است مارية

 2111دينار

تكككوفير مصكككادر ماليكككة

للجامعككككة م ككككل تككككأجير إدارش الجامعة.
مبككككان لغايكككككات ت كككككدي

خدمات للطلبة .

الدوائر المعنية.

اللجنة المشكلة.

 إنشا مبانياست مارية.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

 تشككككيل لجنكككة لدراسكككةامكانيككككة بنككككا مبككككاني
است مارية عل اطراف

الجامعكككة بكككال رب مكككن
المكككككككككداخل الرئيسكككككككككة

وتأجيرهكككككككا للخكككككككدمات
الطالبية.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطوير كفا ش المصادر المالية والمادية والبشرية
الهدف االستراتيجي :تطوير المصادر المادية للجامعة

اإلج ار ات التنفيذية

االستراتيجيات

جهة التنفيذ

تطوير سياسات واجك ار ات إدارش تشكككيل لجنكككة لتطكككوير سياسكككات إدارش الجامعة

ومراقبككككككككككة جككككككككككودش المرافككككككككككق واجكككك ار ات إدارش ومراقبككككة جككككودش اللجنة المشكلة

وخدماتها

المرافق وخدماتها.

عكككرت توصكككيات اللجنكككة علكككك

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
 -تطوير السياسات.

مجلس العمدا

مجلس العمدا

إقرارها

العمل بها

تطككككككوير سياسككككككات واجكككككك ار ات تشكيل لجنة لتطوير سياسات
االمن والسالمة

واج ار ات االمن والسالمة.
عرت توصيات اللجنة عل
مجلس العمدا

 -تطوير السياسات.

إدارش الجامعة.

اللجنة المشكلة.

 -تطوير اإلج ار ات.

مجلس العمدا .

 -الرضا عن اإلج ار ات.

إقرارها

العمل بها
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
االستراتيجيات

جهة التنفيذ

اإلج ار ات التنفيذية

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

تطككككككككوير إجكككككككك ار ات الصككككككككيانة تشكيل لجنة لتطوير سياسات
وفعاليتها

واج ار ات الصيانة.

عرت توصيات اللجنة عل
مجلس العمدا

إقرارها

إدارش الجامعة .

اللجنة المشكلة.

مجلس العمدا .

العمل بها

تككوفير خطككط اجرائيككة للتحسككين إعكككداد خطكككط اجرائيكككة لتحسكككين دوائكككككر ووحكككككدات الصكككككيانة
والتطوير لمرافق الجامعة

وتطوير مرافق الجامعة

تطوير البيئة المادية للجامعة

إنشككا مبككان جديككدش تتوافككق مككع إدارش الجامعة.
التوسع في الجامعة

التوسع العامودي في المباني

والخدمات.

الدوائر.

 0،111،111دينار
 -توفر الخطط.

 -تنفيذ الخطط.

 -إنجاز المطلوب.

إعادش تأهيل المباني ال دية

توفي مساحات خض ار وحدائق
توفير الدع المالي الالز
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تحسين الخدمات الطالبية المقدمة للطلبة لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية
الهدف االستراتيجي :التركيز عل التعل الذاتي عند الطلبة
االستراتيجيات
تفعيكككل ارتيكككاد الطلبكككة

للمكتبة

اإلج ار ات التنفيذية
 -إيجكككاد بيئكككة ماديكككة جاذبكككة

مكتبة الجامعة

 -تعديل استراتيجيات الت وي

التدريس

في المكتبة.

بحيكككث تتضكككمن مكككا يجبكككر

تفعيكككككككككككل مختبكككككككككككرات
الحاسوب.

تطككوير قككدرات الطلبككة
في التعل الذاتي

جهة التنفيذ

الطلة عل ارتياد المكتبة.

 تطوير مختبكرات الحاسكوبفي الجامعة.

 زيككككككككادش عككككككككدد االجهككككككككزشالمتاحة للطلبة.

 اضككككككافة مككككككادش (مهككككككاراتدراسكككككية) الككككك متطلبكككككات
الجامعككككككة واعككككككداد مككككككادش

دراسية منهجية لها.

أعضككككككا هيئككككككة

 مركز الحاسوب. -الكليات.

إدارش الجامعة .
الكليات.

مرككككككز التطكككككوير

الكلفة
 211،111دينار

 0،111،111دينار

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

شهر 5102 / 00

عل مدار سنوات الخطة

شهر  – 5102 /05شهر 2
5102 /

األكككككككككككككككككككككاديمي

وضبط الجودش .
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تحسين الخدمات الطالبية الم دمة للطلبة لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية
الهدف االستراتيجي :تفعيل اإلرشاد الموجه للطلبة
االستراتيجيات
 تطكككككككككككوير اإلرشكككككككككككاداألكاديمي.

اإلج ار ات التنفيذية
 ع د دورات ألعضكا هيئكةالتكككككدريس فكككككي اإلرشكككككاد،

والتوجيككككككككككككككه التربككككككككككككككوي

واألكاديمي.

جهة التنفيذ
 -إدارش الجامعة

 كليككككككككة العلككككككككوالتربوية

 اعتمكككككككاد نمكككككككوذج ملكككككككف -توزيككككككككع الطلبككككككككة علكككككككك

التدريس

أعضككككا هيئككككة التككككدريس
إلرشاده اكاديميا.

 زيكككادش السكككاعات المكتبيكككةألعضا هيئة التدريس.

شهر  9من كل عا عل مدار
سنوات الخطة

 مرككككككز التطكككككويراألكاديمي

اإلرشاد األكاديمي.

الكلفة
 2111دينار

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
-عدد الدورات المنع دش.

-الت از أعضا هيئة التدريس

بالساعات المكتبية.

= أعضككا هيئككة
 االقسكككككككككككككككككككككككككككااألكاديمية

= الكليات

 تككككوفير آليككككة للتأكككككد مككككنالتكككككككك از أعضككككككككا هيئككككككككة
التكككككككككككدريس بسكككككككككككاعاته

المكتبية.

 تطكككوير الهيككككل التنظيمكككيإيجكككككاد مرككككككز توجيكككككه وارشكككككاد

نفسي وتربوي

لعمككككككادش شككككككؤون الطلبككككككة
بتككككككوفير مركككككككز لإلرشككككككاد
التربوي والنفسي للطلبة.

 011،111دينار

شهر  – 5102 / 0شهر /2
5102

 تعديل الهيكلالتنظيمي .

 استحداث مركز61

جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
 تككوفير ككوادر اداريككة وفنيككةلمرككككككز اإلرشكككككاد التربكككككوي
والنفسي.

 -إعداد خطكة ارشكادية ترككز

جهة التنفيذ
 -إدارش الجامعة.

 عمككككادش شكككككؤونالطلبة.

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
اإلرشاد بكوادره.

 وجود خطة سنويةلمركز اإلرشاد.

علككككك التوعيكككككة والجانكككككب

الوقائي.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تحسين الخدمات الطالبية الم دمة للطلبة لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية

الهدف االستراتيجي :تحسين قنوات االتصال ،والتواصل الفعال بين الطلبة والعاملين في الجامعة
االستراتيجيات

تحسكككين تواصكككل إدارش الجامعكككة
مع الطلبة.

اإلج ار ات التنفيذية
 ع ككككد ل ككككا ات دوريككككةمن قبكل إدارش الجامعكة

مكككككع الطلبكككككة ( بككككككا ،

دراسات عليا ) .

 ع ككككد ل ككككا ات دوريككككةمن قبكل نكواب الكرئيس

مع الطلبة .

جهة التنفيذ
رئيس الجامعة .

نواب الرئيس.

الكلفة
 4111دينار

البرنامج الزمني
بداية كل فصل دراسي

عمككككككككككادش شككككككككككؤون

مؤشرات االدا
عدد االجتماعات

ومحاضرها

الطلبة.

العالقات العامة.

ال بول والتسجيل.

 عمكككككككككككككل محاضككككككككككككككراجتماعككككككككككات لهكككككككككككذه
الل ككككككككا ات ومتابعككككككككة
مالحظكككككككككات الطلبكككككككككة

ومطككككككككالبه بصكككككككككورش
مو ة.

 تككككككككككككوفير صككككككككككككناديقم ترحكككات فككككي مرافككككق

الجامعة

 اشككككككراك الطلبككككككة فككككككيمجالس الجامعة.

 0111دينار

بداية كل فصل دراسي

 عدد االجتماعات،ومحاضرها.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات
تحسين تواصكل عمكدا الكليكات
مع الطلبة

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
 ع ككككد ل ككككا ات دوريككككةمككككككككن قبككككككككل عمككككككككدا

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

عمكككككككككدا الكليكككككككككات

ونوابه .

الكليات مع الطلبة.

 عمكككككككككككككل محاضككككككككككككككراجتماعككككككككككات لهكككككككككككذه
الل ككككككككا ات ومتابعككككككككة
 0111دينار

مالحظكككككككككات الطلبكككككككككة

ومطككككككككالبه بصكككككككككورش
تحسين تواصل رؤسكا االقسكا
مع الطلبة.

مو ة.

 -تككككككككككككوفير صككككككككككككناديق

بداية كل فصل دراسي.
 عدد االجتماعاتومحاضرها.

رؤسا االقسا

م ترحات في الكلية

 ع ككككد ل ككككا ات دوريككككةمككككككن قبككككككل رؤوسككككككا

االقسا وأعضا هيئكة

التدريس مع الطلبة.

 عمكككككككككككككل محاضككككككككككككككراجتماعككككككككككات لهكككككككككككذه
الل ككككككككا ات ومتابعككككككككة
مالحظكككككككككات الطلبكككككككككة

ومطككككككككالبه بصكككككككككورش
مو ة.

عل مدار العا الدراسي.

نسبة الت از أعضا هيئة

التدريس بالساعات المكتبية
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات
تحسكككين تواصكككل أعضكككا هيئكككة
التدريس مع الطلبة

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

 -تككككككككككككوفير صككككككككككككناديق

الكليات.

 -التكككك از أعضككككا هيئككككة

التدريس.

م ترحات

التكككككدريس بالسكككككاعات

المكتبية

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

أعضكككككككككككا هيئكككككككككككة
مركككككككككككز التطككككككككككوير
األككككككاديمي وضككككككبط

الجودش.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة

الغاية :تحسين الخدمات الطالبية الم دمة للطلبة لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية

الهدف االستراتيجي :تبني برامج تشخيصية وعالجية لألدا الضعيف للطلبة وتوفير الدع األكاديمي والرعاية له
االستراتيجيات
 تطككككككككوير امتحانككككككككاتتشخيصكككككككية للطلبكككككككة

الم بككككولين فككككي كافككككة

التخصصات.

 -عمكككل بكككرامج عالجيكككة

اإلج ار ات التنفيذية
 تشككككيل لجكككان لوضككككعالتشخيصككككككية حسككككككب
التخص

.

 امتحككككككككككككان الطلبككككككككككككةالم بولين.

 -تحليل نتائجه

الكليات
االقسا

الكلفة
 01111دينار

مركككككككككككز التطككككككككككوير

األككككككاديمي وضككككككبط

بنا االختبارات شهر /9
5102

 بنا االختباراتتنفيذها.

تطبيق االختبار بداية العا

الجامعي 5107/5102

الجودش

 -تكليككككككككككككف االقسككككككككككككا

للطلبككة يككر المت نككين

األكاديميككككككككة بوضككككككككع

تخصصاته .

للمشككككككالت المعرفيكككككة

ألساسككككككككككككككككككككككككككككككككككيات

جهة التنفيذ

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

بكككككككككككككرامج عالجيكككككككككككككة
التي رصكدها االمتحكان

التشخيصي.

 تنفيككككذ البرنككككامج علككككالطلبة الضعاف .

الكليات.

االقسا .

51111دينار

شهر  9من كل عا دراسي

 -بنا البرامج تنفيذها.

مركككككككككككز التطككككككككككوير

األككككككاديمي وضككككككبط

الجودش.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة

الغاية :تحسين الخدمات الطالبية الم دمة للطلبة لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية

الهدف االستراتيجي :تبني برامج الكتشاف الطلبة المبدعين وتوفير الدع األكاديمي والمادي له
االستراتيجيات
إيجاد آليات الكتشاف
الطلبة الموهوبين

اإلج ار ات التنفيذية
 تشككككيل لجنكككة لتحديكككدآليكككككات الكشكككككف عكككككن
الطلبككة الموهككوبين فككي

إيجكككاد آليكككات لتكككوفير

الجامعة.

والمكككككككككككالي للطلبكككككككككككة

آليكككككات تكككككوفر الكككككدع

الكككككككككدع األككككككككككاديمي
الموهوبين

 -تشكككككيل لجنككككة لتككككوفير

جهة التنفيذ
عمككككككككككادش شككككككككككؤون
الطلبة.

عمككككككككككادش شككككككككككؤون
الطلبة.

األككككككككاديمي والمكككككككالي

للطلبككككككككة الموهككككككككوبين

المجتمع.

والمؤسسكككات الرسكككمية

والمؤسسكككككككككككككككككككككككككات

والمدنية

 21،111دينار

شهر 5102 /0

الكليات.

الكليات.

بالتعاون مكع المجتمكع

الكلفة

البرنامج الزمني

 -توفر آليات واضحة

الكتشاف الموهوبين

ودعمه .
شهر 5102/ 0

 عدد الطلبة الموهوبينالذين ت اكتشافه .

الشكككككككككككككككككككككككككككككككككككركات
الداعمة.

مؤشرات االدا

 حج الدع الماليعل مدار سنوات الخطة

الم د للطلبة

الموهوبين.

 ت كككدي الكككدع المككككاديوالمككككككككككككالي للطلبككككككككككككة
الموهبين.

 تككككككوفير بيئككككككة ماديككككككةومعنويكككككككككة مناسكككككككككبة

لإلبداع.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة

الغاية :تحسين الخدمات الطالبية الم دمة للطلبة لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية

الهدف االستراتيجي :تحسين النشاطات الطالبية والمرافق الالزمة لها والكوادر الفنية المؤهلة للتعامل معها
االستراتيجيات
تحسككككككككككين المرافككككككككككق
الجامعية .

اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

إجكك ار دراسككة مسكككحية

إدارش الجامعة

للتعرف عل واقعها.

الطلبة

للمرافككككككككق الجامعيكككككككككة

عمككككككككككادش شككككككككككؤون

الكلفة
 011،111دينار

البرنامج الزمني
شهر  8من كل عا جامعي

مؤشرات االدا
تطور المرافق الجامعية

تككوفير الم كوارد الماليككة
تطككككككككوير النشككككككككاطات
الطالبية

الالزمة لتطويرها

إجككك ار دراسكككات مسكككحية إدارش الجامعة
لميول الطلبة.

تكككوفير نشكككاطات تككككتالئ

عمادش شؤون الطلبة

شهر  9من كل عا جامعي

تكككككوفير ككككككوادر فنيكككككة
مؤهلككككة للتعامككككل مككككع

النشاطات الطالبية

قكككككككدرش وكفكككككككا ش علككككككك

التعامكككل مكككع النشكككاطات

رضا الطلبة عن النشاطات

الطالبية

مع ميول الطلبة.

تعيين ككوادر فنيكة لكديها

إج ار الدراسة

إدارش الجامعة

عمادش شؤون الطلبة

شهر 5102 / 9

تعيين العدد الالز والمناسب
من الكوادر.

الطالبية

تطككككوير قككككدرات الكككككوادر
العاملكككككككة فكككككككي عمكككككككادش
شككؤون الطلبككة لتمكيككنه

مكككككككككن التعامكككككككككل مكككككككككع
النشكككككككككاطات الطالبيكككككككككة

بفعالية.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تحسين الخدمات الطالبية الم دمة للطلبة لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية
الهدف االستراتيجي :تشجيع الطلبة تحفيزهم لتحقيق أعلى المعايير األكاديمية
االستراتيجيات

جهة التنفيذ

اإلج ار ات التنفيذية

تحفيككز الطلبككة االوائككل

تطكككككككككككوير تعليمكككككككككككات إدارش الجامعة

األكاديمية.

بت ككككدي حككككوافز ماليككككة الكليات

فكككككككككي التخصصكككككككككات

الجامعككة بحيككث تسككما عمادش شؤون الطلبة

الكلفة
 021،111سنويا

البرنامج الزمني
سنويا

مجزيكككككككككككككة للطلبكككككككككككككة

الحصككول عل ك مراكككز

المشكككككاركة فكككككي هكككككذه إدارش الجامعة

االختبكككككارات المحليكككككة

ت ككدي ح كوافز لتشككجيع الكليات

مت دمككككككككككككككككة فككككككككككككككككي

واالقليمية والعالمية

المحفزين.

المبتع ين.

توضككككككككككككيا اهميككككككككككككة
االختبارات

 -عدد الطلبة

 -عدد الطلبة

الخريجين.
تحفيككككز الطلبككككة علكككك

مؤشرات االدا

عمادش شؤون الطلبة

 011،111سنويا

سنويا

 تحسن نتائج الطلبةفي االختبارات .

الطلبككة علكك االهتمككا

بهه االختبارات
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تحسين الخدمات الطالبية الم دمة للطلبة لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية
الهدف االستراتيجي :توجيه الطلبة وتشجيعهم على االنخراط في سوق العمل
االستراتيجيات
توجيه الطلبة مهنيا

اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

اسككككككككككتحداث مكتككككككككككب إدارش الجامعة.

للتوجيكككه المهنكككي فكككي عمادش شؤون لطلبة.

الكلفة
 21،111دينار

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
 -استحداث المكتب.

عمككادش شككؤون الطلبككة

يككككككككككككككككزود الطلبككككككككككككككككة
بالمعلومكككككات الالزمكككككة

حككول المهككن المختلفككة
متابعة الخريجين

وفر

العمل المتاحة

اسككككككككككتحداث مكتككككككككككب إدارش الجامعة.

لمتابعكككككككة الخكككككككريجين عمادش شؤون الطلبة.

للتعكككرف علككك اوضكككاع

 -استحداث المكتب.

الخكككككككككريجين ونسكككككككككبة

تشككككككككككغيله والب ككككككككككا

العالقككككة بيككككنه وبككككين
الجامعة

توفير وسكائل للتواصكل
مع الخريجين

تم يكككل الخكككريجين فكككي
مجالس الجامعة
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة

الغاية :تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وترسيخ العالقات الخارجية بما يكفل تفاعل الجامعة مع المجتمع المحلي .واالقليمي والدولي
الهدف االستراتيجي :تحسين أدا مركز االستشا ارت وخدمة المجتمع في الجامعة
االستراتيجيات
تحسكككككين أدا مراككككككز
االستشارات.

اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

تشككككيل لجنكككة لدراسكككة

إدارش الجامعة.

الجامعكككككككككككة واعكككككككككككادش

مراككككككككككككككككككككككككككككككككككككككز

مراكز االستشكارات فكي

هيكلتها بصورش تسكما

اللجنة المشكلة.

الكلفة
 0111دينار

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
 إعادش هيكلة مراكزاالستشارات.

 رضا المستفيدون عنادا مراكز

االستشارات.

االستشارات.

بتفعيككل دورهككا فككي رفككد
مؤسسككككككات المجتمككككككع

الرسكككككككككمية واالهليكككككككككة

والخاصة باالستشكارات

(كاالستشكككارات الطبيكككة

واإلداريكككة والمحاسكككبية
والزراعيككككككة والماليككككككة،

وال انونيككككة  )...ورفككككد
الجامعكككككككككككككة بكككككككككككككدخل

اضافي.

مسككككككككككا احتياجككككككككككات
المجتمع المحلي.

تفعيككككل دور الجامعككككة

في خدمة المجتمع

رصككد االحتياجككات فككي
قائمة حسب االهمية.

وضككع خطككط لسككد هككذه

إدارش الجامعة

مراككككككككككز خدمكككككككككة

المجتمع

 0111دينار

 إنجاز المسا . -إنجاز الخطط.

 رضا المجتمع عن -71

جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

االحتياجات

ع كككككككككككككككككككككككككككككككككد دورات

 21،111دينار

ومحاضكككككرات ونكككككدوات

إدارش الجامعة

وتوعوية.

الكككككدوائر والمرككككككز

وورش تطويريككككككككككككككككككككة

 -الخدمات التي

ت دمها الجامعة.

الكليات واالقسا

ت ككككدي خككككدمات طبيككككة

والوحدات

وزراعيكككككككككة وتربويكككككككككة

العالقات العامة

للمجتمع

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

وضكع سياسكة واضككحة

للعاقككككة بككككين الجامعككككة
والمجتمع
رصكككككككككككد النشكككككككككككاطات
المجتمعية

تفعيككككككككككككل مشكككككككككككككاركة

إدارش الجامعة

االنشطة

الكليات

تحسكككككككككين مشكككككككككاركة

الجامعككككككة فككككككي هككككككذه

النشاطات المجتمعية

وضكككككع خطكككككط لزيكككككادش

الدوائر

هيئة التدريس والطلبكة

المجتمع

الجامعكككككككككككككككة فكككككككككككككككي

مسكككككككاهمات أعضكككككككا

فككككككي خدمككككككة وتنميككككككة

العالقات العامة

مراككككككككككز خدمكككككككككة

 01111دينار

 -حج المشاركة.

 رضا المجتمع عنمشاركة الجامعة.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

المجتمع.

وضع سياسات لتوجيه
 توجيكه البحككث العلمككينحكككككككككككككككو التنميكككككككككككككككة
المستدامة

البحث العلمي للبحكوث

والدراسككككككات المتعل ككككككة
بالتنمية المستدامة

إدارش الجامعة.

عمكككككككادش البحكككككككث

 511،111دينار

 -األبحاث المنجزش.

العلمي.

 تحسككين التواصككل مككعالمجتمع المحلي

إيجككاد آليككات للتواصككل
مع المجتمع المحلي

مراككككككككككز خدمكككككككككة

المجتمع.

تفعيككل تم يككل المجتمككع
المحلكككي فكككي مجكككالس

الجامعة.

إدارش الجامعة.
الكليات.

مراككككككككككز خدمكككككككككة

المجتمع.

 51،111دينار

 تم يل المجتمع فيمجالس الجامعة.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة

الغاية :تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وترسيخ العالقات الخارجية بما يكفل تفاعل الجامعة مع المجتمع المحلي .واالقليمي والدولي
الهدف االستراتيجي :بنا شراكات ح ي ية مع المؤسسات الدولية واالقليمية والوطنية
االستراتيجيات

اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

بنكككا شكككراكات ح ي كككة

إنشككا وحككدش للعالقككات

إدارش الجامعة.

المجتمكككككككككع المكككككككككدني

وضككع تعليمككات لتنظككي

للشؤون الدولية.

مككككككككككككع مؤسسكككككككككككككات
المحليككككككة واالقليميككككككة

والدولية

الدولية واالقليمية

عمل الوحدش.

نائكككككككككككب الكككككككككككرئيس

الكلفة
 41111دينار

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
 عدد االتفاقياتالمبرمة .

رسككك سياسكككات تحكككك
بنككككا العالقككككات علكككك

جميع المستويات.

وضككككككككككككككككع آليككككككككككككككككات
الست طاب الطلبة

وضككع آليككات لتسككويق
الخريجين

ع ككككككد اتفاقيككككككات مككككككع
مؤسسكككككككككات محليكككككككككة

واقليمية ودولية.

إدارش الجامعة.

تفعيككككككككل االتفاقيككككككككات

دراسكككككككككة االتفاقيكككككككككات

نائكككككككككككب الكككككككككككرئيس  01111دينار

الساب ة

السككاب ة وتفعيلهككا مككن

للشؤون الدولية.

خكككككالل التواصكككككل مكككككع
االطراف ذات العالقة

 عدد االتفاقيات التيت تفعيلها.
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطوير إج ار ات ضمان الجودش في الجامعة بهدف التحسين المستمر لمدخالتها وعملياتها ومخرجاتها
الهدف االستراتيجي :توفر االلت از المؤسسي بالجودش
االستراتيجيات
دع ومتابعة ال يادش

اإلج ار ات التنفيذية
 إعككككداد خطككككة شككككاملةللجكككودش فككككي الجامعككككة

واقرارهكككككككا مكككككككن قبكككككككل
ال يككادش ومتابعتهككا مككن

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

إدارش الجامعة.

مجلس العمدا .
مجلس االمنا .

مجلس الجودش.

قبكككككل قيكككككادش الجامعكككككة
بشكل دوري.

 تفعيككككل عمككككل مجلككككسالجودش في الجامعة.

 حضور قيكادش الجامعكةلالجتماعكككات المتعل كككة
بالجودش.

 عكككرت ت ريكككر فصكككليعلكككك قيككككادش الجامعككككة

حككككككول الجكككككككودش فكككككككي
الجامعة.

 -التككك از قيكككادش الجامعكككة

تككوفير الم كوارد\الماليككة

بتككوفير المكوارد الماليككة

الالزمة للجودش

اللزمة للجودش.

والبشكككككككرية والماديكككككككة

والبشكككككككرية والماديككككككككة

إدارش الجامعة.

مجلس العمدا .
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
 رصكككد المكككوارد الماليكككةالمطلوبكككة فكككي موازنكككة

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

مجلس االمنا .

مجلس الجودش.

الجامعة.

 رصكككد المكككوارد الماديكككةالمطلوبكككة فكككي موازنكككة

الجامعة.

 رصككد الم كوارد البشككريةالمطلوبة في تشكيالت

الجامعة.

نشر افة الجودش

 -ع ككككككككككككد محاضككككككككككككرات

إدارش الجامعة .

ونكككككككككككككككككككككككدوات وورش

مجلس العمدا .

وأهميتهككككا فككككي العمككككل

مركككككككككككز التطككككككككككوير

تدريبية تعرف بكالجودش
الجامعي.

 اشكراك جميككع العككاملينفي الجامعة بالجودش.

مجلس االمنا .

 21،111دينار

األككككككاديمي وضككككككبط
الجودش.

 إعككككداد مجموعككككة مككككناالدلككككككككككككة المتعل ككككككككككككة

بككالجودش ونشككرها عل ك

الموقكككككككع األلكترونكككككككي

للجامعة

75

جامعة مؤتة
االستراتيجيات
االلتككككككك از بالتحسكككككككين

المستمر

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

 -عكككككككككككككرت الخطكككككككككككككة إدارش الجامعة .

االسكككتراتيجية للجامعكككة مجلس العمدا .

علكككككككككككك المجككككككككككككالس مجلس االمنا .

المختلفككككككككة للجامعككككككككة مجلس الجودش .

والحصكككككككككككول علككككككككككك

مرككككككز التطكككككوير األككككككاديمي.

مصكككككككككادقته عليهكككككككككا وضبط الجودش.

وعلكككككككككككككك االلتكككككككككككككك از

بالتحسكككككين المسككككككتمر

كككككككككنهج عمككككككككل فككككككككي
الجامعة.

 االسككتفادش مككن التغذيككةالراجعكككة فكككي عمليكككات
التحسين المستمر
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطوير إج ار ات ضمان الجودش في الجامعة بهدف التحسين المستمر لمدخالتها وعملياتها ومخرجاتها
الهدف االستراتيجي :توسيع نطاق عمل ضمان الجودش
االستراتيجيات
تطبيكككق ومتابعكككة إدارش

اإلج ار ات التنفيذية
 -تطكككككككككككككوير الهيككككككككككككككل

ضككككمان الجككككودش فككككي

التنظيمككككككككككي لمركككككككككككز

والمراكككككككز والوحككككككدات

وضكككبط الجكككودش ليضككك

مختلككككككككككف الكليككككككككككات

اإلدارية

التطكككككككوير األككككككككاديمي

مكاتكككككب الجكككككودش فكككككي

الكليككككككككات والوحككككككككدات
اإلدارية.

 -تطككككككككككككوير الهياكككككككككككككل

جهة التنفيذ
إدارش الجامعة.

نائب الرئيس للجودش.

مركز التطوير .األككاديمي

وضبط الجودش .

لتض مكاتب الجودش.

فككي الكليككات والوحككدات
اإلدارية.

 تعكككديل تعليمكككات مرككككزالتطكككككككوير األككككككككاديمي

لتض ك مهككا وواجبككات
مكاتكككككب الجكككككودش فكككككي

اإلدارية.

إدارش الجامعة.

وضبط الجودش.

وادارية لمكاتب الجودش

في الكليات والوحدات

الوحدات اإلدارية.

التنظيميككككككككة للكليككككككككات

 -تككوفير ك كوادر اكاديميككة

 011،111دينار

العا الجامعي 5107/5102

 -تفعيل مكاتب الجودش

الكليات.

نائب الرئيس للجودش.

والوحكككككككدات اإلداريكككككككة

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

مركز التطوير األكاديمي

الكليات.

الوحدات اإلدارية.
 -نائب الرئيس للجودش.

 توفر كوادر لمكاتبالجودش في الكليات

والوحدات اإلدارية.

 مركككز التطككوير األكككاديميوضبط الجودش.

 -عمادش البحث العلمي.
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جامعة مؤتة
االستراتيجيات
ت كككككككككوي المكككككككككدخالت
والعمليات والمخرجات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية
الكليات.

 -إعكككككداد ادوات لت ككككككوي

جهة التنفيذ

الكلفة

إدارش الجامعة.

21111سكككككككنويا دينكككككككار

نائب الرئيس للجودش.

مكككككككدخالت وعمليكككككككات

مركككز التطككوير األكككاديمي

 -إج ار دراسات ت ويمية

مكاتككككككككب الجككككككككودش فككككككككي

ومخرجات الجامعة

لمككككككدخالت وعمليككككككات
ومخرجات الجامعة.

 االسكككتفادش مكككن نتكككائجالدراسككككككات الت ويميككككككة

بواقع 01111

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

كل سنة (  ) 2دراسات
 -إنجاز  2دراسات

وضبط الجودش .

ت ويمية سنويا عل
االقل.

الكليككككككككككككات والوحككككككككككككدات
اإلدارية.

جهات خارجية.

فكككي تحسكككين وتطكككوير
المككككدخالت والعمليككككات

والمخرجات.

تطكككوير آليكككات مراقبكككة

 -تشككككيل لجنكككة لتحديكككد

الجككككككككودش وتحسككككككككنها

السياسككات واإلج ك ار ات

المتعل ة بها

الت وي الذاتي الداخلي

ونشكككككككككككككر النتكككككككككككككائج

المتعل ككككككككة بدراسككككككككات

والخككككككككككككارجي علكككككككككككك

 21،111دينككككككار بواقككككككع
 01،111سنويا

سنويا

 إنجاز دراسات الت وي78

جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

مسكككككككككككتوى الكليكككككككككككات

الذاتي واالستفادش من

والجامعة.

والتحسين المستمر

والوحكككككككدات اإلداريكككككككة

 عككككككككككرت توصككككككككككياتاللجنككككة علكككك مجلككككس

العمدا

نتائجها قي التطوير

 011111دينككككار بواقككككع
 51111سنويا

انسجا دراسات الت وي الذاتي
الداخلي مع الخارجي.

 -إقراراها

 -تنفيذها
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الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطوير إج ار ات ضمان الجودش في الجامعة بهدف التحسين المستمر لمدخالتها وعملياتها ومخرجاتها
الهدف االستراتيجي :توفير مؤشرات ومعايير وم ارنات مرجعية
االستراتيجيات
تطكككوير مؤشكككرات أدا

اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

تشككككيل لجكككان لتطكككوير

إدارش الجامعة.

و انويككككة للحككككك علكككك

للجودش.

أساسكككككككككية و انويكككككككككة

مؤشكرات أدا اساسككية

المسككككككككككككككتمر فككككككككككككككي

جككككككككككككودش مككككككككككككدخالت

مركككككككككككز التطككككككككككوير

وعمليكككككات ومخرجكككككات

األككككككاديمي وضككككككبط

اعتماد هكذه المؤشكرات

اللجان المشكلة.

للحك ك عل ك التحسككين
الجامعة.

الجامعة.

للحكككككك علككككك فعاليكككككة

نائكككككككككككب الكككككككككككرئيس

الكلفة
 51،111دينار

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
 اعتماد مؤشرات االدااالساسية وال انوية

للحك عل فعالية
الجامعة.

الجودش.

مكككككككدخالت وعمليكككككككات

ومخرجات الجامعة.

تطككككككككككككوير معككككككككككككايير

تشكيل لجان لتطوير

لجكككككككككككككككككككككككككككودش االدا

المرجعية لجودش االدا

للم ارنككككات المرجعيككككة
المؤسسي

معايير للم ارنات

المؤسسي.

 -اعتماد معايير

نائب الرئيس للجودش.

الم ارنات المرجعية

مركز التطوير األكاديمي

اعتمكككاد هكككذه المعكككايير وضبط الجودش.
للحككككككك علكككككك جككككككودش
االدا المؤسسي

تطككوير آليككات للتح ككق

إدارش الجامعة.

 01،111دينار

تشككككيل لجكككان لتطكككوير

للحك عل جود\ش
االدا المؤسسي.

اللجان المشكلة.
 01،111دينار

 ت وي مخرجات81

جامعة مؤتة
االستراتيجيات
من مخرجات التعل

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

جهة التنفيذ

الكلفة

آليكككككات للتح كككككق مكككككن إدارش الجامعة.
مخرجكككككككككككات الكككككككككككتعل

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا
التعل .

نائب الرئيس للجودش.

واالستفادش من التغذيكة مركز التطوير األكاديمي

الراجعكككككة فكككككي تطكككككوير وضبط الجودش.

البرامج.

تطكككككككككوير سياسكككككككككات

تشككككيل لجنكككة لتطكككوير

للتح ككق المسككت ل مككن

سياسكككككككككات التح كككككككككق

الت وي

اللجان المشكلة.

المست ل من الت كوي ( إدارش الجامعة .

ككككككككككككالت وي الكككككككككككذاتي نائب الرئيس للجودش.

والخكككارجي والكككزمال و مركز التطوير األكاديمي
) ...

 01111دينار

 توفر سياسات للتح قالمست ل من الت ييي .

وضبط الجودش.

اللجان المشكلة.

81

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102

جامعة مؤتة
الغاية :تطوير إج ار ات ضمان الجودش في الجامعة بهدف التحسين المستمر لمدخالتها وعملياتها ومخرجاتها
الهدف االستراتيجي :السعي المستمر لتح يق متطلبات معايير الجودش األردنية والعربية والعالمية
االستراتيجيات
تطبيككككق معككككايير االعتمككككاد

العا والخا

اإلج ار ات التنفيذية
-

-

-

-

جهة التنفيذ

حصر التخصصات التي

إدارش الجامعة .

الجامعة

األككككككاديمي وضكككككبط

لككك يكككت اعتمادهكككا فكككي

مركككككككككككز التطككككككككككوير

اتخككككككككككككاذ اإلجكككككككككككك ار ات

الجودش.

التخصصات

االقسا .

المناسككبة العتمككاد هككذه

متابعككككككككككة المشكككككككككككالت

الكلفة
 0،111،111دينار

مؤشرات االدا

البرنامج الزمني
-

اعتماد جميع

التخصصات في

الجامعة.

الكليات.

المتعل ة باالعتماد العا

والخا

رفع الطاقكة االسكتيعابية
للتخصصككات التككي فيهككا

تجكككككاوز علككككك الطاقكككككة
االستيعابية

تو يكككككق وارشكككككفة الو كككككائق

السكككككير فكككككي مشكككككروع االرشكككككفة

المتعل ة باالعتماد والجودش بالتعاون مع عمادش البحث العلمي
في الجامعة

نائكككككككككككب الكككككككككككرئيس 05111دينار مشكترك مكع عمكادش
للجودش.

مركككككككككككز التطككككككككككوير

وضككككع خطكككككة اسكككككتراتيجية

-

إعداد الخطة

الجودش الصكادرش عكن هيئكة

-

ت ويمها وتطويرها.

العلمي .

لتطبيكككككق معكككككايير ضكككككمان

-

البحث العلمي

األككككككاديمي وضكككككبط

الجودش .

تنفيذ الخطة

-

إنجاز مشروع االرشفة.

عمككككككككككادش البحككككككككككث

82

جامعة مؤتة
االستراتيجيات

الخطة االستراتيجية ( )5151 – 5102
اإلج ار ات التنفيذية

اعتمكككاد مؤسسكككات التعلكككي

إدارش الجامعة.

مركز التطوير.

اإلعداد لكدخول التصكنيفات
تشكككككيل لجنككككة لإلعككككداد

الجودش.

التصنيفات العالمية

االقسا

لتح يككككككككككق متطلبككككككككككات

الكليات .
 21،111دينار

إدارش الجامعة.
مركز التطوير

تطككوير الموقككع األلكترونككي

-

األكاديمي وضبط

تشكككككككيل لجنككككككة لتطككككككوير الوقككككككع

الجودش.

مستواه في التصنيفات

االقسا .

األلكترونككككككي للجامعككككككة لتحسككككككين

تحسين وتطوير اإلجك ار ات

اإلداريككككة واألكاديميككككة فككككي تطبيكككككق االيكككككزو علككككك العمليكككككات
الجامعة

-إنجاز الخطة االستراتيجية.

األكاديمي وضبط

االشتراك في التصنيفات

للجامعة

البرنامج الزمني

مركز الحاسوب.

العالي .

العالمية

جهة التنفيذ

الكلفة

مؤشرات االدا

واإلج ار ات اإلدارية في الجامعة

الكليات .

إدارش الجامعة
مركككككككككككز التطككككككككككوير
األككككككاديمي وضكككككبط

الجودش.

الدخول في التصنيفات

الدولية.

 21،111دينار
-

تطوير موقع الجامعة.

-

تطبيق االيزو في

الجامعة .

مركز الحاسوب.
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جامعة مؤتة
الغاية :تعزيز منظومة الريادش واالبتكار في الجامعة

الهدف االستراتيجي :تعزيز الشراكة مع منظمات األعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية
اإلج ار ات التنفيذية

االستراتيجيات
-

تشككككيل لجنكككة مؤقتكككة لوضكككع

-

ت دي تصور أولي عن األطكر

األطر العامة لعمل المركز.

إنشا مركز ريادي متخصك

الجامعة

فكي

 -قرار تشكيل اللجنة

العامكككككككة لمجلكككككككس العمكككككككدا

رئيس الجامعة.

اعتمكككاد اإلطككككار العكككا لعمككككل

اللجنة المشكلة.

شهر  – 5107/00شهر

مجلس العمدا .

5108/5

للمراجعة.

-

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

المركككككككز والياتككككككه مككككككن قبككككككل

 اإلطار العا لعملالمركز

 و ي ة تعمي اإلطارالعا

مجلس العمدا واألمنا .

-

مؤشرات االدا

تعمي قرار االعتمكاد واإلطكار

العكككككا علككككك العكككككاملين فكككككي
الجامعة

-

تشككككيل لجنكككة عليكككا لمراجعكككة
تلك االتفاقكات وت كدي تصكور

أولككي حككول آليككات االسككتفادش

تفعيل اتفاقيات الشراكة والتعاون
ومذكرات التفاه الموقعة مع
الجهات المختلفة لالستفادش من

من وتفعيل تلك االتفاقيات

-

مضامين هذه االتفاقيات
-

رئيس الجامعة

ت كككدي ت ريكككر شكككامل يتضكككمن
واالعتماد من مجلس العمدا

الوحدات اإلدارية.

توجيككه االدارات المختلفككة فككي

الجامعككككككككة رسككككككككميا لتنفيككككككككذ

 -قرار اعتماد التوصيات

اللجنة المشكلة
مجلس العمدا

توصككككيات اللجنككككة للمناقشككككة

 -قرار تشكيل اللجنة

الكليات.

مكتب الشؤون الدولية

ال يوجد

مستمر

 خطابات التوجيه -عدد النشاطات

والفعاليات المنظمة

وف ا لالتفاقيات

التوصيات
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جامعة مؤتة
اإلج ار ات التنفيذية

االستراتيجيات
-

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات االدا

متابع تنفيذ التوصكيات اعكاله
من قبل المعنيين واستخدامها
لغايات ت يي االدا

-

لغايككككككات تحديككككككد المشكككككككالت

توجيه االبحاث (الدراسات العليا
ومشاريع التخرج والمشاريع

الميدانية التي توجهها
-

البح ية المدعومة) نحو خدمة

الحكومية

التنسكككيق مكككن أجكككل مسكككاعدش
تلكككك المؤسسكككات فكككي ايجكككاد

الحلكككككككككول العلميكككككككككة لتلكككككككككك

منظمات االعمال ومؤسسات
المجتمع المدني والمؤسسات

مخاطبككككككة تلككككككك المؤسسككككككات

-

المشكالت

تحديككد قائمككة عنككاوين بح يككة

كلية الدراسات العليا
الكليات
عمادش البحث العلمي

 عدد االبحاثمستمر

ومشاريع التخرج ذات
البعد الميداني

والناتجة عن التنسيق

م ترحككككككة لطلبككككككة الدراسككككككات
العليكككككككا ومشكككككككاريع التخكككككككرج
تحاكي تلك المشكالت
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جامعة مؤتة

الغاية :تعزيز منظومة الريادش واالبتكار في الجامعة

الهدف االستراتيجي :إنشا حاضنة أعمال عل مستوى الجامعة
اإلج ار ات التنفيذية

االستراتيجيات
-

-

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات األدا

تشكيل لجنة مؤقتة لمراجعة

تجارب الجامعات المميزش في
مجال حاضنات األعمال

وضكككع اإلطكككار العكككا لعمكككل

حاضكككنات األعمكككال متضكككمنا

طبيعتهككككككككا واليككككككككة عملهككككككككا

 -قرار تشكيل اللجنة

وال واعكككد واألسكككس الناظمكككة

وضع اإلطار العا لحاضنات

األعمال

-

-

لعملها.

ت كككككدي تصكككككور أولكككككي عكككككن
األطككككككككر العامككككككككة لمجلككككككككس

مجلس العمدا

اعتمكككاد اإلطكككار العكككا لعمكككل
حاضككنات األعمككال مككن قبككل

مجلس العمدا واألمنا .
-

رئيس الجامعة

اللجنة المشكلة

العمدا للمراجعة.

 -اإلطار العا واليات

مجلس األمنا

شهر  – 5108/5شهر
5108/2

العمل

 و ي ة تعمي اإلطارالعا

 الخطابات الموجهةلمنظمات االعمال

تعمي قرار االعتماد واإلطار

العككككا علكككك العككككاملين فككككي
الجامعة

-

مخاطبكككة منظمكككات األعمكككال
للتعريف بحاضنات األعمال
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جامعة مؤتة
اإلج ار ات التنفيذية

االستراتيجيات
تهيئة البيئة التنظيمية المناسبة

األعمال.

تفكككككككككككككويت الصكككككككككككككالحيات
المناسكككككككبة والمرنكككككككة لتلكككككككك

مهامها
-

البرنامج الزمني

انشا وحكدش إدارش لحاضكنات

اإلدارش بمككا يمكنهككا مككن أدا

لحاضنات األعمال

جهة التنفيذ

الكلفة

مؤشرات األدا

رئيس الجامعة
الوحدش اإلدارية المشكلة
مجلس العمدا

 01111دينار

من شهر  510/7إل شهر
5108/05

-

اتخكككاذ اإلجككك ار ات المناسكككبة
لضككككككمان تعككككككاون الكليككككككات
واإلدارات المختلفكككككككة داخكككككككل

الجامعة مع تلك اإلدارش.
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جامعة مؤتة

الغاية :تعزيز منظومة الريادش واالبتكار في الجامعة

الهدف االستراتيجي :تعزيز البيئة االست مارية في الجامعة.
اإلج ار ات التنفيذية

االستراتيجيات
-

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

مؤشرات األدا

الطلكككككككككب مكككككككككن الوحكككككككككدات

المختلفكككككة فكككككي الجامعككككككة (

األ كاديميكككة واإلداريكككة حصكككر
الموارد المتاحة لديها وت دي

العمل عل االستفادش ال صوى

-

والم ل من الموارد المتاحة

قائمة بها لرئيس الجامعة)

تكليككككف اإلدارات المسككككئولة

رئيس الجامعة

الخطككككط الالزمككككة لالسككككتفادش

العمدا ومد ار الوحدات

عككككن تلككككك المككككوارد بإعككككداد
من هذه الموار لتح يق ايراد

(مختبرات ،وقاعات المؤتمرات،

للجامعككككة وخدمككككة المجتمككككع

وصاالت...الخ)
-

شهر 5108/0

 قائمة الموارد المتاحة -الخطط التنفيذية

اإلدارية

مستمر

 -عدد النشاطات

المحلي

توجيه الخطابكات لمؤسسكات

المجتمكككككع المحلكككككي لت كككككدي

عككروت االسككتفادش مككن تلككك

الموارد
إنشا صندوق وقفي في الجامعة

تشككككيل لجنكككة عليكككا لوضككككع

رئيس الجامعة

االطككككككار العككككككا للصككككككندوق

اللجنة المشكلة

والتعليمات الضابطة لعمله

مجلس العمدا

وآليككككككككات العمككككككككل والككككككككنظ

-

مناقشة واعتماد اإلطار العا

الشؤون ال انونية
مجلس االمنا

من شهر  5108/0إل شهر
5108/2

 قرار تشكيل اللجنة 2111دينار

 -قرار اعتماد االطار

العا لعمل الصندوق

 -خطابات التعمي
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اإلج ار ات التنفيذية

االستراتيجيات

جهة التنفيذ

الكلفة

البرنامج الزمني

للصندوق
-

 -حج الصندوق

اتخكككككككاذ كافكككككككة اإلجكككككككك ار ات

ومعدالت الزيادش في

ال انونية والتنظيميكة إلنشكا

التدف ات الن دية

الصندوق
-

-

مؤشرات األدا

المتاحة

نشكككر الكككوعي فكككي المجتمكككع
المحلكككي ومخاطبكككة الجهكككات
الداعمة الداخلية والخارجية
تشككككككيل لجنكككككة دائمكككككة مكككككن

مككد ار الوحككدات االسككت مارية

فكككككككي الجامعكككككككة (صكككككككندوق
االسككككت مار ،مركككككز التككككدريب
واالستشككارات) وتضك جهككات

متخصصككككككة مككككككن الجامعككككككة

إعادش هيكلة الوحدات االست مارية

والمجتمككككع المحلككككي بهككككدف

في الجامعة بما يح ق التعاون
والتنسيق الفعال في عملها

تح يق التنسيق
-

وضككككككع خطككككككة اسككككككتراتيجية
متكاملكككة لالسكككت مار تضكككمن

رئيس الجامعة
اللجنة المشكلة
مجلس العمدا

من شهر  5108/5إل شهر /2
5108

مستمر

 قرار تشكيل اللجنة -خطة االست مار

كفكككككا ش االسكككككت مار للمكككككوارد

-

المالية

اعتمككاد خطككة االسككت مار بمككا
يضمن تشكيل إطار تنظيمكي
إلدارش است مارات الجامعة.
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