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 المقدمة:

ان اهداف  وغايات الجامعة  هي التي شكلت المظلة التي ادت الى وضع الخطة 

واالهداف واالجراءات الالزمة لتنفيذها. ان االستراتجية للكلية والتي من خاللها تم وضع الغايات 

هذه الخطة تبين  كال من الرؤية والرسالة والغايات واالهداف االساسية  )النتائج المرجوة(  

لتوضح الطرق واالجراءات )الوسائل( التي سوف يتم استخدامها للوصول الى كل هدف وغاية. 

ة تؤدي الى تقدم ملموس لكل من هذه وان كل اجراء سوف يتم اتخاذه يبين طرق محددة رئيسي

(. ان البعض من هذه االجراءات يتضمن 2020-2016االهداف خالل السنوات الخمس القادمة )

تخصيص مصادر مالية وبشرية والبعض االخر منها ال يتطلب ذلك. كما يجب النظر الى كل 

ت الكلية وايضا غاية وهدف كوحدة واحدة ولكن من الممكن ترتيب هذه االهداف حسب اولويا

االجراءات المتبعة لكل منها لترتيبها وتنفيذها حسب االولوية، التكلفة، الفرصة، الوقت المحدد، 

ً بان إدارة الجامعة حاليا تقوم بجهود  واي محددات اخرى تراها الكلية مناسبة مستقبالً. علما

ك فأن تضمين هذه ونشاطات ضخمة من اجل تحقيق النجاح في الكثير من هذه الغايات.  ولذل

الخطة للغايات واالهداف لما تقوم به الجامعة وتطمح اليه في المستقبل يؤكد على دعم الكلية لهذه 

 الجهود.

في االقسام التالية سوف يتم عرض رؤية ورسالة وقيم الكلية والغايات واالهداف التي تسعى 

 : 2020الى  2016لتحقيقها وكذلك الطرق واالجراءات لتنفيذ خالل الفترة من 

 

 

 

 



 منهج ِإعداد الخطة االستراتيجية :

ة وفقًا لمنهجية علمية محكمة واستنادًا الى مبادئ وأسس اعداد الخطة االستراتيجية للكلي لقد تم
دية، وذلك ايمانا من راسخة أعتمدت التشاركية في العمل واالسلوب الجماعي البعيد عن االنفرا

بأن الفكر االستراتيجي هو فكر جماعي حيث يشارك الجميع في  الكليةة ممثلة بمجلس ادارة الكلي
التخطيط االستراتيجي من أجل تفعيل تدفق المعلومات الالزمة للتخطيط االستراتيجي وخلق 

 االلتزام التنظيمي على مستوى الجامعة بجناحيها االكاديمي واالداري.

 

العمل والمنهجية في التفكير، وقد  كما اتصفت عملية صياغة الخطة االستراتيجية بالنظامية في
التوجهات الملكية التي  :تم مراجعة ومراعاة الكثير من المرجعيات االستراتيجية لعل من أبرزها

التعليم العالي،  إستراتيجيةني حفظه هللا في أوراقه النقاشية، بينها جاللة الملك عبدهللا الثا
، 2018/2022خطة تحفيز النمو االقتصادي ، اإلستراتيجية الوطنية لتنمية الموارد البشرية

 .(REACH, 2025 االستراتيجية الوطنية لرقمنة االقتصاد )التحول الرقمي

 وفيما يلي وصف موجز لتلك المراحل.

: وضع االطار التنظيمي للخطة االستراتيجية من حيث تحديد المشاركين بشكل مباشر في أوالا 
توجيهية وقد روعي في هذا المرحلة تمثيل المستويات اعداد الخطة االستراتيجية وتشكيل لجنة 

، سواء رؤساء االقسام او االكاديميين في الكلية او االداريين فيها او الطلبةالمختلفة االكاديمية 
 فة الخدماتية والمالية والبحثية وبذلك تم التأكيد في هذهكما تم مراعاة التنوع في االنشطة المختل

أعضاء الهيئة التدريسة  :لفاعلة من أصحاب المصالح االساسيين مثلالمشاركة ا على المرحلة
 .)اعضاء مجلس الكلية من المجتمع المحلي( والطلية والمجتمع المحلي

 

: وقد تضمنت هذه المرحلة المسح البيئي للتعرف على اهم االتجاهات في البيئتين الداخلية ثانياا 
ي البيئة الداخلية والفرص والتهديدات في البيئة والخارجية من أجل تحديد نقاط القوة والضعف ف



الخارجية، وقد خلصت هذه المرحلة الى رسم مصفوفة التحليل الرباعي كأساس للخطة 
 استراتيجية.

 

 ةكليلغايات الخاصة بالاتحديد و  والقيم الجوهرية التي تتبناها ةللكليوالرسالة  ،الرؤية وضع: ثالثاا 
 الى للوصول العالقة ذات األطراف جميع على األولية بصورتها والقيم والرسالة الرؤية وعرض
 (.الكليةس ومجل تشاركية )مجالس األقسام صياغة

 

 العمل مجاالت من مجال لكل لجنةال قبل آليات العمل منتحديد و  التنفيذية وضع الخطط: رابعاا 
المتكاملة، وتضمن  االستراتيجية الجامعة خطة إطار ضمن وتنظيمها ومراجعتها ةللكلي الرئيسة

 األداء وتحديد مؤشرات والمالية، وتحديد والفنية البشرية الموارد وتخصيص ذلك تحديد
 المهام جميع لتنفيذ زمني إطار اإلستراتيجية ووضع واألنشطة البرامج بتنفيذ الخاصة المسؤوليات

 الخطة ضالفرعية، كما تضمنت هذه المرحلة عر  االستراتيجية الخطط انجاز على المترتبة
 على وتوزيعه االستراتيجية الخطة دليل أعدقرارها و وتم إ الكلية مجلس على المتكاملة االستراتيجية

 .واالدارية والطلبة التدريسية الهيئة وأعضاء األقسام رؤساء

 

 قبل احتفالية مناسبة في المعنيين لجميع بها والتعريف الخطة لشرح توعية حملة تنفيذ: خامساا 
 بشكل والقيم والرسالة الرؤية العالقة ونشر ذوي  على لإلستراتيجية ملخص بتنفيذها وتوزيع البدء

( وتم اعالنها مباشرة على جميع شاشات العرض المختلفة في الكلية) ةالكلي مناحي كل في مكثف
اإللكتروني للكلية ، كما تم اعالن رؤى ورسائل اقسام الكلية السبعة  الموقع على الخطة ونشر

ى شاشات العرض المتواجدة على مدخل كل قسم وكذلك تم عرضها على بوسترات خاصة عل
 .على مداخل االقسام

 
 



 ات اإلستراتيجية :المنطلق
عبر األوراق النقاشية التي  ابن الحسين توجهات جاللة الملك عبدهللا الثاني -1

 ة .النقاشية السابع طرحها وخصوصًا الورقة
  2016/2020الخطة اإلستراتيجية للجامعة  -2
 2016/2025إستراتيجية الموارد البشرية  -3
  3018/2022خطة تحفيز النمو االقتصادي  -4
 (  REACH،2025)التحول الوطني( )اإلستراتيجية الوطنية لرقمنة االقتصاد -5

 وتمثلت هذه المتطلبات بالقضايا التالية :         

 بمهارات تتوائم مع متطلبات سوق العمل ومتطلبات مرحلة تأهيل الخريجين وتزويدهم  -أ 

 تحفيز النمو االقتصادي .             

 تأسيس حاضنات أعمال ، تخلق فرص عمل وتولد دخول جديدة وتخلق بيئة داعمة  -ب 

 ومحفزة لتأسيس األعمال والمشاريع الصغيرة .              

 المساهمة اإليجابية في تدعيم تنافسية االقتصاد الوطني وتنافسية القطاع الحكومي  -ج 

 والخاص .              

تسهيل وتعزيز منظومة ممارسة األعمال عبر الحد من اإلجراءات البيروقراطية  -د 
 وإعادة هندسة األعمال الحكومية بما يخدم تعزيز هذه المنظومة .

 وتطبيقات الحكومة اإللكترونية .تدعيم ممارسات  -هـ 

تدعيم قدرات رأس المال الفكري األردني بما يخدم تنافسية المورد البشري األردني  -و 
 بناء خطط دراسية ايجابية تصنع المعرفة وتدعم منظومة بناء المعارف والقدرات . عبر

 لعام بمحلليالمساهمة الفاعلة في صنع وتحليل السياسات العامة وتزويد القطاع ا  -ز 

مشكالت  ( وفق منهجيات علمية قادرة على تشخيصPolisy analystsسياسات عامة )
 السياسات العامة .

كومي وحاكمية شركات القطاع تدعيم منظومة الحاكمية المؤسسية للقطاع الح -ح 
 وفق أسس علمية وممارسات الحاكمية الفضلى .ة الخاص



 

 الرؤية:

ً في مجاالت التعليم العالي  نحو الريادة في بيئة االعمال ً واقليميا محليا

 والبحث العلمي وخدمة المجتمع.

Vision 

We aspire towards entrepreneurship in business 

environment on the local and regional levels in higher 

education, scientific research, and community services. 

 

  الرسالة:

تلتزم كلية إدارة االعمال بتخريج كفاءات اكاديمية وادارية مؤهلة من خالل 

برامج اكاديمية ريادية، كما تدعم البحث العلمي الهادف والمشاركة الفاعلة مع 

 المجتمع المحلي وصوالً الى تحقيق المسؤلية المجتمعية.

Mission 

We, the college of Business Administration, are 

committed to graduate competent and qualified academic 

and administrative graduates through pioneering academic 

programs. We also support purposeful scientific research and 

effective partnership with the local community to achieve 

social responsibility. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 االخالص ✓

 االنظباط ✓

 االتقان ✓

 الشفافية والمساءله ✓

 االبداع ✓

 المبادرة ✓

العمل بروح الفريق  ✓

 الواحد

 مكافاة االداء المتميز ✓

 التحسين المستمر     ✓

 

القيم
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 السعي نحو كلية إلكترونية لتقديم جميع الخدمات الكترونياً.  .3

تطوير محتوى الكتروني لمتطلبات الكلية اإلجبارية، وتطوير نظام الكتروني لإلرشاد  .4

 األكاديمي للطالب 

تقديم الدعم والتشجيع المستمر لتوفير كافة مستلزمات البنية التحتية المناسبة في الكلية  .5

 لضمان بيئة جاذبة تخدم إحتياجات العاملين من  اكاديميين واداريين .

التمويل الذاتي من مختلف المصادر وتوظيف حصيلة هذه الموارد لخدمة تنمية موارد  .6

 رؤية ورسالة الكلية



تعزيز التفاعل بين الكلية والمجتمع المحلي وصوالً ً لتحقيق  الغاية الرابعة:

 المسؤولية المجتمعية.

 وضع خطة لتعزيز أبعاد الشراكة مع المجتمع المحلي . .1

 كومية والخاصة .مد جسور التعاون مع اإلدارات الح .2

 تعزيز روابط االتصال مع وسائل اإلعالم المحلية . .3

 تشجيع منظومة التعاون التطوعي لألكاديميين والطلبة لخدمة المجتمع المحلي . .4

   

ً لمعايير  :الغاية الخامسة السعي للحصول على اعتماد خاص لبرامج الكلية وفقا

 االعتماد األكاديمي الوطنية.

واالعتماد األكاديمي لدى الهيئة التدريسية واالدارية والكوادر  تعزيز تقافة الجودة .1

 المساندة والطالب.

 تفعيل اليات ضبط الجودة واالعتماد العام والخاص. .2

 السعي لتحقيق متطلبات االعتماد األكاديمي الوطنية والعالمية. .3

 المباشرة بإجراء منظومة التقييم الذاتي تمهيدا للحصول على االعتماد الخاص. .4

تطوير الخطط الدراسية لتغطي المجاالت المعرفية األساسية والمساندة لكل تخصص وفقا 

 لمعايير االعتماد الوطنية
 الغاية السادسة: الريادة واالبتكار وصوالً الى الكلية المنتجة.

 تعزيز الشراكة مع منظمات األعمال ومؤسسات المجتمع المدني والمؤسسات الحكومية  -1

 السعي إلنشاء حاضنة اعمال على مستوى الكلية واسمها حاضنة مؤتة لالعمال   -2

 السعي إلنشاء حاضنة اعمال على مستوى الكلية واسمها حاضنة مؤتة لالعمال   -3

 

 

 


