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بدأ العمل ع® وضع ممح هذه الخطة ا س  اتيجية لجامعة العلوم والتكنولوجيا ا ¦ردنية  ¥ ¤شهر أيلول من عام  .2016وقد
¤
وإداري،°
تضمن التحض  لها وتجه   ¤ها مشاركة فاعلة وحقيقية من جميع مكونات وأطياف الجامعة من أعضاء هيئة تدريس،
وبإºاف 
وطب ،
مبا ºمن إدارة الجامعة.


ال¾ عكفت ع®
حيث تم تشكيل لجنة عليا للخطة ا س اتيجية برئاسة رئيس الجامعة ،إنبثق عنها مجموعة من اللجان الفرعية 
دراسة جميع محاور الخطة من خل ورشات عمل متكررة وتغذية راجعة من أصحاب العقة ،حيث تم الوصول إ Âالصيغة
النهائية لهذه الخطة وا نتهاء من إعدادها بشكل كامل مع نهاية عام .2016
لقد قامت اللجان المختصة بدراسة مناطق الضعف والقوة با ضافة إ Âالتهديدات والفرص ومن ثم وضع ا ¦هداف العامة
 ¥¤
ش¾ المحاور ،ثم ا نتقال إ Âا ¦هداف الفرعية والخطط التنفيذية 
ومؤºات ا ¦داء لتتماهى جميعاً مع رؤية الجامعة،


وتحقيق رسالتها ،وتح م منضومة القيم القائمة عليه.
وإننا إذ نقدم هذه الخطة المتكاملة ،ل  ¤جو الله التوفيق والسداد ،بما يخدم مصلحة وطننا الغا Âا ¦ردن  ¥¤ظل قيادة ¤
حÊة


¤
¤
الحس °المعظم.
الثا Îإبن
صاحب الجلة الملك عبدالله 

JORDAN UNIVERSITY
OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

JORDAN UNIVERSITY
OF SCIENCE AND
TECHNOLOGY

2016-2020 
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2016-2020 

ﻣﺤﻮر اﻻداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ

ﻣﺤﺎور
اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

المؤس تعزيزاً لتم   ¤الجامعة واستقلها مالياً وأدارياً
تجذير وتطوير الحاكمية والعمل

ﻣﺤﻮر اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
البية وفق أفضل الممارسات العالمية وصو ً ا Âدرجات عالية من الجودة والتمي  ¤
تنمية  ¤
وتمك °القدرات 
ﻣﺤﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
توف  بيئة جامعية ¤
خÊاء اذ Òجاذبة محفزه للريادة والتم   ¤والتنوع داعمة للعقات ا يجابية داخل ا ºة الجامعية
ﻣﺤﻮر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺪاع
تعزيز ودعم البحث العلمي وتجذير ا بتكار وا بداع والربط مع خطط التنمية وتعميق التعاون 
البح¾ المش  ك مع مؤسسات محليه واقليميه ودوليه

ﻣﺤﻮر اﻟﻄﻠﺒﺔ
¦
¤
وموهب °من داخل ا ردن وخارجه ورعايتهم وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية وا جتماعية والثقافية وتعظيم قدراتهم التنافسية
جذب طلبة متم   ¤ين
وتعميق مفاهيم المواطنة وا نتماء وثقافة ا ختف والتنوع وا يمان بها وممارستها
ﻣﺤﻮر اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﻋﻼم
تسويق برامج الجامعة وابراز أنشطتها وتعزيز تواجدها وحضورها محليا وعالميا



2016-2020 

ﻣﺤﺎور
اﻟﺨﻄﺔ اﻹﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ

ﻣﺤﻮر اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﻪ
¦
¤
تقليص الفجوة  ¤
القطاع °العام والخاص
ب °مخرجات الجامعة ومتطلبات واحتياجات الصناعة وبناء جسور التواصل ا مثل مع
ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
¤
يجا Îفيه معرفياً وفكرياً واقتصاديا واجتماعيا ضمن عقة تشاركية فاعلة
تأهيل دور الجامعة  ¥تنمية المجتمع وقيادة التغي  ا × 
ﻣﺤﻮر اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
¤

 ¤
عا Âدوليه مرموقة ورفع نسبة طلبة الدراسات العليا
التوسع النوعي  ¥برامج الدراسات العليا مع ال ك  ع® ال × امج البينية والمش كة مع مؤسسات تعليم 
ﻣﺤﻮر اﻻﻋﺘﻤﺎد وﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﺼﻨﻴﻒ اﻟﻌﺎﻟﻤﻲ
تجويد ا ¦نظمة و الممارسات ا كاديمية وا دارية بما يتسق ومعاي  ا عتماد وضمان الجودة تحقيقا للتم  ¤

6
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2016-2020 

ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة
¤
والدو.Â
المح®
المستوي°
 .١سمعة الجامعة ا كاديمية ع®


¤
م¾ وغياب العنف الجامعي.
 .٢استقرار الجامعة ا 
 .٣وجود تيعات موثقة وناظمة لعمل الجامعة.
 .٤الحوكمة من خل مجالس الجامعة المختلفة.
 .٥منح شهادات  ¥ ¤التخصصات العلمية ووفرة التطبيقية منها.
 .٦وضوح الهياكل التنظيمية للجامعة وكافة مكوناتها.
 .٧تمتع الجامعة ببنية تحتية مئمة للعمل الجامعي ومشجعة وداعمة للبحث العلمي وقادرة ع® جذب
المجتمع اليها والتفاعل معها بشكل 
مبا.º

¤
الموظف °با مان الوظيفي.
 .٨احساس
¤
¤
¤
العامل.°
والتام °الصحي و منح ابناء
للعامل °كالدخل
 .٩جودة ا متيازات المقدمة
 .١٠وجود اعضاء من هيئة التدريس متم   ¤ين  ¥ ¤مجال البحث العلمي.

 .١١وفرة الدعم المادي لعمليات البحث العلمي ووجود تعليمات تعطي ا ولوية لدعم البحوث التطبيقية.
 .١٢توف  حوافز 
للن العلمي.
 .١٣تنوع برامج الدراسات العليا  ¥ ¤الجامعة وتوفر مصادر مالية مخصصة للرسائل الجامعية والمنح والجرايات.
¤
¤
¤
الكا¥
 .١٤توفر كفاءات بية من اعضاء هيئة التدريس وا
داري ،°متم  ة ومتنوعة المؤهت تمتاز باطعها 
المح® قادرة ع® تقديم حلول مناسبة وقيادة المجتمع والتغي  فيه.
ع® مشاكل المجتمع

 .١٥الموقع الجغر  ¤ا ¥للجامعة والذي يؤهلها لخدمة اقليم الشمال بواقع اربع محافظات با ضافة هميته ع®
الخارطة الدولية.
 .١٦وجود اك × مستشفى مرجعي جامعي  ¥ ¤المملكة يقوم بتقديم الخدمات الصحية والرعاية الطبية الشاملة
لكافة ºائح المجتمع  ¥ ¤شمال المملكة.

 .١٧تم   ¤خريجي الجامعة  ¥ ¤كافة التخصصات اذ تبوا العديد منهم مواقع قيادية واكاديمية ومهنية متقدمة
داخل وخارج المملكة.

 .١٨احتواء الجامعة ع® كليات ومراكز ووحدات تتمتع بصلة وثيقة وتماس 
مبا ºمع المجتمع )الكليات الطبية،

كلية الزراعة ،كلية الطب البيطري ،المركز ا ستشاري ،المشاغل الهندسية ،مركز اللغات(.
¤
الثقا ¥ويؤثر ايجاباً ع® ا قتصاد ومصادر الدخل
 .١٩وجود اعداد كب  ة من الطلبة ا جانب مما ي  ي التنوع

المح® .
للمجتمع

 .٢٠انفراد الجامعة  ¥ ¤طرح مساق المسؤولية المجتمعية كمساق اجباري.
 .٢١مساحة الجامعة ¤
الخÊاء الواسعة والصديقة للبيئة.
 .٢٢
موع الطاقة الكهروضوئية.
¤
¤
الخريج °وخطط اعمال واضحة
وقوان °ناظمة لعمل مكاتب ا رشاد الوظيفي ومتابعة
 .٢٣وجود تيعات

ومحددة لها.
 .٢٤وجود قابلية لدى الطلبة ع® ا نشطة والعمل التطوعي والتدريب.
 .٢٥وجود طلبة متم   ¤ين وبيئة جامعية نموذجية جاذبة كذلك للطلبة ا جانب.
 .٢٦وجود رغبة لدى ادارة الجامعة  ¥ ¤تطوير الخطط وال × امج الدراسية ودعم البحث العلمي للطلبة
واحتضانهم وتحف   ¤هم ع® ا بداع وا بتكار وريادة ا عمال.
 .٢٧وجود نظام للقبول والتسجيل متطور ومحوسب.
 .٢٨توفر وحدة ادارية عاملة ومتخصصة با عم ومكتب للعقات الدولية.
 .٢٩وجود مركز متخصص بعمليات التطوير ا كاديمي وضمان الجودة.

2016-2020 
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ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ
¤
 .١ا عتماد ا ك × ع® العقات العمودية مقارنة با فقية  ¥ادارة عمليات الجامعة وغياب مخططات س 
العمل.

¤
للموظف °الجدد.
 .٢ضعف ال × امج التعريفية والتوعوية
¤
للعامل °واعتماده ع® المزاجية احياناً.
 .٣نظام تقييم ا داء

¤
المفصول °منهم من الجامعة.
 .٤عدم معرفة الطلبة بحقوقهم وواجباتهم وارتفاع عدد

 .٥عدم كفاية الخطة للرقابة والتدقيق.

¤
¤
كاديمي ¥ ¤ °الجامعة.
التحس °لغ  ا
 .٦عدم وجود مسار وظيفي وغياب آليات

 .٧ا عتماد ع® مورد واحد للجامعة وضعف ا ستثمار.
¤
العامل ¥ ¤ °الجامعة.
 .٨ارتفاع عدد العمال
 .٩نظام الرواتب يم  ¤  ¤
ب °الكفاءات.
 .١٠عدم وجود نظام دارة المشاريع.
¤
¤
الهيئت °التدريسية وا دارية.
تد Îمستوى الدخل عضاء
 .١١
¤
الهيئت °التدريسية وا دارية.
 .١٢ضعف استدامة التطوير عضاء

¤
المثبت ¥ ¤ °الخدمة الدائمة.
 .١٣ضعف ا نتاج العلمي للكث  من اعضاء الهيئة التدريسية
¤
¤
الحاصل °ع®
الباحث °المتم   ¤ين او
التدري عضاء هيئة التدريس
 .١٤عدم مراعاة تخفيض العبء

مشاريع بحثية داخلية وخارجية.

 .١٥ب  وقراطية ا جراءات ا دارية سيما تلك المتعلقة با مور المالية واللوازم.
المح®.
 .١٦عدم كفاية ا بحاث التطبيقية الخادمة للمجتمع

 .١٧عدم كفاية ا بحاث المش  كة مع جهات داخلية وخارجية.

¤
المعني °بتطبيق اسس قبول او
 .١٨ضعف عمليات ادارة ا مور المتعلقة بالبحث العلمي وعدم ال   ¤ام بعض
رفض مق  حات البحث العلمي.

 .١٩ضعف 
الن  ¥ ¤المجت المدرجة  ¥ ¤قاعدة بيانات سكوبس بالرغم من اعتماد اسس التصنيفات العالمية
للجامعات عليها.

 .٢٠عدم وضوح وكفاية 
المح® .
التيعات والسياسات الناظمة لعقة الجامعة بالمجتمع

 .٢١عدم فعالية تمثيل المجتمع
المح®  ¥ ¤لجان ومجالس الجامعة المختلفة وعدم تفعيل دورهم بالشكل

المطلوب لغياب الوصف الوظيفي له.

ال¾ تقدمها الجامعة
 .٢٢ضعف التوثيق والتنسيق مع قيادات المجتمع

المح® لتحديد ا ولويات والخدمات 

تا Îالجهود مبع  ة ومتكررة ودون تخطيط مسبق يسهم  ¥ ¤تنوع الخدمات وشمولها لكافة ºائح
للمجتمع حيث 
المجتمع.
المح® ع® مستوى الكليات والجامعة.
 .٢٣عدم تحديد موازنة مخصصة لخدمة المجتمع


ال¾ تقدمها الجامعة للمجتمع المح® قبل 
الوع بهذه ا نشطة.

 .٢٤ضعف التسويق وا عم للنشاطات 
 .٢٥تكاليف صيانة البنية التحتية.
 .٢٦صعوبة التنقل  ¤
ب °الكليات وقلة مواقف السيارات.

 .٢٧عدم وجود مجمع حديث لباصات النقل العام وقلة الخدمات ال  فيهية المقدمة للطلبة.
 .٢٨نقص  ¥ ¤عدد مكاتب اعضاء هيئة التدريس وعدم تكييفها.
ئيس الخارجي.
 .٢٩ا ختناقات المرورية ع® مدخل الجامعة الر

الداخ® .
 .٣٠صغر سعة سكن الطالبات


¤
العامل.°
 .٣١عدم وجود مدارس وحضانات خاصة بناء
¤
لتعا ¥الخدمات ا لك  ونية ).(Disaster Recovery
 .٣٢عدم وجود موقع 
 .٣٣التباين  ¥ ¤المستوى ا كاديمي للطلبة.
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ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ
¤
وتحس °سمعتها محلياً وعالمياً.
 .٣٤عدم توفر خدمات مرئية تسهم  ¥ ¤تسويق الجامعة
افي. í
 .٣٥عدم وجود وحدة ادارية متخصصة بالتصميم البÊي والجر 
 .٣٦عدم كفاية ال × امج المش  كة والبينية ع® مستوى التخصصات والمؤسسات التعليمية والبحثية المتم   ¤ة.
 .٣٧عدم وجود نظام يحكم الجودة الشاملة  ¥ ¤الدراسات العليا.
 .٣٨عدم كفاية برامج الدراسات العليا ذات التوجه 
البح¾ الخالص.

 .٣٩ضعف المخرجات الحالية ل × امج الدراسات العليا.
 .٤٠عدم رسوخ ثقافة الجودة بالجامعة.
 .٤١عدم وجود آليات للتقييم والمتابعة ومرجعية القياس.
 .٤٢قلة توثيق ا جراءات والسياسات والصحيات.
العم® ومشاريع التخرج والرسائل الجامعية بالصناعة.
 .٤٣ضعف ارتباط التدريب

 .٤٤عدم تفعيل المساقات البينية والعملية.

2016-2020 

2016-2020 



10

اﻟﻔﺮص
 .١ا وضاع ا قليمية الملتهبة.
¤
م¾.
 .٢ا ستقرار ا 
الدو.Â
الدو) Âالمشاريع الدولية( تفعيل اتفاقيات التعاون
 .٣التعاون


 .٤القرب من منطقة اربد التنموية.

 .٥السمعة الدولية للجامعة.
¤
الط¾ الخاص  ¥ ¤اربد مما يقلل من المنافسة.
 .٦نقص  ¥كوادر القطاع × 
 .٧تصنيف الجامعة العالمي.
 .٨المنافسة  ¤
ب °الجامعات ا خرى.
 .٩امكانية استغل سمعة الجامعة والبيئة ا ïمنة  ¥ ¤ا ردن جتذاب كوادر مؤهلة.
 .١٠استغل البيئة المضطربة  ¥ ¤محيط ا ردن جتذاب اعضاء هيئة تدريس ذو كفاءة عالية
من الدول المضطربة.
المح® والدولة من كوادر الجامعة.
 .١١فرصة زيادة اعداد الخدمات المقدمة للمجتمع

 .١٢توفر العديد من المنح الخارجية.

¤
الجئ ¥ ¤ °شمال المملكة.
 .١٣وجود اعداد كب  ة من
¤
 .١٤وجود كثافة سكانية متنوعة  ¥شمال المملكة )مدن وقرى وبادية واغوار ومخيمات  ¤
جئ.(°

¤
 .١٥وجود رغبة لتوظيف خريجي الجامعة  ¥سوق العمل.
العا. Â
 .١٦وجود المعارض الخاصة بالتعليم 

 .١٧تسويق الجامعة من خل خريجيها العرب وا جانب وتعزيز التواصل معهم.

ال¾ ترغب  ¥ ¤بناء ºاكات اس  اتيجية مع
 .١٨وجود عدد كب  من الجامعات العالمية والمؤسسات التعليمية 
الجامعة.
المح® وا قليمي للتخصصات التطبيقية والبحثية.
 .١٩حاجة السوق

 .٢٠الرغبة الشديدة لدى الطلبة المتم   ¤ين  ¥ ¤اكمال دراستهم الجامعية.
 .٢١توفر تخصصات متم   ¤ة ومتنوعة ذات قابلية عالية لعمل برامج بينية.
 .٢٢السمعة الجيدة للجامعة مما اهلّها لعمل اتفاقيات مع جامعات مرموقة عالمياً لعمل برامج دراسات عليا
مش  كة.

11



2016-2020 

اﻟﺘﻬﺪﻳﺪات
 .١نتائج الثانوية العامة وتباين مخرجاتها من عام ïخر.

 .١١ضعف ثقافة العمل التطوعي  ¥ ¤المجتمع.

 .٢اعداد طلبة الجسيم.

 .١٢تناقص مصادر التمويل للنشاطات المجتمعية التطوعية.
 .١٣شبكات النقل والمواصت  ¤
ب °المدن الرئيسية  ¥ ¤شمال المملكة والجامعة.
 .١٤عدم ا ستقرار السيا óوا ¤ ¤

وال¾ تهدد العمل التطوعي والمجتمعي العالمي.
م¾  ¥دول المحيط 



 .١٥الهجمات ا لك  ونية واخ اقات شبكات الحاسوب.
 .١٦نقص  ¥ ¤وسائل المواصت الخارجية.
 .١٧ضعف الثقة  ¤
ب °الجامعات والصناعة.
 .١٨ضعف القطاع الصناعي  ¥ ¤ا ¦ردن بشكل عام.
 .١٩المنافسة الشديدة  ¤
والدو ¥ ¤ Âاستقطاب طلبة الدراسات العليا.
ب °الجامعات ع® المستوين ا قليمي


 .٣الرسوم الجامعية.
 .٤هجرة الكفاءات.
 .٥ا ل   ¤امات المالية تجاه مؤسسات وطنية.

¤
¤
المؤهل°
والموظف°
 .٦المنافسة من مؤسسات تعليمية داخل وخارج ا ردن ع® استقطاب الكادر ا ¦ كاديمي
للجامعة.

 .٧البيئة المضطربة  ¥ ¤المنطقة كون الجامعة جغرافيا قريبة من الحدود الشمالية بما يضعف فرص الجامعة ¥ ¤
استقطاب الكفاءات.
 .٨عدم استقرار المصادر المالية الداعمة لعمليات البحث العلمي.
 .٩تناقص اعداد الطلبة ا جانب  ¥ ¤ا عوام ا خ  ة ¦سباب مختلفة.
 .١٠ارتفاع وت  ة العنف المجتمعي وتراجع منظومة القيم.

 .٢٠عدم استقرار مصادر التمويل ل × امج الدراسات العليا.

 .٢١مقاومة التغي  للتحول من ال × امج التقليدية ا Âبرامج ابداعية ومتطورة.



2016-2020

STRATEGIC PLAN

ﻣﺤﻮر اﻻداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
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اﻷﻫﺪاف

2016-2020 

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

منظومة حديثة تمتاز بالحرية والمرونة وتقدم الخدمات اليعة

والممة بجودة عالية
تكاليف مخفضة
مرونة   العمل

عمداء الكليات ومدراء المراكز والوحدات والدوائر

العمل ع  ¢
وااك 
تحس¡ مخرجات التدريب الهند 
الكات

المؤس£
والمصانع   التطوير التنظيمي والبناء


اداة لتشخيص مواطن الخلل
تنافسية عالية

كفاءة وجودة عالية  العمل

عمداء الكليات ومدراء المراكز والوحدات والدوائر

¬
اتمتة واعتماد التكنولوجيا   ªادارة

انتاجية عالية
تكاليف مخفضة
اداء  
متم وعة   انجاز

رئيس الجامعة

إعادة هندسة العمليات للجامعة )الهندرة(



2016-2020 

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ Strategic Pillar Matrix
اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  :Strategic Pillar Name -ﻣـــﺤــــﻮر اﻻداء اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ
ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ Strategic Pillar Reference: STP1 -
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﺪف –General Goal Description
ﺗﺠﺬﻳﺮ وﺗﻄﻮﻳﺮ اﻟﺤﺎﻛﻤﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺆﺳﺴﻲ ﺗﻌﺰﻳﺰ ًا ﻟﺘﻤﻴﺰ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ واﺳﺘﻘﻼﻟﻬﺎ ﻣﺎﻟﻴ ًﺎ وادارﻳ ًﺎ

اﻻﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:
 .1اعادة هندسة العمليات للجامعة )الهندرة( .P1G1 -
 .2ادارة الجودة الشاملة .P1G2
المؤس.P1G3 - £
 .3التطوير التنظيمي والبناء


 .4اتمتة واعتماد التكنولوجيا  ادارة .P1G4 -

)STP1 –Goal (1

Goals Reference: G1
Priority

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

اﻻوﻟﻮﻳﺔ

اعادة هندسة العمليات للجامعة )الهندرة(

عمداء الكليات ومدراء المراكز
والوحدات والدوائر

 18شهراً

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 منظومة حديثة تمتاز بالحريةوالمرونة وتقدم الخدمات اليعة

والممة بجودة عالية
 تكاليف مخفضة -مرونة   العمل

1

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 بطء   اداء زيادة الكلفة التنفيذيةوالتشغيلية
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2016-2020 

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .١اعادة تصميم العمليات بكامـل مراحلهـا وخطواتها .


توف الوقـت ،وتخفـيض التكاليف ،وتنسيق اعمال وتنظيمها .
 .٢دمج الوظائف المختصة  وظيفة واحدة ،عن طريق تجميـع اعمـال ذات التخصصات الواحدة  مكان واحد ،بشكل ¾يتب عليه 

وتحـس¡ الخدمة .
 .٣احداث تعديÅت جوهريـة علـى انظمة الجامعة ادارية بما ينسجم مع متطلبات اعـادة الهندسـة

مؤات اداء 

اساتيجية – P1G1 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P1G1 – OKPI 1
 -1اعادة تصميم العمليات مـن جديـد
بكامـل مراحلهـا وخطواتها

P1G1 – OKPI 2
P1G1 – OKPI 3

 -2دمج الوظائف المختصة   وظيفة واحدة

P1G1 – OKPI 4
P1G1 – OKPI 5
P1G1 – OKPI 6

 -3احداث تعديت جوهريـة علـى انظمة
الجامعة ادارية بما ينسجم مع متطلبات

وتحـس الخدمة
اعـادة الهندسـة

P1G1- KPIs Family
اﻟﻮﺻﻒ

 النجاح   مراجعة كافة الهياكل التنظيمية للكليات والوحدات والمراكز والدوائر  ،بماينسجم مع الوصف والمهام الوظيفية
 النجاح   التوجه نحو العمليات الرئيسة ابتداء من طلب المستفيد وانتهاء بتقديم الخدمةالمطلوبة مرورا بكافة المراكز والوحدات والدوائر ذات العÅقة
 النجاح   دمج المهام الفرعية المتكاملة   مهمة واحدة وتصميم العملية الواحدة بشكليمكنها من تادية 
اك من عمل

النجاح   توضيح المسؤوليات وتفويض
الموظف¡ بالصÅحيات الكافية داء مهامهم بكفاءة

العامل¡ وتمكينهم بالمهارات الÅزمة
 النجاح   بناء قدرات

توف
 النجاح  تجميـع اعمـال المتداخلة والمتقاربة  مكان واحد ،بشكل ¾يتب عليه الوقـت ،وتخفـيض التكاليف ،وتنسيق اعمال وتنظيمها
 -النجاح   اصدار تيعات وسياسات ادارية مرنة

P1G1 – OKPI 7

 النجاح  تخفيض اعمال الفحص والمراقبة عن طريق  تقن¡ استخدام الضوابط الرقابيـة

P1G1 – OKPI 8
فـي حـدود فعاليتهـا وجـدواها اقتصادية

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

50%

 4سنوات

100%

10%

مستمر

100%

10%

مستمر

100%

15%

مستمر

100%

30%

مستمر

100%

10%

مستمر

100%

25%


سنت¡

100%

25%

مستمر

16
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مؤات اداء التشغيلية – P1G1 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

P1G1 – SKPI 1

¾
ال Îتمت مراجعتها   كليات ووحدات ومراكز الجامعة
 -عدد اجراءات 

100%

30%

 4سنوات

P1G1 – SKPI 2

¾
ال Îتمت هيكلتها
 -عدد المواقع ادارية 

100%

25%

 4سنوات

P1G1 – SKPI 3

¾
ال Îتم وضعها
 -عدد اوصاف الوظيفية 

100%

80%


سنت¡

P1G1 – SKPI 4

¾
ال Îتم تفويضها ا Ðالموظف المسؤول عن انجاز العمل
 -عدد الصÅحيات 

100%

15%

 4سنوات

¾
ات Îا Ðافقي
 عدد العمليات ال Îتم تحويل تنفيذها من هرمي تر  Ñ

والموظف¡ الذين تم تفويضهم بالصÅحيات الكافية داء مهامهم
 عدد المسؤولياتبكفاءة

الموظف¡ الذين تم تدريبهم
 عدد

100%

10%

مستمر

100%

30%

مستمر

100%

50%

مستمر

P1G1 – SKPI 8

¾
ال Îتم دمجها
 -عدد الوظائف 

80%

5%

مستمر

P1G1 – SKPI 9

¾

تحس¡ الخدمة
ال Îاجريت ونسبة نجاحها  
 -عدد التعديÅت 

100%

25%

مستمر

100%

20%

مستمر

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -4اعادة تصميم العمليات مـن جديـد بكامـل
مراحلهـا وخطواتها

P1G1 – SKPI 5
 -5دمج الوظائف المختصة   وظيفة واحدة

 -6احداث تعديت جوهريـة علـى انظمة
الجامعة ادارية بما ينسجم مع متطلبات اعـادة

وتحـس الخدمة
الهندسـة

P1G1 – SKPI 6
P1G1 – SKPI 7

اﻟﻮﺻﻒ

¾

ال Îاجريت ع ¢انظمة الجامعة
 - P1G1 – SKPI 10عدد التيعات 

P1G1 Projects

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

اعداد ادلة لÅجراءات والعمليات
وتحديـد بدايـة العمليـة
)المـدخل( ،ونهايتهـا )المخرج(
¾
¾
تشك فيها،
الÎ
والجهات 
وتوثيق ذلك   دليل مستقل

P1G1 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

لجنة يشكلها الرئيس

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 الدقة   ايجاداشخاص  
 تعليمات ملم¡  
وتيعات  تفي
صياغة التعليمات
بالغرض

والتيعات
 التاخر   تحقيق وانجازوآلية
قانونية
مرجعية
اهداف
واضحة لعمل الدليل

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 ¾الام اللجنة بانجاز العمل
المطلوب 
المحدد
الوقت

 ادلة اجراءات لكافة
العمليات ادارية
تغي اعضاء اللجنة
 عدم  استصدار التعليمات والتيعات
الÅزمة   الوقت المطلوب

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 15000دينار
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)STP1 –Goal (2

Goals Reference: G2

1

العا من الخطة ¾
ادارة الجودة الشاملة :يضم المحور 
ومعاي اعتماد
اساتيجية للجامعة ،والذي يحمل الوصف العام "تجويد انظمة والممارسات اكاديمية وادارية بما يتسق



وضمان الجودة تحقيقاً  
الثا   Ûهذا المحور ع ¢ما جاء فيه من مهام
للتم" ،هدفاً فرعياً معنياً   بناء نظام
داخ ¢محكم للجودة  الجامعة ) ،(P10G1يستند الهدف الفرعي 

واجراءات ومشاريع بخصوص تنفيذ كل ما يلزم لتطبيق ادارة الجودة الشاملة.
)STP1 –Goal (3

Goal Reference: G3

1

)Macro Initiative – (Programs

Ownership

Initiative Timeline

Priority

Outcomes

Impact if not done

اﻟﱪاﻣﺞ

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

اﻻوﻟﻮﻳﺔ

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

عمداء الكليات ومدراء المراكز
والوحدات والدوائر


سنت¡

المؤس£
التطوير التنظيمي والبناء


اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 -1احداث تكامل  
العامل¡ فيها.
ب¡ اهداف الجامعة واهداف
 -2وضع خطة ¾

اساتيجية لتنمية القوى 
وتحس¡ ادائها.
البية
تغي الثقافة السائدة   الجامعة بحيث تسود قيم التعاون وادارة بالمشاركة.
 -3

عالية

 اداة لتشخيص مواطن الخلل تنافسية عالية
 -كفاءة وجودة عالية  العمل


تد Ûمستوى اداء
 
 -عرقلة وارتباك  تنفيذ العمل

18
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P1G3- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية P1G3 - Strategic KPIs -
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1احداث تكامل  
ب اهداف الجامعة واهداف

العامل فيها

P1G3 – SKPI 1

 -2وضع خطة 
اساتيجية لتنمية القوى 
البية

وتحس ادائها

تغي الثقافة السائدة   الجامعة بحيث
 -3
تسيطر عليها قيم التعاون وادارة بالمشاركة

اﻟﻮﺻﻒ

 النجاح   مراجعة كافة الهياكل التنظيمية للكليات والوحدات والمراكز والدوائر  ،بماينسجم مع الوصف والمهام الوظيفية
 النجاح   التوجه نحو العمليات الرئيسة ابتداء من طلب المستفيد وانتهاء بتقديم الخدمةالمطلوبة مرور ًا بكافة المراكز والوحدات والدوائر ذات العÅقة
 النجاح   دمج المهام الفرعية المتكاملة   مهمة واحدة وتصميم العملية الواحدة بشكليمكنها من تادية 
اك من عمل

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

20%

 4سنوات

100%

25%

سنوي

100%

10%

فص¢


P1G3 – SKPI 4

 
وتغ
 النجاح   وضع خطط تدريبية تؤدي ا Ðتنمية كفاءةالعامل¡  الجامعة وقدراتهم 

سلوكياتهم ايجابياً

100%

60%

P1G3 – SKPI 5


العامل¡   الجامعة من كل الوظائف وع ¢كافة المستويات   حل
 النجاح   ااكالمشاكل واتخاذ القرارات المتعلقة باعمالهم

100%

50%

P1G3 – SKPI 2
P1G3 – SKPI 3

فص¢

مستمر


مؤات اداء التشغيلية – P1G3 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات


 -1احداث تكامل  
العامل فيها
ب اهداف الجامعة واهداف

 -2وضع خطة 

اساتيجية لتنمية القوى 
وتحس ادائها
البية
تغي الثقافة السائدة   الجامعة بحيث تحل محلها قيم التعاون
 -3
وادارة ضمن اجواء تنافسية.

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

P1G3 – OKPI 1


العامل¡ الذين تم توضيح اهداف الجامعة لهم
عدد

100%

15%

 4سنوات

P1G3 – OKPI 2


عدد
تل Îاحتياجاتهم.
العامل¡ الذين يرون ان اهداف الجامعة  Ñ

75%

10%

مستمر

P1G3 – OKPI 3

الامج التدريبية
عدد Ñ

80%

20%

 4سنوات

P1G3 – OKPI 4


العامل¡ الذين تلقوا برامج تدريبية
عدد

75%

20%

 4سنوات

P1G3 – OKPI 5

¾

العامل¡
المشكة والمنجزة من قبل
عدد اعمال

50%

5%

مستمر



2016-2020 

P1G3 Projects

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

¾
ال Îتقدمها
 تحديد الخدمات الجامعة واعداد بطاقة لكل خدمة
)دليل الخدمات(

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P1G3 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

لجنة يشكلها الرئيس

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

الدقة   ايجاد اشخاص  -عدم اصدار دليل الخدمات  

ملم¡   تحديد الوقت المحدد

ومتطلباتها
الخدمات
 -التاخر  تحقيق وانجاز الهدف

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 ¾الام اللجنة بانجاز العمل
المطلوب بالوقت المحدد
تغي اعضاء اللجنة
 عدم 
س اجراءات
 العة  ستصدار هذا الدليل

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

¾
الÎ
 دليل للخدمات تقدمها الجامعة
 1000دينار
 -بطاقة لكل خدمة

)STP1 –Goal (4

Goal Reference: G4
)Macro Initiative – (Programs

اﻟﱪاﻣﺞ

اتمتة واعتماد التكنولوجيا   ادارة

Ownership

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

1

Initiative Timeline

Priority

Outcomes

Impact if not done

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

اﻻوﻟﻮﻳﺔ

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

رئيس الجامعة


سنت¡

عالية

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 -1التحول بتنفيذ العمليات من هرمي تر Ñات Îا Ðالمستوى افقي  
ب¡ التنظيمات ادارية   الجامعة.

 -2اعداد قواعد بيانات وشبكة اتصال تربط الوحدات ادارية المختلفة.

 انتاجية عالية تكاليف مخفضة اداء  متم وعة   انجاز

 عدم رضا العمÅء -تاخر   انجاز العمل

20
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2016-2020 

P1G4- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P1G4- Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ
 النجاح   ادماج تكنولوجيا المعلومات لتنفيذ عمليات الجامعة النجاح   اظهار المعلومات   مكان ووقت واحد النجاح  التحول بالعمليات من مهام بسيطة ا Ðعمليات مركبة بحيث ¾يتب عليها مسؤولية ¾مشكة  
ب¡ الوحدات

المنفذة للعمل
 النجاح   تنفيذ العمليات بحسب طبيعتها ،بحيث يتم انجاز العديد من خطوات العمل   وقت واحد النجاح  تحديد جهة واحدة للعمل كمنسق  ب¡ اجراءات العمليات والعمÅء


توف نظام معلومات متكامل يتيح التواصل مع كافة الجهات المسؤولة عن تنفيذ العمليات
 -النجاح  

P1G4 – SKPI 1
ات«
 -1التحول بتنفيذ العمليات من هرمي تر  ª
ا °المستوى افقي  
ب التنظيمات ادارية
  الجامعة

P1G4 – SKPI 2
P1G4 – SKPI 3
P1G4 – SKPI 4
P1G4 – SKPI 5

 -2اعداد قواعد بيانات وشبكة اتصال تربط
الوحدات ادارية المختلفة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

P1G4 – SKPI 6

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار
سنوي

100%

20%
20%

سنوي

100%

20%

سنوي

100%

20%

سنوي

100%

20%

سنوي

100%

25%

مستمر

100%


مؤات اداء التشغيلية – P1G4 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P1G4 – OKPI 1
P1G4 – OKPI 2
P1G4 – OKPI 3


ات« ا °المستوى
 -1التحول  تنفيذ العمليات من هرمي تر  ª
افقي  
P1G4 – OKPI 4
ب التنظيمات ادارية  الجامعة
P1G4 – OKPI 5
P1G4 – OKPI 6
P1G4 – OKPI 7
 -2اعداد قواعد بيانات وشبكة اتصال تربط الوحدات
ادارية المختلفة

P1G4 – OKPI 8

اﻟﻮﺻﻒ

¾
ال Îتم ادماج تكنولوجيا المعلومات فيها
 عدد العمليات 
المستخدم¡ الذين يستطيعون مشاهدة المعلومات   مكان ووقت واحد
 عدد¾
 عدد العمليات المركبة ذات طابع المسؤولية المشكة¾
ال Îتتشارك الطبيعة وتم تنفيذها   وقت واحد
 عدد العمليات ¾
ال Îتم تحديدها كمنسق جراء عمل ما
 عدد الجهات ¾
ال Îتم تنفيذها بشكل افقي
 عدد العمليات 
المستخدم¡ لنظام المعلومات المتكامل الذي يتيح التواصل مع كافة الجهات المسؤولة
 عددعن تنفيذ العمليات
¾
ال Îتستخدم نظام المعلومات المتكامل الذي يتيح التواصل مع كافة
 عدد الجهات الجهات المسؤولة عن تنفيذ العمليات

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

100%

20%

مستمر

100%

20%

مستمر

100%

20%

50%

5%

مستمر
مستمر

100%

20%

مستمر

100%

20%

مستمر

100%

20%

مستمر

100%

20%

سنوي

اﻟﺘﻜﺮار



2016-2020 

P1G4 Projects

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 -اعداد دليل المعمارية المؤسسية

P1G4 – PR1

لجنة يحددها الرئيس

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 الدقة   ايجاد  -عدم اصدار دليل المعمارية  
ملم¡   الوقت المحدد
اشخاص
المعمارية المؤسسية  -التاخر   تحقيق وانجاز الهدف

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 ¾الام اللجنة بانجاز العمل
المطلوب بالوقت المحدد
 دليل المعماريةتغي اعضاء اللجنة
 عدم  -العة   استصدار هذا الدليل

100000دينار

اﻻﻓﱰاﺿﺎت
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2016-2020

STRATEGIC PLAN

ﻣﺤﻮر اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
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2016-2020 

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻷﻫﺪاف

كوادر أكاديمية قادرة ع مواكبة التطور 
اكاديمي والعلمي العالمي
استقطاب وزيادة أعداد أعضاء الهيئة التدريسية

كوادر أكاديمية لديها قدرات بحثية عالية

خريج ذوي كفاءة
انتاجية عالية للبحث العلمي

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف
واقسام 
كافة الكليات 
اكاديمية
مركز التطوير 
اكاديمي وضمان الجودة
وحدة الموارد 
البية
مكتب التخطيط والدراسات

موقع  
متم   £التصنيفات العالمية للجامعات
موقع  
مم   £التصنيفات العالمية للجامعات
المحافظة ع قدرات أعضاء الهيئة التدريسية وتنميتها

علمي  
بحث وابداع  
مم£ين
عا« للجامعة من أعضاء هيئة التدريس
انتماء 
خريج  

متم£ين

عمداء الكليات
عمادة البحث العلمي
مركز التطوير 
اكاديمي وضمان الجودة
وحدة الموارد 
البية
وحدة الشؤون المالية

نظام عمل إداري متطور
مستوى خدمات إدارية وفنية متقدم
العمل ع تطوير وتنمية وتأهيل قدرات الكوادر µادارية والفنية بما يتءم مع
تنفيذ التوجهات اس̧£اتيجية للجامعة

بيئة عمل محفزة وجاذبة
سمعة عالمية للجامعة مع المحافظة ع تحسينها
موقع  
مم   £التصنيفات العالمية للجامعات

رئاسة الجامعة

مركز التطوير اكاديمي
وحدة الموارد 
البية

الجهات ذات العقة  الجامعة



2016-2020 

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ Strategic Pillar Matrix
اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  :Strategic Pillar Name -ﻣـــﺤــــﻮر اﻟﻤﻮارد اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ
ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ Strategic Pillar Reference: STP2 -

اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﺪف –General Goal Description
ﻻ اﻟﻰ دراﺟﺎت ﻋﺎﻟﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﻤﻴﺰ
اﺳﺘﻘﻄﺎب وﺗﻨﻤﻴﺔ وﺗﻤﻜﲔ اﻟﻘﺪرات اﻟﺒﺸﺮﻳﺔ وﻓﻖ اﻓﻀﻞ اﻟﻤﻤﺎرﺳﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ وﺻﻮ ً

اﻻﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:
 .1استقطاب وزيادة اعداد اعضاء الهيئة التدريسية .P2G1-
 .2المحافظة ع قدرات اعضاء الهيئة التدريسية وتنميتها .P2G2 -
 .3العمل ع تطوير وتنمية وتاهيل قدرات الكوادر ادارية والفنية بما يتءم مع تنفيذ التوجهات اس̧£اتيجية للجامعة .P2G3 -
)STP2 –Goal (1

Goals Reference: G1
)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

استقطاب وزيادة اعداد اعضاء الهيئة التدريسية

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 كافة الكليات واقسام اكاديمية مركز التطوير اكاديمي وضمان الجودة وحدة الموارد البية
 -مكتب التخطيط والدراسات

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

سنة واحدة

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 كوادر اكاديمية قادرة ع مواكبة التطوراكاديمي والعلمي العالمي
 كوادر اكاديمية لديها قدرات بحثية عالية
خريج ذوي كفاءة
 انتاجية عالية للبحث العلمي موقع  متم   £التصنيفات العالمية للجامعات

2

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

ال£امج الدراسية المطروحة
 ضعف » ضعف البحث العلمي
تد½ مستوى كفاءة خريجي الجامعة
 -

25
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اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1اجراء دراسة شاملة حول اعضاء الهيئة التدريسية توضح الكفاءات المتوفرة واحتياجات الزمة.

للمتفوق حسب احتياجات اس̧£اتيجية للجامعة.
 .2تطوير خطط ابتعاث
ك £عدد ممكن من الفئات المستهدفة.
 .3ايصال اعن عن الشواغر اكاديمية المتوفرة »
 .4تفعيل التبادل ع مستوى الهيئة التدريسية مع المؤسسات العلمية والدولية.
 .5استقطاب اساتذة الزائرين من اصحاب الكفاءات البحثية والتدريسية.

P2G1- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P2G1 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 -1اجراء دراسة شاملة حول اعضاء الهيئة التدريسية
توضح الكفاءات المتوفرة واحتياجات الزمة

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P2G1 – SKPI 1
P2G1 – SKPI 2
P2G1 – SKPI 3


للمتفوق حسب
 -2تطوير خطط ابتعاث
احتياجات 
اساتيجية للجامعة
 -3ايصال اعن عن الشواغر اكاديمية المتوفرة
ك عدد ممكن من الفئات المستهدفة

 -4تفعيل التبادل ع مستوى الهيئة التدريسية
مع المؤسسات العلمية والدولية
 -5استقطاب اساتذة الزائرين من اصحاب
الكفاءات البحثية والتدريسية

P2G1 – SKPI 4

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح   اعتماد نظام معياري خاص بتقييم كفاءة اعضاء الهيئة التدريسية
النجاح   الحصول ع احصائيات ومعلومات معيارية ودقيقة عن كفاءة اعضاء الهيئة
التدريسية
النجاح   الحصول ع احصائيات ومعلومات دقيقة عن احتياجات الوظيفية عضاء
الهيئة التدريسية   كل قسم اكاديمي

المتفوق حسب احتياجات اس̧£اتيجية للجامعة
النجاح   وضع خطط بتعاث

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

100%

50%

سنوي

100%

60%

سنوي

100%

60%

سنوي

100%

70%

سنوي

100%

60%

سنوي

100%

20%

سنوي

100%

50%

سنوي

20%

سنوي

P2G1 – SKPI 5

النجاح   ن اعن عن الشواغر المتوفرة باستخدام مختلف وسائل اعن
النجاح   استقطاب كفاءات علمية واكاديمية من جنسيات مختلفة

خ£ات خاصة باعضاء هيئة التدريس مع مؤسسات علمية دولية
النجاح  اجراء تبادل »
مرموقة

النجاح  استقطاب اساتذة زائرين من خارج اردن

100%

P2G1 – SKPI 9

النجاح   وضع تعليمات تزيد من فرص استقطاب اساتذة الزائرين

100%

P2G1 – SKPI 6
P2G1 – SKPI 7
P2G1 – SKPI 8

20%

اﻟﺘ¡ﻜﺮار

سنوي



2016-2020 


مؤات اداء التشغيلية – P2G1 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻨﺴﺒﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

P1G1 – OKPI 1

عدد اعضاء الهيئة التدريسية الذين تم اجراء الدراسة عليهم

100%

50%

سنوي

P2G1 – OKPI 2

عدد اعضاء الهيئة التدريسية الذين تم جمع احصائيات ومعلومات معيارية ودقيقة عنهم
الك عضاء الهيئة التدريسية
مقارنة بالعدد 

100%

05%

سنوي

P2G1 – OKPI 3

ال̧ Êتم ملؤها مقارنة بالعدد المخططة له
عدد الشواغر واحتياجات الوظيفية 

100%

20%

سنوي

P2G1 – OKPI 4

عدد الطلبة الذين تم ابتعاثهم مقارنة بعدد البعثات المخطط لها حسب احتياجات
اس̧£اتيجية للجامعة
عدد طلبات  
تعي من مختلف دول العالم

100%

40%

سنوي

100%

5%

سنوي

P2G1 – KPI 6

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -6اجراء دراسة شاملة حول اعضاء الهيئة
التدريسية توضح الكفاءات المتوفرة
واحتياجات الزمة

للمتفوق حسب
 -7تطوير خطط ابتعاث
احتياجات 
اساتيجية للجامعة
 -8ايصال اعن عن الشواغر اكاديمية
ك عدد ممكن من الفئات المستهدفة
المتوفرة 
 -9تفعيل التبادل ع مستوى الهيئة
التدريسية مع المؤسسات العلمية والدولية
 -10استقطاب اساتذة الزائرين من اصحاب
الكفاءات البحثية والتدريسية

P2G1 – KPI 5

اﻟﺘ¡ﻜﺮار

ال̧ Êتم تعيينها من دول اقليمية وعالمية مقارنة بعدد
عدد الكفاءات العلمية واكاديمية 
الشواغر المتوفرة

100%

50%

سنوي

P2G1 – KPI 7

ال̧ Êتمت مع مؤسسات علمية دولية مرموقة ،مقارنة بالعدد المخطط له
عدد عمليات التبادل 

100%

60%

سنوي

P2G1 – KPI 8

عدد اساتذة الزائرين الذين تم استقطابهم من خارج المملكة مقارنة بالعدد المخطط له

100%

10%

سنوي

P2G1 – KPI 9


المتقدم  
اعداد الطلبات المقدمة من اساتذة الزائرين للعمل   الجامعة مقارنة باعداد
السنوات السابقة

100%

سنوي

10%

P2G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 اعتماد نظام معياري خاصبتقييم كفاءة اعضاء الهيئة
التدريسية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P2G1 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 مجلس العمداء عمداء الكليات مركز التطوير اكاديميوضمان الجودة
 وحدة الموارد البية

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 تشكيل لجنة من ذويالخ£ة والكفاءة لوضع
»
النظام
 اعتماده من قبلمجلس العمداء

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 عدم تشكيل لجنة لوضعالنظام
 نظام ضعيف عدم اعتماد النظام من مجلسالعمداء

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 ال̧£ام اللجنة بانجاز العمل
المطلوب بالوقت المحدد
تغي £اعضاء اللجنة
 عدم 
س £اجراءات اعتماد
 العة  النظام

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 كوادر اكاديمية قادرةع مواكبة التطور
اكاديمي والعلمي
العالمي
 كوادر اكاديمية لديهاقدرات بحثية عالية
 اعضاء هيئةتدريسية قادرين ع
تطوير قدراتهم
وبشكل دائم

اﻟﺘ¡ﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد
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2016-2020 

P2G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 الحصول ع احصائياتومعلومات معيارية ودقيقة عن
كفاءة اعضاء الهيئة التدريسية

 الحصول ع احصائياتومعلومات دقيقة عن احتياجات
الوظيفية عضاء الهيئة التدريسية  
كل قسم اكاديمي


المتفوق
 وضع خطط بتعاثحسب احتياجات اس̧£اتيجية
للجامعة

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P2G1 – PR2

P2G1 – PR3

P2G1 – PR4

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عمداء الكليات مركز التطوير اكاديميوضمان الجودة

 وحدة الموارد البية مكتب التخطيطوالدراسات

 عمداء الكليات مركز التطوير اكاديميوضمان الجودة

 وحدة الموارد البية مكتب التخطيطوالدراسات

 عمداء الكليات مركز التطوير اكاديميوضمان الجودة
 وحدة الموارد البية.

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

سنة

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 قدرة الوصول لكافةاعضاء هيئة التدريس
 وضوح ودقةالمعلومات
واحصائيات
 وجود كادر مؤهللجمع المعلومات وتنفيذ
احصائيات

 عدم جمع المعلومات عن كافةاعضاء الهيئة التدريسية
 عدم وضوح البياناتوالمعلومات

 قدرة الوصول لكافةالشواغر واحتياجات
الوظيفية
 وجود كادر مؤهلالمعلومات
لجمع
الزمة عن هذه الشواغر
واحتياجات

 ال̧£ام بتنفيذ العمل المطلوب
 عدم القدرة عن جمعالمحدد
الوقت
 
 احتياجات واضحةالمعلومات عن كافة الشواغر

 توخي الدقة  جمع المعلومات عضاء الهيئة عدم وضوح ودقة البيانات واحصائياتالتدريسية من التدريب
والمعلومات
والتطوير

 وجود مخصصاتمالية كافية

مبتعث من
 اختيار
ذوي الكفاءة
 ابتعاث وفق جداولزمنية محددة

المبتعث ع
 حصولمقاعد من افضل
الجامعات العالمية ٌكل
حسب تخصصه

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 ال̧£ام بتنفيذ العمل المطلوب
  الوقت المحدد
توخي الدقة   جمع المعلوماتواحصائيات

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘ¡ﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 خطة ابتعاث واضحة اعضاء هيئة تدريسمن خارج المملكة
 اعباء تدريسيةمناسبة عضاء الهيئة  يوجد
التدريسية
 العمل   نطاقالطاقة استيعابية لكل
تخصص   الجامعة
 معرفة كفاءة اعضاءالهيئة التدريسية
ومستوياتهم

 يوجد

 برامج خاصة لرفعكفاءة اعضاء الهيئة
التدريسية

 عدم وجود مخصصات مالية

مؤهل
مبتعث
 عدم اختيارالتاخ   £عمليات ابتعاث

 عدم الحصول ع مقاعد منجامعات مرموقة

 وجود معلومات واضحة عناحتياجات ابتعاث

التعي لغاية ابتعاث
 تنفيذبالوقت المحدد


مبتعث
 طلبة
متم£ين

 يوجد



2016-2020 

P2G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 ن اعن عن الشواغرالمتوفرة باستخدام مختلف
وسائل اعن.

 استقطاب كفاءات علميةواكاديمية من خارج المملكة »ع£
التوظيف او التبادل اكاديمي او
كاساذة زائرين

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P2G1 – PR5

P2G1 – PR6

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 وحدة الموارد البية
 وحدة العقات العامةواعم
 مكتب العقاتالدولية

 عمداء الكليات وحدة الموارد البية
 وحدة العقات العامةواعم
 مكتب العقاتالدولية

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 وجود مخصصاتمالية كافية 
لن
اعنات
 استخدام مختلفوسائل اعن
 ن اعنات  اوقات المحددة
 وجود صيغة جاذبةلعنات
 متابعة عملية الن مع
الجهات وادوات

الناÕة
 رصد الجهات والدولال̧ Êوصلت اليها

اعنات.

 عدم وجود مخصصات مالية. عدم استخدام كافة وسائلاعن المؤثرة
 عدم متابعة ن اعنات -ضعف صيغة ومحتوى اعن

 استقطاب الكفاءاتحسب الحاجة
ومعاي£
 وجود اسس
واضحة لستقطاب
 ابرام اتفاقيات تعاونمع مؤسسات علمية
دولية مرموقة
 تنفيذ مشاريع تعاونمش̧£كة  
ب الجامعة
وتلك المؤسسات
 التنسيق والتواصلالمستمر مع تلك
الجهات
 ترشيح اسماء مؤهلةوجاذبة لتلك الجهات
 عقد لقاءات وتنظيمزيارات دورية مع تلك
الجهات
 ان يتم التعاقد بناءع مقابت مع لجان
متخصصة

 عدم وجود اهتمام ستقطابالكفاءات
ومعاي£
 عدم وضوح اسس
عملية استقطاب
 عدم وجود مخصصات ماليةتغطي النفقات
 عدم وجود اتفاقيات مع تلكالجهات
 عدم التنسيق والتواصل معتلك الجهات
 ترشيح اسماء غ £مؤهلة. التعاقد من خل عقاتشخصية
 عدم ن اعنات عدم وجود لجان للنظر  عمليات التعاقد واستقطاب

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

الخ£ة الكافية بآليات
 توفر»
ووسائل ن اعن
 وجود عقة ومعرفة بالجهات  -اعضاء هيئة تدريسمن خارج المملكة
المعلنة
 امتك كافة ادوات المتابعةوالتقييم

 وضوح الشواغر المراد تعبئتها. التواصل مع كفاءات اقليميةوعالمية
 وجود قواعد بيانات عن تلكالمؤسسات العلمية
 وجود آلية للتواصل والتنسيقمعها

تدريÚ
وعÊ
شواغر
توفر
»

 وجود آلية واضحة لعمليةاستقطاب

اﻟﺘ¡ﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 10000دينار

 اعضاء هيئةتدريسية ذوي مهارات
علمية وعملية عالمية
 انتاج علمي وبحÊ


مم £كماً ونوعاً
دينار25000
 تمويل خارجيللمشاريع البحثية
 موقع  مم  £
التصنيفات العالمية
للجامعات
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P2G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 وضع تعليمات تزيد من فرصاستقطاب اساتذة الزائرين

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P2G1 – PR7

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 مجلس العمداء عمداء الكليات مركز التطوير اكاديميوضمان الجودة

 -وحدة الموارد البية

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 تشكيل لجانمتخصصة لوضع هذه
التعليمات
 انجاز التعليماتحسب المدة المحددة
 اعتمادها من مجلسالعمداء
 تكون الحوافز منافسةبالمقارنة مع الجامعات
المحلية واقليمية

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 وضع تعليمات غ £واضحةودقيقة
 حوافز غ £مشجعة بالمقارنةمع الجامعات اخرى
 لجان غ £قادرة ع القيامبالمطلوب

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 كوادر ملمة   وضع الجامعة تعليمات استقطابالما« والشواغر المتوفرة

 كوادر ملمة  وضع التعليمات لساتذة الزائرين
وبالطرق القانونية والرسمية

اﻟﺘ¡ﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

)STP2 – Goal (2

Goals Reference: G2
)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

المحافظة ع قدرات اعضاء الهيئة التدريسية وتنميتها

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 عمداء الكليات اكاديمية عمادة البحث العلمي مركز التطوير اكاديمي وضمان الجودة وحدة الموارد البية
 -وحدة الشؤون المالية

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

سنة

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 موقع  مم   £التصنيفات العالمية للجامعات


مم£ين
علمي 
 بحث وابداع عا« للجامعة من اعضاء هيئة التدريس
 انتماء خريج  

متم£ين
-

2

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ


بح Êقليل
 انتاج  تراجع سمعة الجامعة عالمياً هجرة اعضاء الهيئة التدريسية منالجامعة

تد½ مستوى كفاءة خريجي الجامعة
 -



2016-2020 

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1تطوير التعليمات المتعلقة بمكافآت وحوافز وترقيات اعضاء الهيئة التدريسية.

  .2
المتم£ين بحثياً وتدريسياً من اعضاء الهيئة التدريسية.
تحف £ودعم
 .3دعم وتعزيز انتاجية عضو هيئة التدريس.
 .4تطوير التعليمات المتعلقة ب̧£قية اعضاء هيئة التدريس بما يخدم عالمية البحوث المنشورة.

P2G2- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P2G2 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 -1تطوير التعليمات المتعلقة بمكافآت
وحوافز وترقيات اعضاء الهيئة التدريسية

  -2
المتمين بحثياً
تحف ودعم
وتدريسياً من اعضاء الهيئة التدريسية

 -3دعم وتعزيز انتاجية عضو الهيئة
التدريسية

 -4تطوير التعليمات المتعلقة 
بالقية
اكاديمية عضاء الهيئة التدريسية بما
يخدم عالمية ابحاث العلمية المنشورة

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح   تشكيل لجنة للقيام باعادة النظر   التعليمات الناظمة لمكافآت وحوافز وترقيات اعضاء الهيئة
 P2G2 – SKPI 1التدريسية وتطويرها

المتم£ين بحثياً وتدريسياً من اعضاء الهيئة التدريسية
 P2G2 – SKPI 2النجاح   وضع آلية ختيار


للمتم£ين بحثياً وتدريسياً من اعضاء الهيئة
 P2G2 – SKPI 3النجاح   تحديد قيمة المكافآت والحوافز المالية وآلية Üفها
التدريسية
التدري Úعضاء هيئة التدريس
 P2G2 – SKPI 4النجاح   وضع آليات تحدد العبء



مؤهل
توف £مساعدي بحث وتدريس
 P2G2 – SKPI 5النجاح  
معاي £عالية الجودة
 P2G2 – SKPI 6النجاح   تطوير
المخت£ات البحثية والتدريسية وتهيئتها وفق 
»
 P2G2 – SKPI 7النجاح   تفعيل استخدام التكنولوجيا   عملية البحث والتدريس من قبل اعضاء هيئة التدريس

وتحف £اعضاء هيئة التدريس للمشاركة   المؤتمرات العلمية والورش التدريبية
 P2G2 – SKPI 8النجاح   وضع آلية لدعم
المحلية واقليمية والعالمية
 P2G2 – SKPI 9النجاح   وضع آلية وبرنامج لتدريب اعضاء الهيئة التدريسية لتطوير مهاراتهم الشخصية والتدريسية والبحثية
 P2G2 – SKPI 10النجاح   تطوير التعليمات المتعلقة بال̧£قيات اكاديمية عضاء الهيئة التدريسية بما يضمن ن ابحاث
علمية عالمية

 P2G2 – SKPI 11النجاح   زيادة عدد ابحاث العلمية ونوعيتها المنشورة من قبل اعضاء هيئة التدريس  مؤتمرات ومجت
عالمية مرموقة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘ¡ﻜﺮار

100%

80%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%
70%

0%
0%

مستمر
سنوي

60%

0%

سنوي

30%

0%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

0%

سنوي

50%

0%

سنوي
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2016-2020 


مؤات اداء التشغيلية – P2G2 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

 -1تطوير التعليمات المتعلقة بمكافآت P2G2 – OKPI 1
وحوافز وترقيات اعضاء الهيئة التدريسية P2G2 – OKPI 2
P2G2 – OKPI 3

  -2
المتمين بحثياً
تحف ودعم
P2G2 – OKPI 4
وتدريسياً من اعضاء الهيئة التدريسية

 عدد اعضاء الهيئة التدريسية الذين تلقوا حوافز بحثية عدد اعضاء الهيئة التدريسية الذين طبقت عليهم تعليمات ال̧£قية المطوره
المتم£ين بحثياً وتدريسياً الذين تم دعمهم
 عدد اعضاء الهيئة التدريسية

المتم£ين بحثياً وتدريسياً ،الذين وقع عليهم اختيار
 عدد اعضاء الهيئة التدريسيةموزع حسب الكلية
والقسم اكاديمي
التدري Úعضاء الهيئة التدريسية ،بما يتناسب مع الخطط
 نسبة النجاح   تطبيق آلية تحدد العبء
وال£امج الدراسية المطروحة
»

المؤهل الذين تم الحاقهم بالعمل مع اعضاء هيئة التدريس ،مقارنة باعداد السابقة
 عدد مساعدي البحث

P2G2 – OKPI 7

ال̧ Êتم تهيئتها لخدمة العملية التدريسية والبحثية عضاء هيئة
 عدد»
المخت£ات البحثية التدريسية 
للمخت£ات
الك
بالعدد
نة
ر
مقا
التدريس،
»

ال̧ Êاستخدمت التكنولوجيا   عملية البحث والتدريس من قبل اعضاء هيئة
 نسبة المساقات والمواد الدراسية التدريس مقارنة بوضعها السابق
المح واقليمي
المستوى
ع
التدريسية
الهيئة
اعضاء
فيها
شارك
ال̧Ê
التدريبية
 عدد المؤتمرات والورشات

والعالمي

ال̧ Êتلقاها اعضاء هيئة التدريس  مجات تطوير المهارات الشخصية
 عدد الدورات »وال£امج التدريبية 
والتدريسية والبحثية

P2G2 – OKPI 5
P2G2 – OKPI 6
 -3دعم وتعزيز انتاجية عضو الهيئة
التدريسية

P2G2 – OKPI 8
P2G2 – OKPI 9
P2G2 – OKPI 10

 -4تطوير التعليمات المتعلقة 
بالقية  - P2G2 – OKPI 11عدد اعضاء الهيئة التدريسية الذين طبقت عليهم تعليمات ال̧£قية الجديدة
اكاديمية عضاء الهيئة التدريسية بما
ال̧ Êنها اعضاء الهيئة التدريسية وفق تعليمات ال̧£قية
يخدم عالمية ابحاث العلمية المنشورة  - P2G2 – OKPI 12عدد ابحاث العلمية ذات السمعة وسعة انتشار 
الجديدة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

40%
60%
70%

0%
0%
0%

سنوي
سنوي
سنوي

30%

0%

سنوي

40%

0%

مستمر

40%

0%

سنوي

60%

0%

10%

0%

سنوي

0%

سنوي

40%

0%

سنوي

30%

0%

سنوي

20%

0%

سنوي

40%

اﻟﺘ¡ﻜﺮار

سنوي



2020-2016 

P2G2 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

تشكيل لجنة للقيام باعادة النظر
بالتعليمات الناظمة لمكافآت
وحوافز وترقيات اعضاء الهيئة
التدريسية وتطويرها


المتم£ين بحثياً
وضع آلية ختيار
وتدريسياً من اعضاء الهيئة
التدريسية

تحديد قيمة المكافآت والحوافز

للمتم£ين
المالية وآلية Üفها
بحثياً وتدريسياً من اعضاء الهيئة
التدريسية

وضع آليات تحدد العبء
التدري Úعضاء هيئة التدريس


رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P2G2 – PR1

P2G2 – PR2

P2G2 – PR3

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 مجلس العمداء عميد البحثالعلمي

سنة

 مجلس العمداء عميد البحثالعلمي
 مركز التطويراكاديمي وضمان
الجودة

سنة

 مجلس العمداء عميد البحثالعلمي.

 -مجلس العمداء

P2G2 – PR4

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 مركز التطويراكاديمي وضمان
الجودة

سنة

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

عا« لدى
 انتماء اعضاء الهيئة
التدريسية   الجامعة

عا«
بح Ê
 انتاج عضاء الهيئة
التدريسية
 هجرة قليلة عضاءالهيئة التدريسية
 تصنيف عالمي  مم£
للجامعة

خ£ات اعضاء
 تنوع »الخ£ة لدى اعضاء اللجنة
 قلة »اللجنة
 مراعاة المئة المالية  -عدم توفر مخصصات مالية التاخر   اعتماد التعليماتللجامعة
 تعليمات  تراعي عناÜ انهاء التعليمات  
التحف£
الوقت المحدد
 تعليمات محفزةعضاء الهيئة
التدريسية

معاي£
 وضع التعليمات وفق دقيقة وواضحة
 عدم معارضة التعليمات
للقوان وانظمة والتعليمات
 -اعطاء التعليمات اولوية للتنفيذ

الخ£ة لدى اعضاء اللجنة
 تشكيل لجنة Þمن ذوي قلة »عدم انتهاء من وضع Þ
الخ£ة لوضع الية
»
الية  
 انتهاء من وضعالوقت المحدد
Þ
الية   الوقت
المحدد

مم£ة  
معاي £دقيقة  -منافسة  
ب
 آلية تعتمد ع
اعضاء الهيئة
وواضحة
 انتهاء من اعدادها والعة   التدريسية
عا«.
تنفيذها
بح Ê
 انتاج  تصنيف عالمي  مم£
للجامعة

 تشكيل لجنة من ذويالخ£ات لتحديد قيمة
»
المكافآت والحوافز
 توفر مخصصاتالخ£ة لدى اعضاء اللجنة
 قلة »مالية
 عدم المئة المالية للجامعة قيمة المكافات محفزة  -مكافات غ £محفزةعضاء الهيئة
التدريسية

 تشكيل لجنة منالخ£ه لتحديد
ذوي »
التدريÚ
العبء

 انهاء اللجنة عملها  الوقت المحدد.
 ان تكون Þاليات

محفزة لعمل اعضاء
الهيئة التدريسية

الخ£ة لدى اعضاء
 قلة »اللجنة
 التاخر  وضع Þالية

 -وضع آلية غ £محفزة

معاي£
 وضع التعليمات وفق دقيقة وواضحة
 عدم معارضة التعليمات
للقوان وانظمة والتعليمات
 -اعطاء التعليمات اولوية للتنفيذ

عا« لدى
 انتماء اعضاء الهيئة
التدريسية   الجامعة

عا«
بح Ê
 انتاج عضاء الهيئة
التدريسية
 هجرة قليلة عضاءالهيئة التدريسية
 تصنيف عالمي  مم£
للجامعة

اﻟﺘ¡ﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

 يوجد

 يوجد


معاي£
 وضع التعليمات وفق عا«
بح Ê
 انتاج دقيقة وواضحة
عضاء الهيئة
¸
تا½ آليات تعمل ع زيادة
 ان التدريسية
 يوجد
التدريسية
الهيئة
اعضاء
انتاجية
 هجرة قليلة عضاء ان تخدم Þاليات تنفيذ
الهيئة التدريسية
وال£امج التدريسية
الخطط »

33
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

توف £مساعدي بحث وتدريس


مؤهل

2016-2020 

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P2G2 – PR5

المخت£ات البحثية
تطوير
»
معاي£
والتدريسية وتهيئتها وفق 
عالية الجودة

P2G2 – PR6

استخدام التكنولوجيا   عملية
البحث والتدريس من قبل اعضاء
هيئة التدريس

P2G2 – PR7


وتحف £اعضاء
وضع آلية لدعم
هيئة التدريس للمشاركة  
المؤتمرات العلمية والورش
التدريبية المحلية واقليمية
والعالمية

P2G2 – PR8

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عمداء الكليات وحدة الموارد
البية

 عمداء الكليات مركز الحاسبوالمعلومات
 دائرة العطاءات وحدة اللوازمالمركزية

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

سنة

عمداء الكليات
 مركز الحاسبوالمعلومات

سنة

 مجلس العمداء عمداء الكليات مركز التطويراكاديمي وضمان
الجودة

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 ان تكون عمليةاختيار لمساعدي
البحث والتدريس
حسب الحاجة الفعلية
لقسام والكليات
 مساعدي بحثوتدريس قادرين ع
تنفيذ اعمال المناطة
بهم

 ان تكون عملية  التع خفاً
للحاجات اس̧£اتيجية للجامعة.
 مساعدي بحث وتدريس غ£
مؤهل للعمل
 ان يشكل  تعي مساعدي
ما«
البحث والتدريس عبء 
واداري ع الجامعة

الما«
 توفر الحجز المناسب
 توفر الكوادر البية

لتجه £هذه
المؤهلة
المخت£ات
»
 ال̧£ام بالوقت
المحدد

الما«
 عدم توفر الحجز  عدم توفر كوادر بية مؤهلة
المخت£ات
لتجه £هذه
»

 -التاخر  انجاز

 وجود دراسة ومقارنات مرجعيةبالمخت£ات البحثية
خاصة
»
والتدريسية
ال̧Ê
 وجود قائمة»
بالمخت£ات 
تحتاج ا« تطوير
 وجود قائمة باسماء اجهزةوالمعدات الواجب توفرها   كل
مخت£
»

توف £اجهزة
  ضعف الموارد المالية.والمعدات
والوسائل
 عدم اقتناع اعضاء الهيئةالمناسبة
التدريسية بفوائد وآليات
وآلية
فوائدها
 تحديداستخدام التكنولوجيا
استخدامها
 عدم جاهزيتها بالوقت المحددتوف£ها
 ان يتم بالوقت المحدد

 قدرة اعضاء هيئة التدريس عاستخدامها   عمليات البحث
والتدريس

 تشكيل لجنة من ذويالخ£ة لتحديد Þ
الية.
»
 انهاء اللجنة عملها 
الوقت المحدد
 ان تكون محفزةعضاء الهيئة
التدريسية

معاي£
 ان يتم وضعها وفق دقيقة وواضحة
 تعمل ع زيادة انتاجية اعضاءالهيئة التدريسية
 ان تخدم زيادة انتاج العلمي
والبح Êلدى اعضاء الهيئة

التدريسية

الخ£ة لدى اعضاء اللجنة
 قلة » التاخر  وضع Þالية

 -ان تكون غ £محفزة

تس £اجراءات تعيينهم وفق
 ان الطرق القانونية المتبعة  
الجامعة

التعي حسب
 ان يتماحتياجات الفعلية للجهات
الطالبة   الجامعة

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت


عا«
بح Ê
 انتاج عضاء الهيئة
التدريسية
تدريÚ
 عبء
مخفف لعضو هيئة
التدريس
 بيئة تعليمية  مم£ة
 تصنيف عالمي  مم£
للجامعة

عا«
بح Ê
 انتاج عضاء الهيئة
التدريسية
تدريÚ
 عبء
مخفف لعضو هيئة
التدريس
 بيئة تعليمية  مم£ة.
 تصنيف عالمي  مم£
للجامعة

عا«
بح Ê
 انتاج عضاء الهيئة
التدريسية
تدريÚ
 عبء
مخفف لعضو هيئة
التدريس
 بيئة تعليمية  مم£ة.
 تصنيف عالمي  مم£
للجامعة
 اعضاء هيئة
مؤهل
تدريسية
وذوي قدرات عالية

عا«
بح Ê
 انتاج عضاء الهيئة
التدريسية
 تصنيف عالمي  مم£
للجامعة

اﻟﺘ¡ﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

25000
دينار

100000
دينار

100000
دينار

 يوجد



2016-2020 

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

وضع آلية وبرنامج لتدريب اعضاء
الهيئة التدريسية لتطوير
مهاراتهم الشخصية والتدريسية
والبحثية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P2G2 – PR9

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عمداء الكليات مركز التطويراكاديمي وضمان
الجودة
 وحدة الموارد
البية

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 تشكيل لجنة من ذويالخ£ة لتحديد Þ
الية
»

الخ£ة لدى اعضاء اللجنة
 انهاء اللجنة عملها   -قلة »Þ

 التاخر  وضع اليةالوقت المحدد
 ان تكون غ £مفيدة ان تكون مفيدةعضاء الهيئة
التدريسية

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

معاي£
 ان يتم وضعها وفق دقيقة وواضحة
 تعمل ع تطوير قدرات اعضاءالهيئة التدريسية وترفع من
مستوى اداءهم

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 اعضاء هيئة
مؤهل
تدريسية
وذوي قدرات عالية

عا«
بح Ê
 انتاج عضاء الهيئة
التدريسية
 تصنيف عالمي  مم£
للجامعة

)STP2 - Goal (3

Goal Reference: G3

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

تطوير وتنمية وتاهيل قدرات الكوادر ادارية والفنية
بما يتءم مع تنفيذ التوجهات اس̧£اتيجية للجامعة

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 مركز التطوير اكاديمي وضمان الجودة وحدة الموارد البية

 -الجهات ذات العقة  الجامعة

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

سنة

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
 نظام عمل اداري متطور مستوى خدمات ادارية وفنية متقدم بيئة عمل محفزة وجاذبة سمعة عالمية للجامعة مع المحافظة ع تحسينها موقع  مم   £التصنيفات العالمية للجامعات

اﻟﺘ¡ﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

2

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ
 ضعف   النظام اداري ضعف   مستوى الخدماتال̧ Êتقدمها الجامعة
ادارية 
 ترهل اداري
تد½ مستوى سمعة الجامعة
  -بيئة عمل غ £محفزة
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2016-2020 

مؤات اداء 

اساتيجية – P2G3 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

 -١العمل وبشكل مستمر ع تطوير وبناء
قدرات الكوادر ادارية والفنية  ´ الجامعة
وتاهيلها لتؤدي المهام والواجبات المناطة
بها بما يتءم مع تنفيذ التوجهات

اساتيجية للجامعة

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 - P2G3 – SKPI 1النجاح   تشكيل لجنة متخصصة لتطوير وتنمية قدرات الكوادر ادارية والفنية   الجامعة بما يتءم مع
تنفيذ التوجهات اس̧£اتيجية للجامعة

للموظف بالوظائف
 - P2G3 – SKPI 2النجاح   اجراء دراسة ومراجعة شاملة توضح مدى مءمة القدرات العلمية والعملية والمهنية

ال̧ Êيشغلونها



الموظف وتاهيلهم ورفع قدراتهم ،بما يتناسب مع المهام
معاي £متطورة لتدريب
 النجاح  تحديد آلية ذات P2G3 – SKPI 3
والمسؤوليات المناطة بهم مع مراعاة تطور مسارهم الوظيفي
 النجاح  اعادة النظر وتطوير التعليمات الناظمة  لتحف £الهيئة ادارية بحيث توفر مكافآت وحوافز مالية ومعنوية

P2G3 – SKPI 4
المم£
مجزية مرتبطة باداء 

شمو«
الموظف وتطويره بما يتءم مع طبيعة كل وظيفة ع حدة ويكون
 النجاح   اعادة النظر بنظام تقييم
P2G3 – SKPI 5
ودقيق وقابل للقياس

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

100%

اﻟﺘ¡ﻜﺮار

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

0%

سنوي

50%

0%

سنوي

80%

0%

سنوي


مؤات اداء التشغيلية – P2G3 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 -١العمل وبشكل مستمر ع تطوير وبناء قدرات الكوادر
ادارية والفنية  ´ الجامعة وتاهيلها لتؤدي المهام
والواجبات المناطة بها بما يتءم مع تنفيذ التوجهات

اساتيجية للجامعة

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P2G3 – OKPI 1
P2G3 – OKPI 2
P2G3 – OKPI 3
P2G3 – OKPI 4

اﻟﻮﺻﻒ


العامل   الجامعة
ال̧ Êتم اعن عنها لبناء وتطوير القدرات لدى
 عدد »ال£امج للموظف

اجما«
الموظف الذين تم اجراء الدراسة عليهم مقارنة بالعدد
 عدد


العامل الذين تم تدريبهم وتاهيلهم لرفع مستوى قدراتهم
 عدد

التحف£
العامل الذين طبقت عليهم تعليمات
 -عدد


والشمو« القابل للقياس
العامل الذين طبق عليهم نظام التقييم المعياري
 - P2G3 – OKPI 5عدد


اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘ¡ﻜﺮار

100%

50%

سنوي

100%

50%

سنوي

100%

70%

سنوي

100%

30%

سنوي

100%

0%

سنوي



2016-2020 

P2G3 Projects

تطبيق آلية احل الوظيفي
وملء الشواغر القيادية  
الجامعة

تحديد احتياجات الوظيفية
المتوفرة   كل المواقع ادارية
  الجامعة

تشكيل لجنة متخصصة لتطوير
وتنمية قدرات الكوادر ادارية
والفنية   الجامعة بما يتءم مع
تنفيذ التوجهات اس̧£اتيجية
للجامعة

P2G3 – PR1

P2G3 – PR2

P2G3 – PR3

 مجلس العمداء لجنة متخصصة وحدة الموارد
البية

سنة

الخ£ة لدى
 توفر »اعضاء اللجنة   مجال
مؤهل 

 اعضاء اللجنة غ£ 
عملها
 مجال عملها
بالوقت
ام
ال̧£
المحدد لتنفيذ العمل  -التاخر   تنفيذ العمل
المطلوب
المطلوب
 ان تكون المخرجاتقابلة للتطبيق

 تطبيق قرارات وتوصيات اللجنةبعد مراجعتها من ادارة العليا
 ال̧£ام ادارة الجامعة بتطبيق
Þ
الية الجديدة
توف £كافة البيانات والمعلومات
 الزمة للتنفيذ

 نظام عمل اداريمتطور
عا«
 مستوى للخدمات ادارية
ال̧ Êتقدمها
والفنية 
الجامعة
 انتاجية عالية
للموظف

 عدالة  الموظف
ب
 الوصول لهدافاس̧£اتيجية للجامعة.

 لجنة متخصصة. وحدة الموارد
البية

سنة

  -تحديد احتياجات دون
 اعضاء لجنة

القائم ع موقع
مؤهل .التشاور مع
 ال̧£ام بتسليم
العمل المعÊ
العمل المطلوب 
 


 التاخر  تنفيذ العملالوقت المحدد
المطلوب
قابلة
عمل
 مخرجات العمل بدون قناعة بفائدةللتطبيق
تحديد احتياجات

 تطبيق قرارات وتوصيات اللجنةبعد مراجعتها من ادارة العليا.
 ال̧£ام ادارة الجامعة باشغال
المواقع الشاغرة
توف £كافة البيانات والمعلومات
 الزمة عن موقع العمل


موظف
 استقطاباكفاء
عا« من
 مستوى الخدمات ادارية
ال̧ Êتقدمها
والفنية 
الجامعة
 انتاجية عاليةللموظف
 الوصول لهدافاس̧£اتيجية للجامعة

 يوجد

خ£ات اعضاء
 تنوع »اللجنة
 ال̧£ام بتسليم
العمل المطلوب  
الوقت المحدد
 ان تتءم مخرجاتالعمل مع التوجهات
اس̧£اتيجية للجامعة.
 مخرجات قابلةللتطبيق والقياس

 تطبيق قرارات وتوصيات اللجنةبعد مراجعتها من ادارة العليا.
 معرفة اعضاء اللجنة بالتوجهاتاس̧£اتيجية للجامعة
توف £كافة البيانات والمعلومات
 الزمة عن موضوع عملهم

 نظام عمل اداريمتطور.
عا«
 مستوى للخدمات ادارية
ال̧ Êتقدمها
والفنية 
الجامعة.
 انتاجية عاليةللموظف.
 الوصول لهدافاس̧£اتيجية للجامعة.

 يوجد

 -رئيس الجامعة

سنة

الخ£ة لدى اعضاء اللجنة.
 قلة » تباطئ اللجنة   انتهاء منعملها.
 عدم مءمة مخرجات اللجنةمع توجهات الجامعة
اس̧£اتيجية.

 يوجد
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اجراء دراسة ومراجعة شاملة توضح
مدى مءمة القدرات العلمية

للموظف
والعملية والمهنية
ال̧ Êيشغلونها
بالوظائف 

معاي £متطورة
تحديد آلية ذات 

الموظف وتاهيلهم ورفع
لتدريب
قدراتهم ،بما يتناسب مع المهام
والمسؤوليات المناطة بهم مع
مراعاة تطور مسارهم الوظيفي

اعادة النظر وتطوير التعليمات

لتحف £الهيئة ادارية
الناظمة
بحيث توفر مكافآت وحوافز مالية
ومعنوية مجزية مرتبطة باداء

المم£

2016-2020 

P2G3 – PR4

P2G3 – PR5

P2G3 – PR6

 لجنة متخصصة. مركز التطويراكاديمي وضمان
الجودة
 وحدة الموارد
البية

 لجنة متخصصة مركز التطويراكاديمي وضمان
الجودة
 وحدة الموارد
البية

 مجلس العمداء. لجنة متخصصة. وحدة الموارد
البية

سنة

سنة

سنة

الخ£ة لدى
 توفر »اعضاء اللجنة   مجال
عملها
 ال̧£ام بالوقت
المحدد لتنفيذ العمل
المطلوب
 ان تكون مخرجاتالدراسة سليمة وتعكس
واقع الحال

 نظام عمل اداريمتطور
عا«
مستوى

 عدم انسجام ودراية  ب اعضاء
للخدمات ادارية
 يوجد
اللجنة
 تطبيق قرارات وتوصيات اللجنةال̧ Êتقدمها
ال̧£ام بالوقت المحدد بعد مراجعتها من ادارة العليا والفنية 
 عدم الجامعة
لتنفيذ العمل المطلوب
 توف £كافة البيانات والمعلومات  -انتاجية عالية
ميدانية
 ان  تكون الدراسةالعمل
موضوع
عن
الزمة
للموظف
ومنبثقة عن حقائق
الموظف.

 عدالة ب
 الوصول لهدافاس̧£اتيجية للجامعة

الخ£ة لدى
 توفر »اعضاء اللجنة   مجال
عملها
 ال̧£ام بالوقت
المحدد لتنفيذ العمل
المطلوب
المعاي£
 ان تكون
المعتمدة   الية
المق̧£حة قابلة للتطبيق
والقياس

 اعضاء لجنة غ  £ملم  
مجال عملها
 عدم ال̧£ام بالوقت المحدد
لتنفيذ العمل المطلوب.
 ان تكون مخرجات اليةالمق̧£حة غ £قابلة للقياس

 تطبيق قرارات وتوصيات اللجنةبعد مراجعتها من ادارة العليا
توف £كافة البيانات والمعلومات
 الزمة عن موضوع العمل

الخ£ة لدى
 توفر »اعضاء اللجنة
 ال̧£ام بالوقت
المحدد لتنفيذ العمل
المطلوب
 ان تكون المخرجاتقابلة للتطبيق والقياس

 اعضاء لجنة غ  £ملم   مجال
عملها
 عدم ال̧£ام بالوقت المحدد
لتنفيذ العمل المطلوب
 ان تكون مخرجات التعليماتالمق̧£حة غ £قابلة للقياس

 تطبيق قرارات وتوصيات اللجنةبعد مراجعتها من ادارة العليا
توف £كافة البيانات والمعلومات
 الزمة عن موضوع العمل

 نظام عمل اداريمتطور
عا«
 مستوى للخدمات ادارية
 يوجد
ال̧ Êتقدمها
والفنية 
الجامعة
 انتاجية عالية
للموظف
الموظف.

 عدالة ب
 الوصول لهدافاس̧£اتيجية للجامعة
 مستوى ر ¸ ا منالخدمات ادارية
ال̧ Êتقدمها
والفنية 
 يوجد
الجامعة

للموظف
عا«
 انتماء   الجامعة
 مستوى وقدرات

الموظف.
مم£ة لدى
 انتاجية عاليةللموظف
 الوصول لهدافاس̧£اتيجية للجامعة



2016-2020 

اعادة النظر   نظام تقييم

الموظف وتطويره بما يتءم مع
طبيعة كل وظيفة ع حده بحيث
شمو« ودقيق وقابل للقياس
يكون


P2G3 – PR12

 مجلس العمداء لجنة متخصصة. مركز التطويراكاديمي وضمان
الجودة
 وحدة الموارد
البية

سنة

الخ£ة لدى
 توفر »اعضاء اللجنة   مجال
عملها
 ال̧£ام بالوقت
المحدد لتنفيذ العمل
المطلوب
 ان تكون المخرجاتقابلة للتطبيق

 اعضاء لجنة غ  £ملم   مجال
عملها
 عدم ال̧£ام بالوقت المحدد
لتنفيذ العمل المطلوب
 ان تكون مخرجات نظام التقييمالمق̧£حة غ £قابلة للقياس

 تطبيق قرارات وتوصيات اللجنةبعد مراجعتها من ادارة العليا
توف £كافة البيانات والمعلومات
 الزمة عن موضوع العمل

عا« من
 مستوى الخدمات ادارية
ال̧ Êتقدمها
والفنية 
الجامعة
 مستوى رفيع لقدرات  يوجد
الموظف
 انتاجية عاليةللموظف
 الوصول لهدافاس̧£اتيجية للجامعة
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STRATEGIC PLAN

ﻣﺤﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
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2016-2020 

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻷﻫﺪاف

إعادة تأهيل وتطوير البنية التحتية وكافة مرافق الجامعة الخدمية
والتدريسية لتنافس الجامعات العالمية

بيئة جامعية جاذبة ونموذجية ،داعمه للعقات ايجابية داخل ¡
اة الجامعية.
¤
بيئة جامعية مستقطبة للطلبة من مختلف الجنسيات.
انتاجية عالية  « ªمختلف مجات العمل  « ªالجامعة.
استهك رشيد للكهرباء.

استغل امثل للطاقة الشمسية

عوائد مادية.

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

وحدة التشغيل والصيانة ،وحدة اللوازم المركزية،
وحدة الخدمات وانتاج الزراعي ،دائرة العطاءات المركزية،
دائرة التغذية.
وحدة التشغيل والصيانة ،وحدة المشاريع الهندسية
وحدة اللوازم المركزية ،دائرة العطاءات المركزية

بيئة محفزة لنتاج.

توف حرم جامعي اذ


حرم جامعي اذ.

مركز الحاسوب والمعلومات ،وحدة الشتغيل والصيانة

أك للطلبة.
استقطاب ±
بيئة جامعية جاذبة.

وحدة المشاريع الهندسية ،وحدة اللوازم المركزية
دائرة العطاءات المركزية

2016-2020 

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ Strategic Pillar Matrix
اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  :Strategic Pillar Name -ﻣﺤﻮر اﻟﺒﻴﺌﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﻴﺔ
ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ Strategic Pillar Reference: STP3 -
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﺪف –General Goal Description

توف بيئة جامعية ª
ª
والتم والتنوع داعمة للعقات ايجابية داخل اة الجامعية.
خµاء ذكية جاذبة محفزة للريادة

اﻻﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:

 .1اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية وكافة مرافق الجامعة الخدمية والتدريسية لتنافس الجامعات العالمية –. P3G1
 .2استغل امثل للطاقة الشمسية – .P3G2
توف حرم جامعي اذ –. P3G3
 .3
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2016-2020 
)STP3 – Goal (1

Goals Reference: G1

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية وكافة مرافق الجامعة
الخدمية والتدريسية لتنافس الجامعات العالمية

Goals Reference: G1

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية وحدة الخدمات وانتاج الزراعي دائرة العطاءات المركزية -دائرة التغذية

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 4سنوات

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

 بيئة جامعية جاذبة ونموذجية ،داعمهللعقات ايجابية داخل اة الجامعية
 بيئة جامعية مستقطبة للطلبة من مختلفالجنسيات
 -ªانتاجية عالية  « ªمختلف مجات العمل
« الجامعة

3

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 عدم مواكبة التطور الذيتشهده المنشآت التعليمية الحديثة
 الزيادة  « ªنفقات ومصاريفاعمال الصيانة الدورية
 -بيئة تعليمية غ جاذبة

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية  « ªالمناطق العامة  « ªالجامعة.
 . 2اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية الداخلية  « ªالجامعة.

G1- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P3G1 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P3G1 – SKPI 1
P3G1– SKPI 2

 .1اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية   المناطق العامة
P3G1– SKPI 3
  الجامعة
P3G – SKPI 4
P3G – SKPI 5

اﻟﻮﺻﻒ

ª
مواس بو¼  ª
ايثيل» )(HDPE
مواس تغذية المياه اسبستوس ا¼
تغي واستبدال شبكة


النجاح « 
النجاح  « ªاستبدال شبكة كوابل الكهرباء )(11KV
النجاح  « ªالغاء البويلرات المركزية وتحويلها ا¼ بويلرات فرعية.
النجاح  « ªتعميم استخدام التكييف المركزي للقاعات الصفية
للمختات
النجاح  « ªتعميم استخدام التكييف المركزي
±

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

10%

سنوي

100%

10%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

30%

سنوي

100%

0%

سنوي



2016-2020 

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P3G – SKPI 6
 .1اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية   المناطق العامة
)الخارجية(   الجامعة

P3G1 – SKPI 7
P3G1– SKPI 8
P3G1 – SKPI 9
P3G1 – SKPI 10
P3G1 – SKPI 11
P3G1 – SKPI 12
P3G1 – SKPI 13
P3G1 – SKPI 14
P3G1 – SKPI 15
P3G1 – SKPI 16
P3G1 – SKPI 17
P3G1 – SKPI 18

 .2اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية الداخلية
  الجامعة

P3G1 – SKPI 19
P3G1 – SKPI 20
P3G1 – SKPI 21
P3G1 – SKPI 22
P3G1 – SKPI 23
P3G1 – SKPI 24
P3G1 – SKPI 25

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح  « ªتعميم استخدام التكييف المركزي لمكاتب اعضاء الهيئة التدريسية
النجاح  « ªتحديث محطة محرقة النفايات الطبية
النجاح  « ªصيانة شبكة الطرق الداخلية الحالية وممرات المشاة والساحات
النجاح  « ªصيانة شبكة الري الحالية وامداد شبكة ري جديدة للمناطق الزراعية المستحدثة
النجاح  « ªصيانة وتوسعة الحدائق الحالية وانشاء حدائق جديدة والتوسع  « ªاستبدال بعض الحدائق
ª É
اÈ
نتهاء عمرها اف 
É
النجاح  « ªانشاء Ì
ذا Êللتغذية بكل احتياجاتها
مÍوعات زراعية توفر اكتفاء 
ª
ª ª
مبا Êالجامعة واستبدال البنية التحتية لها
النجاح « صيانة الوحدات الصحية « 
É
الكافييا والمطابخ الخدمية
النجاح  « ªوضع نظام جديد لتغذية المياه «ª
الكافتيا والمطابخ الخدمية
النجاح  « ªوضع شبكة Òف صحي جديدة « ª

الكافتيا والمطابخ الخدمية
النجاح  « ªوضع شبكة كهرباء جديدة « ª

ª
وتيد حديثة É
ª
التسخ» والطهي
لكاون
النجاح « تركيب اجهزة طهي ±
ª
ª
التيد
النجاح « وضع نظام جديد لتغذية المياه « المطبخ المركزي وغرف ±
ª
ª
التيد
النجاح « وضع شبكة Òف صحي جديدة « المطبخ المركزى وغرف ±
ª
ª
التيد
النجاح « وضع شبكة كهرباء جديدة « المطبخ المركزى وغرف ±
ª
التيد
النجاح « تمديد نظام غاز ونظام مراقبة لغرف ±
ª
التيد
تغي بط ارضيات والجدران لغرف ±
النجاح « 
النجاح  « ªوضع نظام جديد لتغذية المياه  «ªمطبخ السكن
النجاح  « ªوضع شبكة Òف صحي جديدة  «ªمطبخ السكن
النجاح  « ªوضع شبكة كهرباء جديدة  « ªمطبخ السكن
النجاح  «ªتركيب اجهزة طباعة قسائم É
الكافتيا
لكاونات



اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي

100%

0%

100%

50%

100%

15%

100%

0%

60%

0%

سنوي

50%

0%

سنوي

100%

5%

سنوي

100%

5%

100%

5%

سنوى

100%

0%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

5%

سنوي

100%

5%

سنوى

100%

0%

سنوي

100%

2%

سنوي

100%

30%

سنوي

100%

5%

سنوى

100%

5%

سنوى

100%

0%

سنوي

100%

0%

سنوي

سنوي
سنوي
سنوي

سنوي
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مؤات اداء 

اساتيجية – P3G1 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 .2اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية الداخلية
  الجامعة

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P3G1 – SKPI 26
P3G1 – SKPI 27
P3G1 – SKPI 28
P3G1 – SKPI 29

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

النجاح  « ªتركيب اجهزة تليفزيون وتكييف لقاعات الطعام وتحديث وتاثيث صات تقديم الطعام
ª
والموظف»
للطلبة
النجاح  « ªاستبدال البنية التحتية للمطابخ والوحدات الصحية والشاورات للسكن
النجاح  « ªتزويد المدرجات والقاعات الصفية بالوسائل التعليمية الحديثة
تسخ» المياه بالواح الشمسية وتركيب نظام غاز مركزي ª «ª
ª
مب× السكن
النجاح  « ªتركيب نظام

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

0%

سنوي

100%

25%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

5%

سنوي


التشغي – P3G1 - Operational KPIs
:مؤ اداء

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

P3G1 – OKPI 1

É
مواس بو¼  ª
الك Ùلشبكة المياه المخطط
ال× تم تحويلها ا¼


ايثيل» ) (HDPEمقارنة بالطول 
نسبة المسافة 
تحويلها
É
الك Ùالمخطط استبدالها
ال× تم استبدالها مقارنة بطول الشبكة 
نسبة كوابل الكهرباء ) (11KV
É
الك Ùللبويلرات المركزية المخطط تحويلها
ال× تم تحويلها ا¼ بويلرات فرعية مقارنة بالعدد 
نسبة البويلرات 

P3G1 – OKPI 4

É
الك Ùالمخطط له
ال× تم ايصال التكييف المركزي لها مقارنة بالعدد 
نسبة القاعات الصفية 
É
الك Ùالمخطط له
نسبة
±
ال× تم ايصال التكييف المركزي لها مقارنة بالعدد 
المختات 
É
الك Ùالمخطط له
ال× تم ايصال التكييف المركزي لها مقارنة بالعدد 
نسبة مكاتب اعضاء هيئة التدريس 
نسبة التحديث الذي تم تنفيذه  « ªمحطة محروقات النفايات الطبية مقارنة بالتحديث المخطط تنفيذه « ª
المحرقة
É
ال× تم صيانتها مقارنة بالعدد
نسبة اعداد واطوال ومساحات شبكات الطرق الداخلية والممرات والساحات 
المخطط له
É
É
مدها للمناطق
ال× تم ّ
ال× تم صيانتها من شبكة الري الحالية ،وطول شبكات الري الحديثة 
طول المسافة 
ومدها
الزراعية المستحدثة ،مقارنة بطول الشبكات المخطط صيانتها ّ

P3G1– OKPI 2
P3G1– OKPI 3
 .1اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية   المناطق العامة
)الخارجية(   الجامعة
P3G1 – OKPI 5
P3G1 – OKPI 6
P3G1 – OKPI 7
P3G1– OKPI 8
P3G1 – OKPI 9

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

10%

سنوي

100%

10%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

30%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

50%

سنوي

100%

50%

سنوي

100%

0%

سنوي
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مؤات اداء التشغيلية – P3G1 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

É
É
ال× تم استحداثها ،مقارنة بالعدد المخطط له
ال× تم صيانتها وتوسعتها واستبدالها والحدائق 
 P3G1 – OKPI 10نسبة الحدائق 
P3G1– OKPI 11
P3G1– OKPI 12
P3G1 – OKPI 13
 .1اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية  
المناطق العامة )الخارجية(   الجامعة

P3G1 – OKPI 14
P3G1 – OKPI 15
P3G1 – OKPI 16
P3G1– OKPI 17
P3G1 – OKPI 18
P3G1 – OKPI 19
P3G1 – OKPI 20
P3G1 – OKPI 21
P3G1 – OKPI 22

 .2اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية
الداخلية   الجامعة

P3G1 – OKPI 23
P3G1 – OKPI 24
P3G1 – OKPI 25
P3G1 – OKPI 26

É
Ì
ال× تم تنفيذها مقارنة بالعدد المخطط تنفيذه
نسبة المÍوعات الزراعية 

É
ال× تم صيانتها واستبدال البنية التحتية لها ،مقارنة بالعدد المخطط له
نسبة الوحدات الصحية 
É
É
الكافييا والمطابخ الخدمية ،مقارنة بالعدد المخطط له
ال× تم تنفيذها «ª
نسبة انظمة تغذية المياه 
É
É
الكافييا والمطابخ الخدمية
ال× تم تنفيذها «ª
نسبة شبكات الµف الصحي الجديدة 
É
É
الكافييا والمطابخ الخدمية ،مقارنة بالعدد المخطط له
ال× تم تنفيذها«ª ،
نسبة شبكات الكهرباء الجديدة 
ª
É
ال× تم تركيبها ،مقارنة بالعدد المخطط له
نسبة انجاز « اجهزة الطهي ±
والتيد الحديثة 
ª
É
التيد ،مقارنة بالعدد المخطط له
ال× تم تنفيذها « ،المطبخ المركزى وغرف ±
نسبة انظمة تغذية المياه 
ª
É
التيد ،مقارنة بالعدد المخطط له
ال× تم تنفيذها « المطبخ المركزى وغرف ±
نسبة شبكات الµف الصحي الجديدة 
ª
É
التيد ،مقارنة بالعدد المخطط له
ال× تم تنفيذها « ،المطبخ المركزى وغرف ±
نسبة شبكات الكهرباء الجديدة 
نسبة انجاز  «ªانظمة الغاز É
ال× تم تمديدها ونظام مراقبة الغاز ،مقارنة بالعدد المخطط له

ª
وتغي بط ارضيات والجدران ،مقارنة بالمخطط له
التيد 
نسبة انجاز « صيانة غرف ±
É
ال× تم تنفيذها «ª ،مطبخ السكن ،مقارنة بالعدد المخطط له
نسبة انظمة تغذية المياه 
É
ال× تم تنفيذها «ª ،مطبخ السكن ،مقارنة بالعدد المخطط له
نسبة انظمة الµف الصحى 
É
ال× تم تنفيذها «ª ،مطبخ السكن ،مقارنة بالعدد المخطط له
نسبة شبكات الكهرباء الجديدة 
ª
É
الكفتيات ،مقارنة بالعدد المخطط له
ال× تم تركيبها « ª

نسبة انجاز « عدد اجهزة طباعة القسائم 
نسبة انجاز  «ªاعداد اجهزة التلفزيون والتكييف واثاث الذي تم تركيبها وتحديثها  « ªقاعات الطعام ،مقارنة بالعدد
المخطط له

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

60%

0%

سنوي

50%

0%

سنوي

100%

5%

سنوي

100%

15%

سنوي

100%

10%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

5%

سنوي

100%

5%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

30%

سنوي

100%

5%

سنوي

100%

5%

سنوي

100%

%

سنوي

100%

0%

سنوي

100%

0%

سنوي
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التشغي – P3G1 - Operational KPIs
:مؤ اداء


اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .2اعادة تاهيل وتطوير البنية التحتية الداخلية  
الجامعة

É
ال× تم استبدال بنيتها التحتية  « ªالسكن ،مقارنة بالعدد
 P3G1 – OKPI 27نسبة المطابخ والوحدات الصحية والشاورات 
المخطط له
É
ال× تم تزويدها بوسائل تعليمية حديثة ،مقارنة بالعدد المخطط له
 P3G1 – OKPI 28نسبة القاعات الصفية والمدرجات 
تسخ» المياه بالواح الشمسية وتركيب نظام غاز مركزى ª «ª
ª
مب× السكن ،مقارنة
نسبة تركيب نظام
P3G1 – OKPI 29
بالعدد لمخطط له

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

25%

سنوي

100%

0%

100%

5%

سنوي
سنوي

P3G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

مواس تغذية
تغي واستبدال شبكة

 مواس بو¼
المياه اسبستوس ا¼

ª
ايثيل»(HDPE) -

 -استبدال شبكة كوابل الكهرباء )(11KV

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P3G1 – PR1

P3G1 – PR2

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات ماليةكافية
كافية
 5سنوات  -البدء بتنفيذ Ì
المÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول  Ì
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

 ªÉالام بالمواصفات العالمية
للشبكة الجديدة
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 -شبكة مياه متطورة

 توفر مخصصات ماليةكافية
 البدء بتنفيذ Ìوع
المÍ
 عدم توفر مخصصات ماليةª
ضمن جدول 
زم× واضح كافية
 توفر كوادر ÌبÍيةمؤهلة

 ªÉالام بالمواصفات العالمية
للكوابل الجديدة
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 شبكة كهرباء متطورة استهك رشيدللكهرباء

 5سنة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

300000

1500000
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P3G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

الغاء البويلرات المركزية وتحويلها ا¼
بويلرات فرعية

P3G1 – PR3

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

تعميم استخدام التكييف المركزي
للقاعات الصفية

P3G1 – PR4

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

للمختات
تعميم استخدام التكييف
±

P3G1 – PR5

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

تعميم استخدام التكييف لمكاتب اعضاء
الهيئة التدريسية

P3G1 – PR6

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 3سنوات  -توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات مالية
كافية
كافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول 
 توفر كوادر ÌبÍيةمؤهلة

 اختيار نوعية بويلرات وفقمقاييس عالية الجودة
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 توفر مخصصات مالية 4سنوات كافية
المÍوع  -عدم توفر مخصصات مالية
 البدء بتنفيذ Ìزم× واضح كافية
ª
ضمن جدول  Ì
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

 اختيار اجهزة تكييف عاليةالجودة
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات ماليةكافية
كافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول  Ì
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

 اختيار اجهزة تكييف عاليةالجودة
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 توفر مخصصات ماليةكافية
 البدء بتنفيذ Ìوع
المÍ
 عدم توفر مخصصات ماليةª
ضمن جدول 
زم× واضح كافية
 توفر كوادر ÌبÍيةمؤهلة

 اختيار اجهزة تكييف عاليةالجودة
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 4سنوات

 4سنوات

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 نظام تدفئة متطورة -نفقات تشغيلية

630000

وتيد
 نظام تدفئة ±متطورين

 15مليون

مخففة

 بيئة دراسية جيدةوتيد
 نظام تدفئة ±متطورين

 15مليون

 بيئة دراسية جيدة بيئة جامعية جاذبةوتيد
 نظام تدفئة ±متطورة
 بيئة دراسية جيدة -بيئة جامعية جاذبة

 15مليون
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P3G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

تحديث محطة محرقة النفايات الطبية
P3G1 – PR7

صيانة شبكة الطرق الداخلية الحالية
وممرات المشاة والساحات

P3G1 – PR8

النجاح  « ªصيانة شبكة الري الحالية
وامداد شبكة ري جديدة للمناطق
الزراعية المستحدثة
P3G1 – PR9

صيانة وتوسعة الحدائق الحالية وانشاء
حدائق جديدة والتوسع  « ªاستبدال
ª
É
اÈ
بعض الحدائق نتهاء عمرها اف 

P3G1 – PR10

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية دائرة العطاءات وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات ماليةكافية
كافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول  Ì
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

 وضوح خطة التحديث للمحرقة تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 توفر مخصصات ماليةكافية
المÍوع  -عدم توفر مخصصات مالية
 البدء بتنفيذ Ìزم× واضح كافية
ª
ضمن جدول  Ì
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

 اختيار مواد عالية الجودةللصيانة
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
الزم×
المعد لذلك
ّ


 شبكة طرق حديثة. -بيئة جامعية جاذبة

 5سنوات

 توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات ماليةكافية
كافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول 
 توفر كوادر ÌبÍيةمؤهلة

 اختيار شبكة ري عالية الجودة تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 شبكة ري حديثةومتطورة
 مساحات ªخµاء
واسعة
عا¼
اعي
ر
ز
 انتاج
 -بيئة جامعية صحية

 5سنوات

 توفر مخصصات ماليةكافية
 البدء بتنفيذ Ìوع
المÍ
 عدم توفر مخصصات ماليةª
ضمن جدول  Ì
زم× واضح كافية
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

 اختيار تصاميم نموذجيةللحدائق
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 مساحات ªخµاء
واسعة
 -بيئة جامعية جاذبة

 2سنة

 5سنوات

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

ما¼
 مردود  بيئة جامعية صحية40000

100000

50000

250000
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P3G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

É
انشاء Ì
ذاÊ
مÍوعات زراعية توفر اكتفاء 
للتغذية بكل احتياجاتها

P3G1 – PR11

ª ª
مباÊ
صيانة الوحدات الصحية « 
الجامعة واستبدال البنية التحتية لها

P3G1 – PR12

وضع نظام جديد لتغذية المياه « ª
الكافتيا والمطابخ الخدمية


P3G1 – PR13

وضع شبكة Òف صحي جديدة « ª
الكافتيا والمطابخ الخدمية


P3G1 – PR14

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 5سنة

 5سنوات

 5سنوات

 5سنوات

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات ماليةكافية
كافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول  Ì
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

 اختيار مشاريع زراعية ذاتجدوى اقتصادية
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


ما¼ للجامعة
 دخل عا¼
اعي
 انتاج زر
 -بيئة جامعية جاذبة

 توفر مخصصات ماليةكافية
المÍوع  -عدم توفر مخصصات مالية
 البدء بتنفيذ Ìزم× واضح كافية
ª
ضمن جدول  Ì
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

ª
وتجهات وفق
 اختيار موادمواصفات عالية
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 مرافق جامعيةنظيفة
 -بيئة جامعية جاذبة

 توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات ماليةكافية
كافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول  Ì
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

¡
يل×
 اختيار نظام ما Êمتطور  ±
الحاجة
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


¡
ما Êمتطور
 نظام  استخدام امثلللموارد المادية

 توفر مخصصات ماليةكافية
Ì
 البدء بتنفيذ ªالمÍوع  -عدم توفر مخصصات ماليةضمن جدول 
زم× واضح كافية
 توفر كوادر ÌبÍيةمؤهلة

هند àمتطور
 وضع تصميم
لشبكة الµف
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 شبكة Òف صحيمتطورة
 بيئة جامعية محفزةª
للعامل» والطلبة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

500000

 1مليون

500000

500000
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P3G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

الكافتيا
وضع شبكة كهرباء جديدة « ª

والمطابخ الخدمية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P3G1 – PR15

وتيد حديثة É
لكاون
تركيب اجهزة طهى ±
ª
التسخ» والطهى

P3G1 – PR16

وضع نظام جديد لتغذية المياه « ª
التيد
المطبخ المركزى وغرف ±

P3G1 – PR17

وضع شبكة Òف الصحي جديدة « ª
التيد
المطبخ المركزي وغرف ±

وضع شبكة كهرباء جديدة  « ªالمطبخ
التيد
المركزي وغرف ±

P3G1 – PR18

P3G1 – PR19

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية دائرة العطاءات وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية دائرة العطاءات وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 5سنوات

 2سنوات

 5سنوات

 5سنوات

 5سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 توفر مخصصات ماليةكافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع  -عدم توفر مخصصات مالية
ª
زم× واضح كافية
ضمن جدول 
 -توفر كوادر ÌبÍية مؤهلة

 وضع شبكة كهرباء عالية الجودة تنفيذ العمل حسب الجدول ªالزم×

المعد لذلك

 شبكة كهرباء متطورة بيئة جامعية محفزةª
للعامل» والطلبة
 -بيئة جامعية جاذبة

 توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات ماليةكافية
كافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول  Ì
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

 اختيار أجهزة طهي متطورة وآمنه تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد
الزم×
ّ


 بيئة جامعية محفزةª
للعامل» والطلبة
 -بيئة جامعية جاذبة

 توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات ماليةكافية
كافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول 
 توفر كوادر ÌبÍيةمؤهلة

¡
يل×
 اختيار نظام ما Êمتطور  ±
الحاجة
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


¡
ما Êمتطور
 نظام  بيئة جامعية محفزةª
للعامل»

 توفر مخصصات ماليةكافية
 البدء بتنفيذ Ìوع
المÍ
 عدم توفر مخصصات ماليةª
ضمن جدول  Ì
زم× واضح كافية
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

هند àمتطور
 وضع تصميم
لشبكة الµف
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 شبكة Òف صحيمتطورة
 بيئة جامعية محفزةª
للعامل»

 وضع شبكة كهرباء عالية الجودة. تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 شبكة كهرباء متطورة. بيئة جامعية محفزةª
للعامل».
 بيئة جامعية جاذبةللطلبة

 توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات ماليةكافية
المÍوع كافية
 البدء بتنفيذ Ìª
زم× واضح
ضمن جدول 
 توفر كوادر ÌبÍيةمؤهلة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

300000

200000

500000

500000

500000
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P3G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

تمديد نظام غاز ونظام مراقبة لغرف
التيد
±

P3G1 – PR20

 وحدة المشاريع الهندسية وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

تركيب نظام  ª
تسخ» المياه بالواح
الشمسية وتركيب نظام غاز مركزى «ª
ª
مب× السكن

P3G1 – PR21

 وحدة التشغيل والصيانة وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 3سنوات

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات ماليةكافية
كافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول  Ì
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

 3سنوات  -توفر مخصصات مالية  -عدم توفر مخصصات مالية
كافية
كافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول  Ì
 توفر كوادر بÍيةمؤهلة

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

معاي
 وضع نظام غاز آمن ووفق عالية الجودة
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد لذلك
الزم×
ّ


 شبكة غاز متطورة بيئة جامعية محفزةª
للعامل»
 -بيئة جامعية جاذبة

 وضع وسائل تعليمية متطورة  -بيئة جامعية محفزةª
للعامل»
وعالية الجودة
 تنفيذ العمل حسب الجدول  -بيئة جامعية جاذبةª
للطلبة
المعد
الزم×
ّ


)STP3 - Goal (2

Goals Reference: G2

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

استغل امثل للطاقة الشمسية

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 وحدة التشغيل والصيانة وحدة المشاريع الهندسية وحدة اللوازم المركزية. -دائرة العطاءات المركزية

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1تنفيذ نظام طاقة شمسية نتاج .MW 20

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 3سنوات

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 استهك رشيد للكهرباء عوائد مادية -بيئة محفزة لنتاج

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

500000

500000

3

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 ªªاستاف اموال الجامعة « ª
سبيل سداد فاتورة الطاقة
توف بيئة جامعية جاذبة
 -عدم 
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P3G2- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P3G2 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1تنفيذ نظام طاقة شمسية نتاج MW 20

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

النجاح  « ªتنفيذ نظام طاقة شمسية ينتج MW 20

P3G2 – SKPI 1

100%

0%

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي


مؤات اداء التشغيلية – P3G2 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1تنفيذ نظام طاقة شمسية نتاج MW 20

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

P3G2 – OKPI 1

نسبة انجاز  « ªتنفيذ نظام طاقة شمية ينتج  ،MW ٢٠مقارنة بالمخطط له

100%

0%

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي

P3G2 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

تنفيذ نظام طاقة شمسية ينتج MW 20

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P3G2 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 وحدة التشغيل والصيانة وحدة المشاريع الهندسية وحدة اللوازم المركزية -دائرة العطاءات المركزية

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 3سنوات

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 توفر دراسة دقيقة توفر مخصصات ماليةكافية
 البدء بتنفيذ ÌالمÍوع
ª
زم× واضح
ضمن جدول 
 توفر كوادر ÌبÍيةمؤهلة

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 عدم توفر مخصصات ماليةكافية

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 وضع نظام طاقةشمسية وفق افضل
والمعاي
المواصفات

توف كوادر ÌبÍية
 قادرة ع Ùتشغيله
وصيانته
 تنفيذ العمل حسبª
المعد
الزم×
ّ
الجدول 

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 شبكة كهرباء متطورة مصدر دخل للجامعة -بيئة جامعية جاذبة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

20000000
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)STP3 - Goal (3

Goal Reference: G3

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

مركز الحاسوب والمعلومات
وحدة الشتغيل والصيانة
وحدة المشاريع الهندسية
وحدة اللوازم المركزية
دائرة العطاءات المركزية

توف حرم جامعي اذ


Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 2سنوات

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

55

3

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 حرم جامعي اذاك للطلبة
 استقطاب ± -بيئة جامعية جاذبة

 عدم مواكبة التطور الذيتشهده المنشآت التعليمية
الحديثة
 -بيئة جامعية غ محفزة

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

والمختات.
 .1تقوية الشبكة السلكية ) « ª (WIFIالقاعات الصفية
±
)كامات وبوابات É
توف نظام مراقبة É
الكونية للكليات(.
الكونية 
 .2
É
ذا Êالخدمة ª «ª
مب× المكتبة.
 .3
توف نظام طباعة وتصوير 

مؤات اداء 

اساتيجية – P3G3 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

P3G3- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1تقوية الشبكة السلكية )   (WIFIالقاعات
والمختات
الصفية


P3G3 – SKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

والمختات
النجاح  « ªتقوية وايصال خدمة الشبكة السلكية ) (WIFIا¼ كافة القاعات الصفية
±

100%

%0

سنوي

توف نظام مراقبة 
)كامات وبوابات
الكونية 
 -2

الكونية للكليات(

P3G3 – SKPI 2

النجاح  «ªوضع نظام مراقبة É
الكونية لكافة كليات الجامعة


100%

%0

ª
سنت»


ذا الخدمة  
 -3
توف نظام طباعة وتصوير 

مب المكتبة

P3G3 – SKPI 3

ª
É
ذا Êالخدمة  « ªمكتبة الجامعة
النجاح « 
توف نظام طباعة وتصوير 

100%

%0

سنوي

 56

2016-2020 


مؤات اداء التشغيلية – P3G3 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

 -1تقوية الشبكة السلكية )   (WIFIالقاعات
والمختات
الصفية


P3G3 – OKPI 1

É
اجما¼ المخطط له
ال× تم تزويدها بالشبكة السلكية )(WIFIمقارنة بالعدد
نسبة القاعات الصفية
±

والمختات 

100%

%0

سنوي

توف نظام مراقبة 
)كامات وبوابات
الكونية 
 -2

الكونية للكليات(

P3G3 – OKPI 2

ª É
É
الك Ùللكليات
ال× تم وضع نظام مراقبة الك 
و Êفيها ،مقارنة بالعدد 
نسبة الكليات 

100%

%0

ª
سنت»


ذا الخدمة  
 -3
توف نظام طباعة وتصوير 

مب المكتبة

P3G3 – OKPI 3

É
الذا Êالخدمة ،مقارنة بالعدد اجما¼ المخطط تزويد ª
مب× المكتبة به
نسبة عدد اجهزة الطباعة والتصوير 


100%

%0

سنوي
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P3G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 -1تقوية الشبكة السلكية )« ª (WIFI
والمختات
القاعات الصفية
±

توف نظام مراقبة É
)كامات
الكونية 
 -2
وبوابات É
الكونية للكليات(

É
ذاÊ
 -3
توف ªنظام طباعة وتصوير 
الخدمة « ª
مب× المكتبة


رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P3G3 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 -وحدة المشاريع الهندسية

 -مركز الحاسوب والمعلومات سنة

 وحدة اللوازم المركزية وحدة التشغيل والصيانة -دائرة العطاءات المركزية

P3G3 – PR2

P3G3 – PR3

 وحدة المشاريع الهندسية مركز الحاسوب والمعلوماتسنتان
 وحدة اللوازم المركزية وحدة التشغيل والصيانة دائرة العطاءات المركزية وحدة المشاريع الهندسية مركز الحاسوب والمعلوماتسنة
 وحدة اللوازم المركزية وحدة التشغيل والصيانة -دائرة العطاءات المركزية

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 توف التمويل الزم  -عدم توفر مخصصات مالية
المؤهلة
الكوادر
توف
 كافية
 ªÉالام بالتنفيذ حسب
الخطة

 وضع شبكة  WIFIعالية الجودةوتل× الحاجة
±
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد
الزم×
ّ


 قاعات صفيةومختات مخدومة
±
بشبكة É
اننت
 -بيئة تعليمية جاذبة

100,000

توف التمويل الزم
 توف الكوادر المؤهلة
  ªÉالام بالتنفيذ حسب  -عدم توفر مخصصات مالية
الخطة
كافية

وعا¼
 وضع نظام مراقبة دقيق الجودة
 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد
الزم×
ّ


 عنا Òامن وحمايةورقابة حديثة
 -بيئة تعليمية جاذبة

توف التمويل الزم
 المؤهلة
الكوادر
توف
  عدم توفر مخصصات مالية ªÉالام بالتنفيذ حسب
كافية
الخطة

 اختيار اجهزة طباعة وتصويرÉ
ذا Êعالية الجودة

 تنفيذ العمل حسب الجدولª
المعد
الزم×
ّ


 معلومات موثقةسهل الوصول اليها
توف الوقت
 والجهد
 بيئة دراسية محفزةوجاذبة

500,000

200,000
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STRATEGIC PLAN

ﻣﺤﻮر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺪاع



2016-2020 

اﻷﻫﺪاف

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

زيادة عدد اوراق المنشورة سنوياً   قاعدة بيانات  Scopusو زيادة عدد
اوراق المنشورة سنوياً من وقائع المؤتمرات المدرجة ضمن قاعدة بيانات
 Scopusوزيادة مقدار الـ  Citation indexلوراق المنشورة من الجامعة

كب   £قاعدة بيانات Scopus
ابحاث علمية للجامعة منشورة بعدد 

كب £لبحاث العلمية المنشورة للجامعة  قاعدة
استشهادات بعدد 
بيانات Scopus

مجلس العمداء


زيادة عدد
وتحس نوعية ابحاث المرتبطة بالصناعة

كب£ة وتسهم   حل مشاكلها
مشاريع وابحاث علمية مرتبطة بالصناعة باعداد 

زيادة عدد ابحاث العلمية المدعومة من خارج الجامعة و تفعيل اتفاقيات
التعاون مع الجامعات العالمية

ابحاث علمية منشورة بالتشارك مع  
باحث من جامعات عالمية ضمن قاعدة
بيانات Scopus
«كات ناشئة وبراءات ¢
اخ£اع باعداد تسهم   نهضة ورفعة الجامعة

زيادة عدد براءات ¢
اخ£اع 
والكات الناشئة المنبثقة عن الجامعة

عمادة البحث العلمي /مجلس العمداء
مجلس العمداء
مجلس العمداء

60

61
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اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ Strategic Pillar Matrix
اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  :Strategic Pillar Name -ﻣﺤﻮر اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠﻤﻲ واﻻﺑﺪاع
ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ Strategic Pillar Reference: STP4 -
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﺪف –General Goal Description

تحقيق  
التم   £البحث العلمي وابداع وربط البحث العلمي بالصناعة وايجاد «اكات دولية مع جامعات عالمية.
اﻻﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:

 .1زيادة عدد اوراق المنشورة سنوياً   قاعدة بيانات  Scopusوزيادة عدد اوراق المنشورة سنوياً   وقائع المؤتمرات المدرجة ضمن قاعدة بيانات
 Scopusوزيادة مقدار الـ  Citation indexلوراق المنشورة من الجامعة –. P4G1

وتحس نوعية ابحاث العلمية المرتبطة بالصناعة – .P4G2
 .2زيادة عدد
 .3زيادة عدد ابحاث العلمية المدعومة من خارج الجامعة و تفعيل اتفاقيات التعاون مع الجامعات العالمية –. P4G3
 .4زيادة عدد براءات ¢
اخ£اع 
والكات الناشئة المنبثقة عن الجامعة – .P4G4

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

زيادة عدد اوراق المنشورة سنوياً   قاعدة
بيانات  Scopusوزيادة عدد اوراق المنشورة سنويا
 وقائع المؤتمرات المدرجة ضمن قاعدة
بينانات  Scopusوزيادة مقدار معامل اقتباس
لوراق المنشورة من الجامعة

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 مجلس العمداء -عمادة البحث العلمي

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 4سنوات

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

)STP4 - Goal (1

Goals Reference: G1

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

كب£
 -ابحاث علمية للجامعة منشورة بعدد 
 قاعدة بيانات Scopus
كب £لبحاث العلمية
 استشهادات بعدد المنشورة للجامعة   قاعدة بيانات Scopus

4

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ


تحس تصنيف
 تاخرالجامعة العالمي
 -سمعة غ £جيدة للجامعة
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اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 .1ربط تعليمات ¢
ال£قية بمجت ضمن قاعدة بيانات .Scopus

اك £من المؤتمرات العلمية والمدرجة ضمن قاعدة بيانات .Scopus
 .2السماح
للباحث بالتقدم لعدد ³
 .3ربط تعليمات ¢
ال£قية والحوافز 
بالن بمجت ذات اقتباسات عالية.



اتي – P4G1 - Strategic KPIs
:مؤ اداء اس  

اﻻﺟﺮاءات

P4G1- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

 -1ربط تعليمات ال قية والحوافز 
بالن بمجت
ضمن قاعدة بيانات Scopus

للباحث بالتقدم لعدد اك  من
 -2السماح
المؤتمرات العلمية والمدرجة ضمن
قاعدة بيانات Scopus

P4G1 – SKPI 1

النجاح   زيادة عدد اوراق المنشورة سنوياً ضمن قاعدة بيانات Scopus

معدل سنوي  2بحث
لكل عضو هيئة تدريس

معدل سنوي  0.54بحث
لكل عضو هيئة تدريس

سنوي

P4G1 – SKPI 2

النجاح   زيادة عدد اوراق المنشورة سنوياً ضمن المؤتمرات   قاعدة
بيانات Scopus

معدل سنوي  2بحث
لكل عضو هيئة تدريس

معدل سنوي  0.54بحث
لكل عضو هيئة تدريس

سنوي

 -3ربط تعليمات ال قية والحوافز 
بالن
بمجت ذات اقتباسات عالية

P4G1 – SKPI 3

النجاح   زيادة معامل اقتباسات للجامعة ضمن قاعدة بيانات Scopus

 5000استشهاد

 1770استشهاد

سنوي
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P4G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 -1تعديل تعليمات ¢
ال£قية 
للن
  مجت ضمن قاعدة بيانات
.Scopus

للباحث بالتقدم
 -2السماح
اك £من المؤتمرات العلمية
لعدد ³
والمدرجة ضمن المؤتمرات
قاعدة بيانات .Scopus
 -3ربط تعليمات الحوافز 
بالن
  مجت ذات اقتباسات عالية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P4G1 – PR1

P4G1 – PR2

P4G1 – PR3

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

مجلس العمداء

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 4سنوات

مجلس العمداء
 4سنوات

مجلس العمداء

 4سنوات

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

النجاح   
تحف£

اعضاء اهتمام بالنوعية قد يؤدي ا½
للن 

هيئة التدريس
اجما½ لبحاث
 تقليل العدد

مجت ذات مستوى
المنشورة مما قد يؤثر سلبا ع¾
عا½

تصنيف الجامعة


تحس
وضع تعليمات تصب  
نوعية 
الن

تحويل الموارد من البنية التحتية
للبحوث ا½ نفقات سفر

زيادة المخصصات للمؤتمرات

لتحف£
المدرجة ضمن Scopus
اعضاء هيئة التدريس للمشاركة
اك   £المؤتمرات العلمية
بشكل ³


ضعف التعاون  
الباحث  
ب
سبيل الحصول ع¾ مكافآت اع¾
للبحث الواحد


الباحث
مكافات مجدية تحفز


بتحف £اعضاء
النجاح

هيئة التدريس لن
اك £من ابحاث  
عدد ³
المؤتمرات

الباحث همية
تفهم
الطرح

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت


عا½  
معدل ن 
مجت مصنفة ضمن
Scopus

عا½  
معدل ن 
وقائع المؤتمرات
المصنفة ضمن
Scopus
اقتباسات بحاث
اك£
الجامعة بعدد ³

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 0دينار

500,000
500,000

)STP4 - Goal (2

Goals Reference: G2

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ


وتحس نوعية ابحاث المرتبطة بالصناعة
زيادة عدد

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 مجلس العمداء عمادة البحث العلمي -المركز استشاري للعلوم والتكنولوجيا

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 4سنوات

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

مشاريع وابحاث علمية مرتبطة
كب£ة وتسهم  
بالصناعة باعداد 
حل مشاكلها

4

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

تاث £الجامعة ع¾
ضعف 
المح¾ والصناعي
المجتمع
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اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات :The roles and procedures-
 .١اعطاء اولوية لدعم ابحاث والمشاريع ذات العقة مع الصناعة.



المساهم من خل ابحاثهم  حل مشاكل ذات طابع صناعي او خدمي.
للباحث
 .٢اصدار تعليمات لÈف حوافز
 .٣ادراج بند التعاون مع الصناعة كجزء من التقييم السنوي عضاء الهيئة التدريسية.

P4G2- KPIs Family



اتي – P4G2 - Strategic KPIs
:مؤ اداء اس  

اﻻﺟﺮاءات

 -1اعطاء اولوية لدعم ابحاث والمشاريع ذات
العقة مع الصناعة

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P4G2 – SKPI 1


للباحث
 -2اصدار تعليمات لÈف حوافز

المساهم من خل ابحاثهم   حل مشاكل ذات
طابع صناعي او خدمي

P4G2 – SKPI 2

 -3ادراج بند التعاون مع الصناعة كجزء من
التقييم السنوي عضاء الهيئة التدريسية

P4G2 – SKPI 3

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح   زيادة عدد ابحاث المرتبطة ارتباطاً 
مبا«اً وفعلياً مع الصناعة محلياً او دولياً

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

50%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

سنوية

ومعاي £واضحة تخص عملية احتساب البحث كبحث مرتبط بالصناعة
النجاح   وضع تعليمات


للباحث
لغايات Íف الحوافز

100%

0%

سنوية


لتس £وتشجيع ربط اعضاء هيئة التدريس مع الصناعة
النجاح  وضع آلية واضحة 

100%

20%

سنوية
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P4G2 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

اعطاء اولوية لدعم ابحاث
والمشاريع ذات العقة مع
الصناعة

P4G2 – PR1

عميد البحث العلمي

 4سنوات

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ


ترك £الدعم لمجموعة من
وجود مجات للتعاون

والتاث£
التخصصات والكليات
وتحف£
مع الصناعة


المتعاون من سلباً ع¾ التخصصات النظرية او
وربط
¢

ال  Ñيوجد صناعة مقابلة لها
الطرف
ك


اﻻﻓﱰاﺿﺎت


الباحث للتعاون مع
 انفتاحالصناعة وتقبل الصناعة لتعاونهم
 وجود مجات عمل   الصناعة
الباحث من
تؤسس لتعاون
مختلف التخصصات والمجات

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ابحاث علمية تقدم
حلول للصناعة
كب£ة
وباعداد 

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

150,000

اصدار تعليمات لÈف حوافز


المساهم من خل
للباحث

ابحاثهم  حل مشاكل ذات
طابع صناعي او خدمي

P4G2 – PR2

مجلس العمداء

 4سنوات

 حوافز مجزيةتيس £الربط  
ب
 
الباحث والصناعة


ترك £الدعم لمجموعة من
والتاث£
والكليات
التخصصات

سلباً ع¾ التخصصات النظرية او
¢
ال  Ñيوجد صناعة مقابلة لها


وضع امكانات مالية تحفز اعضاء ابحاث علمية تقدم
هيئة التدريس للتوجه للتعاون مع حلول للصناعة
كب£ة
الصناعة لحل مشاكلها
وباعداد 

50,000

ادراج بند التعاون مع الصناعة
كجزء من التقييم السنوي عضاء
الهيئة التدريسية

P4G2 – PR3

مجلس العمداء

 4سنوات

اصدار تعليمات
واضحة بهذا
الخصوص

شمول التعليمات لمجموعة من
التخصصات فقط مما يزيد
الشعور بعدم المساواة

تفعيل التقييم السنوي عضاء ابحاث علمية تقدم

المثبت حلول للصناعة
هيئة التدريس خاصة
كب£ة
وباعداد
بالخدمة الدائمة


0
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)STP4 - Goal (3

Goal Reference: G3

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

زيادة عدد ابحاث العلمية المدعومة من خارج
الجامعة و تفعيل اتفاقيات التعاون مع
الجامعات العالمية

 مجلس العمداء عميد البحث العلمي -مكتب العقات الدولية

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

 4سنوات

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

66

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

ابحاث علمية منشورة بالتشارك مع  
باحث من
جامعات عالمية ضمن قاعدة بيانات Scopus

تاخر تحسن تصنيف الجامعة

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-


للباحث مقابل العمل ع¾ تنفيذ مشاريع خارجية.
تدريÕ
 .1احتساب عبء


للباحث.
 .2تخفيض نسبة اقتطاع من ابحاث المدعومة خارجياً واعطائها


للباحث من وا½ الجامعات اخرى للمشاركة  اتفاقيات التعاون.
 .3تسهيل عملية التنقل

P2G3- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P4G3 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار


للباحث مقابل
تدريÕ
 -1احتساب عبء

العمل ع¾ تنفيذ مشاريع خارجية



العامل ع¾ مشاريع خارجية
للباحث
التدريÕ
 P4G3 – SKPI 1النجاح   تقليل العبء


100%

0%

سنوية

 -2تخفيض نسبة اقتطاع من ابحاث

للباحث
المدعومة خارجياً واعطائها

للباحث من وا½
 -3تسهيل عملية التنقل
الجامعات اخرى المشاركة   اتفاقيات


 P4G3 – SKPI 2النجاح   
الباحث للتقدم لمشاريع مدعومة من الخارج
تحف£


100%

0%

سنوية

P4G3 – SKPI 3

الباحث من خل التنقل من وا½ المراكز البحثية المحلية والعالمية
تسهيل اعادة تاهيل

100%

0%

سنوية
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P4G3 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

تدريÕ
 -1احتساب عبء


للباحث مقابل العمل ع¾ تنفيذ
مشاريع خارجية.
 -2تخفيض نسبة اقتطاع من
ابحاث الخارجية واعطائها

للباحث.

للباحث
 -3تسهيل عملية التنقل
من وا½ الجامعات اخرى
للمشاركة   اتفاقيات

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

مجلس العمداء

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 4سنوات

P4G3 – PR1
P4G3 – PR2
P4G3 – PR3

مجلس العمداء

مجلس العمداء

 4سنوات

 4سنوات

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

الباحث لغايات ¢ -


ال  £
تفهم
الباحث ع¾
ك £من
احتساب العبء
المشاريع ذات طابع بناء
التدري Õالخاص
القدرات وليس ذات الطبيعة

بالمشاريع الخارجية
البحثية


اضا المتاح
استخدام الوقت

للباحث ستقطاب مزيد من
الدعم الخارجي

¢

ادراك
المتا Øمن
المعني تمام  -انخفاض الدخل

التخفيض
البحوث الخارجية

استغل التخفيض كعامل محفز

للباحث للحصول ع¾ مشاريع
مدعومة خارجياً



المتم£ين
الباحث
القدرة ع¾ المحافظة  -خسارة
ع¾ الطواقم البحثية وتبهم لجامعات اخرى
الموجودة   الجامعة


الباحث بالمراكز  -دعم خارجي اع¾
زيادة احتكاك
وابحاث منشورة ناتجة
البحثية العلمية
اك£
عنها بعدد ³
 -سمعة مرموقة للجامعة

 دعم خارجي اع¾وابحاث منشورة ناتجة
اك£
عنها بعدد ³
 سمعة مرموقة للجامعة دعم خارجي اع¾وابحاث منشورة ناتجة
اك£
عنها بعدد ³
 -سمعة مرموقة للجامعة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

0
100,000

0



2016-2020 

68

4

)STP4 - Goal (4

Goals Reference: G4

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

زيادة عدد براءات ¢
اخ£اع 
والكات الناشئة
المنبثقة عن الجامعة

 مجلس العمداء مركز  التم £للمشاريع ابداعية

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 4سنوات

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Impact if not done

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

«كات ناشئة وبراءات ¢
اخ£اع باعداد تسهم
  نهضة ورفعة الجامعة

انخفاض الدخل الجامعي
كب £ع¾
واعتماده بشكل 
الرسوم الجامعية

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات :The roles and procedures-
¢

ال Ñتورد دخ ً للجامعة .
 .١تخفيض العبء
التدري Õصحاب الكات 


¢
¢
 .٢تعظيم دور براءات اخ£اع  ال£قية.
 .٣تعزيز ثقافة الريادة وابداع واقدام لدى الطلبة.

P4G4- KPIs Family



اتي – P4G4 - Strategic KPIs
:مؤ اداء اس  
اﻻﺟﺮاءات

تخفيض العبء التدري Õصحاب 
الكات

¢
ال Ñتورد دخ ً للجامعة

اخ£اع  ¢
تعظيم دور براءات ¢
ال£قية

تعزيز ثقافة الريادة وابداع واقدام لدى
الطلبة

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

P4G4 – SKPI 1

¢

ال Ñتورد دخ ً للجامعة
النجاح   تخفيض العبء
التدري Õصحاب الكات 


100%

0%

سنوية

P4G4 – SKPI 2

النجاح  استصدار تعليمات تعظم دور براءات ¢
اخ£اع   ¢ال£قية


100%

0%

سنوية

P4G4 – SKPI 3

النجاح   تجذير ثقافة الريادة وابداع واقدام لدى الطلبة

100%

0%

سنوية

69



2016-2020 

P4G4 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

تعديل تعليمات الجامعة
لتشجيع الحصول ع¾ براءات
¢
اخ£اع

المحاÍات
عقد الورش و
التشجيعية   مجال الريادة
وابداع
تيس £اجراءات انشاء 
الكات


والقانوØ
وتوف £الدعم اجر  ÜاØ



رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P4G4 – PR1

P4G4 – PR2

P4G4 – PR3

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

مجلس العمداء

 4سنوات

مركز  
التم £للمشاريع
ابداعية

 4سنوات

مجلس العمداء
مركز  
التم £للمشاريع
ابداعية

 4سنوات

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

وجود رغبة لدى
الطلبة واعضاء الهيئة
التدريسية جراء
ابحاث علمية يتمخض
عنها براءات ¢
اخ£اع
كوادر مؤهله دارة
وجود الورش رغبة
لدى الطلبة اعضاء
هيئة التدريس
للمشاركة فيها

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اجراءات تسجيل تحتاج ¢
لف£ة
زمنية طويلة مما ينعكس سلباً
ع¾ عدد اوراق البحثية
المنشورة
الكلفة المالية ¢
تيس£
الم£تبة عن 

ادارة الورش والمحاÍات

 عدم ادراك همية الكات
وضع دليل جراءات
انشاء 
الكات واصدار المنشئة ودورها   نهضة
الجامعة
تعليمات للدعم

¢
الوطÑ
 غياب الحساللوجسÑ



اﻻﻓﱰاﺿﺎت

تعديت تصب   تشجيع ابداع
¢
واخ£اع

توفر الفاعلية لهذه الورش لغايات

التحف £وارشاد

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 براءات ¢اخ£اع
باعداد تسهم 

نهضة ورفعة الجامعة
 مصدر دخل مناسبللجامعة
 براءات ¢اخ£اع باعداد
تسهم   نهضة
ورفعة الجامعة
 مصدر دخل مناسبللجامعة

مح¾ قوي ستيعاب  -براءات ¢
اخ£اع باعداد
 وجود سوق 
الكات
تسهم   نهضة

 القدرة ع¾ التسويق للكاتورفعة الجامعة
محليا ودوليا
مصدر دخل مناسب
الما½   السنوات
الدعم
 توفرللجامعة

او½ نشاء 
الكات

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 0دينار

500,000
500,000
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اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻷﻫﺪاف


والمتم¡ين محلياً وإقليمياً ودولياً
الموهوب
استقطاب الطلبة

والدو
المح وا  قليمي
سمعة مرموقة واسعة ا نتشار للجامعة ع الصعيد



رعاية وتنمية قدرات الطلبة الثقافية والفنية


وال¡امج والمسابقات الفنية والثقافية
مشاركة واسعة للطلبة  النشاطات 
انتشار واسع للجامعة
سمعة جيدة للجامعة

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف
عميد شؤون الطلبة
عميد شؤون الطلب
ومدير دائرة النشاط الثقا  والف



رعاية وتنمية وتطوير مهارات وقدرات الطلبة المهنية والحياتية والعملية
وتأهيلهم لسوق العمل

طلبة ذوي مهارات وقدرات متطورة وبشكل يتناسب مع احتياجات ومتطلبات
والدو
المح وا  قليمي
سوق العمل




الخريج/
مدير مكتب ا  رشاد الوظيفي ومتابعة

الثا للتنمية
صندوق الملك عبدالله 


الخريج
متابعة شؤون

أداة متابعة لخريجي الجامعة والتواصل معهم


الخريج/
مدير مكتب ا  رشاد الوظيفي ومتابعة

الثا للتنمية
صندوق الملك عبدالله 

استقطاب الطلبة العرب وا جانب

عا للجامعة عالميا
تصنيف 
عا للجامعة
تصنيف عالمي 
بيئة حضارية وثقافية للطلبة
مصدر دخل للجامعة

ÁإÂاك الطلبة العرب وا جانب   فعاليات واحتفا ت الجامعة وزيادة
التواصل معهم

طلبة ذوي مهارات وقدرات  
مم¡ة
اداة اندماج ثقا   ومعر   تزيد من انتماء الطلبة للجامعة والمملكة ا ردنية الهاشمية

رعاية وتنمية قدرات ومهارات الطلبة الرياضية

طلبة ذوي مهارات رياضية قادرين ع المنافسة   البطو ت العالمية وا  قليمية
والمحلية سمعة  
مم¡ة للجامعة وع كافة المستويات

عميد شؤون الطلبة
و مدير مكتب الطلبة العرب وا جانب
عميد شؤون الطلبة ومدير مكتب الطلبة العرب
وا جانب
عميد شؤون الطلبة ومدير دائرة النشاط 
الريا


2016-2020 

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ Strategic Pillar Matrix
اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  :Strategic Pillar Name -ﻣـــﺤــــﻮر اﻟـﻄـﻠﺒـــﺔ
ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ Strategic Pillar Reference: STP5 -
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﺪف –General Goal Description


جذب طلبة  
وموهوب من داخل ا ردن وخارجه ،ورعايتهم وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية والثقافية وا جتماعية
متم¡ين
والفنية والرياضية ،وتعظيم قدراتهم التنافسية وتعميق مفاهيم المواطنة وا نتماء وثقافة ا ختÇف والتنوع وا يمان بها وممارستها.
اﻻﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:



والمتم¡ين محلياً واقليمياً ودولياً .P5G1-
الموهوب
 .1استقطاب الطلبة
 .2رعاية وتنمية قدرات الطلبة الثقافية والفنية .P5G2 -
 .3رعاية وتنمية وتطوير مهارات وقدرات الطلبة المهنية والحياتية والعملية وتاهيلهم لسوق العمل .P5G3 -
 .4متابعة وتتبع حالة خريجي الجامعة .P5G4 -
 .5استقطاب الطلبة العرب وا جانب .P5G5 -
Á .6اÂاك الطلبة العرب وا جانب   فعاليات واحتفا ت الجامعة المتعددة والتواصل معهم .P5G6 -
 .7رعاية وتنمية مهارات وقدرات الطلبة الرياضية .P5G7 -
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)STP5 – Goal (1

Goals Reference: G1

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ



والمتم¡ين محلياً واقليمياً
الموهوب
استقطاب الطلبة
ودولياً

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

عميد شؤون الطلبة

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

ثÇث شهور

Priority

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 سمعة مرموقة وسعة انتشار واسعةالمح وا قليمي
للجامعة ع الصعيد

والدو


الطاقات الطÇبية
عدم استثمار
 Ì
ال تسهم   زيادة
المتم¡ة 
شهرة الجامعة وسعة انتشارها

اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

5

Impact if not done

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-


للمتم¡ين واصحاب المواهب   ا نشطة الرياضية والفنية والثقافية والعلمية.
 .1تخصيص منح ومقاعد


والموهوب خÇل Ìف¡ة دراستهم الجامعية.
المتم¡ين
توف¡ التدريب والتاهيل والعناية الÇزمة للطلبة
 .2

P5G1- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P5G1 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ


للمتمين واصحاب
 -1تخصيص منح ومقاعد
المواهب   انشطة الرياضية والفنية والثقافية
والعلمية

P5G1 – SKPI 1
P5G1 – SKPI 2
P5G1 – SKPI 3
P5G1 – SKPI 4

توف التدريب والتاهيل والعناية ال زمة للطلبة
 -2



المتمين

والموهوب خ ل فة دراستهم الجامعية P5G1 – SKPI 5

اﻟﻮﺻﻒ


 النجاح 
 النجاح 
 النجاح 
توف¡ برامج متطورة لتدريب الطلبة من كافة التخصصات و   كافة المجا ت
 النجاح  النجاح   ترشيح الطلبة لمسابقات وبرامج وبطو ت محلية واقليمية ودولية


ومعاي¡ Á
المتم¡ين
وتÐيعات ناظمة ختيار الطلبة
وضع تعليمات



المتقدم
تشكيل لجان متخصصة  كافة مجا ت المسابقات ،لفرز الفائزين من الطلبة

الموهوب من دول اقليمية واجنبية
Áن ÐاعÇنات ترويجية تستقطب الطلبة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

10%

سنوي

100%

40%

سنوي

100%

10%

سنوي

100%

30%

مستمر

100%

10%

سنوي
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التشغي – P5G1 - Operational KPIs
:مؤ اداء

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ


للمتمين واصحاب
 -1تخصيص منح ومقاعد
المواهب   انشطة الرياضية والفنية والثقافية
والعلمية
توف التدريب والتاهيل والعناية ال زمة للطلبة
 -2


والموهوب خ ل فة دراستهم الجامعية
المتمين

P5G1 – OKPI 1
P5G1 – OKPI 2
P5G1 – OKPI 3
P5G1 – OKPI 4
P5G1 – OKPI 5

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ


المتم¡ين   الوقت المحدد
 عدد الطلبة الذين تم اختيارهم وفقا للتعليمات الموضوعة ختيار الطلبة


الريا
المؤهل ،بحيث يخصص مقعدين للنشاط
الك للطلبة
 اختيار عدد ) (6طلبة كحد اد من المجموع 

والف ومقعدين للنشاط العلمي
ومقعدين للنشاط الثقا 




للمتقدم
الك
بالعدد
نة
ر
مقا
المنح
هذه
ع
للحصول
والمرشح
المتقدم
الطلبة
 اعداد وجنسيات
وخ¡ات جديدة مقارنة بمستوياتهم السابقة
تاث¡ التدريب ع تطور اداء الطلبة واكسابهم مهارات 
 نسبة 
Ì
وال¡امج محلياً واقليمياً ودولياً
ال حصل عليها الطلبة  البطو ت والمسابقات 
 -عدد الجوائز 

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

0%

مرة واحدة

100%

0%

سنوي

100%

0%
0%

سنوي
مستمر

100%

0%

سنوي

100%

P5G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

وضع تعليمات Á
وتÐيعات ناظمة

المتم¡ين
ختيار الطلبة


والموهوب
تشكيل لجان متخصصة   كافة
مجا ت المسابقات ،لفرز

المتقدم
الفائزين من الطلبة

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P5G1 – PR1

P5G1 – PR2

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

مجلس العمداء

شهر

 عميد شؤون الطلبة -لجان متخصصة

شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 Ìال¡ام اللجنة بانجاز العمل
 توفر ا رادة والرغبة  -عدم اصدار التعليماتÁ
والتÐيعات   الوقت المحدد المطلوب وبالوقت المحدد
لدى ا دارة العليا


تغ¡ اعضاء اللجنة
 الدقة  ايجاد اشخاص  -التاخر  تحقيق وانجاز الهدف  -عدم 

س¡ ا جراءات ستصدار
ملم   صياغة
 الÐعة  Á
Á
هذه التعليمات والتÐيعات
التعليمات والتÐيعات

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 مرجعية قانونيةوآلية واضحة لتقديم
المنح لمستحقيها


ا Ìوغ¡
بالمعاي¡ الموضوعة ختيار  -طلبة
)متسابق(
 اختيار رؤساء واعضاء  -تشكيل لجان ضعيفة ل¡ام


لجان من ذوي 
الخ¡ة مؤهلة ختيار الطلبة
اكفاء قادرين ع

المستهدف الفئة المستهدفة من الطلبة



لعقد
 وضع آلياتالمنافسة ٌكل حسب
 عدم الشفافية وال¡اهة 
اللجان
لهذه
اجتماعات
المستهدف
اختيار الطلبة
مجاله

ضمن اطر زمنية محددة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

30000
بدل رسوم
) (6طÇب
سنوياً
1000
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2016-2020 

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

Áن ÐاعÇنات ترويجية تستقطب

الموهوب من دول
الطلبة
اقليمية واجنبية

P5G1 – PR3

توف¡ برامج متطورة لتدريب


الطلبة من كافة التخصصات و 
كافة المجا ت

P5G1 – PR4

تشكيل لجان Ìل¡شيح الطلبة


والمتم¡ين لمسابقات
الموهوب
وبرامج وبطو ت محلية واقليمية
ودولية

P5G1 – PR5

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

لجنة من عمادة شؤون
الطلبة بالتعاون مع
وحدة العÇقات العامة
وا عÇم ومركز الحاسب
والمعلومات


مدراء الدوائر المعنية 
عمادة شؤون الطلبة

لجان برئاسة عميد
شؤون الطلبة وعضوية

المعني كل
المدراء
حسب اختصاصه

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ثÇثة اشهر


اسبوع


اسبوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 وجود وفرة مالية تصميم اعÇناتوحمÇت ترويجية وفق
المعاي¡
اع

 وجود كوادر مؤهلة وجود قنوات تواصلمع الفئة المستهدفة
 وجود وفرة مالية وجود كوادر فنيةومهنية مؤهلة

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 ضعف الخطة الموضوعة Ìل¡ويج  -كفاءة لدى اللجنة المسؤولة عنوضع خطة Ìل¡ويج الهدف
الهدف

متنافس من ذوي  -كفاءة لدى الكوادر المنفذة للخطة
 عدم تقدمÌ
ال¡ويجية
الكفاءة العالية

متنافس من خارج
 عدم تقدما ردن
 عدم توفر كوادر مؤهلة ÁلÂÇاف
ع تدريب هؤ ء الطلبة
 عدم توفر البيئة والظروفالمناسبة لتدريب الطلبة


متخصص Á
لÂÇاف ع
 وجودالتدريب
توف¡ المكان وا دوات الÇزمة
 للتدريب

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 دائرة اختيار موسعة

والمتم¡ين.
للموهوب
 اداة ترويجية للجامعةلدى الفئة المستهدفة
المح
ع الصعيد

والدو
وا قليمي

 طلبة ذوي مهاراتوكفاءات قادرين ع
المنافسة   كافة
البطو ت والمسابقات

 عدم قدرة اللجان لرصد ومتابعةمهيئ Ì
 طلبة  لل¡شح
الÇزمة
والمعرفة
الكافية
ة
الخ¡
توفر
البطو ت والمسابقات والجوائز

للمسابقات والبطو ت
عملها
بطبيعة
اللجان
هذه
لدى
الهامة وضعف التواصل مع
والحصول ع جوائز
الجهات المنظمة لها
فيها

 اختيار رؤساء واعضاءالخ¡ة
لجان من ذوي 
 وضع آليات لعقداجتماعات لهذه اللجان  -عدم قدرة الطلبة ع المنافسة
ضمن اطر زمنية محددة   المسابقات والبطو ت
 وجود قنوات تواصلمع الجهات المنظمة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

1000

2000

5000



2016-2020 

)STP5 - Goal (2

Goals Reference: G2

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

رعاية وتنمية قدرات الطلبة الثقافية والفنية

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 عميد شؤون الطلبة 
والف
 مدير دائرة النشاط الثقا 

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1انشاء فريق عرض مÐحي.
 .2تطوير فرقة الكورال الخاص بالجامعة.
 .3انشاء منتدى الثقافة وا Þدب.
 
ف سنوي – "مهرجان جامعة العلوم والتكنولوجيا ا ردنية للثقافة والفنون".
 .4عقد مهرجان ثقا  
 .5تطوير اعمال ا ندية الطÇبية.

  .6
تحف¡ الطلبة لÇعمال ا بداعية الفنية  الرسم والتصوير والحرف اليدوية.
 .7تنظيم دوري سنوي لمعرض الجاليات.
الفق¡.
لتوف¡ الدعم المادي لصندوق الطالب 
الخ¡ية 
 .8تنظيم البازارات 

سنة

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت


وال¡امج والمسابقات
 مشاركة واسعة للطلبة  النشاطات الفنية والثقافية
 انتشار واسع للجامعة -سمعة جيدة للجامعة

77

5

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

الطاقات الطÇبية
عدم استثمار
 Ì
ال تسهم   زيادة
المتم¡ة 
شهرة الجامعة وسعة انتشارها
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2016-2020 

مؤات اداء 

اساتيجية – P5G2 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 -1انشاء فريق عرض محي

 -2تطوير فرقة الكورال الخاصة بالجامعة
 -3انشاء منتدى الثقافة وادب
 -4عقد مهرجان  
ف¦ سنوي – "مهرجان العلوم

ثقا 
والتكنولوجيا للثقافة والفنون"
 -5تطوير اعمال اندية الط بية

تحف الطلبة ل نخراط   اعمال ابداعية الفنية
-6
كالرسم والتصوير والحرف اليدوية
 -7تنظيم دوري سنوي لمعرض الجاليات
لتوف الدعم المادي
الخية 
 -8تنظيم البازارات 
الفق
لصندوق الطالب 

P5G2- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ


 - P5G2 – SKPI 1النجاح 

 - P5G2 – SKPI 2النجاح 

 - P5G2 – SKPI 3النجاح 

 - P5G2 – SKPI 4النجاح 

 - P5G2 – SKPI 5النجاح 

 - P5G2 – SKPI 6النجاح 

 - P5G2 – SKPI 7النجاح 

 - P5G2 – SKPI 8النجاح 

 - P5G2 – SKPI 9النجاح 

 - P5G2 – SKPI 10النجاح 
السابقة
 - P5G2 – SKPI 11النجاح 


 - P5G2 – SKPI 12النجاح 

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار


الموهوب
تشكيل فريق عرض مÐحي من الطلبة

تعي موظف مؤهل ومتخصص Á
لÂÇاف ع فريق العرض المÐحي وتدريبه

100%

20%

سنوي

100%

50%

مرة واحدة

ايجاد مشاركات وعروض مÐحية نوعية

الموهوب   الغناء
اعادة تشكيل فرقة الكورال ،من خÇل استقطاب الطلبة

المتم¡ين من اصحاب المواهب ا دبية والثقافية   كتابة الشعر والرواية والقصة
استقطاب الطلبة

100%

20%

سنوي

100%

50%

سنوي

100%

50%

مستمر

تشكيل لجنة قادرة ع ادارة المهرجان

100%

0%

سنوي

تحديد مكان وموعد سنوي لعقد المهرجان
الفعاليات والفقرات والعروض المقدمة   المهرجان
استقطاب طلبة  Ì
Ì
المش¡  
ك سابقاً
اك¡ مقارنة باعداد الطلبة
لÇش¡اك  ا ندية الطÇبية بشكل 


الموهوب  الرسم والتصوير والحرف اليدوية للمرسم الجامعي ،مقارنة با عداد
استقطاب الطلبة

100%

0%

سنوي

100%

0%

100%

50%

سنوي
سنوي

100%

50%

100%

70%

سنوي

100%

70%

سنوي

تنظيم معرض جاليات سنوي Ì
يش¡ك فيه كافة الدول  
ممثل بطلبتهم   الجامعة

الخ¡ية
زيادة التعاون مع الجمعيات والمؤسسات المتخصصة  تنظيم البازارات 

سنوي
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مؤات اداء التشغيلية – P5G2 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات

 -1انشاء فريق عرض محي
 -2تطوير فرقة الكورال الخاصة بالجامعة
 -3انشاء منتدى الثقافة وادب
 -4عقد مهرجان  
ف¦ سنوي – "مهرجان العلوم

ثقا 
والتكنولوجيا للثقافة والفنون"
 -5تطوير اعمال اندية الط بية

تحف الطلبة ل نخراط   اعمال ابداعية الفنية
-6
كالرسم والتصوير والحرف اليدوية
 -7تنظيم دوري سنوي لمعرض الجاليات
لتوف الدعم المادي
الخية 
 -8تنظيم البازارات 
الفق
لصندوق الطالب 

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ


المشارك   فريق العرض المÐحي من الطلبة الذين تم استقطابهم
 عدد الطلبة عدد الطلبة الذين تم تدريبهم بنجاح من قبل الموظف المناطه به مهمة تدريب الفريق المÐحي نسبة مشاركة الفريق المÐحي  المهرجانات واقامة عروض مÐحية  متم¡ة

 نسبة مشاركة فرقة الكورال  المهرجانات وا حتفا ت وتقديم عروض  مم¡ة ،مقارنة بالوضع السابق

Ì
Ì
ال يتم تنظيمها ،مقارنة بالوضع السابق
ال يتم اصدارها وعدد ا مسيات الشعرية 
 نسبة المؤلفات Ì
ال لها مشاركة  
مم¡ة   المهرجان
 عدد الجهات المحلية وا قليمية والدولية  عقد المهرجان   موعده السنوي عدد الجهات المشاركة والزوار للمهرجانوال¡امج وا نشطة الدورية المقامة لÇندية الطÇبية
 -عدد الفعاليات 

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%
100%

50%

سنوي

50%

100%
100%

10%
50%

مرة واحدة
سنوي
سنوي

50%

مستمر

5%
0%
0%
50%

سنوي
سنوي
سنوي
سنوي

 - P5G2 – OKPI 10عدد المعارض الفنية المقامة بنجاح داخل وخارج الجامعة

100%

50%

سنوي

 - P5G2 – OKPI 11نسبة اعداد الدول والوفود الرسمية المشاركة بالمعرض مقارنة با عداد المخطط لها

100%

70%

سنوي

 - P5G2 – OKPI 12نسبة عدد البازارات المنظمة وعدد الجهات المشاركة مقارنة با عداد المخطط لها

100%

70%

سنوي

P5G2 – OKPI 1
P5G2 – OKPI 2
P5G2 – OKPI 3
P5G2 – OKPI 4
P5G2 – OKPI 5
P5G2 – OKPI 6
P5G2 – OKPI 7
P5G2 – OKPI 8
P5G2 – OKPI 9

100%
100%
100%
100%
100%
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P5G2 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

استقطاب طلبة  
متم¡ين لتشكيل فريق
عرض مÐحي

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P5G2 – PR1

توف¡ موظف مؤهل ومتخصص Á
لÂÇاف

ع فريق العمل المÐحي

P5G2 – PR2

نوعية العروض المÐحية وعدد
Ì
ال يقدمها فريق العمل
المشاركات 
المÐحي

P5G2 – PR3

اعادة تشكيل فريق الكورال من طلبة

الموهوب
الجامعة

P5G2 – PR4

استقطاب الطلبة من اصحاب المواهب
والهوايات ا دبية والثقافية   كتابة
الشعر والقصة والرواية

P5G2 – PR5

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

مدير دائرة النشاط


والف
الثقا 


 عميد شؤون الطلبة مدير وحدة المواردÁ
البÐية
مدير دائرة النشاط


والف
الثقا 


زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

شهر

سنة

مدير دائرة النشاط


والف
الثقا 



اسبوع

مدير دائرة النشاط


والف
الثقا 


سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

Á
 القدرة ع ن Ðالفكرة  -عدم توفر طلبة لديهم ميوللكافة Á

الطÇبية
الÐائح
ورغبة  التمثيل والعمل
اختيار
ع
 القدرةالمÐحي
ذوي
من
عرض
فريق
 عدم القدرة ع تشكيل فريقمتم¡
والرغبة
الموهبة

توف¡ موظف مؤهل
 عدم  اختيار موظفمتخصص وصاحب خ¡ة ومتخصص Á
لÂÇاف ع الفريق

  مجال الدراما والعمل  -عدم القدرة ع تشكيل فريق

متم¡
المÐحي
توف¡ حضور طلبة


مدرب للعروض
المÐحية المقدمة

 قلة المشاركات والعروضÌ
ال يقدمها الفريق
المÐحية 


المشارك  -عدم اعادة تشكيل فرقة
 قدرة الطلبة  فريق الكورال داء الكورال
الدور المطلوب منهم
بكفاءة عالية
 نوعية وعددا صدارات ا دبية
والثقافية
 عدد ا مسياتÌ
ال
الشعرية والثقافية 
يتم تنظيمها

 ضعف وقلة ا عمال ا دبيةÌ
ال يقدمها المنتدى
والثقافية 

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 ترويج فكرة انشاء فريق عملمÐحي لطلبة الجامعة
الموهوب من الطلبة 

 اكتشاف
هذا المجال

التحف¡ المناسب للطلبة
توف¡
 لÇنضمام للفريق
 تعي موظف مؤهل

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

فريق عرض مÐحي

مم¡

 فريق عرض مÐحيمدرب ومؤهل
لتقديم عروض
Ì
اح¡افية

ا Ìل¡ام بالتدريب الموجه
للفريق
 
 كفاءة Áوالمدير
ف
المÐ
المع 

الفريق
توف¡ المكان وا دوات المناسبة
 لتدريب الفريق

 فريق قادر عكسب التاييد
والمنافسة

 القدرة ع استقطاب طلبة
متم¡ين
 Ìال¡ام Á
المÐف بتدريب الفريق
وتطويره

 مشاركات للجامعة
بعدد 
اك¡ 
المهرجات
وا حتفا ت

 القدرة ع استقطاب الطلبة
المتم¡ين ثقافياً وادبياً
وتحف¡
متابعة
ع
القدرة


المع
الشخص
قبل
من
الطلبة

توف¡ فعاليات وامسيات شعرية
 وادبية


مناسب
 بيئة ومناخللطلبة من اجل ابراز
ابداعاتهم ا دبية
والثقافية

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

3000

يوجد

5000

3000

3000



2016-2020 

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

تشكيل لجنة دارة مهرجان العلوم
والتكنولوجيا ا ردنية للثقافة والفنون

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P5G2 – PR6

تحديد مكان وموعد سنوي لعقد مهرجان
العلوم والتكنولوجيا للثقافة والفنون

P5G2 – PR7

تقييم نوعية الفعاليات والعروض
والفقرات المقدمة   مهرجان العلوم
والتكنولوجيا للثقافة والفنون

P5G2 – PR8

تطوير اعمال ا ندية الطÇبية

 
استقطاب وجذب الطلبة

الموهوب 
الرسم والتصوير والحرف اليدوية
للمرسم الجامعي

P5G2 – PR9

P5G2 – PR10

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عميد شؤون الطلبة -لجنة متخصصة ومتنوعة

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

شهر
عميد شؤون الطلبة

 عميد شؤون الطلبة -لجنة متخصصة ومتنوعة

 مدير مكتب ا رشادالوظيفي ومتابعة

الخريج
 مدير دائرة النشاط الثقا 

والف


مدير دائرة النشاط الثقا 

والف



اسبوع

شهر

شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 تنوع اللجنة وقدرتها  -عدم تشكيل لجنة دارةع وضع خطة عمل
مهرجان العلوم والتكنولوجيا
تفصيلية للمهرجان
ا ردنية للثقافة والفنون
 قدرة اللجنة ع اختيار  -عدم القدرة ع عقد المهرجانالفقرات والعروض

المم¡ة للمهرجان
تحديد الزمان والمكان
توف¡ المكان
عدم القدرة ع 

المناسب
والظروف المناسبة لعقد
Ì
ا ل¡ام بعقد المهرجان المهرجان
بالوقت والمكان
سوء تنظيم المهرجان
المحددين
 عدد الجهات المشاركة  -ضعف وقلة الفعالياتمن داخل وخارج ا ردن والعروض والفقرات المقدمة 

 تقديم عروضالمهرجان
وفعاليات  
مم¡ة.
 عدد الحضور
والمشارك   المهرجان
 زيادة نسبة الطلبة عدم تفعيل دور ا ندية
الملتحق با ندية
الطÇبية بشكل جيد
 عدد ونوعية الفعاليات  -ضعف وقلة نشاطات وفعالياتÌ
ال تنظمها ا ندية الطÇبية
وا نشطة 
ا ندية
 قدرات الطلبة الفنية نوعية عدد ا عمالالفنية المنجزة
 نوعية وعدد المعارضالفنية الداخلية
والخارجية
 الجوائز Ìال تم

الحصول عليها

 عدم استقطاب الطلبة
الموهوب للمرسم الجامعي
 ضعف وقلة نشاطات المرسمالجامعي

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت


يق ãبتشكيل اللجنة
 -اتخاذ قرار 

 
ف
 مهرجان ثقا  
مم¡ ،يعكس السمعة
الجيدة للجامعة

توف¡ تمويل كا   للمهرجان
 -


مهرجان ينظم 
الوقت والظروف
المناسبة

الخ¡ة الÇزمة لدى الجهة
 توفر المسؤولة عن التنظيم
توف¡ تمويل كا   للمهرجان
  قدرة اللجنة المسؤولة عالتخطيط لتنظيم المهرجان
 القدرة ع استقطاب فعاليات
مم¡ة للمهرجان
 التواصل مع الطلبة وجذبهملÇندية

المناسب
توف¡ الدعم والتوجيه
 
المنتسب لÇندية
لÇعضاء

الموهوب
 التواصل مع الطلبةبالرسم والتصوير والحرف اليدوية
توف¡ البيئة والظروف المناسبة
 والمحفزة للطلبة

مهرجان ناجح
مستقبً Ç

 طلبة قادرين عادارة وتنظيم
ا نشطة والفعاليات
المختلفة ،وفق اطر
ادارية واضحة
موهوب 

 طلبة
الرسم والحرف
اليدوية والتصوير
لممارسة مواهبهم،
واتاحة المجال
امامهم Á
لنÐها
وعرضها امام
الجماه¡


81

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

3000

يوجد

يوجد

5000

2000

 82

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

تنظيم معرض الجاليات السنوي

خ¡ية
تنظيم بازارات 

2016-2020 

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P5G2 – PR11

 مدير دائرة النشاط

والف
الثقا 

 مدير مكتب الطلبةالعرب وا جانب

P5G2 – PR12

مدير دائرة النشاط


والف
الثقا 


زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ


 عدد الدول المشاركة   -معرض يمثل العدد الحقيقيالمعرض من خÇل
لطلبة الجاليات العربية وا جنبية
طلبتها
  الجامعة
 عدد الوفود الرسمية
والدبلوماسية المشاركة 
المعرض
 عدد زوار المعرض عدد ونوعية الجهاتالمنظمة للبازارات
 حجم العائد الماديمنها
 -عدد زوار البازارات

 قلة العوائد المادية لصندوقالفق¡
الطالب 

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 التواصل مع طلبة الجاليات
وتحف¡هم
العربية وا جنبية
للمشاركة   المعرض

 طلبة عرب واجانب
كب¡
متفاعل بشكل 
 التبادل الثقا 



والمعر 

الخ¡ية
 التواصل مع الجمعيات الخ¡ة العالية
والمؤسسات ذات 
  التنظيم

 مردود ماديلصندوق الطالب


الفق¡ يسهم 
مساعدة الطلبة

المحتاج

)STP5 - Goal (3

Goal Reference: G3

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

رعاية وتنمية وتطوير مهارات وقدرات الطلبة المهنية
والحياتية والعملية وتاهيلهم لسوق العمل

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

مدير مكتب ا رشاد الوظيفي

الخريج /صندوق الملك
ومتابعة

الثا للتنمية
عبدالله 

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 5شهور

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

 .1تفعيل دور واهمية ا رشاد الوظيفي   حياة الطالب الجامعية.
توف¡ برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تصقل مهارات الطلبة وقدراتهم العملية والمهنية والحياتية.
 .2
توف¡ برامج توعوية ،مثل :مكافحة التطرف ،مكافحة ا رهاب ،مكافحة المخدرات ،حقوق ا نسان ،حقوق الطفل ... ،الخ.
 .3

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

طلبة ذوي مهارات وقدرات متطورة وبشكل يتناسب مع
والدو
المح وا قليمي
احتياجات ومتطلبات سوق العمل



اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

5000

5000

5

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

ضعف مهارات وقدرات الطلبة
والعملية،
المهنية والحياتية

بالتا ضعف فرصهم 

الحصول ع فرص عمل
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توف¡ برامج وفرص تطوع ،واستقطاب المبادرات الطÇبية.
 .4

جز لطلبة الجامعة خÇل الدراسة.
 .5
توف¡ فرص تدريب لغايات التوظيف وفرص تطوع وعمل 

لتام فرص عمل لخريجي الجامعة.
 .6عقد ايام وظيفية 

الخريج.
توف¡ دعم وتمويل لمشاريع مكتب ا رشاد الوظيفي ومتابعة
 .7التواصل مع المنظمات الدولية وا قليمية والمحلية من اجل 

P5G3- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P5G3 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1تفعيل دور واهمية ارشاد الوظيفي   حياة
الطالب الجامعية

P5G3 – SKPI 1
P5G3 – SKPI 2

توف برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تصقل
 -2
مهارات الطلبة وقدراتهم العملية والمهنية والحياتية

P5G3 – SKPI 3
P5G3 – SKPI 4
P5G3 – SKPI 5

توف برامج توعوية ،مثل :مكافحة التطرف،
 -3
مكافحة ارهاب ،مكافحة المخدرات ،حقوق
انسان ،حقوق الطفل ... ،الخ
توف برامج وفرص تطوع،واستقطاب المبادرات
 -4
الط بية
توف فرص تدريب لغايات التوظيف وفرص
 -5
تطوع وعمل »
جز¼ لطلبة الجامعة خ ل الدراسة


لتام فرص عمل لخريجي
 -6عقد ايام وظيفية 
الجامعة
 -7التواصل مع المنظمات الدولية واقليمية
توف دعم وتمويل المشاريع
والمحلية من اجل 

الخريج
مكتب ارشاد الوظيفي ومتابعة

P5G3 – SKPI 6
P5G3 – SKPI 7
P5G3 – SKPI 8
P5G3 – SKPI 9
P5G3 – SKPI 10
P5G3 – SKPI 11
P5G3 – SKPI 12

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

100%

80%

سنوي

100%

100%

سنوي

100%

100%

فص


100%

100%

فص


100%

100%

فص



Ì
ال تسهم   رفع مستوى وعي الطلبة وتكرس من مفاهيم المواطنة الصالحة لديهم ،وحسب خطة
 النجاح  تنويع ال¡امج التوعوية ،

الخريج
اعمال مكتب ا رشاد الوظيفي ومتابعة

100%

100%

سنوي


الخريج
 النجاح   طرح برامج وحمÇت تطوعية ومبادرات طÇبية متنوعة ،وحسب خطة اعمال مكتب ا رشاد الوظيفي ومتابعة

تجه¡ نماذج عمل وادلة اجراءات خاصة بتوثيق وادارة الحمÇت التطوعية والمبادرات الطÇبية
 النجاح 
الخريج
 النجاح   استقطاب المبادرات الطÇبية ،وحسب خطة اعمال مكتب ا رشاد الوظيفي ومتابعة
لتوف¡ فرص تدريب لغايات التوظيف وفرص تطوع
 النجاح  عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع كافة الجهات ذات العÇقة والمستهدفة ،

الخريج
جز لطلبة الجامعة ،وحسب خطة اعمال مكتب ا رشاد الوظيفي ومتابعة
وعمل 
 النجاح   تنظيم يوم وظيفي لكافة كليات الجامعة مرة كل عام او نسبة النجاح   تنظيم يوم وظيفي لكل كلية ع حدة مرة   العام،
الخريج
وحسب خطة اعمال مكتب ا رشاد الوظيفي ومتابعة

100%

100%

سنوي

100%

100%

سنوي

100%

100%

سنوي

100%

70%

سنوي

100%

100%

سنوي

100%

100%

سنوي

اﻟﻮﺻﻒ

 النجاح  عقد محاåات وندوات وحمÇت توعوية ستقطاب الطلبة وتعريفهم باهمية ا رشاد الوظيفي


الخريج
 النجاح   عقد جلسات ا رشاد الوظيفي المتنوعة لنفس عدد الطلبة المدرج  خطة اعمال مكتب ا رشاد الوظيفي ومتابعة

ال¡امج التدريبية بحيث تخدم غالبية الطلبة من مختلف التخصصات والمراحل الدراسية حسب خطة اعمال مكتب
 النجاح  تنويع الخريج
ا رشاد الوظيفي ومتابعة


ومدرب  

الخريج
مم¡ين حسب خطة اعمال مكتب ا رشاد الوظيفي ومتابعة
 النجاح   استقطاب مؤسسات تدريبية معتمدة
توف¡ بيئة تدريبية مناسبة من حيث المكان والزمان وا دوات التدريبية
 -النجاح  


لتوف¡ التمويل الÇزم لمشاريع وبرامج المكتب
النجاح  التواصل والتنسيق مع الجهات المانحة والمنظمات الدولية وا قليمية والمحلية ،
الخريج
من مبادرات طÇبية ومشاريع ريادية ،وحسب خطة اعمال مكتب ا رشاد الوظيفي ومتابعة


اﻟﺘﻜﺮار
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مؤات اداء التشغيلية – P5G3 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1تفعيل دور واهمية ارشاد الوظيفي   حياة الطالب
الجامعية

P5G3 – OKPI 1

توف برامج تدريبية متطورة ومتنوعة تصقل مهاراتهم
 -2
وقدراتهم العملية والمهنية والحياتية

P5G3 – OKPI 2

توف برامج وفرص تطوع،واستقطاب المبادرات
 -4
الط بية

P5G3 – OKPI 3

P5G3 – OKPI 6



ال¡امج التوعوية المطروحة
نسبة النجاح   زيادة اعداد الحضور
والمشارك من الطلبة  

P5G3 – OKPI 4

P5G3 – OKPI 7
P5G3 – OKPI 8
P5G3 – OKPI 9

توف فرص تدريب لغايات التوظيف وفرص تطوع
 -5
وعمل »
جز¼ لطلبة الجامعة خ ل الدراسة

 6عقد ايام وظيفية  لتام فرص عمل لخريجي
الجامعة
 -7التواصل مع المنظمات الدولية واقليمية والمحلية
توف دعم وتمويل لمشاريع
من اجل 
وبرامج مكتب ارشاد الوظيفي ومتابعة الخريجي


المستقطب للتعرف ع اهمية ا رشاد الوظيفي وطلب التسجيل لتلقي جلسات ارشاد وظيفي.
عدد الطلبة
ال¡امهم بالخطة ا Ì
تاث¡ ا رشاد الوظيفي ع اهتمامات الطلبة ،ومدى  Ì
س¡شادية بالمقارنة مع الطلبة
نسبة 

المستقطب


نسبة النجاح 

نسبة النجاح 
نسبة النجاح 

P5G3 – OKPI 5
توف برامج توعوية ،مثل :مكافحة التطرف ،مكافحة
 -3
ارهاب ،مكافحة المخدرات ،حقوق
انسان ،حقوق الطفل ... ،الخ

اﻟﻮﺻﻒ

P5G3 – OKPI 10
P5G3 – OKPI 11
P5G3 – OKPI 12
P5G3 – OKPI 13
P5G3 – OKPI 14




زيادة اعداد الطلبة
المتقدم للدورات من مختلف التخصصات و   كافة المستويات الدراسية
Ì
ال يتم تقديمها
تحقيق فائدة ملموسة من الدورات 
Ì
ال¡ام ومواظبة الطلبة ع حضور الدورات التدريبية


Ì
ال يتم اطÇقها ،وعدد
نسبة النجاح  اعداد وتنوع 
ال¡امج والحمÇت التطوعية والمبادرات الطÇبية 

المشارك فيها من طلبة الجامعة

ال¡امج والحمÇت التطوعية والمبادرات الطÇبية
نسبة النجاح  عملية ادارة وتوثيق ومتابعة كافة 

Ì
ال يتم العمل ع اطÇقها
نسبة النجاح  اعداد وتنوع المبادرات الطÇبية 
 Ì
توف¡ها لطلبة
نسبة النجاح   اعداد فرص التدريب لغايات التوظيف وفرص التطوع والعمل
ال تم 

الجز 

الخريج
الجامعة ،وحسب ما هو مدرج   خطة اعمال مكتب ا رشاد الوظيفي ومتابعة
نسبة النجاح   اعداد ونوعية Á
الÐكات المشاركة باليوم الوظيفي

Ì
ال توفرها Á
الÐكات خÇل اليوم الوظيفي
نسبة النجاح  اعداد ونوعية فرص العمل 
عدد الزوار لليوم الوظيفي من طلبة الجامعة وخريجيها

Ì
ال حصل المكتب ع تمويل لها ،وعدد المشاريع الريادية
نسبة النجاح  اعداد ونوعية 
ال¡امج والمشاريع 
Ì
ال تم الحصول ع تمويل ودعم لها


اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

80%

سنوي

100%

60%

سنوي

100%

100%

100%

100%

فص

فص


100%

100%

فص


100%

10%

سنوي

100%

50%

سنوي

100%

50%

سنوي

100%

50%

سنوي

100%

50%

سنوي

100%

70%

سنوي

100%

50%

سنوي

100%

70%

سنوي

100%

60%

سنوي



2016-2020 
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P5G3 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 عقد محاåات وندوات وحمÇت توعية
ستقطاب الطلبة وتعريفهم باهمية
ا رشاد الوظيفي


المتقدم
توف¡ اعداد من الطلبة
 لجلسات ا رشاد الوظيفي بكافة انواعه
وفق العدد المدرج   خطة اعمال مكتب

الخريج
ا رشاد الوظيفي ومتابعة

ال¡امج التدريبية ومناسبتها
 تنوع لمختلف التخصصات والمستويات
الدراسية لطلبة الجامعة

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة
P5G3 – PR1

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

P5G3 – PR2

سنة
مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

P5G3 – PR3

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 اعداد ÁنÐاتوبروشورات تتحدث عن
اهمية ا رشاد الوظيفي
 عقد محاåات توعية
دورية
 استخدام مواقع
التواصل ا جتماعي 
الحمÇت Ì
ال¡ويجية
والتعريفية

 عدم القيام بتنظيم
ومحاåات
ندوات
وحمÇت توعية
ستقطاب الطÇب
وتعريفهم باهمية
ا رشاد

 قدرة لدى الجهة المسؤولة عتنظيم الحمÇت والندوات.
 قدرة لدى الجهة المسؤولةبالتعريف باهمية ا رشاد.
 القدرة ع جذب واستقطابالطÇب.

 ا جابة ع كافةاستفسارات الطلبة.
 تحديد مواعيد ثابتةلهم واستقبالهم حسب
ال¡نامج.


 عدم القدرة عتحقيق النسبة المطلوبة
  جلسات ا رشاد
للطلبة من النسبة
المدرجة   خطة اعمال
مكتب ا رشاد الوظيفي

الخريج
ومتابعة

 طلبة مستفيدين من القدرة ع تنظيم وادارة
اك¡
م¡ات ا رشاد وباعداد 
جلسات ا رشاد بشكل يتناسب مع
 طلبة قادرين ع
المتقدم
اعداد
تحف¡ الطلبة بحجز ا لتحاق بالعمل
 القدرة ع  مواعيد ا رشاد
 القدرة ع متابعة الطلبةلحضور الجلسات

توف¡ برامج تدريبية
 متنوعة وذات عÇقة
 عدم تقديم برامجبحاجات الطÇب الفعلية تدريبية متنوعة ومناسبة
سواء خÇل حياتهم
لحاجات الطلبة
الجامعية او بعد
التدريبية الفعلية
التخرج.


متمكن ذوي
 طلبة
قدرات ومهارات  مختلف
النواحي
 طلبة  مهيئ لخوض
التجربة العملية وا نخراط
  سوق العمل
 طلبة قادرين عا لتحاق بالعمل

توف¡ برامج تدريبية
 القدرة ع متنوعة ومناسبة لحاجات الطلبة
التدريبية الفعلية
 القدرة ع استقطاب الطلبةللتدريب

 طلبة  ملم باهمية
ا رشاد الوظيفي
 طلبة قادرين عا لتحاق بالعمل

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

2000

يوجد

30000
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 استقطاب مؤسسات تدريبية معتمدة


مؤهل
ومدرب
ومتم¡ة

2016-2020 

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة
P5G3 – PR4

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

توف¡ بيئة تدريبية مناسبة من حيث
 المكان والزمان وا دوات التدريبية

سنة
P5G3 – PR5

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

ال¡امج التوعوية المطروحة
 -تنوع 

P5G3 – PR6

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 تطبيق سياساتالتدريب المعمول فيها
  مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

توف¡ مؤسسات تدريب
 عدم 

ومدرب اكفاء
متم¡ة
توف¡ برامج تدريبية
 عدم متطورة

 ضبط مواعيد وجداولالدورات
 صيانة دورية لÇثاثوا دوات
توف¡ بيئة تدريبية
 مريحة من حيث التهوية
والنظافة

 عدم القدرة ع ادارةال¡امج التدريبية
وتنظيم 
توف¡ بيئة تدريبية
 عدم مناسبة من حيث المكان
وا دوات

 استقطاب الجهات ذاتالعÇقة والتنسيق
المسبق معها
 وجود برامج زمنيةمعدة مسبقاً لهذه
ال¡امج


 عدم القدرة ع طرح برامجتوعية
 عدم القدرة ع تنظيموادارةال¡امج

 عدم القدرة ع استقطابال¡امج
الطÇب لهذه 

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 جهات توفر تدريب متطورتوف¡
 القدرة ع مؤسسات تدريب  
متم¡ة للطلبة

 تدريب منظم وفعالومدرب اكفاء
توف¡ برامج للطلبة
 القدرة ع  اعمال منجزةتدريبية متطورة.

 القدرة ع تنظيموادارة العملية التدريبية
توف¡ البيئة التدريبية
 المناسبة

 قدرة الجهة المسؤولةع تنظيم وادارة برامج

متم¡ة
توعية
 القدرة ع استقطابالطلبة لÇنخراط   هذه
ال¡امج


 طلبة محفزين لÇلتحاقبال¡امج التدريبية

 -اعمال منجزة


مثقف لديهم
 طلبةعا من المسؤولية
مستوى

تجاه المجتمع والدولة
 -اعمال منجزة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

يوجد

1500

يوجد



2016-2020 

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 طرح برامج وحمÇت تطوعية ومبادراتطÇبية متنوعة

 اعداد نماذج عمل وادلة اجراءاتخاصة بتوثيق وادارة الحمÇت التطوعية
والمبادرات الطÇبية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة
P5G3 – PR7

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

سنة
P5G3 – PR8

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

 استقطاب المبادرات الطÇبيةسنة
P5G3 – PR9

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

توف¡ فرص تطوع
 للطÇب
 القدرة ع ادارةوتنظيم الحمÇت
والمبادرات

 موائمة هذه ا دلةوا جراءات والنماذج
لطبيعة الحمÇت
والمبادرات الطÇبية
وتنوعها
ا Ìل¡ام بالعمل بها

 Áن Ðالوعي  ب الطÇب
باهمية تنفيذ المبادرات
بالتعاون مع جهة
متخصصة تساعدهم 

ا دارة والتنظيم
 تقديم الرعاية والدعمالÇزم للمبادرات
المقدمة من الطÇب

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 عدم القدرة ع طرححمÇت تطوعية ومبادرات
طÇبية
 عدم القدرة ع ادارة هذهالحمÇت والمبادرات
 عدم اقبال الطلبة لÇنخراط  التطوع وتقديم المبادرات
والعمل بها
 عدم القدرة ع اعدادنماذج عمل وادلة اجراءات
خاصة بادارة وتوثيق الحمÇت
التطوعية والمبادرات الطÇبية
 اعداد نماذج عمل وادلةتل
اجراءات ضعيفة  
حاجات العمل
 عدم القدرة ع استقطابالمبادرات الطÇبية
 عدم القدرة ع ادارةومتابعة هذه المبادرات

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 قدرة الجهة المسؤولةع تنظيم وادارة
الحمÇت التطوعية
والمبادرات الطÇبية
 القدرة ع استقطاب
وتحف¡هم
الطلبة
ال¡امج
لÇنخراط بهذه 
والمبادرات

 طلبة محفزين لÇقبال عالعمل التطوعي
 مبادرات طÇبية متبناه منقبل الجامعة
 -اعمال منجزة

 القدرة ع اعدادنماذج عمل وادلة
اجراءات خاصة بادارة
وتوثيق الحمÇت
التطوعية والمبادرات
الطÇبية

معاي¡ ادارية وتنظيمية
 للعمل التطوعي والمبادرات
الطÇبية

 القدرة ع استقطابالمبادرات الطÇبية
 القدرة ع ادارةومتابعة هذه المبادرات

 طلبة محفزين لتنفيذالمبادرات
 حياة طÇبية جامعية ثرية -اعمال منجزة

87

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

5000

يوجد

يوجد
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

لتوف¡
 عقد اتفاقيات ومذكرات تفاهم فرص تدريب لغايات التوظيف وفرص

جز لطلبة الجامعة
تطوع وعمل 

2016-2020 

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P5G3 – PR10

 تنظيم يوم وظيفي سنوي لكافة كلياتالجامعة ،او لكل كلية ع حده
P5G3 – PR11

 الحصول ع دعم من الجهاتالمانحة لتمويل مشاريع وبرامج المكتب
ومشاريع الطÇب الريادية

P5G3 – PR12

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

سنة

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 القدرة ع الوصل ااك¡ عدد ممكن من

ال تساعد 
الجهات Ì


توف¡ فرص التدريب


الجز
والعمل
والتطوع


 اتفاقيات ومذكراتلتوف¡ فرص
تفاهم 
تدريب لغايات التوظيف

جز
وفرص تطوع وعمل 
لطلبة الجامعة يفي
بالغرض
 عدم القدرة عالتنسيق مع الجهات
المستهدفة
 عدم القدرة ع تنظيميوم وظيفي
توف¡
ع
القدرة
 عدم
فرص عمل   اليوم
الوظيفي
 سوء ا دارة والتنظيملليوم الوظيفي
 عدم ا قبال من الطلبةلزيارة اليوم الوظيفي
 عدم القدرة عاستقطاب جهات مشاركة

متم¡ة

 ا عداد الجيد لعقداليوم الوظيفي Ì
وال¡ويج
له ع¡ مختلف وسائل
ا عÇم وا تصال
 التواصل مع ÁالÐكات
والمؤسسات القادرة ع
توف¡ فرص عمل

لخريجي الجامعة
 عقد مؤتمر   مكانجاذب مع مراعاة سهولة
وصول الطلبة اليه
 طريقة عرض وتقديمال¡امج والمشاريع

للجهات المانحة
ونوعيتها
 طريقة عرض وتقديممشاريع الطلبة الريادية
للجهات المانحة
ونوعيتها

 عدم القدرة عالحصول ع دعم
وتمويل من الجهات
المانحة
 عدم القدرة ع تقديمبرامج ومشاريع جاذبة
للجهات المانحة والممولة
 ضعف التنسيقوالمتابعة مع الجهات
المستهدفة

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 قدرة الجهة المسؤولةع عقد اتفاقيات
ومذكرات تفاهم مناسبة
حتياجات الطلبة
 القدرة ع التنسيق
اك¡ قدر ممكن من
وتام 
فرص التطوع والتدريب

الجز
والعمل


 بيئة مناسبة لربط الطلبة  سوق العمل
 -اعمال منجزة

 قدرة الجهة المسؤولةع عقد وتنظيم يوم
وظيفي  
متم¡
توف¡ فرص
 القدرة ع عمل   اليوم الوظيفي
 القدرة ع استقطابجهات مشاركة  
متم¡ة

 فرص عمل لخريجيالجامعة
 عÇقات تعاون ناجحة
ب الجامعة والجهات
المشاركة
 -اعمال منجزة

 قدرة الجهة المسؤولة    -تمويل مناسب ل¡امجالحصول ع دعم وتمويل المكتب ومشاريع الطلبة
من الجهات المانحة
لتنفيذها
 القدرة ع تقديم برامج  -عÇقات تعاون ناجحةومشاريع جاذبة للجهات مع الجهات المانحة
المانحة والممولة
والممولة
 -اعمال منجزة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

1000

8000

يوجد



2016-2020 

)STP5 - Goal (4

Goal Reference: G4
)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ


الخريج
متابعة شؤون
وتتبع حالة خريجي الجامعة

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

مدير مكتب ا رشاد الوظيفي

الخريج /صندوق الملك
ومتابعة

الثا للتنمية
عبدالله 

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 6شهور

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

89

5

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

عدم توفر العديد من
Ì
ال ان لم يتم
المعلومات 
ً
التعامل معها تؤثر سلبا ع
مستوى تصنيف الجامعة عالمياً

 اداة متابعة لخريجي الجامعة و التواصل معهمعا للجامعة عالميا
 -تصنيف 

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
وتوف¡ آلية اتصال دائم معهم.
 .1بناء قواعد بيانات معيارية عن خريجي الجامعة 

المتم¡ين منهم.
 .2تنظيم مؤتمر سنوي لخريجي الجامعة وعرض قصص نجاح


خريج الجامعة.
للعاطل عن العمل من
توف¡ فرص عمل
 .3

P5G4- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P5G4 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

وتوف
 -1بناء قواعد بيانات معيارية عن خريجي الجامعة

آلية اتصال دائم معهم
 -2تنظيم مؤتمر سنوي لخريجي الجامعة وعرض قصص

المتمين منهم
نجاح

للعاطل العمل من خريجي
توف فرص عمل

 -3
الجامعة

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P5G4 – SKPI 1
P5G4 – SKPI 2
P5G4 – SKPI 3
P5G4 – SKPI 4
P5G4 – SKPI 5

اﻟﻮﺻﻒ


الخريج وبناء قواعد بيانات دقيقة عنهم وتحديثها
النجاح   تتبع حالة
النجاح   بناء قنوات اتصال دائم مع خريجي الجامعة


المتم¡ين من خÇل عرض قصص
للخريج يشارك فيه خريجي الجامعة
النجاح   تنظيم مؤتمر سنوي
نجاحهم لمختلف التخصصات والسنوات الدراسية


العاطل عن العمل
الس¡ الذاتية والبيانات الÇزمة عن خريجي الجامعة
اك¡ عدد ممكن من 
النجاح  جمع 




الخريج
اك¡ عدد ممكن من
النجاح  ربط 
المتعطل عن العمل بفرص العمل المتوفرة والمساهمة 
توظيفهم

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

20%

مستمر

100%

20%

مستمر

100%

20%

سنوي

100%

20%

مستمر

100%

20%

مستمر
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2016-2020 


مؤات اداء التشغيلية – P5G4 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

وتوف آلية
 -1بناء قواعد بيانات معيارية عن خريجي الجامعة

اتصال دائم معهم
 -2تنظيم مؤتمر سنوي لخريجي الجامعة وعرض قصص نجاح

المتمين منهم


حريج الجامعة
للعاطل عن العمل من
توف فرص عمل
 -3

P5G4 – OKPI 1
P5G4 – OKPI 2
P5G4 – OKPI 3
P5G4 – OKPI 4
P5G4 – OKPI 5

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ


الك من الذين تم
نسبة اعداد
الخريج الذين تم الحصول ع بيانات معيارية ودقيقة عنهم ،بالنسبة للعدد 
التواصل معهم


الخريج الذين تم التواصل
الخريج الذين تم خلق آلية تواصل دائم معهم ،بالنسبة لعدد
نسبة اعداد
معهم

Ì

الخريج
ال تم عرضها ،من مجموع
نسبة اعداد


الخريج الذين تم استضافتهم  المؤتمر وقصص النجاح 
الذين تم رصدهم لحضور المؤتمر
Ì


العاطل عن العمل
الخريج
اجما عدد
ال تم جمعها من
نسبة اعداد 

الس¡ الذاتية 


العاطل عن العمل الذين تم ربطهم بفرص العمل المتوفرة   السوق وتوظيفهم،
الخريج
نسبة اعداد


س¡هم الذاتية وبياناتهم
الخريج
بالنسبة لعدد
العاطل عن العمل الذين تم الحصول ع 



ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

20%

مستمر

100%

20%

مستمر

100%

20%

سنوي

100%

20%

مستمر

100%

20%

مستمر

P5G4 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت


الخريج وبناء
 تتبع حالةقواعد بيانات دقيقة عنهم
وتحديثها

P5G4 – PR1

مدير مكتب ا رشاد شهرين
الوظيفي ومتابعة

الخريج

توف¡ استمارة
 Ì
الك¡ونية معيارية يتم

الخريج
تعبئتها من
 استخدام مختلفوسائل التواصل

توف¡ قواعد بيانات
 عدم معيارية عن خريجي الجامعة

 قدرة ا ستمارة ا Ìلك¡ونية ع
توف¡ بيانات معيارية حول


الخريج
 متابعة جيدة من الجهةالمسؤولة عن تنفيذ Á
المÐوع

 معلومات وبيانات
الخريج
معيارية عن
 اداة لتحديث برامجالجامعة المتنوعة

 بناء قنوات اتصال دائم معخريجي الجامعة

P5G4 – PR2

مدير مكتب ا رشاد شهرين
الوظيفي ومتابعة

الخريج

 التواصل مع
الخريج با عياد
والمناسبات الوطنية
 ارسال ÁالنÐات
وا خبار المتعلقة

للخريج
بالجامعة

توف¡ قنوات اتصال دائمة
 عدم مع خريجي الجامعة

الخريج بالتواصل
 عدم رغبةمع الجامعة

 المتابعة الجيدة والدائمة منالجهة المسؤولة عن تنفيذ
Á
المÐوع

عا لدى
انتماء 

الخريج لجامعتهم

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

3000

يوجد
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ


للخريج
 تنظيم مؤتمر سنوييشارك فيه خريجي الجامعة

المتم¡ين لعرض قصص نجاحهم
لمختلف التخصصات والسنوات
الدراسية

الس¡
اك¡ عدد ممكن من 
 جمع 
خريج
الذاتية والبيانات الÇزمة عن

العاطل عن العمل
الجامعة



العاطل عن
الخريج
 اعدادالعمل الذين تم ربطهم بفرص
العمل المتوفرة   السوق توظيفهم


العاطل عن العمل
الخريج
 ربط
بفرص عمل متوفرة  السوق

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

P5G4 – PR3

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

خمس شهور

 تشكيل لجنة دارة  -تنظيم مؤتمر سنوي ضعيف
للخريج ،من حيث اعداد
وتنظيم المؤتمر

المشارك وقصص النجاح
 تحديد المكان والزمانلعقد المؤتمر
 تجميع البيانات عن
الخريج
قصص نجاح

المتم¡ين

 وضع خطة جيدة دارة المؤتمر.
للخريج
 توجيه الدعواتوالتواصل بشكل Á
مبا Âمعهم
اك¡ عدد ممكن من
 التواصل مع 

المتم¡ين
الخريج

عا لدى
 انتماء 
الخريج لجامعتهم
 طلبة ع مقعدالدرس محفزين من
خÇل قصص نجاح

الخريج
 مصادر دعم متنوعةللجامعة

شهرين

 توجيه دعوات لكافة  -عدم القدرة ع الوصول

المستهدف للعدد المطلوب من خريجي
الخريج

المتعطل عن العمل،
والتاكيد ع الحضور الجامعة

وس¡هم الذاتية
وجمع بياناتهم 
 عدم القدرة ع ربط
الخريج بسوق العمل

 المتابعة الجيدة والدائمة منالجهة المسؤولة عن تنفيذ
Á
المÐوع

عا لدى
 انتماء 
الخريج لجامعتهم
 بطالة قليلة لدىخريجي الجامعة

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

P5G4 – PR4

P5G4 – PR5

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

مدير مكتب ا رشاد
الوظيفي ومتابعة

الخريج

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

شهر

 البحث الدائم عن
الخريج
عناوين

المتعطل عن العمل
والتواصل معهم،
باستخدام مختلف
وسائل التواصل
وتجميع بياناتهم
وس¡هم الذاتية

 البحث الدائم عنوتوف¡ها
فرص العمل 


العاطل
للخريج
الس¡ الذاتية
 ارسال لجهات التوظيف
 المتابعة مع جهات
والخريج
التوظيف

العاطل عن العمل

 عدم القدرة ع ربط

المتعطل عن العمل
الخريج

بفرص العمل المتوفرة  السوق
وتوظيفهم
يجا
التاث¡ ا
 عدم القدرة ع 
ع خريجي الجامعة

عا لدى
 توفر بياناتومعلومات عن فرص  -انتماء 

الخريج لجامعتهم
العمل المتوفرة   سوق العمل
 بطالة قليلة لدى المتابعة الجيدة من الجهةالمسؤولة عن تنفيذ Á
خريجي الجامعة
المÐوع
تب
 دراسة التخصصات الراكدة
والتخصصات
المطلوبة   سوق
العمل
 معلومات حولمتطلبات واحتياجات
سوق العمل

91

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

5000

يوجد

يوجد
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2016-2020 
)STP5 - Goal (5

Goal Reference: G5

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

استقطاب الطلبة العرب وا جانب

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 عميد شؤون الطلبة -مكتب الطلبة العرب وا جانب

Priority

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

اﻻوﻟﻮﻳﺔ

ثÇث شهور قبل بداية
اç
العام الدر 

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

5

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ


تحس   التصنيف
عدم
العالمي للجامعة

عا للجامعة
 تصنيف عالمي  بيئة حضارية وثقافية للطلبة -مصدر دخل للجامعة

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

Ì
العا   الدول العربية وا جنبية يفاد طلبتها للجامعة.
 .1ابرام اتفاقيات مع وزارات ال¡بية والتعليم والتعليم 
 .2بناء عÇقات تعاون  
ب الجامعة والملحقيات الثقافية للدول الشقيقة والصديقة.


Ì
ال تنظمها سفارات الدول الشقيقة والصديقة  ا ردن.
 .3مشاركة الجامعة  احتفا ت ا عياد الوطنية 

المبا   سكن الطالبات ،لزيادة استقطاب الطالبات من الجنسيات العربية وا جنبية   الجامعة.
 .4زيادة عدد


P5G5- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P5G5 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 -1ابرام اتفاقيات مع وزارات 
البية والتعليم
العا   Äالدول العربية واجنبية يفاد
والتعليم

طلبتها للجامعة
 -2بناء ع قات تعاون  
ب الجامعة والملحقيات
الثقافية للدول الشقيقة والصديقة
 -3مشاركة الجامعة   احتفات اعياد الوطنية

ال¦ تنظمها سفارات الدول الشقيقة والصديقة
 
 اردن


المبا¼  سكن الطالبات ،لزيادة
 -4زيادة عدد

استقطاب الطالبات من الجنسيات العربية
واجنبية   الجامعة

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

100%

20%

سنوي

100%

20%

سنوي

20%

سنوي

10%

 5سنوات

P5G5 – SKPI 1

النجاح  ابرام اتفاقيات مع وزارات Ì
العا   الدول العربية وا جنبية تؤمن ايفاد طلبة
ال¡بية والتعليم والتعليم


للجامعة

P5G5 – SKPI 2

النجاح  استضافة الملحقيات الثقافية للدول الشقيقة والصديقة ،لتوطيد عÇقات التعاون فيما بينها  
وب الجامعة


P5G5 – SKPI 3

النجاح   مشاركة الجامعة ومكتب الطلبة العرب وا جانب باحتفا ت السفارات بالمناسبات الوطنية لبلدانها

100%

P5G5 – SKPI 4



وتجه¡ها حسب الخطة المرسومة
المبا
النجاح   تنفيذ


100%

اﻟﺘﻜﺮار
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التشغي – P5G5 - Operational KPIs
:مؤ اداء

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1ابرام اتفاقيات مع وزارات 
البية والتعليم والتعليم

العاP5G5 – OKPI 1 Ä
  الدول العربية واجنبية يفاد طلبتها للجامعة
 -2بناء ع قات تعاون  
ب الجامعة والملحقيات الثقافية للدول
الشقيقة والصديقة


 -3مشاركة الجامعة  احتفات
ال¦ تنظمها
اعياد الوطنية 

P5G5 – OKPI 3
سفارات الدول الشقيقة والصديقة  اردن

المبا¼   اسكان الطالبات ،لزيادة استقطاب
 -4زيادة عدد

الطالبات من الجنسيات العربية واجنبية
P5G5 – OKPI 4
  الجامعة
P5G5 – OKPI 2

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

ابرام ) (3اتفاقيات كحد 
اد

100%

20%

سنوي

دعوة ) (4ملحقيات ثقافية لزيارة الجامعة كحد 
اد

100%

20%

فص


Ì
ال
نسبة مشاركة الجامعة ومكتب الطلبة العرب وا جانب باحتفا ت السفارات مقارنة بعدد ا حتفا ت 
تم دعوتهم اليها

100%

20%

سنوي

مبا بسعة اجمالية ) (750طالبة كحد 

اد
بناء  5

100%

20%

 5سنوات

P5G5 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 ابرام اتفاقيات مع وزاراتÌ
العا
ال¡بية والتعليم والتعليم 
 الدول العربية وا جنبية تؤمن
ايفاد طلبة للجامعة

 استضافة الملحقيات الثقافيةللدول الشقيقة والصديقة،
لتوطيد عÇقات التعاون فيما
بينها  
وب الجامعة

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P5G5 – PR1

P5G5 – PR2

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عميد شؤون الطلبة مدير مكتب الطلبةالعرب وا جانب

 عميد شؤون الطلبة مدير مكتب الطلبةالعرب وا جانب

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 3شهور

شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 القدرة ع التواصلمع الجهات ذات
العÇقة
 تقديم امتيازاتوعروض منافسة للطلبة
 القدرة ع التواصلمع الجهات ذات
العÇقة
 تقديم مادة مقنعةلبناء عÇقات التعاون
استناداً لها

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 المتابعة الجيدة من الجهة عدم القدرة ع اقناعلتام المسؤولة عن تنفيذ Á
المعني لتوقيع اتفاقيات  

المÐوع.
طلبة موفدين للجامعة من الدول  -وجود رغبة لدى الدول بايفاد
طلبتها للجامعة
الشقيقة والصديقة

 عدم القدرة ع استضافةالعدد المطلوب من الملحقيات
الثقافية للدول الشقيقة
والصديقة

 المتابعة الجيدة من الجهةالمسؤولة عن تنفيذ Á
المÐوع

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 طلبة عرب باعدادمناسبة   الجامعة

 نوافذ جديدةللعÇقات  
ب

وب الدول
الجامعة 
الشقيقة والصديقة
من خÇل الملحقيات
الثقافية

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

0

5000
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 مشاركة الجامعة ومكتب الطلبةالعرب وا جانب باحتفا ت
السفارات بالمناسبات الوطنية
لبلدانها


المبا ا ضافية
 تنفيذ عدد من
  سكن الطالبات

2016-2020 

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P5G5 – PR3

P5G5 – PR4

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عميد شؤون الطلبة شهر مدير مكتب الطلبةالعرب وا جانب

 رئاسة الجامعة الجهات ذاتالعÇقة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اك¡ عدد ممكن  -قلة مشاركة الجامعة ومكتب
 تلبية 
من الدعوات
الطلبة العرب وا جانب 
احتفا ت السفارات بالمناسبات
 اعداد مناسبة منالوطنية لبلدانها
الطلبة من الدول

المعنية للمشاركة 
احتفال سفارة بلدة

خمس سنوات

توف¡ الدعم المادي
 Á
للمÐوع
 بدء العمل بالتنفيذحسب المخطط



 عدم تنفيذ
المبا ا ضافية 
سكن الطالبات
 عدم القدرة ع استقطابالمزيد من الطالبات من خارج
ا ردن

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 المتابعة الجيدة من الجهةالمسؤولة عن تنفيذ Á
المÐوع

 سمعة جيدةللجامعة وعÇقات
مم¡ة بينها  

وب
البعثات الدبلوماسية،

 ثقة عالية الجامعة لدى الطلبة
العرب وا جانب

 توفر التمويل الÇزم للبناء المتابعة من الجهات المسؤولةعن تنفيذ Á
المÐوع

 طالبات باعداد700000
جيدة قادمات من
بلدان شقيقة وصديقة
كب¡ة
باعداد 

)STP5 - Goal (6

Goal Reference: G6

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

ÁاÂاك الطلبة العرب وا جانب   فعاليات
واحتفا ت الجامعة وزيادة التواصل معهم

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 عميد شؤون الطلبة -مدير مكتب الطلبة العرب وا جانب

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

شهرين

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 طلبة ذوي مهارات وقدرات  مم¡ة
 اداة اندماج ثقا   ومعر   تزيد من انتماء الطلبة للجامعةوالمملكة ا ردنية الهاشمية

1000

5

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

شعور الطلبة العرب وا جانب
بالعزلة وعدم القدرة ع
الطÇ
ا ندماج مع الجسم




2016-2020 
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اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1عقد لقاءات دورية للطلبة العرب وا جانب مع رئيس الجامعة وعميد شؤون الطلبة.
Ì
Á
ال تنظمها عمادة شؤون الطلبة.
 .2اÂاك الطلبة العرب وا جانب بالنشاطات 
الط. Ç
 .3اقامة فعاليات ثقافية ورياضية لدمج الطلبة العرب وا جانب بالجسم

 .4عقد ورشات ارشادية للطلبة العرب وا جانب لتعريفهم بالبيئة الجامعية والتاقلم معها.
 .5دعوة الطلبة العرب وا جانب لعقد لقاءاتهم داخل مكتب الطلبة العرب وا جانب.
 .6تنظيم رحÇت للطلبة العرب وا جانب للمناطق السياحية وا ثرية   ا ردن.

P5G6 - KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P5G6 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

 -1عقد لقاءات دورية للطلبة العرب واجانب مع رئيس الجامعة وعميد  P5G6 – SKPI 1النجاح   استقطاب الطلبة العرب وا جانب للمشاركة   اللقاءات
شؤون الطلبة


ال¦
بالنشاطات
واجانب
العرب
الطلبة
È -2اÉاك
عمادة
تنظمها
Ì
Á

ال تنظمها عمادة شؤون الطلبة
 P5G6 – SKPI 2النجاح  اÂاك الطلبة العرب وا جانب با نشطة 
شؤون الطلبة

 -3اقامة فعاليات ثقافية ورياضية لدمج الطلبة العرب واجانب
ال Ì
Ì
يش¡ك فيها الطلبة العرب وا جانب
 P5G6 – SKPI 3النجاح  اقامة الفعاليات الثقافية والبطو ت الرياضية 
بالجسم الط ¼ Ê

 -4عقد ورشات ارشادية للطلبة العرب واجانب لتعريفهم بالبيئة
النجاح  عقد الورش ا رشادية للطلبة العرب وا جانب
P5G6 – SKPI 4
الجامعية والتاقلم معها
 -5دعوة الطلبة العرب واجانب لعقد لقاءاتهم داخل مكتب الطلبة
 P5G6 – SKPI 5النجاح   استقطاب الطلبة العرب وا جانب لعقد لقاءاتهم   مكتب الطلبة العرب وا جانب
العرب واجانب
 -6تنظيم رح ت للطلبة العرب واجانب للمناطق السياحية واثرية
 P5G6 – SKPI 6النجاح   تنظيم رحÇت تضم الطلبة العرب وا جانب
  اردن

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

100%
100%
100%
100%
100%
100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

20%

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي

50%

فص


50%

فص


50%

فص


50%

فص


20%

فص
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مؤات اداء التشغيلية – P5G6 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

نسبة النجاح  تنظيم لقاء سنوي واحد كحد 
اد


100%

20%

سنوي


المشارك بانشطة عمادة شؤون الطلبة
عدد الطلبة العرب وا جانب

100%

50%

فص


Ì
ال تمت اقامتها
عدد الفعاليات الثقافية والبطو ت الرياضية 

100%

50%

فص


نسبة النجاح  عقد ورشة ارشادية كحد 
اد كل فصل


100%

50%

فص


P5G6 – OKPI 5

Ì
ال عقدها الطلبة العرب وا جانب   مكتب الطلبة العرب وا جانب
عدد اللقاءات 

100%

50%

فص


P5G6 – OKPI 6

رحلت كحد 
نسبة النجاح  تنظيم  
اد كل فصل


100%

20%

فص


 -1عقد لقاءات دورية للطلبة العرب واجانب مع رئيس الجامعة P5G6 – OKPI 1
وعميد شؤون الطلبة

È
ال¦ تنظمها عمادة P5G6 – OKPI 2
 -2اÉاك الطلبة العرب واجانب بالنشاطات 
شؤون الطلبة
 -3اقامة فعاليات ثقافية وبطوت رياضية لدمج الطلبة العرب P5G6 – OKPI 3
واجانب بالجسم الط ¼ Ê
 -4عقد ورشات ارشادية للطلبة العرب واجانب لتعريفهم
P5G6 – OKPI 4
بالبيئة الجامعية والتاقلم معها
 -5دعوة الطلبة العرب واجانب لعقد لقاءاتهم داخل مكتب
الطلبة العرب واجانب
 -6تنظيم رح ت للطلبة العرب واجانب للمناطق السياحية
واثرية   اردن

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

P5G6 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 عقد لقاءات للطلبة العربوا جانب مع رئيس الجامعة
وعميد شؤون الطلبة

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P5G6 – PR1

 ÁاÂاك الطلبة العرب وا جانببنشاطات عمادة شؤون الطلبة
P5G6 – PR2

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عميد شؤون الطلبة مدير مكتب الطلبةالعرب وا جانب

 عميد شؤون الطلبة مدراء كافة الدوائر  عمادة شؤون
الطلبة

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 التواصل مع الطلبة  -عدم عقد اللقاءات للطلبة.وحثهم لحضور اللقاء  -عدم اقبال الطلبة ع حضور
اللقاءات
 القدرة ع تنظيم عدم ÁاÂاك الطلبة بالنشاطاتاللقاء
Ì
ال تنظمها العمادة

 التواصل مع الطلبةوحثهم لحضور
النشاطات
 تقديم نشاطاتجاذبة للطلبة

 عدم رغبة الطلبة با Ìش¡اك
بالنشاطات
توف¡ نشاطات جاذبة
 -عدم 

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 المتابعة الجيدة من الجهةالمسؤولة عن تنفيذ Á
المÐوع

 طلبة يشعرونبا هتمام من خÇل
لقاء ا دارات العليا
 صورة واضحة عناحتياجات الطلبة
ومشاكلهم

 المتابعة الجيدة من الجهةالمسؤولة عن تنفيذ Á
المÐوع

 طلبة عرب واجانب
مندمج   الجسم
الطÇ

 اداة ترويجيةللجامعة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

يوجد

يوجد
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P5G6 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

 تنظيم فعاليات ثقافيةوبطو ت رياضية

P5G6 – PR3

 عقد ورشات رشاد الطلبةوتعريفهم بالبيئة الجامعية
والتاقلم معها

P5G6 – PR4

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عميد شؤون الطلبة مدراء كافة الدوائر  عمادة شؤون
الطلبة

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

شهر
 عميد شؤون الطلبة مدير مكتب الطلبةالعرب وا جانب
شهر

 عقد لقاءات الطلبة العربوا جانب   مكتب الطلبة العرب
وا جانب

P5G6 – PR5

 تنظيم رحÇت للطلبة لزيارةالمواقع السياحية وا ثرية

P5G6 – PR6

 مدير مكتب الطلبةالعرب وا جانب

 مدير مكتب الطلبةالعرب وا جانب

شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 التواصل مع الطلبة  -عدم تنظيم فعاليات ثقافيةوبطو ت رياضية
وحثهم للمشاركة
بالفعاليات والبطو ت  -عدم رغبة الطلبة با Ì
ش¡اك
بالفعاليات الثقافية والبطو ت
 تنظيم فعالياتالرياضية
ثقافية وبطو ت
 سوء تنظيم وادارة الفعالياترياضية جاذبة
والبطو ت
 التواصل مع الطلبة  -عدم عقد ورشات الطلبةوتعريفهم بالبيئة الجامعية
وحثهم لحضور
 عدم رغبة الطلبة بحضورالورشات
الورشات
 القدرة ع تنظيمتوف¡ ورشات جاذبة
ورشات جاذبة
 عدم للطلبة
 التواصل مع الطلبة  -عدم عقد اللقاءات   مكتبوحثهم لعقد اللقاءات الطلبة العرب وا جانب
توف¡ الظروف المناسبة
 تهيئة الظروف عدم المناسبة والمريحة لهم لعقد هذه اللقاءات

 التواصل مع الطلبةوحثهم Ì
لÇش¡اك
بالرحÇت
توف¡ تنظيم وبرامج
 رحÇت محفزة  
ومم¡ة

 عدم تنظيم رحÇت للطلبةالعرب وا جانب
 -سوء التنظيم   الرحÇت

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 المتابعة الجيدة من الجهةالمسؤولة عن تنفيذ Á
المÐوع

 طلبة عرب واجانب
مندمج   الجسم
الطÇ

 اداة ترويجيةللجامعة

3000

 المتابعة الجيدة من الجهةالمسؤولة عن تنفيذ Á
المÐوع

 طلبة عرب واجانب
مندمج   الجسم
الطÇ

 اداة ترويجيةللجامعة

2000

 المتابعة الجيدة من الجهةالمسؤولة عن تنفيذ Á
المÐوع

 طلبة يشعرونبا هتمام والطمانينة
من خÇل اتاحة
امكانيات الجامعة
لهم
عا لدى
ء
و
الطلبة العرب
وا جانب للجامعة

 المتابعة الجيدة من الجهةالمسؤولة عن تنفيذ Á
المÐوع

 اداة ترويجيةللجامعة والمملكة
ا ردنية الهاشمية
عا لدى
 انتماء الطلبة العرب
وا جانب للجامعة
والمملكة ا ردنية
الهاشمية

500

3000
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)STP5 - Goal (7

Goal Reference: G7
)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

رعاية وتنمية قدرات ومهارات الطلبة الرياضية

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

عميد شؤون الطلبة

الريا
ومدير دائرة النشاط


اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-


الهيئت التدريسية وا دارية.
 .1اقامة ايام رياضية لكليات الجامعة يشارك فيها اعضاء


الريا الحر لدى طلبة الجامعة وممارسته  مرافق الجامعة الرياضية.
 .2تنظيم النشاط

 .3تنظيم نشاطات رياضية لÇحتفال بالمناسبات وا عياد الوطنية.

الريا.
 .4مشاركة الطلبة   وضع وتنفيذ النشاطات الÇمنهجية   المجال

 .5استقطاب المبادرات الرياضية الفردية لدى الطلبة.
 .6مشاركة فرق الجامعة الرياضية   النشاطات الخارجية.
 .7تفعيل دور جوالة الجامعة.

 4شهور

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت


 طلبة ذوي مهارات رياضية قادرين ع المنافسة البطو ت العالمية وا قليمية والمحلية
 سمعة  مم¡ة للجامعة وع كافة المستويات

5

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ


المتفوق رياضياً
شعور الطلبة
با حباط ،وتحويل طاقاتهم
المكبوتة با تجاه الخاطئ
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P5G7- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P5G7 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات


الهيئت
 -1اقامة ايام رياضية لكليات الجامعة يشارك فيها اعضاء
التدريسية وادارية


الريا Îالحر لدى طلبة الجامعة وممارسته  مرافق
 -2تنظيم النشاط

الجامعة الرياضية
 -3تنظيم نشاطات رياضية ل حتفال بالمناسبات واعياد الوطنية
 -4مشاركة الطلبة   وضع وتنفيذ النشاطات غ الصيفية   المجال

الرياÎ

 -5استقطاب المبادرات الرياضية الفردية لدى الطلبة
 -6مشاركة فرق الجامعة الرياضية   النشاطات الخارجية
 -7تفعيل دور جوالة الجامعة

99

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

 P5G7 – SKPI 1النجاح   اعداد وتنويع الفعاليات الرياضية

100%

50%

سنوي

 P5G7 – SKPI 2النجاح   اعداد وتنويع ا نشطة الرياضية الحرة   مرافق الجامعة

100%

50%

فص


100%

50%

سنوي

100%

50%

فص


100%

50%

فص


100%

20%

سنوي

100%

50%

سنوي

100%

50%

سنوي


 P5G7 – SKPI 3النجاح 

 P5G7 – SKPI 4النجاح 

 P5G7 – SKPI 5النجاح 
الدراسية

 P5G7 – SKPI 6النجاح 
ا تحاد ا

 P5G7 – SKPI 7النجاح 

 P5G7 – SKPI 8النجاح 

اعداد النشاطات الرياضية كنوع من ا حتفال بالمناسبات الوطنية
ÁاÂاك الطلبة بالنشاطات الرياضية غ¡ الصيفية
استقطاب المبادرات الرياضية الفردية للطلبة من مختلف التخصصات ومختلف السنوات

العر للرياضة الجامعية و   بطو ت
المشاركة  نشاطات الجامعات العربية  /ا تحاد  
سيوي للرياضة الجامعية
الجنس
تشكيل فرق الجوالة من


الجنس
تنظيم معسكرات تدريبية لجوالة الجامعة ولفرق العمل التطوعي من

100
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مؤات اداء التشغيلية – P5G7 - Operational KPIs
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

تنظيم عدد ) (11بطولة رياضية كحد 
اد
P5G7 – SKPI 1

100%

50%

سنوي


المشارك من الطلبة   كل فعالية من المدعوين
 P5G7 – SKPI 2نسبة عدد

100%

50%

فص


 P5G7 – SKPI 3تنظيم بطولة واحدة كحد 
اد لكل مناسبة وطنية تشمل كافة ا لعاب

عدد
المشارك   النشاطات الرياضية غ¡ الصيفية
P5G7 – SKPI 4

100%

50%

سنوي

100%

50%

فص


Ì
ال شارك فيها الطÇب
 P5G7 – SKPI 5عدد المبادرات 

100%

50%

فص


 -6مشاركة فرق الجامعة الرياضية   النشاطات الخارجية

Ì
ال تم الحصول عليها
 P5G7 – SKPI 6عدد المشاركات وعدد الفرق المشاركة وعدد الجوائز 

100%

20%

سنوي

 -7تفعيل دور جوالة الجامعة



الجنس
المشارك فيها من
المشكّلة وعدد
 P5G7 – SKPI 7عدد فرق الجوالة التطوعية ُ
Ì
الجنس

المشارك فيها من
ال تم تنظيمها وعدد


 P5G7 – SKPI 8عدد المعسكرات التدريبية 

100%

50%

سنوي

100%

50%

سنوي

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ


الهيئت
 -1اقامة ايام رياضية لكليات الجامعة يشارك فيها اعضاء
التدريسية وادارية


الريا Îالحر لدى طلبة الجامعة وممارسته  مرافق
 -2تنظيم النشاط

الجامعة الرياضية
 -3تنظيم نشاطات رياضية ل حتفال بالمناسبات واعياد الوطنية
 -4مشاركة الطلبة   وضع وتنفيذ النشاطات ال منهجية   المجال

الرياÎ

 -5استقطاب المبادرات الرياضية الفردية لدى الطلبة

اﻟﺘﻜﺮار

P5G7 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 اقامة وتنظيم ايام وبطو ترياضية لكليات الجامعة

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P5G7 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

مدير دائرة النشاط

الريا


زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 التواصل مع الفئةالمستهدفة وحثهم
ع المشاركة
 القدرة ع ادارةوتنظيم البطو ت

 عدم تنظيم وعقد البطو توا يام الرياضية
 ضعف ا دارة والتنظيم عدم Ìاش¡اك العدد المتوقع
من الفئة المستهدفة

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 المتابعة والتنظيم الجيد منقبل الجهة المسؤولة عن تنفيذ
Á
المÐوع
 تحف¡ الفئة المستهدفة
للمشاركة   البطو ت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 مجتمع جامعيمحفز لممارسة
النشاطات الرياضية
Ì
وال¡فيهية
 عÇقات اجتماعيةمم¡ة  

ب مكونات
المجتمع الجامعي

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ


الريا الحر
 تنظيم النشاط
لطلبة الجامعة

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P5G7 – PR2

 تنظيم نشاطات وبطو ترياضية لÇحتفال بالمناسبات
وا عياد الوطنية

P5G7 – PR3

 ÁاÂاك الطلبة   وضعالنشاطات الرياضية غ¡ الصيفية
ومتابعة تنفيذها

P5G7 – PR4

 مشاركة فرق الجامعة الرياضية  المسابقات والبطو ت
الخارجية

 تشكيل عشائر من الجوالةوتنظيم معسكرات تدريبية لها

P5G7 – PR5

P5G7 – PR6

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

مدير دائرة النشاط

الريا


زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

 المتابعة الجيدة من الجهة عدم اتاحة المجال امام استقطاب الطÇبالطلبة لتنظيم النشاطات الحرة .المسؤولة عن تنفيذ Á

المÐوع
وتحف¡هم

 التاخر  عقد النشاطات بسبب  -تهيئة الظروف المناسبة لعقد تسهيل وتبسيطالنشاطات
ا جراءات امام الطلبة تعقيد ا جراءات
توف¡ وتهيئة المرافق
 عدم لتنفيذ النشاطات
 المتابعة والتنظيم الجيد من التواصل مع الطلبة  -عدم المتابعة من قبل الجهة
الجهة المسؤولة عن تنفيذ
المنظمة
وحثهم للمشاركة 
Á
المÐوع
 ضعف ادارة الجهة المسؤولةهذه البطو ت
عن تنفيذ الهدف
 القدرة ع ادارةوتنظيم البطو ت
وا حتفا ت
 المتابعة الجيدة من الجهة عدم اتاحة المجال امام استقطاب الطÇبالمسؤولة عن تنفيذ Á

المÐوع
الطلبة Ìق¡اح نشاطات
وتحف¡هم
 استقطاب الطÇب وتهيئة تعقيد ا جراءات ا دارية تسهيل وتبسيطالظروف المناسبة لهم لعقد
توف¡ الدعم المادي
ا جراءات امام الطلبة  -عدم 

والف والظروف المناسبة للطلبة النشاطات
توف¡ الدعم المادي
 
والمعنوي وتهيئة
الظروف المناسبة لهم
 تدريب وتاهيل الفرق  -عدم متابعة الجهة المسؤولة المتابعة الجيدة من الجهةالمشاركة بشكل جيد عن رصد البطو ت والمسابقات المسؤولة عن تنفيذ Á
المÐوع
توف¡ الدعم المادي  -عدم تهيئة وتدريب الفرق
توف¡ التدريب للفرق المشاركة
  المشاركة
للفرق المشاركة
وتاهيلها

توف¡ الدعم المادي
 توجيه الدعمالمع  -عدم 
توف¡ الدعم المادي المناسب
 
المناسب
الدائم لهم

شهر

 عدم متابعة الجهة المسؤولة القدرة ع ادارةعن تنفيذ Á
المÐوع
وتنظيم هذه الفرق
 تسهيل مهمة تنقلهم  -عدم القدرة ع استقطابتوف¡ الدعم المادي الفئة المستهدفة
 توف¡ الدعم المادي
والمعنوي للفرق
 -عدم 

مدير دائرة النشاط

الريا


شهر

مدير دائرة النشاط

الريا


شهر

مدير دائرة النشاط

الريا


مدير دائرة النشاط

الريا


ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

شهر

 المتابعة الجيدة من الجهةالمسؤولة عن تنفيذ Á
المÐوع
توف¡ الدعم المادي
 -

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 طلبة محفزينومبادرين
 طلبة ذوي مهاراتتنظيمية وادارية

101

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

يوجد

عا
 و ء وانتماء لدى الطلبة
يوجد

 طلبة محفزينومبادرين
 طلبة ذوي مهاراتتنظيمية وادارية

 فرص للمنافسة عالبطو ت
 فرص للحصول عجوائز
 سمعة مرموقةللجامعة
 طلبة محفزينلمواجهة التحديات
 
 طلبة
مندمج 
البيئة الجامعية
 طلبة ذوي مهاراتذهنية وبدنية

يوجد

يوجد

يوجد
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ﻣﺤﻮر اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻹﻋﻼم
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اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻻﻫﺪاف
استحداث هوية اكاديمية تسويقية للجامعة تتوائم مع رسالتها

هوية موحدة للجامعة تستخدم   جميع المنابر اعمية والتسويقية

استحداث بنك من الصور 
احافية للجامعة ومرافقها

بنك ضخم من الصور 
احافية للجامعة


تحس التغطية اعمية لفعاليات الجامعة محليا واقليميا


ال ¤تقدمها
معة عن الجامعة Á
صورة اعمية Á
وتز انجازاتها اكاديمية والبحثية والخدمات 
للمجتمع



ال ¤تعقد   المدارس الحكومية والخاصة
المشاركة  الفعاليات المختلفة 

صورة ترويجية عن الجامعة لطلبة مدارس الثانوية العامة تسهم   استقطاب الطلبة

المتمين

عقد ايام مفتوحة ) (Open Daysلكليات الجامعة موجهة لطب الثانوية العامة

اداة ترويجية للجامعة لطلبة المدارس
زيادة  اعداد الطلبة الر  
اغب   التحاق   الجامعة


 
و« وتحديث محتوياته بشكل دوري
تطوير موقع الجامعة الك 

 
و« جاذب يسهل الخدمات ويقدم معلومات ذات قيمة تمثل الجامعة بشكل ممتاز
موقع الك 

تحديد اسواق ذات اولوية ستقطاب الطلبة العرب واجانب 
والويج
للجامعة   هذه الدول

ئحة باسواق والدول ذات اولوية العالية ستقطاب طلبة منها للدراسة   الجامعة


المتفوق لتسويق الجامعة محلياً ودولياً
استحداث برنامج منح للطلبة



المتمين محلياً ودولياً
ودو Äيعمل ع Ãاستقطاب الطلبة
وط ¤
برنامج منح 
اداة تسويقية للجامعة

تحديد الجهات الواجب مخاطبتها لعمل برامج دعائية تستقطب الطلبة العرب
واجانب

 
مجا« لبعض مواد الثانوية
و« المفتوح بشكل 
تقديم خدمة التعلم الك 
العامة بهدف تسويق جودة المخرجات التعليمية للجامعة وخدمة المجتمع

اداة ترويجية للجامعة تعرف بامكاناتها

تنشيط كافة وسائل التواصل اجتماعي »
لن¼ اخبار الجامعة والتسويق لها

ون¼ اخبارها 
منتدى حوار ع Ãمنصات التواصل اجتماعي يسهم   تسويق الجامعة »
الكونيا

برامج تسويقية للجامعة ستقطاب طلبة عرب واجانب
مساقات 

والجامعي بشكل عام
الكونية موجهة لطلبة الثانوية العامة

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف
اللجنة التسويقية العليا للجامعة
عمادة شؤون الطلبة ووحدة العقات العامة
وحدة العقات العامة واعم
عمادة شؤون الطلبة ووحدة العقات العامة
عميد كل كلية   الجامعة.
مدير مركز الحاسب
مكتب الطلبة العرب واجانب
عميد شؤون الطلبة
مكتب الطلبة العرب واجانب
وحدة مصادر التعليم 
الكونية المفتوحة
وحدة العقات العامة ومركز الحاسب

2016-2020 



اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ Strategic Pillar Matrix
اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  :Strategic Pillar Name -ﻣﺤﻮر اﻟﺘﺴﻮﻳﻖ واﻻﻋﻼم
ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ Strategic Pillar Reference: STP6 -
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﺪف –General Goal Description

تسويق برامج الجامعة وابراز انشطتها وتعزيز تواجدها وحضورها محليا وعالميا.
اﻻﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:

 .1استحداث هوية اكاديمية تسويقية للجامعة تتوائم مع رسالتها .P6G1-
 .2استحداث بنك من الصور 
احافية للجامعة ومرافقها .P6G2 -

تحس التغطية اعمية لفعاليات الجامعة محليا واقليميا .P6G3 -
.3




ال ¤تعقد  المدارس الحكومية والخاصة .P6G4-
 .4المشاركة   الفعاليات المختلفة 
 .5عقد ايام مفتوحة لكليات الجامعة موجهة لطب الثانوية العامة–.P6G5
 
و« وتحديث محتوياته بشكل دوري–.P6G6
 .6تطوير موقع الجامعة الك 
 .7تحديد اسواق ذات اولوية ستقطاب الطلبة العرب واجانب 
والويج للجامعة   هذه الدول –.P6G7

المتفوق لتسويق الجامعة محليا ودوليا .P6G8-
 .8استحداث برنامج منح للطلبة
 .9تحديد الجهات الواجب مخاطبتها لعمل برامج دعائية تستقتطب الطلبة العرب واجانب–.P6G9

 
مجا« لبعض مقررات الثانوية العامة بهدف تسويق جودة المخرجات التعليمية للجامعة وخدمة المجتمع.P6G10–.
و« المفتوح بشكل 
 .10تقديم خدمة التعلم الك 
 .11تنشيط كافة وسائل التواصل اجتماعي »
لن¼ اخبار الجامعة والتسويق لها–.P6G11
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2016-2020 

)STP6 –Goal (1

Goals Reference: P6G1

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

استحداث هوية اكاديمية تسويقية للجامعة تتوائم
مع رسالتها

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 9اشهر

اللجنة التسويقية العليا للجامعة

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

6

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

هوية موحدة للجامعة تستخدم   جميع
المنابر اعمية والتسويقية


تد« قدرة الجامعة عÃ

استقطاب طلبة للدراسة فيها

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1تصميم شعارات تمثل هوية الجامعة ومستمدة من رسالتها.
 .2استحداث دليل عمة تسويقية »
تن¼ وفقا له جميع ادوات الجامعة التسويقية ،ويشمل النقاط التالية:
Typography, Visual Identity, Color Palette, Letterheads, business, cards and email, signatures, Logo Usage
مؤات اداء 

اساتيجية – P6G1 - Strategic KPIs

P6G1- KPIs Family

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1تصميم شعارات تمثل هوية الجامعة ومستمدة من رسالتها

P6G1 – SKPI 1

 -2استحداث دليل ع مة تسويقية 
تن وفقا له جميع ادوات الجامعة التسويقية

P6G1 – SKPI 2

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح  تصميم الشعارات 
المقحة

النجاح   اعداد الدليل

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

0%

مرة واحدة

100%

0%

 5سنوات
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مؤات اداء التشغيلية – P6G1 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1تصميم شعارات تمثل هوية الجامعة ومستمدة من رسالتها

P6G1 – SKPI 1

 -2استحداث دليل ع مة تسويقية 
تن وفقا له جميع ادوات الجامعة التسويقية

P6G1 – SKPI 2

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار


ال ¤تم تصميمها
عدد الشعارات 

100%

0%

مرة واحدة

عدد الجهات المطبقة ستخدام الدليل

100%

10%

 5سنوات

P6G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ئحة بالشعارات 
المقحة

وضع دليل عمة تسويقية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P6G1 – PR1

P6G1 – PR2

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

اللجنة التسويقية العليا

لجنة فرعية تضم
اخصاء من قسم
التصميم والتواصل
البÍي   الجامعة
منبثقة عن اللجنة
التسويقية العليا

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

 9اشهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 توفر عدة شعارات
مقحة تمثل الجامعة
 اتخاذ القرار اداريباعتماد احد هذه
الشعارات

 عدم اختيار الشعار -التاخر   اعتماد الشعار

 تعاون جميع اطراف نجاح»
الم¼وع

 -شعار موحد للجامعة

موظف  

مهني ذو
كفاءة
توف الموارد »
الب¼ية
 المختصة الزمة نجاز
هذا »
الم¼وع
 انسجام فريق العملباهداف »
الم¼وع
 توفر الدعم اللوجس¤
من قبل ادارة العليا

 تشكيل لجنة ضعيفة فنيا 
تب ¤الدليل
 عدم توفر الرغبة  من قبل الجامعة

الخة الكافية والمعرفة
 توفر Áالزمة لدى للجنة المكلفة

 -دليل عمة تسويقية

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

0

5000
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2016-2020 
)STP6 - Goal (2

Goals Reference: P6G2

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

استحداث بنك من الصور 
احافية للجامعة ومرافقها

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 عمادة شؤون الطلبة -وحدة العقات العامة واعم

Priority

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

اﻻوﻟﻮﻳﺔ

ثثة اشهر

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

6

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

بنك ضخم من الصور 
احافية للجامعة

عدم توفر صور 
احافية للجامعة
ستخدامها غراض تسويقية
واعمية

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1تنظيم مسابقة طبية ع Ãمستوى الجامعة بشكل سنوي مقابل مكافاة مالية.

P6G2- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P6G1 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1تنظيم مسابقة ط بية ع مستوى الجامعة بشكل سنوي مقابل مكافاة مالية P6G2 – SKPI 1

النجاح   تشكيل لجنة فنية لعن عن المسابقة واستقبال الطلبات ووضع اسس
النهائية ختيار الفائزين فيها

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

100%

0%

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي


مؤات اداء التشغيلية – P6G2 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1تنظيم مسابقة ط بية ع مستوى الجامعة بشكل سنوي مقابل مكافاة مالية P6G2 – OKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ


المسجل والفائزين   المسابقة
عدد الطلبة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي
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P6G2 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

استحداث بنك من الصور 
احاقية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P6G2 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

عميد شؤون الطلبة

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

مشاركة اعداد كافية من  -عدم اعن عن المسابقة
ثثة شهور الطلبة   »
الم¼وع
بشكل واضح لجميع الطلبة
 -
توف الشفافية الزمة  -عدم توفر صور عالية الجودة

الفائزين
اختيار

المتسابق

من قبل

المسابقة
 وضوح اسس الفنيةعتماد الصور المنوي
ضمها ا Äالبنك

 وجود رغبة لدى الطلبة للمشاركة  المسابقة
المعني  

الام
 اهتمام منباسس والوقت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 صور فوتوغرافيةعالية الجودة وذات

احافية عالية
للجامعة
 طلبة محفزينللمشاركة   انشطة
الجامعة
عا Äمن
 انتماء الطلبة للجامعة

)STP6 - Goal (3

Goal Reference: P6G3

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ


تحس التغطية اعمية لفعاليات الجامعة محليا
واقليميا

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

وحدة العقات العامة واعم

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1التواصل مع وسائل اعم المحلية وتزويدهم باخبار الجامعة بشكل يومي.
 .2متابعة اخبار ورصدها احصائياً بشكل شهري وسنوي.

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 ٦شهور

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

وتز
معة عن الجامعة Á
صورة اعمية Á
انجازاتها اكاديمية والبحثية والخدمات

ال ¤تقدمها للمجتمع


اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

5000

6

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

ضعف الجامعة اعميا مما يؤثر
ع Ãسمعتها اكاديمية وقدرتها
ع Ãاستقطاب الطلبة
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مؤات اداء 

اساتيجية – P6G3 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

P6G3- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1التواصل مع وسائل اع م المحلية وتزويدهم باخبار P6G3 – SKPI 1
الجامعة بشكل يومي
 -2متابعة اخبار ورصدها احصائياً بشكل شهري وسنوي

P6G3 – SKPI 2

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

النجاح   زيادة عدد اخبار بما نسبتة  10%شهريا   العام اول

100%

20%

يومي




ال» ¤
تن¼ بشكل شهري ومدى التغطية
النجاح  اصدار تقارير شهرية حول انشطة اخبارية  الجامعة 
اعمية لها

100%

0%

شهري

مؤات اداء 

اساتيجية – P6G3 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1التواصل مع وسائل اع م المحلية وتزويدهم باخبار P6G3 – OKPI 1
الجامعة بشكل يومي
 -2متابعة اخبار ورصدها احصائياً بشكل شهري وسنوي

P6G3 – OKPI 2

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار



ال ¤تم التواصل معها
عدد الوكات اعمية والصحف الكونية 

100%

0%

شهري



»
ال ¤غطتها
ال ¤تم ن¼ها بشكل شهري وعدد المواقع 
عدد اخبار 

100%

0%

شهري وسنوي
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P6G3 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

زيادة عدد اخبار بنسبة  ٪١٠شهريا  
العام اول

P6G3 – PR1

اصدار تقارير شهرية بعدد اخبار
المنشورة للجامعة واحصائيات اخبارية

P6G3 – PR2

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

رئيس شعبة اعم

رئيس شعبة اعم

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 6اشهر

شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 بناء عقات قوية معممث Ãوكات اعم

المحلية واجنبية
 تغطية كافة فعالياتالجامعة واخبارها
اعمية بمهنية عالية

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 عدم تفاعل وسائل اعمالمحلية بشكل فعال مع شعبة
اعم   الجامعة
 عدم القدرة ع Ãالتواصل
مه ¤وفعال مع وسائل
بشكل 
اعم المحلية

 وضع خطة عمل فعالة  -عدم قدرة فريق العمل عÃلرصد التغطية اعمية تشكيل آلية واضحة وفعالة لرصد
للجامعة
اخبار المنشورة عن الجامعة
 توفر الموارد »الب¼ية وتقييمها
المؤهلة للقيام باصدار  -غياب المتابعة المستمرة لرصد
التقارير
اخبار من قبل فريق العمل

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 وجود شبكة قوية من العقاتمع وسائل اعم المحÃ
والدو Äشاملة لعم  
الور

 
و« باضافة ا Äاعم
والك 
Ú
المر«



موظف
مؤهل ذوي مهارات
اتصال عالية

 سمعة جيدة للجامعةلدى الجمهور 
ارد«

والعر«
Á

 توفر معلومات مفصلة عن اخبارالجامعة واماكن »ن¼ها
مؤهل ذوي مهارات 


موظف

اعداد التقارير

 تقرير شهري حولالقدرة اعمية

و اي وقت
للجامعة 
من السنة

)STP6 - Goal (4

Goal Reference: P6G4

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ



ال ¤تعقد   المدارس
المشاركة  الفعاليات المختلفة 
الحكومية والخاصة

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 عمادة شؤون الطلبة -وحدة العقات العامة واعم

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 3شهور

 -1مراسلة جميع المدارس الحكومية والخاصة واعمها برغبة الجامعة   المشاركة   ايام الجامعية المنوي عقدها من قبلهم.

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

متوسطة

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

صورة ترويجية عن الجامعة لطلبة مدارس
الثانوية العامة تسهم   استقطاب الطلبة

المتمين

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

0

2000

6

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

استقطاب طلبة
عدم القدرة عÃ
المدارس للتحاق   الجامعة
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مؤات اداء 

اساتيجية – P6G4 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

P6G4- KPIs Family
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ


 -1مراسلة جميع المدارس الحكومية الخاصة واع مها برغبة الجامعة  P6G4 – SKPI 1
المشاركة   ايام الجامعية المنوي عقدها من قبلهم
P6G4 – SKPI 2

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار



ال ¤تنظم اياماً جامعية
النجاح  التواصل مع جميع المدارس الخاصة والحكومية 

100%

0%

سنوي

 -النجاح   تحديد المدارس ذات اولوية

100%

0%

سنوي


مؤات اداء التشغيلية – P6G4 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ


 -1مراسلة جميع المدارس الحكومية الخاصة واع مها برغبة الجامعة  P6G4 – OKPI 1
المشاركة   ايام الجامعية المنوي عقدها من قبلهم
P6G4 – OKPI 2

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

عدد المشاركات   النشاطات المدرسية   كل عام

100%

20%

سنوي


ال ¤حددت للمشاركة
عدد المدارس ذات اولوية 

100%

20%

سنوي

P6G4 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

المشاركة    ١٠نشاطات مدرسية كل
عام ع Ãاقل

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P6G4 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عمادة شؤون الطلبة وحدة العقاتالعامة واعم

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 التواصل الفعال مع  -عدم القدرة ع Ãالتواصلالمدارس كافة
والمتابعة مع المدارس المختلفة
تسويقية
ادوات
 اعداد عدم توفر ادوات تسويقيةللطب
موجهة
للجامعة
فعالة

الموظف
 تدريبواعدادهم لعمليات
التسويق 
والويج
للجامعة بشكل فعال

اﻻﻓﱰاﺿﺎت


موظف قادرين ع Ãتسويق
الجامعة 
والويج لها

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

متمين ر  
 طلبة  اغب 7000
للتحاق   الجامعة
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)STP6 - Goal (5

Goal Reference: P6G5

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

عقد ايام مفتوحة لكليات الجامعة موجهة لطب
الثانوية العامة

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

عمداء الكليات   الجامعة

سنة

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

متوسطة
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Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 اداة ترويجية للجامعة لطلبة المدارس زيادة  اعداد الطلبة الر  اغب   اللتحاق

  الجامعة


المسجل
انخفاض اعداد الطلبة
 الجامعة

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 -1مخاطبة جميع كليات الجامعة لتخصيص يوم مفتوح خل السنة الدراسية المدرسية.

P6G5- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P6G5 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 -1مخاطبة جميع كليات الجامعة لتخصيص يوم مفتوح خ ل السنة
الدراسية المدرسية

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

P6G5 – SKPI 1

النجاح   عقد ايام المفتوحة   موعدها السنوي المحدد

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

0%

سنوي

مؤات اداء 

اساتيجية – P6G5 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

 -1مخاطبة جميع كليات الجامعة لتخصيص يوم مفتوح خ ل السنة
الدراسية المدرسية

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P6G5 – OKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ

مه ¤


واح  ا من قبل كليات الجامعة
ال ¤عقدت بشكل 
عدد ايام المفتوحة 

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي
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P6G5 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

عقد ايام المفتوحة   موعدها

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P6G5 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

عمداء الكليات  
الجامعة

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ


زم ¤من  -عقد ايام مفتوحة غ واضحة
 تحديد جدول يتناسب
سنة دراسية قبل جميع الكليات
الهدف
العامة
مع نتائج الثانوية

 عدم التنسيق ب الكلياتوامتحانات
اردنية
بخصوص مواعيد ايام المفتوحة
اخرى
 عدم القدرة ع Ãجذب طلبة تنظيم متكامل للمهامالمدارس لهذه ايام
بشكل يعكس الصورة
المهنية العالية للكلية
 توفر مواد اعمية خاصةبكل كلية بهدف تعريف
طلبة المدارس Áبامج
الكلية

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

متمين ر  
 وجود معرفة لدى طلبة المدارس   -طلبة  اغب  

المملكة بالجامعة وسمعتها اكاديمية الدراسة   كليات الجامعة
المختلفة
 وضوح هدف اليوم المفتوح
للقائم ع Ãتنفيذة
 صورة »م¼قة عن
 عدم الجدية   »ن¼ صورة جيدةالجامعة
عن الجامعة محليا بشكل موسع

)STP6 - Goal (6

Goal Reference: P6G6

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

 
و« وتحديث محتوياته
تطوير موقع الجامعة الك 
بشكل دوري

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

مدير مركز الحاسوب والمعلومات

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
الداخ Ãلموقع الجامعة وتحديثه من قبل الكليات.
 -1اعادة هيكلة المحتوى


Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

ستة اشهر

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 
و« جاذب يسهل الخدمات
 موقع الك ويقدم معلومات ذات قيمة تمثل الجامعة
بشكل ممتاز

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

13000

6

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

خدمات غ مناسبة تقدم Áع
الموقع تسهم   تراجع القدرة
ع Ãاستقطاب الطلبة وتؤثر سلباً
ع Ãتصنيف الجامعة وسمعتها
العالمية
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مؤات اداء 

اساتيجية – P6G6 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

P6G6- KPIs Family

P6G6 – SKPI 1

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

الداخ لموقع الجامعة وتحديثه من
 .1اعادة هيكلة المحتوى

قبل الكليات
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النجاح   تحديث محتوى مواقع الكليات والوحدات ادارية للجامعة بشكل كامل

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

40%

اﻟﺘﻜﺮار

مستمر

مؤات اداء 

اساتيجية – P6G6 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

الداخ لموقع الجامعة وتحديثه من
 .1اعادة هيكلة المحتوى

قبل الكليات

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

P6G6– OKPI 1


ال ¤تم تحديثها.
عدد المواقع الخاصة بالكليات والوحدات 

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

40%

اﻟﺘﻜﺮار

مستمر

P6G6 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

تحديث محتوى مواقع الكليات
والوحدات ادارية للجامعة بشكل كامل

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P6G6 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عمداء الكليات مدراء الوحداتادارية
 مدير مركز الحاسوبوالمعلومات

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ستة اشهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 تشكيل لجان داخلية  -عدم تجاوب الكلياتتعمل ع Ãتحديث
والوحدات بشكل فعال ومنظم
عÃ
المتوفرة
المعلومات
مع اعادة الهيكلة
الموقع
 اعداد واجهة واضحةومبسطة للموقع من
قبل مركز الحاسب
 تشكيل لجنة عليالمتابعة التطور عÃ
الموقع وتصويبه

اﻻﻓﱰاﺿﺎت


المعني
 وجود فهم لدىبÍورة تحديث المواقع ومدى
اهمية ذلك كاداة ترويجية
للجامعة من حيث تقديم
المعلومات والخدمات لزوار
الموقع

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 اداة فاعلة لتسويقالجامعة 
الكونياً

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

0
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)STP6 - Goal (7

Goal Reference: P6G7

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

اولوية ستقطاب الطلبة العرب
تحديد اسواق ذات
واجانب 
والويج للجامعة   هذه الدول

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

مكتب الطلبة العرب واجانب

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 .1المشاركة   المعارض التالية:
 عرب 48 International Education Fair Malaysia Najah Abu Dhabi Saudi IECHE Edutex BahrainGHEDEX Oman -

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

ستة اشهر

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

ئحة باسواق والدول ذات اولوية العالية
ستقطاب طلبة منها للدراسة   الجامعة

6

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

عدم مواكبة القدرات التسويقية
للجامعات اخرى
انخفاض عدد الطلبة العرب
واجانب   الجامعة



2016-2020 

مؤات اداء 

اساتيجية – P6G7 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

 .1المشاركة   المعارض التالية:
 عرب 48 International Education Fair Malaysia Najah Abu Dhabi Saudi IECHEEdutex Bahrain -

P6G7- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P6G7 – SKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ

 -النجاح   المشاركة   جميع المعارض المحددة وبشكل فعال

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي


مؤات اداء التشغيلية – P6G7 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات

 .1المشاركة   المعارض التالية:
 عرب 48 International Education Fair Malaysia Najah Abu Dhabi Saudi IECHEEdutex Bahrain -

117

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P6G7 – OKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ

 -عدد المشاركات   المعارض المحددة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

مستمر
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P6G7 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

المشاركة   المعارض المعنية بويج
الجامعة

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P6G7 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

اللجنة التسويقية العليا

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 تحديد المعارضالناجحة وذات التنظيم
العا   Äاسواق

ثثة شهور المحددة
توف وسائل اعمية
 وتسويقة متطورة
لعرضها   المؤتمرات
لتسويق الجامعة

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 عدم القدرة ع Ãتسويقالجامعة بشكل فعال   هذه
المعارض بسبب ضعف ادوات
التسويقية



مؤهل قادرين
موظف
 وجودع Ãتمثيل الجامعة بشكل ممتاز
  المعارض

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 طلبة عرب واجانبباعداد مناسبة
ما Äللجامعة
 -دخل 

)STP6 - Goal (8

Goal Reference: P6G8

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ


المتفوق لتسويق الجامعة
استحداث برنامج منح للطلبة
محلياً ودولياً

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

عميد شؤون الطلبة

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

سنة

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

متوسطة


اردني واجانب واعن عنه   وسائل اعم المختلفة باضافة ا Äوسائل التواصل اجتماعي.
 .1استحداث برنامج منح للطلبة

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

30000

6

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ


وط ¤
 برنامج منح ودو Äيعمل ع Ãاستقطاب ضعف القدرة التسويقية للجامعة

المتمين محلياً ودولياً
الطلبة
 -اداة تسويقية للجامعة



2016-2020 

مؤات اداء 

اساتيجية – P6G8 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات


اردني ±واجانب واع ن عنه  
 .1استحداث برنامج منح للطلبة
وسائل اع م المختلفة باضافة ا µوسائل التواصل اجتماعي

P6G8- KPIs Family
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

P6G8 – SKPI 1

النجاح  اعداد تقرير  
النامج
يب امكانية وفائدة استحداث Á


100%

P6G8 – SKPI 2
P6G8 – SKPI 3

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

مرة واحدة



النامج
النجاح  وضع تعليمات قبول  Á

100%

0%

مرة واحدة


النامج
النجاح  اعن عن Á

100%

0%

سنوي


مؤات اداء التشغيلية – P6G8 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات


اردني ±واجانب واع ن عنه  
 .1استحداث برنامج منح للطلبة
وسائل اع م المختلفة باضافة ا µوسائل التواصل اجتماعي

119

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

P6G8– OKPI 1

ح Íالكلفة المالية Áلنامج المنح

100%

0%

مرة واحدة

P6G8– OKPI 2

الموافقة ع Ãالتعليمات من قبل مجلس العمداء

100%

0%

مرة واحدة

P6G8– OKPI 3


النامج
ال ¤تم اعن فيها عن Á
عدد المواقع 

100%

0%

سنوي
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P6G8 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ


اردني
استحداث برنامج منح للطلبة
واجانب

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P6G8 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

عميد شؤون الطلبة

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 اجراء دراسة للتكلفةثثة شهور المالية الفعلية
ستحداث »
الم¼وع
وتحديد عدد المقاعد
الممكن تقديمها عÃ
شكل منح
 تحديد التخصصاتذات اولوية لتقديم
المنح Áعها
 القدرة ع Ãتسويقالنامج بشكل فعال
Á

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 التكلفة المالية العاليةالنامج
ستحداث Á
 الحواجز القانونية والموافقاتالنامج
الزمة نشاء هذا Á
 عدم القدرة ع Ãتسويقالنامج
Á

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 برنامج منح  متم يعمل عÃ

المتمين
استقطاب الطلبة

ويعمل ع Ãرفع سمعة الجامعة
محلياً وعالمياً
النامج والعمل
بطبيعة
 المامÁ
بجدية

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 طلبة  متمين
 سمعة عالميةللجامعة
 موقع  متم  
التصنيفات العالمية
للجامعات

)STP6 - Goal (9

Goal Reference: P6G9

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

تحديد الجهات الواجب مخاطبتها لعمل برامج دعائية
تستقطب الطلبة العرب واجانب

مكتب الطلبة العرب واجانب

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 .1تحديد اهم الجهات المعنية   استقطاب الطلبة العرب واجانب وتوقيع اتفاقيات تعاون معها.

ثثة شهور

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

برامج تسويقية للجامعة ستقطاب طلبة
عرب واجانب

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

0

3

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

الطلبة العرب و
انخفاض اعداد

المسجل   الجامعة
اجانب



2016-2020 

:مؤ اداء 

اساتي – P6G9 - Strategic KPIs
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P6G9- KPIs Family

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1تحديد اهم الجهات المعنية   استقطاب الطلبة العرب واجانب
وتوقيع اتفاقيات تعاون معها

P6G9 – SKPI 1

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

النجاح   تحديد الجهات المعنية   استقطاب الطلبة العرب واجانب

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

30%

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي

:ﻣﺆﺷﺮ اﻻداء اﻟﺘﺸﻐﻴﻠﻲ – P6G9 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1تحديد اهم الجهات المعنية   استقطاب الطلبة العرب واجانب
وتوقيع اتفاقيات تعاون معها

P6G9– OKPI 1

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

عدد اتفاقيات الموقعة مع الجهات المعنية   استقطاب الطلبة العرب واجانب

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

30%

سنوي

P6G9 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

تحديد اهم الجهات المعنية  
استقطاب الطلبة العرب واجانب

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P6G9– PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

مكتب الطلبة العرب
واجانب

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 تحديد الجهاتالقادرة  -التعاقد مع مكاتب تفتقد

ثثة شهور
ع Ãاستقطاب الطلبة  للمهنية وذات هدف ربحي فقط
اسواق المحددة
 احتكار المكاتب لقدرة الجامعةالتواصل
 القدرة عÃع Ãاستقطاب الطلبة
واتفاق لخدمة اهداف
الجامعة

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 تسويق الجامعة واستقطابالطلبة بشكل فعال Áع مكاتب
خدمة الطلبة   اسواق ذات
اولوية

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 اعداد مناسبة منالطلبة العرب واجانب
ما Äللجامعة
 دخل الدوÄ
نامج
ال
Áع Á


اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

0
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3

)STP6 - Goal (10

Goal Reference: P6G10

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف


 
مجا«
و« المفتوح بشكل 
تقديم خدمة التعلم الك 
لبعض مواد الثانوية العامة بهدف تسويق جودة
المخرجات التعليمية للجامعة وخدمة المجتمع

وحدة مصادر التعليم 
الكونية المفتوحة

سنة

Priority

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻻوﻟﻮﻳﺔ

متوسطة

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 مساقات الكونية موجهة لطلبة الثانوية

والجامعي بشكل عام
العامة
 -اداة ترويجية للجامعة تعرف بامكاناتها

عدم قدرة الجامعة ع Ãمواكبة
وسائل التعلم 
الكونية الحديثة
العالمية

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 
و« باضافة ا Äمساقات 


مختص   هذا المجال.
الكونية لطلبة الثانوية العامة من قبل
 .1تطوير مساقات الكونية مجانية Áع منصة ادراك للتعليم الك 

مؤات اداء 

اساتيجية – P6G10 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات


و·
 .1تطوير مساقات الك̧¹ونية مجانية ¼ع ¹منصة ادراك للتعليم الك̧ ¹

مختص±
باضافة ا µمساقات الك̧¹ونية لطلبة الثانوية العامة من قبل
  هذا المجال

P6G10- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P6G10 – SKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ

 النجاح  تطوير واستحداث مساقات الكونية تعرض غ المنصة الخاصة بذلك

او بالتعاون مع مؤسسة ادراك

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

30%

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي


مؤات اداء التشغيلية – P6G10 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات


و·
 .1تطوير مساقات الك̧¹ونية مجانية ¼ع ¹منصة ادراك للتعليم الك̧ ¹

مختص±
باضافة ا µمساقات الك̧¹ونية لطلبة الثانوية العامة من قبل
  هذا المجال

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P6G10– OKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ

 عدد المساقات الكونية المستحدثة سنويا والمعروضة Áع المنصة الخاصة
بذلك او بالتعاون مع مؤسسة ادراك

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

30%

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي



2016-2020 
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P6G10 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

استحداث مساقات 
الكونية وعرضها
Áع منصة خاصة بالجامعة او بالتعاون
مع مؤسسة ادراك

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P6G10– PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

مدير وحدة مصادر
التعليم 
الكونية
المفتوحة

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 تدريب اعضاء هيئةالتدريس ع Ãاساليب
استحداث المساقات

الكونية المفتوحة
والخة
القدرة
توفر
Á
الفنية ستحداث هذه
المساقات
 اختيار المساقات ذاتالجاذبية للطلبة
وغ
والمجتمع
المح Ã

المتوفرة حاليا Áع اي
من المنصات

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 عدم القدرة ع Ãالتواصل مع
المعني لرسم صورة واضحة
حول كيفية تقديم المساقات وما
هو الجديد فيها

 كوادر قادرة ع Ãاستحداثالمساقات 
الكونية
»
 صياغة للمساقات تي عملية
الويج للجامعة

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 اداة تسويقية للجامعةتسهم   تعريف
الجهات المستهدفة
بمستوى الجامعة

)STP6 - Goal (11

Goal Reference: P6G11

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

تنشيط كافة وسائل التواصل اجتماعي »
لن¼ اخبار
الجامعة والتسويق لها

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 وحدة العقات العامة واعم -مركز الحاسوب والمعلومات

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

ستة اشهر

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

 
 .1تخصيص شعبة متخصصة لمتابعة انشاء حسابات 
الكونية ع Ãجميع مواقع التواصل اجتماعي  
و« .
بمانية سنوية للتسويق الك 

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

منتدى حوار ع Ãمنصات التواصل اجتماعي
يسهم   تسويق الجامعة »
ون¼ اخبارها

الكونياً

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

15000

6

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

ضعف تسويق الجامعة بشكل عام
نتيجة اعتماد ع Ãوسائل التواصل
اجتماعي للتسويق
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مؤات اداء 

اساتيجية – P6G11 - Strategic KPIs

P6G11- KPIs Family

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1تخصيص شعبة متخصصة لمتابعة انشاء حسابات الك̧¹ونية ع
جميع مواقع التواصل اجتماعي وتخصيص  
م¹انية سنوية للتسويق

و· المدعوم
الك̧ ¹

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

P6G11 – SKPI 1


 
و«
النجاح  انشاء شعبة للتسويق الك 

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

مرة واحدة


مؤات اداء التشغيلية – P6G11 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1تخصيص شعبة متخصصة لمتابعة انشاء حسابات الك̧¹ونية ع
جميع مواقع التواصل اجتماعي وتخصيص  
م¹انية سنوية للتسويق

و· المدعوم
الك̧ ¹

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

P6G11– OKPI 1

 
 
و«
عدد

العامل  شعبة التسويق الك 

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

مرة واحدة

P6G11 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

انشاء شعبة متخصصة بوسائل
التواصل اجتماعي

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P6G11– PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 رئيس الجامعة -لجنة التطوير اداري

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ستة اشهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 اعداد خطة مفصلة وخطة عملستخدام وسائل التواصل اجتماعي
بكفاءة

الموظف ع Ãالطرق الحديثة
 تدريبوالفعالة   استخدام وسائل التواصل
اجتماعي
 تخصيص  مانية سنوية لدعم تسويق
بعض اخبار وانجازات وترويجها لدى
الجهات المستهدفة

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 عدم توفر كادر مدرب عدم توفر مصادر ماليةلتمويل »
الم¼وع
 عدم متابعة كفاءة »ن¼اخبار ومتابعتها

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 اعتماد وسائل التواصل  -اداة ترويجية للجامعة 5000اجتماعي كاداة رئيسية   -سمعة مرموقة
دعم الجهود التسويقية للجامعة
للجامعة



2016-2020

STRATEGIC PLAN

ﻣﺤﻮر اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
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اﻷﻫﺪاف

2016-2020 

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

تعزيز التواصل  
ب الجامعة والقطاعات الصناعية

خطط وبرامج فاعله لربط الجامعه مع القطاع الصناعي

دائرة الربط مع الصناعة

العمل ع  
وااك 
تحس مخرجات التدريب الهند 
الكات والمصانع  

متابعة ومناقشة تقارير التدريب

برامج تدريب مطوره من حيث المدة والمحتوى والتتقييم

مجلس العمداء ومجالس الكليات



ال تقدم
العمل ع توجيه موع التخرج نحو افكار العملية التطبيقية 
حلو لمشاكل الصناعة


الخريج ل£لتحاق بسوق العمل
مشاريع تخرج تقدم حلو لمشاكل الصناعة وتأهيل

اقسام اكاديمية

تطوير اساليب التدريس وتعزيز المهارات 
اساسية بما يخدم قطاع الصناعة


مدرس ذوي كفاءة ومهارات تخدم القطاع الصناعي

عمداء الكليات ومركز التطوير اكاديمي وضمان الجودة

تطوير الخطط الدراسيه نحو ال  
ك ع الجوانب التطبيقيه واحتياجات سوق
العمل

خطط دراسية توازن  
العم
ب الجانب النظري والجانب


مجلس العمداء والكليات واقسام

إيجاد حلول تكنولوجية إبداعية لمشك£ت القطاع الصناعي

حلول تكنولوجية ابداعية تعالج مشاكل القطاع الصناعي

مركز  
التم والمركز استشاري

توجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات القطاع الصناعي

ابحاث علمية تطبيقية تعالج مشاكل القطاع الصناعي

عمادة البحث العلمي


وتحفهم للعمل ع ابحاث
العمل ع رفع اداء طلبة الدراسات العليا
تطبيقية

توازن  
والعم لدى طلبة الدراسات العليا
ب الجانب النظري

ماجست تطبيقية تقدم حلو لمشاكل المجتمع
رسائل


عميد الدراسات العليا



2016-2020 

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ Strategic Pillar Matrix
اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  :Strategic Pillar Name -ﻣﺤﻮر اﻟﺮﺑﻂ ﻣﻊ اﻟﺼﻨﺎﻋﺔ
ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ Strategic Pillar Reference: STP7 -
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﺪف –General Goal Description


تقليص الفجوة  
القطاع العام والخاص.
ب مخرجات الجامعة ومتطلبات واحتياجات الصناعة وبناء جسور التواصل امثل مع
اﻻﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:

 .1تعزيز التواصل  
ب الجامعة والقطاعات الصناعية –.P7G1




تحس مخرجات التدريب
 .2العمل ع
الهند وااك الكات والمصانع  متابعة ومناقشة تقارير التدريب– .P7G2



ال تقدم حلو لمشاكل الصناعة –.P7G3
 .3العمل ع توجيه موع التخرج نحو افكار العملية التطبيقية 
 .4تطوير اساليب التدريس وتعزيز المهارات اساسية بما يخدم قطاع الصناعة –.P7G4
 .5تطوير الخطه الدراسيه نحو 
ال  
ك ع الجوانب التطبيقيه واحتياجات سوق العمل –.P7G5
 .6ايجاد حلول تكنولوجية ابداعية لمشك£ت القطاع الصناعي– .P7G6
 .7توجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات القطاع الصناعي –.P7G7

وتحفهم للعمل ع ابحاث تطبيقية –.P7G8
 .8العمل ع رفع اداء طلبة الدراسات العليا
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2016-2020 

)STP7 –Goal (1

Goals Reference: G1

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

تعزيز التواصل  
ب الجامعة والقطاعات الصناعية

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

دائرة الربط مع الصناعة

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 6شهور

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

7

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

خطط وبرامج فاعله لربط الجامعه مع
القطاع الصناعي

ضعف ارتباط مع القطاع
والتاث سلباً ع
الصناعي

مستوى البحث العلمي وكفاءة

الخريج

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1وضع برامج تواصل مع القطاعات الصناعية.
 .2وضع خطة تسويق شامله لتعريف القطاع الصناعي بامكانيات الجامعة .
 .3تعزيز الثقة  
ب الجامعة والقطاع الصناعي .

الباحث بالقطاع الصناعي.
 .4تعريف

P7G1- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P7G1 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P7G1 – SKPI 1
 .1وضع برامج تواصل مع القطاعات الصناعية

P7G1 – SKPI 2
P7G1 – SKPI 3
P7G1 – SKPI 4
P7G1 – SKPI 5

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح   ااك القطاع الصناعي   مجالس الكليات
النجاح   ااك القطاع الصناعي   تدريس المواد ذات الطبيعة التطبيقية
النجاح   دراسة امكانية انشاء مكاتب ارتباط للجامعة   المدن الصناعية 
الكى
والكات Ê

 
و Ìلدائرة الربط مع الصناعة يتضمن اع£نات وقصص نجاح
النجاح  انشاء موقع الك 

النجاح   بناء قاعدة بيانات
للباحث   التخصصات المختلفة وتزويد القطاع الصناعي بها

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

80%

سنوي

100%

0%

فص


100%

0%

مرة واحده

100%

0%

مرة واحده

100%

0%

مرة واحده



2016-2020 

اﻻﺟﺮاءات

 .1وضع برامج تواصل مع القطاعات الصناعية
 .2وضع خطة تسويق شامله لتعريف القطاع الصناعي
بامكانات الجامعة

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P7G1 – SKPI 6
P7G1 – SKPI 7
P7G1 – SKPI 8
P7G1 – SKPI 9
P7G1 – SKPI 10

 .3تعزيز الثقة ب الجامعة والقطاع الصناعي

P7G1 – SKPI 11
P7G1 – SKPI 12
P7G1 – SKPI 13

الباحث بالقطاع الصناعي
 .4تعريف


P7G1 – SKPI 14

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح  تفعيل دور المراكز العلمية وزيادة التواصل بينها  
وب العمادات المعنية وقطاع الصناعة



النجاح   ااك القطاع الصناعي  مناقشة رسائل الدراسات العليا الجامعية
النجاح   عمل دراسة داخل الجامعة لمعرفة القدرات الفنية ل£قسام اكاديمية المختلفة
النجاح   عمل ندوات وورش لتعريف القطاع الصناعي بامكانات الجامعة
النجاح   عمل مواد دعائية توزع ع القطاع الصناعي
المخي
النجاح   تخفيض اسعار التحليل
Ê
النجاح   تقديم استشارات ودراسات مجانيه
النجاح   تعريف القطاع الصناعي باهمية البحث والتطوير
الباحث  الجامعة بالفرص الصناعية  

تا Ìللجامعة من الخارج
النجاح   اع£م
ال 
 


اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

30%

مستمر

30%

0%

فص


100%

0%

سنوي

100%

10%

سنوي

100%

10%

سنوي

20%

0%

مرة واحده

20%

0%

سنوي

100%

20%

سنوي

100%

90%

مستمر


مؤات اداء التشغيلية – P7G1 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 .1وضع برامج تواصل مع القطاعات الصناعية

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

ممث القطاع الصناعي   مجالس الكليات اكاديمية
 P7G1 – OKPI 1عدد 

ال شارك القطاع الصناعي   تدريسها
 P7G1 – OKPI 2عدد المواد 
 P7G1 – OKPI 3عدد مكاتب ارتباط
 
و Ìلدائرة الربط مع الصناعة
 P7G1 – OKPI 4عدد الزوار للموقع الك 


 P7G1 – OKPI 5عدد الجهات من القطاع الصناعي المزودة بقاعدة بيانات
للباحث   التخصصات المختلفة

ال تمت لتفعيل دور المراكز العلمية بالتواصل مع الصناعة
 P7G1 – OKPI 6عدد اللقاءات 
 P7G1 – OKPI 7عدد 
الماجست
اشاكات القطاع الصناعي   مناقشة رسائل


اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

80%

سنوي

30%

0%

فص


100%

0%

مرة واحده

100%

0%

مرة واحده

100%

0%

سنوي

100%

30%

سنوي

100%

0%

سنوي
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مؤات اداء التشغيلية – P7G1 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1وضع خطة تسويق شامله لتعريف القطاع الصناعي
بامكانيات الجامعة

 .2تعزيز الثقة ب الجامعة والقطاع الصناعي

الباحث بالقطاع الصناعي
 .3تعريف


اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﺘﻜﺮار

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس


ال انجزت باجهزة والفحوصات المتوفرة   كل قسم اكاديمي
 P7G1 – OKPI 8عدد القوائم 
عدد الندوات والورش بما  يقل عن مرة واحدة سنوياً لكل قسم اكاديمي لتعريف القطاع الصناعي
 P7G1 – OKPI 9بامكانيات الجامعة

ال وزعت ع القطاع الصناعي بما  يقل عن مرة واحدة سنوياً
 P7G1 – OKPI 10عدد Ê
الوشورات والمواد الدعائية 

100%

0%

تحديث سنوي

100%

10%

سنوي

100%

10%

سنوي

المخي بشكل منافس للسوق مقارنة بما كانت عليه
 P7G1 – OKPI 11نسبة تخفيض اسعار التحليل
Ê

20%

0%

مرة واحده

 P7G1 – OKPI 12عدد استشارات المجانية المنجزة للدخول ا Ôالصناعة

ال تم تعريفها باهمية البحث والتطوير
 P7G1 – OKPI 13عدد الجهات من القطاع الصناعي 

الباحث المستفيدين من الفرص الصناعية
 P7G1 – OKPI 14عدد

20%

0%

سنوي

10%

1%

سنوي

100%

10%

سنوي

P7G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ااك القطاع الصناعي   مجالس
الكليات

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P7G1 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

عمداء الكليات
اكاديمية

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 الام الكليات

 3شهور

 عدم  الام الكليات
 تعاون القطاع الصناعي ضعف التعاون من قبل القطاع
الممثل عنه
بتوف

 -المشاركه الفاعله من قبل الصناعي

 3شهور

 اختيار مواد ذاتطبيعه  -عدم توفر الكفاءات   القطاع
تطبيقيه ولها ع£قه 
ه
مبا
الصناعي
مع الصناعه
 ضعف التعاون من قبل القطاع وجود كفاءات   القطاعالصناعي لتدريس المواد الصناعي
 عدم وجود تعليمات واضحه   وجود اليه واضحهالجامعه بهذا الخصوص
ل£ختيار والتقييم

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 وجود  ممثل من القطاع
الخه
الصناعي من ذوي Ê

 مشوره و تغذيهراجعه فاعلة من قبل
القطاع الصناعى
بخصوص قرارت
مجالس الكليات

 وجود  ممثل من القطاع
الخه
الصناعي من ذوي Ê
 -وجود تعليمات داخليه

 معلومات تطبيقيهمن ذوي اختصاص
  الصناعه للطلبة
 خريج قادر عالتعامل مع الواقع
الصناعي


الممثل عن الصناعة

ااك القطاع الصناعي   تدريس المواد
ذات الطبيعة التطبيقية

P7G1 – PR2

رؤساء اقسام
اكاديمية

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

20,000
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P7G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

دراسة امكانية انشاء مكاتب ارتباط
للجامعة   المدن الصناعية 
والكات
الكى
Ê
 
و Ìلدائرة الربط مع
انشاء موقع الك 
الصناعة يتضمن اع£نات وقصص نجاح


للباحث  
عمل قاعدة بيانات
التخصصات المختلفة وتزويد القطاع
الصناعي بها
تفعيل دور المراكز العلمية وزيادة
التواصل بينها  
وب العمادات المعنية
وقطاع الصناعة

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P7G1 – PR3

P7G1 – PR4

P7G1 – PR5

P7G1 – PR6

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

دائرة الربط مع الصناعه

 دائرة الربط مع الصناعه مركز الحاسوبوالمعلومات

 دائرة الربط مع الصناعه مركز الحاسوبوالمعلومات
 رؤساء اقساماكاديمية
 عمداء الكليات -مدراء المراكز العلمية

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع


سنت

 6شهور

 6شهور

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

توف الدعم المادي
 واداري من قبل
الجامعه
 موافقة وتعاون اداراتالمدن الصناعيه

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 ضعف التعاون من قبل اداراتالمدن الصناعيه

 وجود معلومات كافية  -ضعف   التصميم والفاعليهعن قدرات الجامعه من  -ضعف المحتوى للموقع
اجل نها
 التحديث الدوريللموقع
 اشهار الموقع  القطاع الصناعي
 وجود معلومات كافيةودقيقه عن اهتمامات
البحثيه التطبيقيه
عضاء الهيئة
التدريسيه
 تعاون المراكز العلميةوالعمادات اكاديمية
 توثيق الية التعاونوماستها

 ضعف التعاون من قبل
الباحث

 ضعف التعاون من قبل مدراءالمراكز العلمية والعمادات
اكاديمية

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 وجود كادر مدرب دارة مكاتبارتباط

 توفر الكفاءه والوقت لتصميمالموقع
 وجود معلومات قيمه للن

 اهتمام ادارات المختلفة  الجامعة

الباحث   الجامعة
 -تعاون

 حرص المراكز ع تكامل ادوار تعاون الكليات اكاديمية -تجاوب الصناعة

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 حضور فاعلللجامعه داخل المدن
الصناعيه واط£ع

المبا ع فرص
التعاون
 اداة تواصل دائمهوسهله تمكن القطاع
الصناعي من الوصول
للمعلومه   اي وقت

وتحفهم ع
التواصل مع الجامعه

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

40,000

2,000

 قاعدة بيانات تمكن
الصناعي من
التواصل مع اصحاب
الخة   المجات
Ê
المختلفه

 يوجد

 خطه تعاون تكامليه
ب المراكز
والعمادات تنعكس
ع مستوى التعاون
الخارجي مع الصناعه

 يوجد
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P7G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

ااك القطاع الصناعي   مناقشة رسائل
الدراسات العليا الجامعية

P7G1 – PR7

 عميد الدراسات العليارؤساء اقساماكاديمية

عمل دراسة داخل الجامعة لمعرفة
القدرات الفنية ل£قسام المختلفة

P7G1 – PR8

 دائرة الربط مع الصناعة رؤساء اقساماكاديمية

عمل ندوات وورش لتعريف القطاع
الصناعي بامكانيات الجامعة

P7G1 – PR9

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 وجود معلومات اتصال  -عدم توفر الكفاءات ومعلوماتلدى العمادات
واقسام اتصال

اكاديمية عن Ê
الخاء   -ضعف الجانب التطبيقي الذي
القطاع الصناعي
يهم القطاع الصناعي

 تعاون الصناعه -اهتمام الجامعة

 مشوره وتغذيهراجعة تطبيقية من

الصناعي ع
قبل
موضوع الرسالة

 تصميم الدراسة بطريقه سهلهوواضحه

الباحث 
وم  
 تعاون
المختات  اجراء الدراسة
Ê

 قاعدة بيانات تمكن
الصناعي من معرفة
القدرات الفنيه
المتوفرة لدى
الجامعه

 4شهور


زم
 وجود جدول واضح وملزم ل£قسام
لعمل الندوات
 اشهار الندوات بشكلمناسب   القطاع الصناعي

 عدم  الام اقسام اكاديمية
 ضعف الحضور من قبل
الصناعي

 وجود امكانية لدى اقسام
الصناعي
لجذب

 اداة تواصل مبا

ب الجامعه والقطاع
الصناعي وتعريف

الصناعي بامكانيات
الجامعه

 4شهور

 توفر الدعم المادي منقبل الجامعه
 مواد دعائيه مناسبه منحيث التصميم والمضمون

 ارتفاع التكلفه -ضعف التصميم او المحتوى

 -اهتمام اداره

 مواد دعائيه جاذبة
للصناعي للتواصل
مع الجامعة

 زيادة عدد التحاليل بسببتخفيض التكلفة باسعار منافسة

ما Ôمن
 مردود القطاع الصناعي لقاء
الخدمات التحليلية
مختات
المقدمة من Ê
الجامعه

 6شهور

 رغبة وتعاون القطاعالصناعي   المشاركه

عمل مواد دعائية توزع ع القطاع
الصناعي

P7G1 – PR10

المخي
تخفيض اسعار التحليل
Ê

P7G1 – PR11

 6شهور

رؤساء اقسام اكاديمية

دائرة الربط مع الصناعه

 عمداء الكليات رؤساء اقساماكاديمية
 -مدراء المراكز

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 4شهور

 ضعف التعاون من قبل وجود معلومات كافية
الباحث 
المختات
وم  
ودقيقه عن اجهزة البحثيه
Ê

المتوفره   الجامعه

 ضعف الموارد المالية تخفيض اسعار التحليل  -ضعف منافسة المختات Ê
بنسبه جاذبة للقطاع

السوق
الصناعي
 -اشهار التخفيضات

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

2,000

5,000

10,000

 يوجد
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P7G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

تقديم استشارات ودراسات مجانية

تعريف القطاع الصناعي باهمية البحث
والتطوير


الباحث   الجامعة عن الفرص
اع£م
 
تا Ìللجامعة من الخارج
ال 


رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P7G1 – PR12

P7G1 – PR13

P7G1 – PR14

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

رؤساء اقسام اكاديمية

 عمادة البحث العلمي -المراكز العلمية

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

 6اشهر

شهر
دائرة الربط مع الصناعه

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 توفر الرغبه والتعاون
الباحث
من قبل
 وجود تعليمات لهذاالغرض

 ضعف التعاون من قبل
الباحث

 وجود كفاءات قادرة ع تقديماستشارات
 اجراء دراسات مجانيه لفتحالمستقب
الباب امام التعاون


 ثقة عالية  ب
الجامعه والقطاع
الصناعي

 القدره ع اقناع
الصناعي باهمية
البحث والتطوير
 وجود تجارب نجاححقيقيه
توف الدعم المادي
 واداري من قبل
الجامعه

 ضعف استجابه من قبل
الكات

 عدم وجود مانيه كافيه لدعمالبحث العلمي   
الكات

 وجود كفاءات   الجامعه قادرهع تسويق اهمية البحث العلمي
 -تعاون القطاع الصناعي

عا Ôع
 اقبال المشاريع البحثيه
الخاصة بالصناعه
 حضور للبحثوالتطوير   
المانيه

السنويه 
للكات

 تواصل مستمر مع الصناعةقتناص الفرص المتاحة
 حرص الصناعة ع التعاون معالجامعة

 باحث من الجامعه

ملم بالفرص
الجديده ومصادر
التمويل

 وجود تواصل دائم مع
الباحث بفرص
 ضعف اهتمامالقطاع الصناعي
الصناعة
الداعمه
والجهات
 ضعف جاذبية الفرص  تاÌ
 المشاركه   الورشال 

والمؤتمرات ل£ط£ع ع من الصناعة
الفرص الجديدة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

5,000

 يوجد
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)STP7 –Goal (2

Goals Reference: G2

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

العمل ع  
الهند
مخرجات التدريب
تحس


وااك 

الكات والمصانع  متابعة ومناقشة
تقارير التدريب

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 مجلس العمداء -مجالس الكليات اكاديمية

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

سنه

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

متوسطه

7

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

برامج تدريب مطوره من حيث المدة والمحتوى والتقييم

برامج تدريب ضعيفه او صوريه
وغ مفيدة للطلبه


اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 .1زيادة 
الفة الزمنية للتدريب.
 .2وضع سياسه جديه عتماد 
الكات المؤهلة للتدريب.
 .3العمل ع زيادة ااف الجامعة الفع من خ£ل التنسيق  
ب 
ونظه الصناعي.
المف الجامعي 



ال تدري فيها الطالب.
 .4مناقشة تقارير التدريب اسوه بتقارير مشاريع التخرج من قبل لجنه يكون احد اعضائها من المصنع او الكة 

مؤات اداء 

اساتيجية – P7G2 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

 .1زيادة 
الفة الزمنية للتدريب
 .2وضع سياسه جديه عتماد 
الكات المؤهلة للتدريب
الفع¡ من خل التنسيق ب
 .3العمل ع¡ زيادة ا£اف الجامعة


ونظه الصناعي
المف الجامعي 
 .4مناقشة تقارير التدريب اسوه بتقارير مشاريع التخرج من قبل لجنه


ال¬ تدريب فيها الطالب
يكون اجد اعضائها من المصنع او الكة 

P7G2- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح   وضع تعليمات لزيادة فة التدريب

معاي واضحة عتماد 
الكات المؤهلة للتدريب
النجاح  وضع 

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

0%

مره واحده

100%

80%

مره واحده

P7G2 – SKPI 3

النجاح   وضع تعليمات بعدد زيارات موقع التدريب واجتماع مع 
المف

100%

50%

مره واحده

P7G2 – SKPI 4



تق Üبمناقشة تقرير التدريب من لجنه 
مشكه من الجامعة والصناعة
النجاح  وضع تعليمات 

100%

0%

فص


P7G2 – SKPI 1
P7G2 – SKPI 2
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P7G2- KPIs Family

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1زيادة 
الفة الزمنية للتدريب

P7G2 – OKPI 1

 .2وضع سياسه جديه عتماد 
الكات المؤهلة للتدريب
الفع¡ من خل التنسيق ب
 .3العمل ع¡ زيادة ا£اف الجامعة


ونظه الصناعي
المف الجامعي 
 .4مناقشة تقرير التدريب اسوه بتقارير مشاريع التخرج من قبل لجنه


ال¬ تدرب فيها الطالب
يكون اجد اعضائها من المصنع او الكة 

P7G2 – OKPI 2
P7G2 – OKPI 3
P7G2 – OKPI 4

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

نسبة انجاز   برمجة فة التدريب لتكون ع مدى  9-6اشهر مجمعة او مفرقة مقارنة بما
كانت عليه


ال حصلت ع اعتماد من مجالس اقسام اكاديمية
عدد الكات المؤهلة للتدريب 
الم  
عدد الزيارات لمواقع التدريب واجتماعات مع 
ف   الشهر

100%

0%

سنوي

100%

80%

فص


100%

50%

فص


عدد مشاركات القطاع الصناعي بمناقشة تقرير التدريب

100%

0%

فص


P7G2 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اقرار تعليمات بزيادة فة التدريب

معاي عتماد 
الكات المؤهلة
وضع 
للتدريب
اقرار تعليمات بعدد زيارات موقع
التدريب واجتماع مع 
المف

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P7G2 – PR1

P7G2 – PR2

P7G2– PR3

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

مجلس العمداء

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 3شهور

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 دعم ادارة الجامعه عدم اقرار التعليماتلتاث
 دراسه وافية س الخطه
ع
سلبا
التاث



زيادة فة التدريب ع الدراسيه
س الخطه الدراسيه


مجلس الكلية

 3شهور

 وجود معلومات كافيهلدراسة ملف 
الكه
معاي موحده
 اعتماد عتماد 
الكات

مجلس الكلية

 3شهور

 القيام بالزياراتالميدانيه المتكررة من
قبل 
مف التدريب

 عدم وضوح او شموليةالمعاي

 اعتماد كات غ مناسبه عدم التواصل من قبل المف
مع 
الكات

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 زيادة فة التدريب بحيث س الخطه الدراسيه
تؤثر ع 
 -متابعة اداره

عا Ôمن
 مستوى المهارات العملية 
ال

يكتسبها الطالب اثناء
التدريب

 التعاون من قبل اقساماكاديمية

 مواقع تدريبمناسبه تعود بالنفع
ع الطالب المتدرب

 دعم ادارة الجامعة -التعاون من قبل الصناعه

 اداة تواصل دائم
ب 
مف التدريب

والكات للوقوف
ع واقع ط£ب
التدريب

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

 يوجد

 يوجد
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P7G2 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ


تق Üبمناقشة تقرير
اقرار تعليمات 
التدريب من لجنه 
مشكه تضم  
ممثل
من الجامعة والصناعة

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P7G2 – PR4

مجلس الكلية

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 3شهور

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 تعاون القطاعالصناعي
 -دعم ادارة الجامعه

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 ضعف التعاون من قبل القطاعالصناعي
 عدم توفر الوقت الكا

لمناقشة تقارير التدريب

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 -التعاون من قبل الصناعه

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 تقرير تدريب محسنمن حيث المحتوى
وتغطية الجانب
الفع
التطبيقي


)STP7 –Goal (3

Goals Reference: G3

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

العمل ع توجيه 
موع التخرج نحو افكار

ال تقدم حلو لمشاكل
العملية التطبيقية 
الصناعة

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

اقسام اكاديمية

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1دراسة حاجات القطاع الصناعي وطرحها ع شكل مشاريع.
 .2ااك القطاع الصناعي   مناقشات المشاريع.
 .3تخصيص حوافز ماليه لمشاريع مختاره.
 .4تشجيع المشاريع  
ب اقسام اكاديمية.

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 ٦شهور

Priority

اﻻوﻟﻮﻳﺔ

متوسطه

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 مشاريع تخرج تقدم حلو ً لمشاكل الصناعة
الخريج ل£لتحاق بسوق العمل
 -تاهيل

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

7

Impact if not done

اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 مشاريع تخرج تهتم بالجانبالنظري فقط
 عدم دراية الطلبة بواقع سوقالعمل
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مؤات اداء 

اساتيجية – P7G3 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

P7G3- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1دراسة حاجات القطاع الصناعي وطرحها ع¡ شكل مشاريع
 .2ا£اك القطاع الصناعي  µمناقشات المشاريع
 .3تخصيص حوافز ماليه لمشاريع مختاره

P7G3 – SKPI 3

 .4تشجيع المشاريع ب اقسام اكاديمية

P7G3 – SKPI 4

 .5تشجيع مشاركة المشاريع  µالمسابقات المحلية والدولية

P7G3 – SKPI 5

P7G3 – SKPI 1
P7G3 – SKPI 2

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح   طرح مشاريع تخرج مختارة بناء ع تغذية راجعة عن حاجات القطاع الصناعي
النجاح   ااك القطاع الصناعي   مناقشات مشاريع التخرج
النجاح   اصدار تعليمات بتخصيص جوائز ماليه لمشاريع التخرج ع مستوى اقسام اكاديمية

المشكة  
ب اقسام اكاديمية
النجاح   تشجيع المشاريع
النجاح   وضع تعليمات حوافز لمشاركة مشاريع التخرج   المسابقات المحلية والدولية

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

فص

فص


70%

10%

70%

10%

100%

0%

40%

0%

فص

فص


90%

0%

سنوي


مؤات اداء التشغيلية – P7G3 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

 .1دراسة حاجات القطاع الصناعي وطرحها ع¡ شكل مشاريع
 .2ا£اك القطاع الصناعي  µمناقشات المشاريع
 .3تخصيص حوافز ماليه لمشاريع مختاره

P7G3 – OKPI 1

نسبة مشاريع التخرج المتعلقة بحاجات القطاع الصناعي مقارنة بما كان عليه سابقاً

المشارك من القطاع الصناعي   مناقشات مشاريع التخرج مقارنة بما كان عليه سابقاً
نسبة

P7G3 – OKPI 3

 .4تشجيع المشاريع ب اقسام اكاديمية

P7G3 – OKPI 4

عدد الجوائز الماليه المخصصة لمشاريع التخرج ع مستوى اقسام اكاديمية

المشكة  
ب اقسام اكاديمية مقارنة بما كان عليه سابقاً
نسبة المشاريع

 .5تشجيع مشاركة المشاريع  µالمسابقات المحلية والدولية

P7G3 – OKPI 5

P7G3 – OKPI 2

نسبة مشاركة المشاريع   المسابقات المحلية والدولية مقارنة بما كان عليه سابقاً

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

فص

فص


30%

10%

30%

10%

100%

0%

40%

0%

فص

فص


50%

0%

سنوي
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P7G3 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

طرح مشاريع تخرج مختارة بناء ع
تغذية راجعة من حاجات القطاع
الصناعي

P7G3 – PR1

ااك القطاع الصناعي   مناقشات
مشاريع التخرج

P7G3 – PR2

اصدار تعليمات بتخصيص جوائز ماليه
لمشاريع التخرج ع مستوى اقسام
اكاديمية


المشكة  
ب اقسام
تشجيع المشاريع
اكاديمية

P7G3 – PR3

P7G3 – PR4

وضع تعليمات حوافز لمشاركة مشاريع
التخرج   المسابقات المحلية والدولية
P7G3 – PR5

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

اقسام اكاديمية
والمركز استشاري
للعلوم والتكنولوجيا

اقسام اكاديمية

مجلس العمداء

 عمداء الكليات -اقسام اكاديمية

مجلس العمداء

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 دعم ادارة العليا عدم جدية الطلبةفصل درا
  -تقديم حلول للصناعة  -عدم تعاون الصناعة
مجاناً او بتكلفة رمزية

ا  -استقطاب الكفاءات
فصل در 
الصناعية للمشاركة
 ثقة الجامعة بدورالصناعة   التقييم

شهر

 حوافز مشجعةللم  

ف والطلبة
 
ال ك ع الجانب

التطبيقي  التقييم

 التعاون  ب اساتذة
فصل درا اقسام المختلفة
  -غياب اي تعقيدات
ادارية   التنسيق

شهر

 حوافز مشجعةللم  

ف والطلبة
الم  
 تفاعل ف
والطلبة

 عدم النجاح باستقطابالكفاءات وتحول المشاركة اÔ
شكلية

 ضعف مستوى المشاريعالمتقدمة
الم  
 ضعف اهتمام ف
والطلبة

 عدم تعاون ادارات اقساموصعوبة التنسيق

 ضعف مستوى المشاريعالمتقدمة
الم  
 ضعف اهتمام ف
والطلبة

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 اساتذة ملمون بمتطلباتالصناعة
 طلبة مؤهلون لتقديم حلولللصناعة
 اعاف الصناعة بمشاكلها
الحقيقية

 خريجون مؤهلونلمتطلبات سوق
العمل
 حلول اولية لمشاكلالصناعة يمكن البناء
عليها وتطويرها

 وجود كفاءات صناعية قادرة عتقييم مشاريع اكاديمية
 مشاريع تخرج تطبيقية قريبة منالصناعة

ئي Þللجانب
 دور ر التطبيقي   عملية
التقييم مع الجانب
النظري

عاÔ
 وجود مشاريع بمستوى الم  
 حرص ف ع تقديم
مشاريع نوعية

 مشاريع تخرج نوعيةتساهم بحل مشك£ت
عملية يمكن تطويرها
لتصبح ابتكارات

 اقسام متعاونة اساتذة يشكلون فرق مشكة
 -طلبة يعملون ضمن فريق

 طلبة  مدرب ع
العمل ضمن فريق
 علوم تكمل وتي
بعضها البعض

عاÔ
 وجود مشاريع بمستوى الم  
 حرص ف ع تقديم
مشاريع نوعية

 مشاريع تخرج نوعيةتساهم بحل مشك£ت
عملية وقد تتطور اÔ
ابتكارات

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

40,000

2,000

 يوجد

 يوجد

 يوجد
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)STP7 –Goal (4

Goals Reference: G4

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

تطوير اساليب التدريس وتعزيز المهارات اساسية
بما يخدم قطاع الصناعة

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 عمداء الكليات اكاديمية -مركز التطوير اكاديمي وضمان الجودة

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

 6شهور

متوسطة

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

7

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ


مدرس ذوي كفاءة ومهارات تخدم القطاع الصناعي


الخريج بالقطاع
ضعف ربط
الصناعي

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 .1التعرف ع المهارات المطلوبة   القطاع الصناعي.

الخريج واصحاب العمل.
 .2فتح وتعزيز قنوات التغذية الراجعة من
بالامج التدريبية الخاصة بالمهارات اساسية والتكنولوجية.
 .3تشجيع اعضاء هيئة التدريس ل£لتحاق Ê
 .4تدريب اعضاء الهيئة التدريسية ع اساليب الحديثة والمعتمدة ع المشاريع وحل المشك£ت والحات الدراسية ).(Project-based, Problem-based, Case study-based
مؤات اداء 

اساتيجية – P7G4 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 .1التعرف ع¡ المهارات المطلوبة  µالقطاع
الصناعي
 .2فتح وتعزيز قنوات التغذية الراجعة من
الخريج واصحاب العمل

بالامج
 .3تشجيع اعضاء هيئة التدريس للتحاق ½
التدريبية الخاصة بالمهارات اساسية والتكنولوجية
 .4تدريب اعضاء الهيئة التدريسية ع¡ اساليب
الحديثة والمعتمدة ع¡ المشاريع وحل المشكت
والحات الدراسية Project based, Problem based

P7G4- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P7G4 – SKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح   تنظيم ورش عمل لتحديد المهارات المطلوبة للصناعة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

سنوي


الخريج واصحاب العمل
 P7G4 – SKPI 2النجاح   اعداد قاعدة بيانات بناء ع تغذية راجعة من

100%

0%

70%

0%

سنوي



ال تتطلبها الصناعة
 P7G4 – SKPI 3النجاح  عقد برامج تدريبية عضاء هيئة التدريس لتعزيز المهارات اساسية والتكنولوجية 

50%

10%

سنوي

50%

10%

سنوي

النجاح   عقد برامج تدريبية عضاء الهيئة التدريسية ع اساليب الحديثة والمعتمدة ع المشاريع وحل المشك£ت
P7G4 – SKPI 4
والحات الدراسية
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مؤات اداء التشغيلية – P7G4 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1التعرف ع¡ المهارات المطلوبة  µالقطاع
الصناعي
 .2فتح وتعزيز قنوات التغذية الراجعة من
الخريج واصحاب العمل

بالامج
 .3تشجيع اعضاء التدريس للتحاق ½
التدريبية الخاصة بالمهارات اساسية والتكنولوجية
 .4تدريب اعضاء الهيئة التدريسية ع¡ اساليب
الحديثة والمعتمدة ع¡ المشاريع وحل المشكت
والحات الدراسية Project based, Problem based

P7G4 – OKPI 1

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

عدد ورش العمل المنعقدة لتحديد المهارات التدريسية المطلوبة للصناعة

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار


الخريج واصحاب العمل الذين شاركوا   استبانات التغذية الراجعة
 P7G4 – OKPI 2عدد

100%

0%

سنوي

70%

0%

سنوي

 

ال تتطلبها الصناعة
 P7G4 – OKPI 3عدد اعضاء هيئه التدريس
المشارك  Ê

الامج التدريبية الخاصة بتعزيز المهارات اساسية والتكنولوجية 

50%

10%

سنوي


الملتحق بالدورات الخاصة بتعزيز اساليب الحديثة والمعتمدة ع المشاريع وحل المشك£ت والحات الدراسية
 P7G4 – OKPI 4عدد

50%

10%

سنوي

P7G4 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

تنظيم ورش عمل لتحديد المهارات
التدريسية المطلوبة للصناعة
اعداد قاعدة بيانات بناء ع تغذية

راجعة من
الخريج واصحاب العمل

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P7G4 – PR1

P7G4 – PR2

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

مركز التطوير اكاديمي
وضمان الجودة

 مركز التطوير اكاديميوضمان الجودة
 المركز استشاريللعلوم والتكنولوجيا

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 دعم ادارة العليا وجود مركز متخصصللتطوير اكاديمي
وضمان الجودة

 ضعف تجاوب اعضاء هيئةالتدريس او الصناعة

 تعاون الصناعة اهتمام ادارة   الجامعة -تجاوب اعضاء هيئة التدريس


مدرس  
ملم
بالمهارات المطلوبة
لتلبية حاجة الصناعة

 وجود ع£قات معالصناعة
 وجود قاعدة بياناتلعناوين خريجي
الجامعة


الخريج
 ضعف التواصل معوالصناعة


 تفاعل الصناعةوالخريج  
تزويد الجامعة بالتغذية الراجعة

 معلومات ميدانيةحول المهارات
الواجب تعزيزها عند

المدرس

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

1,000

1,000
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P7G4 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

عقد برامج تدريبية عضاء هيئة
التدريس لتعزيز المهارات اساسية

ال تتطلبها الصناعة
والتكنولوجية 
عقد برامج تدريبية عضاء الهيئة
التدريسية ع اساليب الحديثة
والمعتمدة ع المشاريع وحل
المشك£ت والحات الدراسية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

P7G4 – PR3

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة

P7G4 – PR4

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع


مدرس اكفاء
 وجود الزام اعضاء اكهيئةالتدريسية بحضور
الامج
Ê

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت


المحاßين
 ضعف مستوى ضعف جدية اعضاء الهيئةالتدريسية باستفادة

 محاßين اكفاء
 جدية اعضاء الهيئة التدريسيةالامج
باستفادة من Ê



المحاßين
مدرس كفاءات  -ضعف مستوى
 وجود الزام اعضاء الهيئة  -ضعف جدية اعضاء الهيئةالتدريسية بالحضور
التدريسية باستفادة

 محاßين اكفاء
 جدية اعضاء الهيئة التدريسيةالامج
باستفادة من Ê

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 كفاءة تدريسية عاليةعضاء هيئة
التدريس
 كفاءة عالية  تدريس المساقات
التطبيقية

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

3,000

3,000
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)STP7 –Goal (5

Goals Reference: G5

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

تطوير الخطط الدراسيه نحو 
ال  
ك ع الجوانب
التطبيقيه واحتياجات سوق العمل

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

مجلس العمداء والكليات واقسام
اكاديمية

Priority

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

اﻻوﻟﻮﻳﺔ

 9شهور

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
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7

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

خطط دراسية توازن  
ب الجانب النظري
العم
والجانب



الخريج بما
ضعف تاهيل
يتناسب مع متطلبات سوق العمل

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 .1مراجعة الخطط الدراسيه لتجنب التكرار والتوسع غ 
الàوري  النظريات 
وال  
ك ع النواحي التطبيقيه والحلول العمليه.

 .2تحديث الخطط الدراسيه من خ£ل ادخال مساقات حديثه ونشاطات  منهجيه واستعمال تكنولوجيا التعليم.
مؤات اداء 

اساتيجية – P7G5 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 .1مراجعة الخطط الدراسيه لتجنب التكرار والتوسع غ الÄوري µ
النظريات 
وال ك ع¡ النواحي التطبيقيه والحلول العمليه

P7G5- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P7G5 – SKPI 1
P7G5 – SKPI 2
P7G5 – SKPI 3
P7G5 – SKPI 4

 .2تحديث الخطط الدراسيه من خل ادخال مساقات حديثه
ونشاطات  منهجيه واستعمال تكنولوجيا التعليم

P7G5 – SKPI 5
P7G5 – SKPI 6
P7G5 – SKPI 7

اﻟﻮﺻﻒ


المؤهل من القطاع الصناعي لتدريس المواد التطبيقيه
النجاح   اقرار تعليمات خاصه باستقطاب
والمختات
Ê

النجاح  استثمار التغذيه الراجعه من الصناعة بشكل فعال لتحديث الخطط الدراسية

المدرس ع تقديم استشارات لرفع كفائتهم   تدريس المساقات التطبيقية
النجاح   تشجيع
النجاح   اضافة مساق خاص بمهارات ابداع وابتكار
النجاح   اضافة مساق ادارة اعمال لبعض التخصصات التطبيقية ذات الع£قة
النجاح   اضافة مساق اخ£قيات المهنه لكل طلبة الجامعة
واللمانات الط£بيه وحلقات
النجاح   تشجيع استحداث فكرة انديه العلميه
والمختات الحره Ê
Ê
 
وÌ
النقاش والتعليم الك 

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

0%

مرة واحدة

30%

0%

سنوي

70%

10%

سنوي

100%

0%

مرة واحدة

100%

0%

مرة واحدة

100%

0%

مرة واحدة

100%

10%

فص
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مؤات اداء التشغيلية – P7G5 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1مراجعة الخطط الدراسيه من التكرار والتوسع غ الÄوري µ
النظريات 
وال ك ع¡ النواحي التطبيقيه والحلول العمليه

P7G5 – OKPI 1



والمختات
المؤهل من القطاع الصناعي   تدريس المواد التطبيقيه
المشارك
عدد
Ê



ال تم تبنيها من الجامعة  تحديث الخطط الدراسية
عدد اقاحات الصناعية 
عدد استشارات المقدمه من اعضاء هيئة التدريس للصناعه

ال طرحت لمساق مهارات ابداع ع شكل  ٣ساعات تفاعليه مبنية ع اسس علميه
عدد الشعب 
مدروسه

ال طرحت لمساق ادارة اعمال لبعض التخصصات التطبيقية ذات الع£قة
عدد الشعب 

ال طرحت لمساق اخ£قيات المهنه لكل طلبة الجامعة
عدد الشعب 

100%

P7G5 – OKPI 7

واللمانات الط£بيه وحلقات النقاش وبرامج التعليم
عدد انديه العلميه
والمختات الحره Ê
Ê
 
وÌ
الك 

100%

P7G5 – OKPI 2
P7G5 – OKPI 3
P7G5 – OKPI 4

 .2تحديث الخطط الدراسيه من خل ادخال مساقات حديثه
ونشاطات  منهجيه واستعمال تكنولوجيا التعليم

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

P7G5 – OKPI 5
P7G5 – OKPI 6

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

30%

0%

فص


30%

0%

40%

10%

سنوي
سنوي

100%

0%

سنوي

100%

0%
0%

فص

فص


10%

فص


P7G5 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 مجلس العمداء الكليات -اقسام اكاديمية

شهر

 دعم ادارة العليا تعاون الكلياتاكاديمية واقسام
 -تفاعل الصناعة


العامل   الصناعة غ
 بعضقادرين ع التدريس بالجامعة

 مبادرة الكليات وجود كفاءات قادرة عالتدريس من الصناعة


الخريج
 اداة لربطبالخات العملية  
Ê
الصناعة

استثمار التغذيه الراجعه من الصناعة
بشكل فعال بتحديث الخطط الدراسية

P7G5 – PR2


المدرس ع تقديم
تشجيع

استشارات لرفع كفائتهم  تدريس
المساقات التطبيقية

 مجلس العمداء الكليات -اقسام اكاديمية

شهر

 مبادرة الجامعة -تفاعل الصناعة

P7G5 – PR3

 مجلس العمداء الكليات اقسام المركز استشاريللعلوم والتكنولوجيا

سنة

 ضعف تفاعل الصناعة
القائم ع
 عدم جديةالعمل   الجامعة

 وجود اليات للتواصل معالصناعة والحصول ع تغذية
راجعة

تل
 خطط دراسية  Êمتطلبات سوق العمل

 يوجد

 وجود كفاءات علميةتطبيقية بالجامعة
 حاجة الصناعة لحلمشك£ت من قبل
الجامعة

 وجود كفاءات بالجامعة لديهاالرغبة بتقديم استشارات
 -تعاون الصناعة

 جامعة ملبيةلمسؤولياتها تجاه
المجتمع
 كوادر جامعية ذاتخات عملية
Ê

 يوجد


المؤهل من القطاع الصناعي  
ااك
والمختات
التطبيقيه
المواد
تدريس
Ê

P7G5 – PR1

 عدم اهتمام اعضاء الهيئةالتدريسية
 -عدم تعاون الصناعة

5,000
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P7G5 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اضافة مساق خاص بمهارات ابداع
وابتكار
اضافة مساق ادارة اعمال لبعض
التخصصات التطبيقية ذات الع£قة

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P7G5 – PR4

مجلس العمداء
والكليات واقسام
اكاديمية

P7G5 – PR5

مجلس العمداء
والكليات واقسام
اكاديمية

شهر

مجلس العمداء
والكليات واقسام
اكاديمية

شهر

اضافة مساق اخ£قيات المهنه
P7G5 – PR6

والمختات
استحداث انديه العلميه
Ê
واللمانات الط£بيه وحلقات
الحره Ê
الك 
النقاش والتعليم 
وÌ


ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

P7G5 – PR7

مجلس العمداء
والكليات واقسام
اكاديمية

شهر

شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 وجود تخصصات  الجامعة تطبيقية
 وجود كفاءات قادرةع تدريس المساق

 وجود تخصصات   -اشغال المساق بالجانبالجامعة تطبيقية تعطي النظري وعدم تغطية الجانب

فرصة لبدء مشاريع او
كا
العم بشكل 

تكوين كات ناشئة
 اشغال المساق بالجانبالنظري وعدم تغطية الجانب

كا
العم بشكل 


 ممارسة المهنة  التخصصات التطبيقية
تتطلب ذلك
 وجود كفاءات قادرةع تدريس المساق

الخة المهنية عند
 ضعف Êالمدرس
 -ضعف اهتمام الطلبة

 وجود كوادر قادرة ع  -ضعف الكوادر اافية

ااف ع اندية
 عدم اهتمام الطلبة -اهتمام لدى الطلبة

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ


بخات تؤهلهم
 وجودمدرس Ê
لتدريس المساق بكفاءة

 طلبة محفزينل£بداع وابتكار

 يوجد


بخات تؤهلهم
 وجودمدرس Ê
لتدريس المساق بكفاءة


خريج قادرين ع
البدء بمشاريعهم
الخاصة بعد التخرج

 يوجد


بخات تؤهلهم
 وجودمدرس Ê
لتدريس المساق بكفاءة


خريج مستشعرين
همية الجانب

اخ £مع
السلوä


الجانب 
المه


 وجود امكانيات ادارية وبية
بالجامعة
 -تفاعل الطلبة

خريج  

عملي

ومؤهل للمساهمة
ايجابية   المجتمع
بمختلف مجاته

 يوجد

25,000
لكل كلية



2016-2020 

)STP7 –Goal (6

Goals Reference: G6

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

ايجاد حلول تكنولوجية ابداعية لمشك£ت
القطاع الصناعي

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

مركز  
التم للمشاريع ابداعية
والمركز استشاري للعوم والتكنولوجيا

شهر

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عاجلة

146

7

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

حلول تكنولوجية ابداعية تعالج مشاكل القطاع الصناعي

ضعف قيام الجامعة بدورها
وابتعادها عن القطاع الصناعي

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-


العم.
المبدع ع توجيه طاقاتهم نحو حل المشك£ت الصناعية من خ£ل الرسائل الجامعية ومشاريع التخرج والتدريب
 .1تشجيع


التم للمشاريع ابداعية  تنمية المشاريع ابداعية 
ب القطاع الصناعي ومركز  
الاكة  
 .2تعزيز 
المقحة.

مؤات اداء 

اساتيجية – P7G6 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

المبدع ع¡ توجيه طاقاتهم نحو حل
 .1تشجيع

المشكت الصناعية من خل الرسائل الجامعية
العم¡
ومشاريع التخرج والتدريب

 .2تعزيز 
التم
الاكة ب القطاع الصناعي ومركز 
للمشاريع ابداعية  µتنمية المشاريع ابداعية

المقحة

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P7G6 – SKPI 1
P7G6 – SKPI 2
P7G6 – SKPI 3
P7G6 – SKPI 4

P7G6- KPIs Family
اﻟﻮﺻﻒ

العم نحو حل المشك£ت الصناعية
النجاح   توجيه الرسائل الجامعية ومشاريع التخرج والتدريب



تب واحتضان الواعد منها لحل
النجاح  متابعة وتقييم مخرجات المشاريع البحثية والرسائل الجامعية ومشاريع التخرج بهدف 
مشك£ت القطاع الصناعي


ال 

تع بحل مشاكل القطاع الصناعي
النجاح  اعطاء اولوية  الدعم واحتضان للمشاريع ابداعية 
النجاح  ااك اعضاء من القطاع الصناعي  لجان مركز  
التم للمشاريع ابداعية مثل لجنة ابداع ولجان تقييم المشاريع ابداعية



المقحة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

30%

0%

فص


30%

1%

سنوي

100%

50%

سنوي

20%

0%

سنوي


للطرف
 P7G6 – SKPI 5النجاح   توقيع اتفاقيات تعاون مع القطاع الصناعي من اجل تنظيم اجراءات التعاون وضمان حقوق الملكية الفكرية

100%

20%

سنوي

الطرف عن طريق اقامة ندوات وورش عمل 

 P7G6 – SKPI 6النجاح  ن وتعزيز الوعي باهمية التعاون  
مشكة ومتبادلة
ب


100%

20%

سنوي
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مؤات اداء التشغيلية – P7G6 - Strategic KPIs

P7G6- KPIs Family

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

المبدع ع¡ توجيه طاقاتهم نحو حل
 .1تشجيع

المشكت الصناعية من خل الرسائل الجامعية
العم¡
ومشاريع التخرج والتدريب


P7G6 – OKPI 1
P7G6 – OKPI 2
P7G6 – OKPI 3

 .2تعزيز 
الاكة ب القطاع الصناعي ومركز
التم للمشاريع ابداعية  µتنمية المشاريع ابداعية


المقحة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ


ال تم ضمها للحاضنة التكنولوجية حتوائها ع حلول
نسبة المشاريع البحثية والرسائل الجامعية
ومشاريع التخرج 
ابداعية لمشك£ت صناعية مقارنة بما كان عليه   السابق

ال تم ضمها للحاضنة التكنولوجية حتوائها ع حلول لمشك£ت صناعية مقارنة كما كان
نسبة المشاريع ابداعية 
عليه  السابق



ال تع بحل مشاكل القطاع الصناعي مقارنة كما كان عليه  السابق
نسبة من الدعم واحتضان للمشاريع ابداعية 
نسبة اعضاء لجان مركز  
التم المختلفة من القطاع الصناعي مقارنة كما كان عليه   السابق

P7G6 – OKPI 4
 P7G6 – OKPI 5عدد اتفاقيات التعاون مع القطاع الصناعي

المشكة مع القطاع الصناعي
 P7G6 – OKPI 6عدد ندوات وورش العمل

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

30%

0%

فص


30%

1%

سنوي

70%

50%

سنوي

0%

سنوي

20%
100%

20%

سنوي

100%

20%

سنوي

P7G6- KPIs Family
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 .1توجيه الرسائل الجامعية ومشاريع
العم نحو حل
التخرج والتدريب

المشك£ت الصناعية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P7G6 – PR1

 .2متابعة وتقييم مخرجات المشاريع
البحثية والرسائل الجامعية ومشاريع
P7G6 – PR2

تب واحتضان الواعد منها
التخرج بهدف 
لحل مشك£ت القطاع الصناعي

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 مركز  التم للمشاريع
ابداعية
 المركز استشاريللعلوم والتكنولوجيا

 مركز  التم للمشاريع
ابداعية
 عمادة البحث العلمي عمادة الدراسات العليا -الكليات اكاديمية

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

فص


شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 وجود منهاج علميتطبيقي قوي
 اساتذة  متمين

وخريج من افضل
الجامعات العالمية
 رغبة الصناعةباستفادة من
الجامعات

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 ضعف اهتمام الطلبة او
المدرس او الصناعة

 كفاءة كافية عند الطلبة
خة كافية عند 
الم ف من
 Êاساتذة
 -اهتمام القطاع الصناعي

 دعم ادارة الجامعة
 ضعف اهتمام الطلبة اوالمعني  
 تعاون
الجامعة
المدرس او الصناعة

 رغبة الصناعة  استفادة من الجامعات

 قدرات كافية عند الطلبةوالم  

ف
 -اهتمام من القطاع الصناعي

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 جامعة مسهمة  معالجة مشك£ت
القطاع الصناعي
 كوادر جامعية ذاتدور فاعل  
المسؤولية المجتمعية
لدى الجامعة
 جامعة مسهمة  معالجة مشك£ت
القطاع الصناعي

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

 يوجد
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P7G6- KPIs Family
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 .3اعطاء اولوية   الدعم واحتضان
ال 

تع بحل
للمشاريع ابداعية 
مشاكل القطاع الصناعي
 .4ااك اعضاء من القطاع الصناعي  
لجان مركز  
التم مثل لجنة ابداع
ولجان تقييم المشاريع ابداعية

المقحة.

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

P7G6 – PR3

 مركز  التم للمشاريع
ابداعية

P7G6 – PR4

 مركز  التم للمشاريع
ابداعية
 المركز استشاريللعلوم والتكنولوجيا

شهر

 مركز  التم للمشاريع
ابداعية
 المركز استشاريللعلوم والتكنولوجيا

سنة

 .5توقيع اتفاقيات تعاون مع القطاع
الصناعي من اجل تنظيم اجراءات
التعاون وضمان حقوق الملكية الفكرية

للطرف

P7G6 – PR5

 .6ن وتعزيز الوعي باهمية التعاون


الطرف عن طريق اقامة ندوات
ب

P7G6 – PR6

 مركز  التم للمشاريع
ابداعية
 المركز استشاريللعلوم والتكنولوجيا

شهر

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 دعم ادارة الجامعة تعاون مركز  التم
للمشاريع ابداعية

ماÔ
عدم توفر دعم 

 توفر مصادر مالية -اهتمام من الصناعة

 جامعة مساهمة  معالجة مشك£ت القطاع
الصناعي

 مبادرة مركز  التم
للمشاريع ابداعية
 تفاعل من القطاعالصناعي

ماÔ
عدم توفر دعم 

 وجود رغبة عند مركز  التم
 -اهتمام الصناعة

 حضور للقطاعالصناعي   عملية توجيه
انشطة مركز  
التم
للمشاريع ابداعية بما
يخدم الصناعة

ماÔ
عدم توفر دعم 

 وجود رغبة عند مركز  التم
 -اهتمام الصناعة

 حضور للقطاعالصناعي   عملية توجيه
انشطة مركز  
التم
للمشاريع ابداعية بما
يخدم الصناعة

ماÔ
عدم توفر دعم 

 وجود رغبة عند مركز  التم
 -اهتمام الصناعة

 حضور للقطاعالصناعي   عملية توجيه
انشطة مركز  
التم
للمشاريع ابداعية بما
يخدم الصناعة

 مبادرة مركز  التم
للمشاريع ابداعية
 تفاعل من القطاعالصناعي
 مبادرة مركز  التم
للمشاريع ابداعية
 تفاعل من القطاعالصناعي

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

2,000

 يوجد

2,000



2016-2020 

)STP7 –Goal (7

Goals Reference: G7
)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

توجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات القطاع
الصناعي

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

شهر

عمادة البحث العلمي

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

149

7

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

سيطرة الجانب النظري ع
ابحاث العلمية وعزلتها عن
القطاع الصناعي

ابحاث علمية تطبيقية تعالج مشاكل
القطاع الصناعي

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 .1تعديل سياسات دعم البحث العلمي  الجامعة 
لل  
ك ع ابحاث العلمية التطبيقية.


ال تخدم احتياجات القطاع الصناعي.
 .2ايجاد اليات لتشجيع ابحاث العلمية 
مؤات اداء 

اساتيجية – P7G7 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

 .1تعديل سياسات دعم البحث العلمي  µالجامعة 
لل ك ع¡

ابحاث العلمية التطبيقية

P7G7- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P7G7 – SKPI 1
P7G7 – SKPI 2
P7G7 – SKPI 3
P7G7 – SKPI 4


ال¬ تخدم احتياجات
 .2ايجاد اليات لتشجيع ابحاث العلمية 
القطاع الصناعي

P7G7 – SKPI 5
P7G7 – SKPI 6
P7G7 – SKPI 7

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح   انجاز تعليمات عطاء اولوية لدعم ابحاث العلمية التطبيقية
النجاح  تخصيص  
مانيات اع لدعم ابحاث العلمية التطبيقية

النجاح   انجاز تعليمات بحوافز عضاء هيئة التدريس الذين يقدمون حلول عملية لمشاكل يتم
تبنيها فعليا من قبل القطاع الصناعي
النجاح   تحديد احتياجات البحثية للقطاع الصناعي
النجاح  استدراج 
مقحات بحثية   مجات محددة بناء ع تغذية راجعة من القطاع الصناعي



ال يشارك فيها باحثون من القطاع
النجاح  انجاز تعليمات عطاء اولوية لدعم ابحاث العلمية 
الصناعي
النجاح  التعاون مع القطاع الصناعي جراء ابحاث علمية 
مشكة بالتمويل والتنفيذ


اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

80%

30%

مرة واحدة

100%

50%

سنوي

100%

0%

مرة واحدة

100%

30%

سنوي

100%

0%

سنوي

30%

10%

مرة واحدة

50%

10%

سنوي
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اﻻﺟﺮاءات


ال¬ تخدم احتياجات
 .2ايجاد اليات لتشجيع ابحاث العلمية 
القطاع الصناعي

2016-2020 

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P7G7 – SKPI 8
P7G7 – SKPI 9

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح   انجاز تعليمات لتشجيع اعضاء هيئة التدريس لقضاء اجازات التفرغ العلمي   القطاع
الصناعي

النجاح   تشجيع اعضاء هيئة التدريس لقضاء الفصل الصيفي  القطاع الصناعي

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

30%

0%

مرة واحدة

30%

0%

سنوي


مؤات اداء التشغيلية – P7G7 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

 .1تعديل سياسات دعم البحث العلمي  µالجامعة 
لل ك ع¡

ابحاث العلمية التطبيقية

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P7G7 – OKPI 1

نسبة ابحاث العلمية التطبيقية المدعومة مقارنة مع ابحاث العلمية المدعومة ككل
نسبة زيادة  
اك ل£بحاث التطبيقية مقارنة كما كان عليه سابقاً
لتوف حصة Ê
مانية البحث العلمي 

P7G7 – OKPI 3

عدد اعضاء هيئة التدريس الذين يقدمون حلول فعالة لمشاكل القطاع الصناعي والذين تلقوا
حوافز جراء ذلك

ال عبئت من القطاع الصناعي لتحديد احتياجات البحثية
عدد استبانات 

وال استدرجت لها 


مقحات
المشارك بالمسابقة
عدد
البحثية السنوية  خمسة مجات مختلفة 
للباحث
توف حوافز فيها

وتم 

المشكة مع القطاع الصناعي مقارنة كما كان عليه سابقاً
نسبة ابحاث

P7G7 – OKPI 7

نسبة مشاركة القطاع الصناعي بتمويل وتنفيذ ابحاث العلمية بالجامعة مقارنة كما كان عليه سابقاً

المشارك بقضاء اجازات التفرغ العلمي   الصناعة
زيادة نسبة

المشارك بقضاء اجازات الفصل الصيفي   الصناعة مقارنة كما كان عليه سابقاً
نسبة

P7G7 – OKPI 2

P7G7 – OKPI 4

ال¬ تخدم احتياجات
 .2ايجاد اليات لتشجيع ابحاث العلمية 
القطاع الصناعي

اﻟﻮﺻﻒ

P7G7 – OKPI 5
P7G7 – OKPI 6
P7G7 – OKPI 8
P7G7 – OKPI 9

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

80%

30%

سنوي

100%

50%

سنوي

100%

0%

مرة واحدة

100%

30%

سنوي

100%

0%

سنوي

30%
50%

10%
10%

سنوي
سنوي

30%

0%

سنوي

30%

0%

سنوي
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2016-2020 

P7G7 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 .1انجاز تعليمات عطاء اولوية لدعم
ابحاث العلمية التطبيقية
 .2تخصيص  
مانيات اع لدعم
ابحاث العلمية التطبيقية
 .3انجاز تعليمات بحوافز عضاء هيئة
التدريس الذين يقدمون حلول عملية
لمشاكل يتم تبنيها فعليا من قبل
القطاع الصناعي
 .4تحديد احتياجات البحثية للقطاع
الصناعي
 .5استدراج 
مقحات بحثية   مجات
محددة بناء ع تغذية راجعة من
القطاع الصناعي

 .6انجاز تعليمات عطاء اولوية لدعم

ال يكون فيها باحث
ابحاث العلمية 
مشارك من القطاع الصناعي

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P7G7 – PR1

P7G7 – PR2

P7G7 – PR3

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 مجلس العمداء -عمادة البحث العلمي

 مجلس العمداء عمادة البحث العلمي مجلس العمداء -عمادة البحث العلمي

P7G7 – PR4

 عمادة البحث العلمي المركز استشاريللعلوم والتكنولوجيا

P7G7 – PR5

عمادة البحث العلمي

P7G7 – PR6

 مجلس العمداء -عمادة البحث العلمي

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 3شهور

سنة

 3شهور

 3شهور

شهر

 3شهور

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 وجود تعليمات واضحة  -ضبابية التعليمات وعدمومحددة
وضوحها
العليا
ادارة
 دعم ضعف تفاعل اعضاء الهيئةالتدريسية

 عدم جديةالباحث باستثمار

 توفر مصادر مالية
المانيات بشكل فعال ومفيد
للقطاع الصناعي
 وجود تعليمات واضحة  -ضبابية التعليمات وعدمومحددة
وضوحها
 دعم ادارة العليا ضعف تفاعل اعضاء الهيئةالتدريسية
 وجود جهات مستعدة  -عدم تعاون الكات والمصانع
للتعاون
 -دعم ادارة العليا

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 تعاون الصناعة بطرح مواضيعبحثية

 ابحاث تطبيقيةتقدم حلو لمشاكل
الصناعة

 يوجد

 وجود رغبة عند اعضاء هيئةالتدريس بعمل ابحاث تطبيقية

 ابحاث تطبيقيةتقدم حلو لمشاكل
الصناعة

200,000



ال
تب الصناعة للحلول 
 يقدمها الباحثون من الجامعة

 ابحاث تطبيقيةفعالة تقدم حلو
ناجحة لمشاكل
الصناعة

100,000

 تعاون كل اطراف من صناعة
وباحث
وادارة جامعية

 توفر مصادر التمويل  -عدم وجود حوافز كافية


الباحث
للباحث لتشجيع
المتمين
 وجود حوافزبالمشاركة

 وجود ارادة لدى ادارة الجامعةنجاح 
الموع

 وجود تعليمات واضحة  -ضبابية التعليمات وعدمومحددة
وضوحها
 دعم ادارة العليا ضعف تفاعل اعضاء الهيئةالتدريسية

 تعاون كل اطراف من صناعة
وباحث
وادارة جامعية

 ابحاث تعالجموضوعات تحتاجها
الصناعة
 مشاركة فاعلةلباحث  

ممين من
خ£ل تقديم حلول
لمشك£ت ذات اولوية
وطنية
 ابحاث تطبيقيةفعالة تقدم حلو
ناجحة لمشاكل
الصناعة

 يوجد
 يوجد

 يوجد



2016-2020 

P7G7 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

 .1التعاون مع قطاع الصناعة   ابحاث
علمية 
مشكة بالتمويل والتنفيذ

P7G7 – PR7

 .2انجاز تعليمات لتشجيع اعضاء هيئة
التدريس ع قضاء اجازات التفرغ
العلمي   القطاع الصناعي

P7G7 – PR8

 .3تشجيع اعضاء هيئة التدريس ع
قضاء الفصل الصيفي   القطاع
الصناعي

P7G7 – PR9

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

عمادة البحث العلمي

شهر

 وجود كات ومصانع  -عدم تعاون الكات والمصانع
مستعدة للتعاون

مجلس العمداء
عمادة البحث العلمي

 3شهور

 دعم ادارة الجامعة -تفاعل الصناعة

 ضعف تفاعل اعضاء الهيئةالتدريسية

عمادة البحث العلمي
والمركز استشاري
للعلوم والتكنولوجيا

 3شهور

 دعم ادارة الجامعة -تفاعل الصناعة

 ضعف تفاعل اعضاء الهيئةالتدريسية

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 تعاون كل اطراف من صناعة
وباحث
وادارة جامعية
 وجود فرص لدى الصناعة -رغبة اعضاء هيئة التدريس

 ابحاث تعالجموضوعات تحتاجها
الصناعة
 اعضاء هيئة تدريسخات عملية
ذوي Ê

 وجود فرص لدى الصناعة -رغبة اعضاء هيئة التدريس

 اعضاء هيئة تدريسخات عملية
ذوي Ê

)STP7 –Goal (8

Goals Reference: G8

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

العمل ع رفع اداء طلبة الدراسات العليا

وتحفهم للعمل ع ابحاث تطبيقية

 عميد الدراسات العليا -رؤساء اقسام اكاديمية

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

شهرين

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

واداري( عطاء 
 .1دعوة 

محاßين من قطاع الصناعة  
محاßات او عمل حوارات مع ط£ب الدراسات العليا.
)فني
عم وزيارات ميدانية( تهتم بالصناعة.
 .2استحداث مساقات )جزء منها 

 .3العمل ع ايجاد برامج  
ال تهتم باولويات الوطنية.
تحفية )داخلية وخارجية ( للرسائل الجامعية 
 .4قبول الطلبة   برامج الدراسات العليا   مسار الرسالة فقط.

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 توازن  والعم لدى طلبة
ب الجانب النظري

الدراسات العليا
ماجست تطبيقية تقدم حلو لمشاكل المجتمع
 رسائل

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد
 يوجد

 يوجد

7

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

تخريج ط£ب دراسات عليا

نظري بعيدين عن الواقع
العم
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2016-2020 

مؤات اداء 

اساتيجية – P7G8 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P7G8- KPIs Family
اﻟﻮﺻﻒ

محاßات وندوات لط£ب الدراسات العليا يدعى لها 
 P7G8 – SKPI 1النجاح  وضع تعليمات لعقد 
محاßون من قطاع الصناعة


واداري(
)فني

 .1دعوة محاÊين من قطاع الصناعة 
عطاء محاÊات او عمل حوارات مع طب الدراسات
العليا
عم¡ وزيارات ميدانية(
منها
)جزء
مساقات
استحداث
.2


 P7G8 – SKPI 2النجاح  انجاز تعدي£ت ع الخطط الدراسية ستحداث مساقات تطبيقية تتضمن زيارات ميدانية
تهتم بالصناعة
تحفية )داخلية وخارجية (
 .3العمل ع¡ ايجاد برامج 

ال¬ تهتم باولويات
للرسائل الجامعية التطبيقية 
الوطنية
 .4قبول طلبة  µبرامج الدراسات العليا بمسار الرسالة
فقط.

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

10%

مرة واحدة

100%

20%

مرة واحدة

P7G8 – SKPI 3


ال تعالج اولويات الوطنية
النجاح  انجاز تعليمات لجوائز سنوية للرسائل الجامعية التطبيقية 

100%

0%

مرة واحدة

النجاح   وضع تعليمات لقبول طلبة   برامج الدراسات العليا بمسار الرسالة فقط بالتوازي مع مسار المساقات
 P7G8 – SKPI 4والرسالة

50%

0%

مرة واحدة

ﻣﺆﺷﺮات اﻻداء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ – P7G8 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

المحاßات والندوات  كل فصل درا لط£ب الدراسات العليا يدعى لها 

محاßون من قطاع الصناعة
 P7G8 – OKPI 1نسبة عدد



واداري(
)فني

 .1دعوة محاÊين من قطاع الصناعة 
الدراسات
طب
عطاء محاÊات او عمل حوارات مع
مقارنة كما كان عليه سابقاً
العليا

ميدانية(
وزيارات
عم¡
منها
)جزء
مساقات
استحداث
.2

 P7G8 – OKPI 2عدد المساقات التطبيقية  كل تخصص اكاديمي
تهتم بالصناعة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

10%

فص


100%

20%

فص


تحفية )داخلية وخارجية (
 .3العمل ع¡ ايجاد برامج 

ال¬ تهتم باولويات
للرسائل الجامعية التطبيقية 
الوطنية


ال تعالج اولويات الوطنية
 P7G8 – OKPI 3عدد الجوائز السنوية لكل كلية المعلنة للرسائل الجامعية التطبيقية 

100%

0%

سنوي

 .4قبول طلبة  µبرامج الدراسات العليا بمسار الرسالة


المقبول   برامج الدراسات العليا بمسار الرسالة فقط مقارنة كما كان عليه سابقاً
 P7G8 – OKPI 4نسبة الطلبة

50%

0%

فص


فقط.
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P7G8 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

 .١وضع تعليمات لعقد 
محاßات
وندوات لط£ب الدراسات العليا يدعى
لها 
محاßون من قطاع الصناعة
 .٢انجاز تعدي£ت ع الخطط الدراسية
ستحداث مساقات تطبيقية تتضمن
زيارات ميدانية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P7G8 – PR1

P7G8 – PR2

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 مجلس العمداء عمادة الدراساتالعليا

 3شهور

 عمادة الدراساتالعليا
 -اقسام اكاديمية

 3شهور

 .٣انجاز تعليمات لجوائز سنوية للرسائل

اولويات
ال تعالج
P7G8 – PR3
الجامعية التطبيقية 
الوطنية

 مجلس العمداء عمادة الدراساتالعليا

P7G8 – PR4

 مجلس العمداء عمادة الدراساتالعليا

 .٤وضع تعليمات لقبول طلبة   برامج
الدراسات العليا بمسار الرسالة فقط
بالتوازي مع مسار المساقات والرسالة

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 3شهور

 3شهور

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 وجود تعليمات واضحة  -ضبابية التعليمات وعدموملزمة
وضوحها
اقسام
رؤساء
تعاون
 عدم وجود صفة الزاماكاديمية واللجان
المختصة
 تاخر اصدار التعليمات وجود تعليمات واضحةخة عملية كافية
 عدم توفر Êوملزمة
مدر المساقات
 تعاون رؤساء اقسام عند
اكاديمية واللجان
المختصة
الماجست
 وجود تعليمات واضحة  -عدم اقبال طلبة
ع ابحاث التطبيقية
وملزمة
 تعاون اللجانالمختصة
 وجود تعليمات واضحة  -ان  تقدم الرسالة معرفة كافيةوملزمة
يستحق الطالب عليها نيل درجة
اقسام
رؤساء
تعاون
الماجست

اكاديمية واللجان
المختصة

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

بتوف 
محاßين
 تفاعل الصناعة  تعاون اعضاء الهيئة التدريسيةنجاح 
الموع

عاÔ
 مستوى وعي لدى الطلبة لحاجات
الصناعة


خة
 وجودمدرس لديهم Ê
عملية تطبيقية
 -تعاون الصناعة

 اداة ربط  ب
الجانب النظري
العم عند
والجانب

الطلبة

 توفر معلومات عن مشاكل
ال يمكن حلها من قبل
الصناعة 
الماجست
رسائل


ماجست
 رسائل

متمة تقدم حلو
لمشاكل الصناعة

20,000


م  
 وجود حريص ع
ف
شمولية الرسائل وحلها لمشاكل
الصناعة

 باحثون قادرون عحل مشاكل الصناعة

 يوجد

 يوجد

1,000
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اﻷﻫﺪاف

العامل® والطلبة  الجامعة لªستفادة منها 
تطوير قدرات
خدمة المجتمع
اﻻﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:

تنمية 
ال°اكات الªزمة لخدمة المجتمع.

2016-2020 

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
كوادر جامعية ذات كفاءة عالية  مختلف المجات الطبية والهندسية والعلمية
مفهوم راسخ للمسؤولية المجتمعية لدى يحة واسعة من الطلبة

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف
العمداء بالتنسيق مع مركز التطوير اكاديمي وضمان الجودة
ودائرة خدمة وتنمية المجتمع

خريجون ذوو دراية كافية بحاجات المجتمع وسبل خدمته وتطويره
جامعة فاعلة  تنمية المجتمع وقيادة التغي فية ايجابياً من النواحي المعرفية والفكرية
واقتصادية
جامعة تحظى بثقة عالية من المجتمع المح

العمداء ومدراء المراكز والوحدات والدوائر بالتنسيق مع دائرة
خدمة وتنمية المجتمع

دعم ³الامج الخاصة بالتنمية المستدامة والتنمية البيئية
لجعل الجامعة مركزاً 
متماً  خدمة المجتمع

بيئة محيطة بالجامعة جاذبة لسكان مناطق الشمال  اردن

مركز الملكة رانية العبداللة لعلوم وتكنولوجيا البيئة و دائرة
خدمة وتنمية المجتمع

النهوض بكافة ائح المجتمع من خªل توظيف العلوم الحديثة
المختلفة ال̧ ¹
تتم بها الجامعة

مجتمع يوظف العلم ويحسن استغªله

جميع العمداء مدراء المراكز والوحدات والدوائر بالتنسيق دائرة
خدمة وتنمية المجتمع



2016-2020 

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ Strategic Pillar Matrix
اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  : : Strategic Pillar Name -ﻣﺤﻮر اﻟﻤﺴﺆوﻟﻴﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌﻴﺔ
ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ Strategic Pillar Reference : STP8 -
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﺪف – General Goal Description

ايجا Äفيه تعليمياً ومعرفياً وفكرياً واقتصادياً وبيئياً.
تاهيل دور الجامعة  تنمية المجتمع و قيادة التغي
³

تنبثق اهداف الفرعية لهذا المحور ¸
اساتيجي الهام من خªل اربعة مجات عمل مؤثرة ،هي:

العامل® والطلبة  الجامعة لªستفادة منها  خدمة المجتمع.
 (1مجال التاث التعليمي ويهدف ا Âتطوير قدرات
 (2مجال المشاركة المجتمعية ويهدف ا Âتنمية 
ال°اكات الªزمة لخدمة المجتمع.
 (4مجال التاث Ã
الامج الخاصة بالتنمية المستدامة والتنمية البيئية لجعل الجامعة مركزاً 
متماً  خدمة المجتمع.
البي ¹ويهدف ا Âدعم ³

المعر ويهدف ا Âالنهوض بكافة ائح المجتمع من خªل توظيف العلوم الحديثة المختلفة ال̧ ¹
 (3مجال التاث
تتم بها الجامعة.
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2016-2020 
Goal (1) STP8

Goals Reference G1

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ


العامل® والطلبة  الجامعة لªستفادة
تطوير قدرات
منها  خدمة المجتمع

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

العمداء بالتنسيق مع مركز التطوير
اكاديمي وضمان الجودة
دائرة خدمة وتنمية المجتمع

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

اربع سنوات

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

8

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 كوادر جامعية ذات كفاءة عالية  مختلفالمجات الطبية والهندسية والعلمية
 مفهوم راسخ للمسؤولية المجتمعية لدىيحة واسعة من الطلبة
 خريجون ذوو دراية كافية بحاجاتالمجتمع وسبل خدمته وتطويره

 دور غ فاعل للجامعة  خدمةالمجتمع
 عدم استثمار طاقات الطلبة خدمة المجتمع
 خريجون غ قادرون ع خدمةالمجتمع

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-


العامل®  الجامعة.
 -1وضع ت°يعات وتعليمات براز اهمية المسؤولية المجتمعية لدى

والعامل®  الجامعة.
 -2ن °ثقافة خدمة وتنمية المجتمع والعمل التطوعي لدى الطلبة
 -3توف التدريب والتاهيل الªزم للطلبة براز اهمية خدمة المجتمع  حياة الطالب.

P8G1 - KPIs Family



اتي
 - P8G1 - Strategic KPIsمؤ اداء اس  
اﻻﺟﺮاءات

 .1وضع ت يعات وتعليمات براز اهمية المسؤولية

العامل   الجامعة
المجتمعية لدى
 .2ن ثقافة خدمة وتنمية المجتمع و ثقافة العمل

العامل   الجامعة
التطوعي لدى الطلبة و
توف التدريب والتاهيل الزم للطلبة براز اهمية
 .3
خدمة المجتمع   حياة الطالب

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P8G1 - SKPI 1
P8G1 - SKPI 2
P8G1 - SKPI 3
P8G1 - SKPI 4
P8G1 - SKPI 5

اﻟﻮﺻﻒ


الموظف®
النجاح  وضع ت°يعات وتعليمات براز اهمية المسؤولية المجتمعية لدى
النجاح  اقامة ورشات تدريبية مستمرة

النجاح  وضع ت°يعات و تعليمات براز اهمية المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة
النجاح  انشاء قاعدة بيانات لجميع الفرص المتاحة لخدمة المجتمع

النجاح  اقامة دورات لتاهيل الطلبة لخدمة المجتمع  كافة التخصصات

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100 %

20 %

مرة واحدة

100 %

20 %

سنوي

100 %

10%

مرة واحدة

100 %

10 %

سنوي

100 %

20 %

سنوي
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 - P8G1 - Operational KPIs
التشغي
مؤ اداء

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1وضع ت يعات وتعليمات براز اهمية المسؤولية

العامل   الجامعة
المجتمعية لدى

P8G1 - OKPI 1

عدد الفعاليات ال̧ ¹تضمنت اعمال خدمة مجتمعية وشارك فيها اعضاء الهيئة التدريسية وتم احتسابها لهم
ضمن تعليمات ¸
القية والنقل او العªوات
عدد الورشات و الفعاليات ال̧ ¹
حÓها العاملون  الجامعة  الكليات و اقسام خªل كل سنة دراسية و عدد
الحضور الك
نسبة النجاح  تفعيل اهمية المسؤولية المجتمعية لدى الطلبة مقارنة مع ما كان عليه سابقاً

P8G1 - OKPI 4

¸
والكونية ال̧ ¹توثق جميع الفرص المتاحة وما تم اجراءه لخدمة المجتمع
عدد المنشورات المحدثة

P8G1 - OKPI 2
 .2ن ثقافة خدمة و تنمية المجتمع و ثقافة العمل

العامل   الجامعة
التطوعي لدى الطلبة و
توف التدريب و التاهيل الزم للطلبة براز اهمية
 .3
خدمة المجتمع   حياة الطالب

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

P8G1 - OKPI 3
P8G1 - OKPI 5

عدد الورشات والفعاليات ال̧ ¹قام بها الطلبة خªل السنة الدراسية ،و عدد الحضور من جانب الطلبة

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100 %

20%

مرة واحدة

100 %

0%

سنوي

100 %

10%

مرة واحدة

100%

10%

مستمر

100 %

10%

سنوي

P8G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

استصدار ت°يعات وتعليمات تتضمن
الخدمة المجتمعية ضمن تعليمات
¸
القية والنقل والعªوات
تفعيل دور دائرة خدمة وتنمية المجتمع
من خªل عقد ورش تدريبية مستمرة
تهدف لعرض الفرص المتوفرة لخدمة
المجتمع

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P8G1 - PR1

P8G1 - PR2

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

مجلس العمداء

دائرة خدمة وتنمية
المجتمع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

 3شهور

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 توفر ارادة و الرغبةلدى ادارة العليا
 وضع ت°يعاتواقعية عملية قابلة
للتطبيق

 وضع ت°يعات صعبة التطبيق -التاخر  تحقيق وانجاز الهدف

 ااع  انجاز هذا الهدف وجود رؤية واضحة مكانياتالجامعة والفرص المتاحة 
المجتمع

 عاملون يتمتعونبثقافة المسؤولية
المجتمعية المع Ïززه
لدى الجميع

 وفرة مالية لعقد هذهالورشات
 كوادر مؤهلة وعدراية بالفرص المتاحة

 عدم وجود رغبة حقيقيةلخدمة المجتمع لدى اشخاص

المعني®

 وجود رغبة حقيقية لدى يحةواسعة للمشاركة  تنمية المجتمع

 موظفون ذووطاقات وقدرات
مستثمرة لخدمة
وتنمية المجتمع

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

20,000
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ


العامل®  الجامعة بعمل نشاط
ااك

واحد ع اقل  الفصل الدراÕ
لخدمة المجتمع

ومحاÖات
عمل دورات وورش عمل
وندوات عن خدمة و تنمية المجتمع
وثقافة العمل التطوعي

زراعة شجرة كاحد وط التخرج من
الجامعة
انشاء قاعدة بيانات لجميع الفرص
المتاحة للطلبة لخدمة المجتمع
اقرار مساق المسؤولية المجتمعية 
الخطط الدراسية
ااك الطالب  نشاط مجتمعي حسب
تخصصه الذي يدرسه مرة واحدة ع
اقل خªل التحاقه بالجامعة

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P8G1 - PR3

P8G1 - PR4

P8G1 - PR5

P8G1 - PR6

P8G1 - PR7

P8G1 - PR8

2016-2020 

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

العمداء ومدراء المراكز
والوحدات والدوائر
بالتنسيق مع دائرة
خدمة وتنمية المجتمع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

العمداء ومدراء المراكز
والوحدات والدوائر
بالتنسيق مع دائرة
خدمة وتنمية المجتمع

 3شهور

عمادة شؤون الطلبة
ومجلس العمداء

شهر

عمادة شؤون الطلبة
بالتنسيق مع دائرة
خدمة وتنمية المجتمع

 3شهور

مجلس العمداء

رؤساء اقسام
اكاديمية بالتنسيق مع
عمادة شؤون الطلبة
ودائرة خدمة وتنمية
المجتمع

شهرين

شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 وجود رغبة حقيقيةلدى كل موظف وعضو
هيئة تدريس لخدمة
المجتمع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 وجود اعباء كبة تدريسيةوادارية ع اعضاء هيئة
التدريس

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 توف الدعم اللوجس̧ ¹الªزممن قبل ادارة الجامعة


 عدم وجود رغبة حقيقيةمختص® 
 وجودمجال خدمة المجتمع لخدمة المجتمع لدى اشخاص


المحاÖات
عطاء هذه
المعني®


ات
المحاÖ
 تنوع التاخر  عقد هذه الدورات وكافة
لتشمل
الورشات او قلتها
اختصاصات

 اعªن المسبق والكا قبل

المحاÖات
موعد

 وضع اعªنات دوريةعن اهمية التشج
 وجود رغبة لدى الطلبةبالمشاركة  التشج
 وجود كوادر متخصصة  -عدم مقدرة الجهات المعنيةلتدريب وتوعية الطلبة ع متابعة ورصد الدورات
وانشطة المتوفرة

 وجود رغبة لدى الطلبةبالمشاركة الفاعلة  خدمة
المجتمع و توثيقها

 عدم وجود الية لتوثيق قيامالطلبة بزراعة اشجار


مدرس®
 وجود
متخصص® باعطاء

محاÖات خاصة
بالمسؤولية المجتمعية

 عدم وجود جانب عمتطبيقي للمساق

 توف فرص للطلبة من  -عدم وجود الية واضحة للتاكدمن قيام الطالب بالنشاط وعدم
خªل العªقات 
ب®
ارشفته
الجامعة و المجتمع
المح

 -تحديث مستمر للفرص المتاحة

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 نشاطات منوعة لخدمةوتنمية المجتمع

 ثقافة مسؤوليةمجتمعية معززه لدى

العامل®
جميع
طاقات وقدرات

للموظف®
مستثمرة
لخدمة وتنمية المجتمع
 رقعة خÓاء اوسع
داخل الوطن وبيئة
محافظ عليها
 فرص تدريبية ومشاركةاك لطلبة الجامعة 
³
خدمة المجتمع

 متابعة وتحديث المساق ليواكب  -خريجون لديهم حسحاجات المجتمع
بمسؤولياتهم تجاه
مجتمعهم
 وجود رغبة حقيقية لدى يحة  -فرص وتخصصات
واسعة للمشاركة  تنمية المجتمع متنوعة لخدمة المجتمع

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

10000

4000

 يوجد

2000
 يوجد

 يوجد



2016-2020 

Goal (2) STP8

Goals Reference G2

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

تنمية 
ال°اكات الªزمة لخدمة المجتمع

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 العمداء ومدراء المراكز والوحداتوالدوائر بالتنسيق مع دائرة خدمة
وتنمية المجتمع

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

شهر

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
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8

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 جامعة فاعلة  تنمية المجتمع وقيادة التغي فيةايجابياً من النواحي المعرفية والفكرية واقتصادية
 -جامعة تحظى بثقة عالية من المجتمع المح

تغييب دور الجامعة الهام عن
محيطها المجتمعي مما يؤدي
ا Âاضعاف ¸
اساتيجيتها 
خدمة المجتمع المح

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 .1تحديد حاجات المجتمع المح واولويات خدمته من خªل اجراء دراسات  المجات الصناعية والزراعية.
 .2وضع خطة تسويقية اعªمية للجامعة لخدمة المجتمع المح .
 .3تفعيل دور الجامعة  معالجة المشاكل اجتماعية .

P8G2 - KPIs Family

مؤات اداء 
 - P8G2 - Strategic KP1s
اساتيجية
اﻻﺟﺮاءات

المح واولويات خدمته من خل
 .1تحديد حاجات المجتمع

اجراء دراسات   المجات الصناعية والزراعية

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P8G2 - SKPI 1
P8G2 - SKPI 2

 .2وضع خطة تسويقية اعمية للجامعة لخدمة المجتمع
المح P8G2 - SKPI 3

 .3تفعيل دور الجامعة   معالجة المشاكل اجتماعية

P8G2 - SKPI 4
P8G2 - SKPI 5

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح  عقد 
ال°اكات مع الجهات الحكومية واهلية والخية لتنظيم العمل التطوعي للطلبة
ودعمه





النجاح  ن °ثقافة العمل التطوعي الميدا Äمن خªل المشاركة  المنتديات الثقافية  المجتمع
المح
النجاح  ابراز نشاطات الجامعة اعªمياً والتواصل مع وسائل اعªم المحلية



الامج التوعوية من خªل عقد ندوات وورش توعوية تهم صحة الفرد
النجاح  التوسع  اعداد ³
والمجتمع
النجاح  استقطاب دعم منظمات وهيئات محلية ودولية 
تع ¹بصحة المجتمع

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

80 %

10%

فص

80 %

20 %

سنوي

100%

20%

شهري

100%

50%

سنوي

100%

10%

سنوي
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 - P8G2 - Operational KPIs
مؤات اداء التشغيلية
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

80 %

10%

سنوي

 -عدد المنتديات ال̧ ¹شارك بها ممثلوا الجامعة  المجتمع

100 %

0%

سنوي

 عدد اخبار المنشورة ع موقع الجامعة و وسائل اعªم المختلفة ومواقع التواصل اجتماعي

100 %

80%

شهري

P8G2 - OKPI 4

 -اصدار الكتاب الخاص بخدمة المجتمع المح

100%

80%

سنوي

P8G2 - OKPI 5


المحاÖات وورش العمل وايام العلمية وايام الطبية والمنشورات ال̧ ¹قامت الجامعة
 عددبتنظيمها بهذا الخصوص

80%

30%

سنوي

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

المح واولويات خدمته من خل
 .1تحديد حاجات المجتمع

اجراء دراسات   المجات الصناعية والزراعية

P8G2 - OKPI 1
P8G2 - OKPI 2

 .2وضع خطة تسويقية اعمية للجامعة لخدمة المجتمع
المح P8G2 - OKPI 3

 .3تفعيل دور الجامعة   معالجة المشاكل اجتماعية

 عدد اتفاقيات الموقعة من الجامعة مع ال°كاء  المجتمع المح

اﻟﺘﻜﺮار

P8G2 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

ب® الجامعة 
ال°اكة 
تعميم مبدا 
وب®
القطاعات المجتمعية لبناء توجهات
رصينة لتحقيق مجتمع المسؤولية
المجتمعية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P8G2 - PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

العمداء ومدراء
المراكز والوحدات
والدوائر بالتنسيق
مع دائرة خدمة
وتنمية المجتمع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 4شهور

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 اعتماد مانية خاصة
لهذا 
الم°وع
 وجود كوادر اعªميةمؤهلة لتنفيذ هذا

الم°وع
 تزويد جميع الكليات والوحدات و المراكز
بجميع الفعاليات
المتعلقة بخدمة
المجتمع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 عدم وجود رغبة حقيقيةلخدمة المجتمع لدى اشخاص

المعني®

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 ن °كافة انجازات الجامعةالخاصة بخدمة المجتمع المح
 جميع وسائل اعªم المختلفة

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 اكة حقيقية معالمجتمع المح تعزز
دور الجامعة 
خدمة المجتمع
 سمعة مرموقةللجامعة لدى
المجتمع المح
بخصوص ما تقدمه
من خدمات

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد



2016-2020 

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

وضع خطة تسويقية اعªمية لنشاطات
الجامعة  المجتمع المح

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P8G2 - PR2

زيارة طلبة واساتذة الجامعة ا Âالبلديات
P8G2 - PR3

التنسيق مع مستثمرين من اهاÂ
المنطقة لتقديم منح دراسية للطلبة

المتفوق® او المعوزين ،تحمل اسماء

هؤء المستثمرين او كاتهم
توجيه دعوات لطªب المدارس

المتفوق® لزيارة الجامعة والتعرف
عليها ،وتقديم بعض الجوائز الرمزية
لهم
التواصل مع الوزارات ¸
)البية والتعليم،
الشباب( للتنسيق معها حول نشاطاتها
اجتماعية لتكون الجامعة يكاً فاعً ª
فيها

P8G2 - PR4

P8G2 - PR5

P8G2 - PR6

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

دائرة خدمة وتنمية
المجتمع

شهرين

دائرة خدمة وتنمية
المجتمع بالتنسيق مع
عمادة شؤون الطلبة

 3شهور

دائرة خدمة وتنمية
المجتمع بالتنسيق مع
عمادة شؤون الطلبة

 6شهور

دائرة خدمة وتنمية
المجتمع

 6اشهر

دائرة خدمة وتنمية
المجتمع بالتنسيق مع
عمادة شؤون الطلبة

 3اشهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 كادر متخصص عمليات التسويق
 دعم ما Âمناسب اعªن عن انشطةالجامعة واخبارها
وبرامجها  المواقع
¸
الكونية ال̧ ¹تحظى
بمتابعة عالية 
المجتمع المح ووضع
رابط لموقع الجامعة
ع هذه المواقع

تضم® هذة الزيارات
 مساق المسؤولية
المجتمعية واحتساب
عªمة لذلك
 تقديم وحات عمايمكن ان تقدمه الجامعة
واستماع ا Âالمشاكل
ال̧ ¹يمكن للجامعة ان
تساهم  حلها

المتمة
 السمعةللجامعة ¸
واساتيجية
ادارتها  دعم الطالب
الفق

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت
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اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 خطة غ ملبية لتصوراتالجامعة بخصوص المسؤولية
المجتمعية
 -عدم استثمار للكوادر المؤهلة

 وجود كوادر متفرغة نجازالعمل وذات دراية تامة باهداف
وتوجهات الجامعة بخصوص
المسؤولية المجتمعية

 دور فاعل للجامعةوبارز  تعزيز ثقافة
المسؤولية المجتمعية
 سمعة مرموقةللجامعة لدى المجتمع
المح بخصوص ما
تقدمه من خدمات


القائم®  تحقيق
 عدم جديةاهداف هذا المحور

 وجود حماس لدى الطلبةواعضاء الهيئة التدريسية لتعزيز
مبدا 
ال°اكة والمسؤولية
المجتمعية تجاه المجتمع

 دور بارز عضاء الهيئةالتدريسية والطلبة 
خدمة المجتمع

 عدم تجاوب الميسورين منالمستثمرين لهذة المبادرة

 وجود وفره مالية تؤهل الجامعة  -جامعة مساهمة مالياًلدعم مبادرات الطلبة واعضاء
ومعنوياً  التحصيل
الهيئة التدريسية
العلمي للطلبة المعوزين

5000

 وضع تمويل لهذهالجوائز

 دخول جانب الواسطة
المتفوق®
والمحسوبية  اختيار

اك لدعم سمعة مرموقة للجامعة
تحمل الجامعة للجزء ³
ايجابية لدى المجتمع
هذة المبادرة
المح

5000

عقد اكات واتفاقيات
مع الجهات المعنية

عدم متابعة اتفاقيات الموقعة
مع الجهات المعنية لغايات
تنفيذها

مساهمة فاعلة من الجهات
المعنية

اكة حقيقية مع
الجهات الحكومية
لخدمة المجتمع

5000

1000

2000
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

2016-2020 

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع


المحاÖات
تفاعل الجامعة مع
والندوات وانشطة ال̧ ¹تقام خارج
الجامعة بالحضور والمشاركة الفاعلة

P8G2 - PR7

دائرة خدمة وتنمية
المجتمع

شهر

تكثيف مشاركة المجمتع المح
بنشاطات الجامعة اجتماعية كاحتفال
بالمناسبات الوطنية

P8G2 - PR8

دائرة خدمة وتنمية
المجتمع

شهر

وضع برامج دورية لعمل ايام طبية
مجانية تشمل جميع المناطق المحيطة

P8G2 - PR9

عمداء الكليات الطبية
بالتنسيق مع دائرة خدمة
وتنمية المجتمع

شهر


ترتيب لقاءات تعريفية 
ممثل® عن
ب®
الجامعة ومختلف مؤسسات المجتمع

المد Äكالجمعيات واندية الثقافية
وغها

P8G2 - PR10

دائرة خدمة وتنمية
المجتمع

شهرين

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 المتابعة المستمرةلكافة النشاطات ال̧¹
تعقدها مؤسسات
المجتمع 
المدÄ
والمشاركة فيها
 وضع جدول زم¹
بالتنسيق مع 
ال°كاء
للمشاركة  نشاطاتهم

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

عدم المتابعة واعتماد ع
دعوات الحضور من قبل الجهات
المعنية


المعني®
 التواصل المستمر مع عدم القدرة ع اقناعكافة 
ال°كاء  المجتمع بالمشاركة  فعاليات الجامعة
ودعوتهم
المح
المختلفة
لحضور النشاطات ال̧¹
تقيمها الجامعة
 التنسيق التام معالمواقع المعنية

وااكهم  تنظيم
الفعالية

ازدواجية الخدمة المقدمة من
الجامعة ومستشفى الملك
المؤسس الجامعي

 التنسيق المستمر مع عدم اختيار الوقت المناسبقيادات وممث المجتمع لعقد اللقاءات
المح

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

فعاليات منعقدة 
بكة ومستوى
تحض عا Âلها

عاملون وطلبة 
الجامعة ذوو دور فاعل
 الفعاليات المجتمعية


المعني® 
وجود رغبة لدى
المجتمع المح للمشاركة 
فعاليات الجامعة

دور بارز للجامعة 

الوط¹
تنمية الحس
لدى المجتمع المح

التنويع  التخصصات و اماكن
اك
المستهدفة لغرض خدمة ³
يحة ممكنة

مجتمع مح يعي
المخاطر الصحية وقادر
ع تجنبها

اك عدد من قيادات
دعوة ³
القطاعات الخدمية  المجتمع
المح

اكة فاعلة مع ممث
المجتمع المح

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

2000

5000

7000

1000

166



2016-2020 
Goal (3) STP8

Goals Reference G3

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

الامج الخاصة بالتنمية المستدامة والتنمية
دعم ³
البيئية لجعل الجامعة مركزاً 
متماً  خدمة المجتمع

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 مركز الملكة رانية العبداللة لعلوموتكنولوجيا البيئة و دائرة خدمة وتنمية
المجتمع

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

شهر

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

8

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

محيطة بالجامعة جاذبة لسكان مناطق
بيئة
الشمال  اردن

المجتمع المح عن
ابتعاد
المشاركة  تنمية الجامعة
والحفاظ ع البيئة

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 .1تفعيل دور الجامعة المحوري  تنمية البيئة المحيطة بالجامعة.
 .2تفعيل دور الجامعة ومشاركة المجتمع  الحفاظ ع البيئة.
 .3اطªق 
م°وع استدامة البيئية بكافة بنوده المتعلقة بالمياه والنفايات الصلبة وانبعاثات الكربون والطاقة وغها.

مؤات اداء 
 - P8G3 - Strategic KP1s
اساتيجية
اﻻﺟﺮاءات

 -1تفعيل دور الجامعة المحوري   تنمية البيئة المحيطة
بالجامعة
 -2تفعيل دور الجامعة   الحفاظ ع البيئية
 -3اطق م وع استدامة البيئية بكافة بنوده المتعلقة
بالمياه والنفايات الصلبة وانبعاثات الكربون والطاقة
وغها


P8G3 - KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P8G3 - SKPI 1
P8G3 - SKPI 2
P8G3 - SKPI 3
P8G3 - SKPI 4
P8G3 - SKPI 5

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح  تنمية المنطقة المحيطة والقريبة من الجامعة مائياً وزراعياً وهندسياً
الخة العلمية عضاء هيئة التدريس  مجات الحفاظ ع البيئة
استثمار ³
النجاح  وضع آليات لمشاركة فاعلة مع المجتمع المح للمحافظة ع البيئة


التدخ®
النجاح  الوصول ا Âبيئة خالية من
النجاح  ايجاد مصادر بديلة و نظيفة للطاقة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

80 %

10 %

سنويا

100%

0%

مستمر

80 %

10 %

سنويا

80 %

10 %

مستمر

50 %

0%

مستمر

اﻟﺘﻜﺮار
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 - P8G3 - Operational KPIs
مؤات اداء التشغيلية
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

P8G3 - OKPI 1

نسبة المساحة ال̧ ¹قامت الجامعة بتنميتها مقارنة بمساحتها الكلية

50 %

10 %

سنوياً

P8G3 - OKPI 2

عدد الزوار من المجتمع المح المستفيدين من خدمات الجامعة

50 %

P8G3 - OKPI 3


عدد الورش واللقاءات 
المعني® من داخل و خارج الجامعة
ب®
Ã
Ã
والما Äمقارنة بما قبل تفعيل انشطة
الهواÄ
نسبة التلوث

0%

سنوياً

80 %

10 %

نصف سنوي

P8G3 - OKPI 5

75 %

10 %

شهريا

نسبة توليد الكهرباء من الطاقة البديلة مقارنة بما كان عليه سابقاً

100 %

0%

سنويا

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1تفعيل دور الجامعة المحوري   تنمية البيئة المحيطة
بالجامعة
 -2تفعيل دور الجامعة   الحفاظ ع البيئية
 -3اطق م وع استدامة البيئية بكافة بنوده المتعلقة
بالمياه والنفايات الصلبة وانبعاثات الكربون والطاقة
وغها


P8G3 - OKPI 4

P8G3 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

انشاء حديقة  الحرم الجامعي ¸ 
كمنه
عام ل°ائح المجتمع المح

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P8G3 - PR1

حملة لتخض المنطقة داخل وخارج
اسوار الجامعة

P8G3 – PR2

دراسة حول تاث مكب اكيدر ع
البيئة المحيطة

P8G3 – PR3

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

وحدة المشاريع
الهندسية

 6اشهر

وحدة الخدمات وانتاج
الزراعي

شهر

مركز الملكة رانية
العبداللة لعلوم
وتكنولوجيا البيئة

 6شهور

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 تشكيل لجنة خاصة من  -عدم اهتمام اللجنة المشكلة
 تنفيذ 
المعني®
الم°وع

مالية
نة
ز
موا
تخصيص
 التاخر  تحقيق وانجاز الهدفمحددة لتنفيذ 
وع
الم°
عدم توفر التمويل الªزم عدم توفر الدعم الما Â تشكيل لجنة خاصةالكا
لهذا 
لوضع تصور شموÂ
الم°وع
للجامعة

المعني®  ادارة
 تشكيل لجنة خاصة من  -عدم تعاوناعضاء هيئة التدريس المكب مع اللجنة المشكلة

المختص®

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 وجود تمويل كا ومستمر لدعم  -بيئة محيطة بالجامعة

انشاء هذه الحدائق و استدامتها خÓاء وصحية
 المتابعة اليومية للحديقة للتاكد  -بيئة جاذبة يمكنمن السªمة العامة و النظافة
استثمار فيها
 وجود كادر ع دراية كافيةبالعناية باشجار و متابعة
احتياجاتها
 توفر كوادر متخصصة
المعني®
 -اهتمام من

 بيئة جاذبة للطلبة
للعامل®
 انتاجية عالية الجامعة
 دراسة علمية تب® اثار
السلبية للمكب وآليات
معالجتها

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

50000

5000

3000
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

تفعيل دور قسم التخطيط 
الحÓي 
كلية العمارة والتصميم  الجامعة
لتصميم حدائق عامة  المجتمعات
المحلية تحمل اسم الجامعة
تقديم دراسات متخصصة  مجات
معينة مثل فحوصات ¸
البة وتقييم
ابنية

ومحاÖات داخل
تنظيم ورش عمل
وخارج الجامعة تهدف ا Âتوعية
المجتمع المح بالمخاطر البيئية
والتلوث Ã
البي¹
انشاء وتشغيل 
م°وع الطاقة البديلة


التدخ®
جامعة خالية من

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

2016-2020 

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

P8G3 – PR4

عميد كلية العمارة
والتصميم

سنة

 لقاء دوري مع اصحاب  -عدم وجود آلية و/او تمويلاختصاص من المجتمع 
كا لتنفيذ هذه المشاريع ع
المح
ارض الواقع

وجود اراض مخصصة من قبل
البلدية او الجهات المعنية لتنفيذ
هذه المشاريع

 حدائق عامة تخدمالمجتمع المح تحمل
اسم الجامعة
 سمعة مرموقة للجامعةلدى المجتمع المح

P8G3 – PR5

 عميد كلية الهندسة عميد كلية والعمارةوالتصميم

شهر

 تحديد حاجات عدم التنسيق المناسب ب®
المجتمع المح 
هذه

جميع الجهات ذات العªقة
المجات

 وجود اعªن كا للكفاءات
الموجودة والخدمات ال̧ ¹يمكن
تقديمها

 طابع زراعي وعمر ا Äمم
 المجتمع المحيط
بالجامعة

 عدم وجود حضور كا

 اعªن بشكل كا عن الورش
اك عدد ممكن
المتوفرة لحضور ³
من ممث لمجتمع المح

 بيئة محيطة محافظعليها

2000

 -عدم توفر الدعم الما Âالªزم

 توزيع ادوار والمهام بشكلدقيق ع اعضاء اللجنة
 قيام الجامعة بحمªت توعويةلبيان اهمية 
الم°وع للجامعة
والمجتمع المح وعدم وجود
اÖار جانبية له

 مجتمع يعي مفهومالطاقة البدية واهميتها

20000

 -تعاون جميع مكونات الجامعة

بيئة جامعية صحية خالية

التدخ® وتشكل قدوة
من
لبقية عنا Öالمجتمع

2000

P8G3 – PR6

 -مركز الملكة رانية العبداللة  6شهور

لعلوم وتكنولوجيا البيئة
 دائرة خدمة وتنميةالمجتمع

P8G3 – PR7
مركز الملكة رانية العبداللة
لعلوم وتكنولوجيا البيئة

 4شهور

 3شهور

P8G3 – PR8
مجلس العمداء

 التنسيق مع الجهاتذات العªقة مثل نقابة

المهندس®
 اعªن والتخطيطالمسبق والمدروس لهذه
الورش

 تشكيل لجنة خاصة
القوان® المتعلقة
 تخصيص موازنة مالية  -عدم تفعيل
التدخ®
الم°وع بمنع
محددة لتنفيذ 
 اجراء حمªت توعويةوبشكل مستمر لبيان

التدخ® ع
مضار
البيئة وع الفرد

2000

 يوجد



2016-2020 

Goal (4) STP8

Goals Reference G4
)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

النهوض بكافة ائح المجتمع من خªل توظيف العلوم
الحديثة المختلفة ال̧ ¹
تتم بها الجامعة

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

جميع العمداء ومدراء المراكز ومدراء
الوحدات والدوائر بالتنسيق دائرة خدمة
وتنمية المجتمع

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

سنة

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

169

8

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

مجتمع يوظف العلم ويحسن استغªله

زيادة نسب الجهل عند افراد
قيام الجامعة
المجتمع و عدم
بدورها المنوط بها  تثقيف
المجتمع

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 .1اطªع كافة ائح المجتمع ع احدث العلوم  ش̧ ¹المجات ال̧ ¹تدرسها الجامعة.
مؤات اداء 
 - P8G4 - Strategic KP1s
اساتيجية
اﻻﺟﺮاءات

تثقيف كافة µائح المجتمع باحدث العلوم   ش̄°
ال̄ °تدرسها الجامعة
المجات 

P8G4 - KPIs Family
اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P8G4 - SKPI 1
P8G4 - SKPI 2

النجاح  نقل المعرفة و العلوم ا Âافراد المجتمع بشكل علمي وممنهج
النجاح  استقطاب منح خارجية تُ 

بالªجئ®
ع ¹بخدمة المجتمع وتطوير بنيته التحتية والخدمات المتعلقة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

80 %

20 %

سنوي

80 %

10 %

سنوي

اﻟﺘﻜﺮار

ﻣﺆﺷﺮات اﻻداء اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻴﺔ P8G4 - Strategic KP1s -
اﻻﺟﺮاءات

تثقيف كافة µائح المجتمع باحدث العلوم   ش̄°
ال̄ °تدرسها الجامعة
المجات 

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P8G4 - OKPI 1
P8G4 - OKPI 2
P8G4 - OKPI 3

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

عدد المستفيدين او الزائرين ا Âمواقع الجامعة ¸
الكونية المختلفة

80 %

0%

سنوي

عدد الدورات والورشات الخاصة بتثقيف المجتمع المح
عدد المنح ال̧ ¹يتم استقطابها  كل عام

80 %

20 %

سنوي

80 %

10%

سنوي
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P8G4 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اصدار مجªت او دوريات للجامعة
موجهه للمجتمع المح
الك 
تفعيل موقع الجامعة ¸
وÄ
واحتوائه ع فرع موجه للمجتمع
المح كاخبار والمقات التثقيفية
الموجهة للعامة واستقبال موضوعات
من افراد المجتمع المح

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P8G4 - PR1

P8G4 – PR2

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

وحدة العªقات العامة
واعªم بالتنسيق مع
دائرة خدمة وتنمية
المجتمع
مركز الحاسب والمعلومات

P8G4 – PR3

دائرة خدمة وتنمية
المجتمع

تكثيف عمل المركز استشاري للعلوم
والتكنولوجيا من خªل عقد الدورات
المتخصصة ومنح الدبلومات المهنية

P8G4 – PR4

المركز استشاري للعلوم
والتكنولوجيا

تقديم استشارات مجانية لمشاريع
اعمال الصغة والمتوسطة 
المجات الزراعية والصناعية بالتعاون
مع المؤسسات ذات العªقة

P8G4 – PR5

تنظيم 
محاÖات تستهدف مواضيع
مثل :سوق العمل والتخصصات
المطلوبة ،مكافحة الفساد ع المستوى
المجتمعي ،مكافحة المخدرات ،الصحة
العامة ،دعم شؤون المراة

 عميد كلية الهندسة -عميد كلية الزراعة

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 -توفر التمويل الªزم

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

عدم التنسيق مع الجهات
المعنية بالجامعة بخصوص
محتوى اصدارات وعدم
مهنيتها

اﻻﻓﱰاﺿﺎت


متخصص® بتنسيق
وجود
المجªت بشكل جذاب وسهل
الوصول للمجتمع المح

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

مجتمع مثقف  مختلف
المجات العلمية
والطبية والهندسية

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

6000

خªل شهر  -سهولة وصول
عدم تحديث المعلومات كل ¸فة
المتصفح ا Âالمعلومة زمنية
بسهولة وي°

وجود خدمة ¸
اننت عند يحة مجتمع مثقف  مختلف
المجات العلمية
كبة من افراد المجتمع
والطبية والهندسية

 عدم اعªن الكا عن هذه
 اختيار اوقات ال̧¹
تناسب 
المحاÖات و الذي يؤدي ا Âقلة
ال°يحة

المستهدفة 
المحاÖة الحضور من المجتمع
 التواصل المستمر معاعضاء هيئة التدريس

المحاÖات
عطاء هذه
 اختيار اوقات مناسبة  -عدم اعªن المناسب عن هذه
للمحاÖين و الجمهور الدورات لدى الجهة المستهدفة
عطاء هذه الدورات بشكل مناسب
 التواصل المستمر معاعضاء هيئة التدريس

المحاÖات
عطاء هذه
 عدم اعªن المسبق عن هذهاختيار اوقات مناسبة الدورات

للمحاÖين و الجمهور  -اعطاء حوافز للعامل®
عطاء هذه الدورات

المشارك® بهذه استشارات

مجتمع مثقف  مختلف
المجات العلمية
والطبية والهندسية

2000

مجتمع مثقف  مختلف
المجات العلمية
والطبية والهندسية

 يوجد

 مجتمع مح  يعاÄ
من البطالة

 يوجد

 3شهور

سنة

 6اشهر


المحاÖات
كادر مؤهل لتقديم

 اهتمام اعضاء هيئة التدريسلتنفيذ الدورات

تعاون مكونات الجامعة لتنفيذ
استشارات

 يوجد
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

برامج دورية لزيارة طلبة واساتذة
الجامعة ا Âمدارس المنطقة لعقد

محاÖات تثقيفية  مختلف
التخصصات

P8G4 - PR6

اطªق دراسات تهدف ا Âتحديد حاجات
المجتمع المح واولويات والمجات
ال̧ ¹يمكن ان تخدمها الجامعة كـقطاعي
الصناعة و الزراعة

P8G4 – PR7

الامج الوطنية لدعم
استفادة من ³
المشاريع ال̧ ¹تخدم المجتمع المح
من مؤسسات مثل المجلس اع
للعلوم و التكنولوجيا او صندوق دعم
البحث العلمي و غها

P8G4 – PR8

اصدار مجªت او دوريات من الجامعة
موجهة للمجتمع المح و توزيعها ع
المدارس و البلديات تسلط اضواء ع
مكافحة æ
افات اجتماعية كالمخدرات

P8G4 – PR9

2016-2020 

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

عمداء الكليات بالتنسيق
مع دائرة خدمة وتنمية
المجتمع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 6اشهر

العمداء بالتنسيق مع دائرة
خدمة وتنمية المجتمع

اشهر

عميد البحث العلمي
بالتنسيق مع دائرة خدمة
وتنمية المجتمع

شهر

وحدة العªقات العامة
واعªم بالتنسيق مع
دائرة خدمة وتنمية
المجتمع

 6اشهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 التنسيق المسبقوالتخطيط الجيد مع
المدارس المعنية
 تام® باصات
مخصصة للنقل اÂ
المدارس المستهدفة

 الحاجة للحصول ع موافقاتمن وزارة ¸
البية والتعليم قد
يرافقها الكث من البوقراطية

 التعاون التام من مدراءالمدارس

مجتمع مثقف  مختلف
المجات العلمية
والطبية والهندسية

2000

 تشغيل لجان لتحديدالحاجات 
اك الحاحا
طªق الدراسات.

 -كادر غ مؤهل وغ متعاون

تقبل المجتمع للفكرة

جامعة فاعلة  تنمية
المجتمع المح

2000

 تمويل ما Âلخدمةالمجتمع  ش̧¹
المجات

 يوجد

 متابعة جميع التنافس  تعميم هذه الفرصاعªنات و الفرص ال̧ ¹واعªنات الصادرى عن

العامل®
تصدر من المؤسسات المؤسسات الوطنية ع
الوطنية و تعميمها ع

العامل®  الجامعة

 اعªن المسبق وبوقت مبكر
للعامل®  الجامعة ليتم
استفادة من الفرص المقدمة من
المؤسسات الوطنية

 توفر التمويل الªزم تحديث المعلوماتبشكل دوري
 اختيار مواضيع ذاتاهمية مجتمعية

 ان تكون الدوريات ذات لغةمبسطة يمكن ان يستفيد منها
الجميع

 -عدم وجود التمويل الªزم

مجتمع مدر Õمحصن
ضد افات اجتماعية

3000
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اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻷﻫﺪاف

بح
انشاء برامج

ماجست ذات طابع 

انشاء و دعم برامج دراسات عليا متداخلة  
ب اقسام اكاديمية
)   (Interdisciplinaryمجات علمية ذات قوة تنافسية
انشاء برامج دكتوراه
انشاء برامج دراسات عليا 
مشكة مع جامعات عالمية تم التوافق معها
طرح مساقات و برامج دراسات عليا باستخدام طرق التدريس الحديثة مثل
e- online courses
الثقا و 
تسويق برامج الدراسات العليا المختلفة تعزيزاً للتنوع 
العر لطلبة


الدراسات العليا


بح  
متم كماً ونوعاً
إنتاج 

مستوى تعلم  
متم لطلبة الدراسات العليا

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

عميد كلية الدراسات العليا وعمداء الكليات اكاديمية


مبدع   العلوم المتداخلة
طلبة دراسات عليا
مخرجات بحثية ذات أهمية للمجتمعات.
خريج دراسات عليا واسع ادراك   البحث و التطوير
ممة تي انتاج 
برامج دكتوراه  
البح و ابداعي   الجامعة

مشكة مع جامعات عالمية 
برامج دكتوراه 
مشكة

بح  
متم كماً ونوعاً
انتاج 

عميد كلية الدراسات العليا و عمداء الكليات اكاديمية

عميد كلية الدراسات العليا و عمداء الكليات اكاديمية
مكتب الع·قات الدولية بالتنسيق التام مع عميد كلية
الدراسات العليا وعمداء الكليات اكاديمية

مساقات و برامج للدراسات العليا تطبق فيها طريقة Online

عميد كلية الدراسات العليا

طلبة دراسات عليا  
دولي ¦لامج الدراسات العليا   المنطقة

عميد كلية الدراسات العليا

استقطاب منح دراسية لطلبة الدراسات العليا

منح دراسية لطلبة الدراسات العليا من مصادر خارجية

عميد كلية الدراسات العليا

الماجست بسبب
استقطاب الطلبة الذين  يسمح عملهم بانتساب ¦لامج

ªوف عملهم

طلبة دراسات عليا  
خة عملية
عامل ذوي ¦

عميد كلية الدراسات العليا

2016-2020 

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ Strategic Pillar Matrix
اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  :Strategic Pillar Name -ﻣﺤﻮر اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ
ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ Strategic Pillar Reference: STP9 -
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﺪف – General Goal Description


التوسع النوعي  برامج الدراسات العليا مع 
ال  
عا ºدولية مرموقة ورفع نسبة طلبة الدراسات العليا.
ك ع¼ ¦

الامج البينية والمشكة مع مؤسسات تعليم 

اﻻﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:

ماجست ذات طابع 
بح .P9G1 -
 .1انشاء برامج




 .2انشاء ودعم برامج دراسات عليا متداخلة ب اقسام اكاديمية )  (Interdisciplinaryمجات علمية ذات قوة تنافسية .P9G2 -
 .3انشاء برامج دكتوراه .P9G3 -

 .4انشاء برامج دراسات عليا مشكة مع جامعات عالمية .P9G4 -
 .5طرح مساقات و برامج دراسات عليا باستخدام طرق التدريس الحديثة مثل.P9G5-

 .6تسويق برامج الدراسات العليا تعزيزاً للتنوع 
والعر المختلفة .P9G6 -
الثقا


 .7استقطاب منح دراسية لطلبة الدراسات العليا .P9G7-
الماجست .P9G8-
 .8استقطاب الطلبة الذين  تسمح لهم ظروف عملهم بانتساب ¦لامج
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)STP9 –Goal (1

Goals Reference: G1
)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ


بح
انشاء برامج

ماجست ذات طابع 

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

عميد كلية الدراسات العليا وعمداء الكليات
اكاديمية

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 12شهر

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

9

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ


بح  
متم كماً ونوعاً
 انتاج  مستوى تعلم  متم لطلبة الدراسات العليا

عدم استثمار قدرات الطلبة  
ابداع والبحث

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-


بح   معظم اقسام اكاديمية و بخطط دراسية محددة.
 .1طرح مسار

ماجست ذو طابع 
العا ºوضمان جودتها.
العا ºوالبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم 
 .2التقدم للحصول ع¼ موافقة وزارة التعليم 

مؤات اداء 

اساتيجية – P9G1 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات


بح   معظم
 .1طرح مسار

ماجست ذو طابع 
اقسام اكاديمية وبخطط دراسية محددة
العا والبحث
 .2الحصول ع موافقة وزارة التعليم

العا وضمان
التعليم
العلمي و هيئة اعتماد مؤسسات

جودتها

P9G1- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P9G1 – SKPI 1
P9G1 – SKPI 2
P9G1 – SKPI 3

اﻟﻮﺻﻒ

 النجاح  اعداد التعليمات الخاصة بالمسار الماجست بشكلها العام لكافة اقسام اكاديمية
البح ¦لامج



 النجاح  استقطاب طلبة ينتسبون للمسار البح



الماجست
البح ¦لامج
 النجاح   اعتماد تعليمات المسار


اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

0%

مرة واحدة

100%

0%

مستمر

100%

0%

مرة واحدة
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مؤات اداء التشغيلية – P9G1 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

استصدار التعليمات الخاصة بالمسار 
البح


100%

0%

مرة واحدة

مخاطبة الجهات المعنية للحصول ع¼ الموافقات المطلوبة

100%

0%

مرة واحدة

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ


بح   معظم
 .1طرح مسار

ماجست ذو طابع 
اقسام اكاديمية و بخطط دراسية محددة
العا والبحث
 .2الحصول ع موافقة وزارة التعليم

العا وضمان
التعليم
العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات

جودتها

P9G1 – OKPI 1
P9G1 – OKPI 2

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

P9G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

الماجست
عمل دراسة حالة ¦لامج

الحالية و تحديد نسب انتاج العلمي
من طلبة الدراسات العليا وربطها مع
اعداد هيئة التدريس   كافة كليات
الجامعة
اجراء استط·ع لراي اعضاء هيئة
الحا ºلطلبة
التدريس عن الوضع 
الدراسات العليا لتحديد المعوقات
الحالية



بح ¦لامج
اعداد مقح نشاء مسار 
الماجست


رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P9G1 – PR1

P9G1 – PR2

P9G1 – PR3

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

عميد كلية الدراسات
العليا

عميد كلية الدراسات
العليا

عميد كلية الدراسات
العليا

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

 الحصول ع¼اربعة شهور المعلومات الكافية
 تعاون عمادة البحثالعلمي و الكليات لجمع
المعلومات المناسبة
شهرين

 تعاون اعضاء هيئةالتدريس   تعبئة
استبيان الخاص بذلك

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 عدم توفر معلومات دقيقة عنمخرجات طلبة الدراسات العليا

 وجود معلومات مفصلة و دقيقةعن انتاج 
البح لطلبة الدراسات

العليا

 معرفة تفصيليةبمخرجات طلبة
الدراسات العليا من
انتاج العلمي

 عدم تعاون اعضاء هيئةالتدريس   تعبئة استبيان

 اهتمام باستبيان و تعبئتهبشكل دقيق

 معرفة اسبابضعف انتاج العلمي
لطلبة الدراسات
العليا
 معرفة مدى قبولاعضاء هيئة التدريس
للمسار 
البح ¦لامج

الماجست


 يوجد

 توفر جميع عنا ªالمقح من
معلومات و احصائيات عن سوق
العمل المتوقع لخريجي المسار

 مقح متكامل  
يب
المرات واهداف
¦
للمسار 
البح


 يوجد

 التوفيق  ب برامج
ال تعتمد  -عدم القدرة ع¼ اعداد 
شهرين بعد
الماجست 
مقح
 
يهدف ا ºمعالجة ضعف انتاج
انتهاء  P9G1كلياً ع¼ المساقات

– PR2
الماجست
ال العلمي لطلبة
التدريسية ¦

والامج 
تعتمد كليا ع¼ البحث

 يوجد
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P9G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

طرح 
المقح للنقاش و الدراسة من قبل
مجلس كلية الدراسات العليا ومجلس
العمداء

P9G1 – PR4

وضع تعليمات خاصة بالمسار 
البح

وتعديل التعليمات العامه ¦لامج
الماجست لتشمل هذا المسار


P9G1 – PR5

انشاء 
مقح متكامل للحصول ع¼
موافقة هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
العاº


ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

عميد كلية الدراسات
العليا
عميد كلية الدراسات
العليا

P9G1 – PR6

عميد كلية الدراسات
العليا

P9G1 – PR7

عميد كلية الدراسات
العليا

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ


ث·ثة شهور  -انفتاح فكار جديدة   -تردد مجالس الكلية او مجلس
خطط التدريس وقبول
بعد انتهاء
العمداء   الموافقة ع¼
التغي


P9G1 – PR3
المقحات

 
شهرين بعد  -الموافقة ب Ñوط هيئة  -وضع تعليمات جديدة لطرحها
انتهاء  P9G1اعتماد مؤسسات التعليم ع¼ هيئة اعتماد مؤسسات
العا ºوضمان جودتها
العا ºوضمان جودتها

التعليم 
– PR4
الماجست
¦لامج

وتعليمات المسار 
البح

 وضع نهاية شهر
مقح يتوافق مع  -عدم اجراء ال·زم   الوقت
نيسان من
تعليمات برامج
الماجست المحدد

العام
الذي تعتمده هيئة اعتماد
الجامعي بعد
العاº
التعليم
مؤسسات

انتهاء من وضمان جودتها

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 تفهم اعضاء المجلس للمقح
للتغي
الجديد ووجود قابلية



بح
 مسار للدراسات العليا

 تفهم مجلس العمداء نشاءهذه التعليمات

 تعليمات شاملةالماجست
¦لامج

بحيث تشمل مسار
الرسالة والمسار

البح


 قبول هيئة اعتماد مؤسساتالعا ºو ضمان جودتها
التعليم 

للمقح الجديد

 برنامج متكاملللمسار 
البح


اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

 يوجد

 يوجد

P9G1 – PR5

استقطاب طلبة للمسار 
البح   برامج

الماجست



كا من طلبة
بداية الفصل  -عدد 

البح
اول للعام المسار  
ا× الذي
الدر 
كا من ابحاث
 عدد انتهاء
ي¼

المنشورة لطلبة المسار
موافقة
من
البح

هيئة اعتماد

مؤسسات
التعليم
العاº

وضمان
جودتها

 عدم تفهم وقبول الطلبةللمسار 
البح


م  Ô
 وجود ف لطلبة المسار

البح


ماجست
 برامج
بحثية تفي بالغرض

 يوجد



2016-2020 

)STP9 –Goal (2

Goals Reference: G2
)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

انشاء و دعم برامج دراسات عليا متداخلة  
ب اقسام
اكاديمية )   (Interdisciplinaryمجات علمية ذات
قوة تنافسية

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 عميد كلية الدراسات العليا -عمداء الكليات اكاديمية

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 16شهر

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

متوسطة

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

178

9

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ


مبدع   العلوم
 طلبة دراسات علياالمتداخلة
 مخرجات بحثية ذات اهمية للمجتمعات خريج دراسات عليا واسع ادراك   البحثوالتطوير

 ابتعاد عن التطور الحقيقيوابداع الناتج عن تداخل العلوم
 -طلبة ذوي افق ضيقة

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
الامج المتداخلة.
 .1توافق اقسام اكاديمية لطرح ¦
الامج المتداخلة.
العا ºوضمان جودتها نشاء ¦
العا ºوالبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم 
 .2الحصول ع¼ موافقة وزارة التعليم 
مؤات اداء 

اساتيجية – P9G2 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

الامج المتداخلة
 .1توافق اقسام اكاديمية لطرح 

P9G2- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P9G2 – SKPI 1
P9G2 – SKPI 2

العا والبحث
 .2الحصول ع موافقة وزارة التعليم

العا وضمان
التعليم
العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات

الامج المتداخلة
جودتها نشاء 

P9G2 – SKPI 4

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح   توافق اقسام اكاديمية نشاء برامج دراسات عليا متداخلة

للامج المتداخلة
النجاح  انشاء خطط دراسية ¦
النجاح  تقديم 
للامج
شمو ºومفصل لهيئة اعتماد مؤسسات التعليم
مقح
العا ºوضمان جودتها ¦



المتداخلة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

50%

0%

مستمر

100%

0%

مستمر

100%

0%

مستمر
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مؤات اداء التشغيلية – P9G2 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

الامج المتداخلة
 .1توافق اقسام اكاديمية لطرح 
العا والبحث
 .2الحصول ع موافقة وزارة التعليم

العا وضمان
العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم

الامج المتداخلة
جودتها نشاء 

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ


المشكة   انشاء برامج متداخلة
 P9G2 – OKPI 1عدد اقسام اكاديمية

المشكة
للامج
 P9G2 – OKPI 2عدد الخطط الدراسية المعتمدة ¦

العا ºو ضمان جودتها
 P9G2 – OKPI 3عدد ¦
ال تقدمت للحصول ع¼ اعتماد خاص من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 
الامج 

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

50%

0%

مستمر

100%

0%

مستمر

100%

0%

مستمر

P9G2 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

توثيق اهتمامات البحثية ل·قسام
اكاديمية   الجامعة
تنظيم لقاءات 
مشكة  
ب اقسام
اكاديمية ذات اهتمامات البحثية

المشكه

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P9G2 – PR1

P9G2 – PR2

انشاء خطط دراسية ¦لامج متداخلة
P9G2 – PR3
التقدم لهيئة اعتماد للحصول ع¼
للامج
اعتماد خاص ¦
ماجست
استقطاب طلبة لدراسة برامج

متداخلة

P9G2 – PR4

P9G2 – PR5

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

عميد كلية الدراسات
العليا

شهر

عميد كلية الدراسات
العليا

ث·ثة اشهر بعد
انتهاء من
P9G2 – PR1

عميد كلية الدراسات
العليا

اربعة اشهر بعد
انتهاء من
P9G2 – PR2

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 تفاعل اقساماكاديمية   الحصول
ع¼ معلومات حول
اهتمامات البحثية

 الحصول ع¼ اهتمامات بحثيةوغ دقيقة
نظريه 

 تعاون اقسام والكلياتاكاديمية

 معرفة التقاطعات
المشكة  
ب
البحثية
اقسام اكاديمية

 المشاركة الفاعلةعضاء هيئة التدريس

 عدم اهتمام اقساماكاديمية

 تعاون اقسام و الكلياتاكاديمية

 التوافق  ب اقسام
اكاديمية و اقرارها من
قبل مجالس اقسام
اكاديمية

 عدم الوصول ا ºتوافق  ب
اقسام اكاديمية

 سلم اولوياتللمجات البحثية
ذات التقاطعات

المشكة  
ب اقسام

 تعاون اقسام و الكلياتاكاديمية

 خطط دراسيةمتكاملة لتخصصات
متداخلة

 يوجد

 ملف معد بصورة جيدة يقنع 
الامج
العامل  الهيئة بهذه ¦

المتداخلة
م  Ô
 وجود الامج
ف لطلبة ¦
المتداخلة

للامج
 اعتماد خاص ¦المتداخلة

 يوجد

بمرات
 ملف اعتماد غ مدعم ¦عميد كلية الدراسات ث·ثة اشهر بعد  -اعداد سليم لملف
انتهاء من
للامج استحداث مقنعة
اعتماد الخاص ¦
العليا
P9G2 – PR3
المتداخلة
فصل بعد الحصول  -تسويق جيد
للامج  -عدم تفهم الطلبة همية
عميد كلية الدراسات ع¼ موافقة
موظف ذوي ¦دراية 


هيئة -
الامج المتداخلة
¦

اعتماد مؤسسات
العليا
الامج المتداخلة
العاº
¦
التعليم 
وضمان جدودتها

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 -برامج متداخلة فاعلة

 يوجد

 يوجد

 يوجد



2016-2020 

)STP9 –Goal (3

Goals Reference: G3

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

انشاء برامج دكتوراه

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 عميد كلية الدراسات العليا -عمداء الكليات اكاديمية

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 24شهر

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

180

9

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

ممة تي انتاج 
برامج دكتوراه  
البح

وابداعي   الجامعة

انحسار انتاج 
البح   طلبة

يقضون اك
الماجست الذين

من  70%من الوقت   دراسة مواد
بالتا ºعدم تطور انتاج
نظرية و 

البح و العلمي


اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 .1طرح برامج دكتوراه  بعض اقسام اكاديمية و بخطط دراسية محددة مع تشجيع طرح برامج دكتوراه 
مشكة مع جامعات عالمية مرموقة.


مؤات اداء 

اساتيجية – P9G3 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

P9G3- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1طرح برامج دكتوراه   بعض اقسام اكاديمية
و ©بخطط دراسية محددة مع تشجيع طرح برامج دكتوراه P9G3 – SKPI 2
مشكة مع جامعات عالمية مرموقة
P9G3 – SKPI 3
P9G3 – SKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ

النجاح   اصدار تعليمات مناسبة لمنح درجات الدكتوراه   الجامعة
النجاح   طرح برامج دكتوراه   الجامعة
النجاح  طرح برامج دكتوراه 
مشكة مع جامعات عالمية


اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

0%

مرة واحدة

100%

0%

مستمر

100%

0%

مستمر
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مؤات اداء التشغيلية – P9G3 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1طرح برامج دكتوراه   بعض اقسام اكاديمية
وبخطط دراسية محددة مع تشجيع طرح برامج دكتوراه
©
مشكة مع جامعات عالمية مرموقة

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

 P9G3 – OKPI 1استصدار التعليمات الخاصة بمنح درجة الدكتوراه من مجلس العمداء
 P9G3 – OKPI 2عدد اقسام اكاديمية الحاصلة ع¼ موافقة لطرح برامج الدكتوراة
العا ºوضمان جودتها
 P9G3 – OKPI 3عدد ¦
الامج المعتمدة اعتماداً خاصاً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 
 
 P9G3 – OKPI 4عدد طلبة الدكتوراه
الامج المعتمدة
المسجل  ¦

الامج المطروحة بالتعاون مع جامعات عالمية مرموقة
 P9G3 – OKPI 5عدد ¦

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

30%

مرة واحدة

100%

0%

مرة واحدة

100%

0%

مرة واحدة

100%

0%

مرة واحدة

100%

0%

مرة واحدة

P9G3 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اعداد تعليمات مناسبة لمنح درجات
الدكتوراه

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P9G3 – PR1

تصميم خطط دراسية   اقسام
اكاديمية ¦لامج الدكتوراة

P9G3 – PR2

اعداد ملف اعتماد الخاص ¦لامج
الدكتوراة

P9G3 – PR3

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 تعاون جميع عمداءالكليات اكاديمية

 عدم  الام بالوقت المحدد
عداد التعليمات

 عميد كلية الدراسات العليا  6اشهر بعد  -تعاون اقسامانتهاء من اكاديمية لطرح هذه
 عمداء الكليات اكاديميةالخطط
P9G3 – PR1

 عدم رغبة اقسام اكاديميةلطرح خطط دراسية معينة
ل·قسام

 -عميد كلية الدراسات العليا  4اشهر

 -عمداء الكليات اكاديمية

 التنسيق التام  ب
 عميد كلية الدراسات العليا شهرين بعدللنامج  -عدم المام باجراءت
انتهاء من الجهة الطارحة ¦
 مركز التطوير اكاديميومركز التطوير اكاديمي الخاصة باعتماد الخاص
P9G3
–
PR2
وضمان الجودة
وضمان الجودة

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 تعليمات تُ ع برفع
المستوى البح

للجامعة

 يوجد

 وجود ارادة لدى الكلياتاكاديمية نشاء برامج دكتوراه

 خطط دراسية تفيبالغرض

 يوجد

 وجود خطط ¦لامج الدكتوراةمعتمدة من المجالس المعنية

 ملف اعتماد متكامل¦لامج الدكتوراة

 الام الكليات اكاديمية بانشاء
برامج دكتوراه

 يوجد
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

الحصول ع¼ موافقة مجلس التعليم
العا ºوهيئة اعتماد مؤسسات التعليم

العالس وضمان جودتها ¦لامج الدكتوراة
المستحدثة


ال
التواصل مع الجامعات العالمية 
وقعت ع¼ مذكرات تفاهم للموافقه
ع¼ انشاء برامج دكتوراه 
مشكة
استقطاب طلبة برامج الدكتوراه

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P9G3 – PR4

P9G3 – PR5

2016-2020 

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عميد كلية الدراساتالعليا
 مركز التطويراكاديمي وضمان
الجودة
 مكتب الع·قاتالدولية بالتنسيق مع
عميد كلية الدراسات
العليا
 عميد كلية الدراساتالعليا

P9G3 – PR6

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

 12شهر

 4شهور

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

التفهم لحاجة الجامعة عدم القدرة ع¼ اعداد ملف
الامج
لطرح هذه ¦
اعتماد الخاص بالصورة
المناسبة

اقناع الجامعات
العالمية المرموقة
نشاء برامج دكتوراة

مشكة

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

العاº
تفهم مجلس التعليم 
وهيئة اعتماد ستحداث هذه
الامج
¦

برامج دكتوراة معتمدة
اعتماداً خاصاً من هيئة
اعتماد

عدم اهتمام الجامعات ذات

التيب العالمي المتقدم نشاء القدرة ع¼ التواصل واقناع مع
الجامعات العالمية
الامج
هذه ¦

برامج دكتوراه 
مشكة

للامج
عدم اقتناع الطلبة   برامج
 تسويق جيد ¦
موظف ذوي دراية   الدكتوراه المطروحة  الجامعة برامج دكتوراه ناجحة

برامج الدكتوراة

النجاح   فتح وتشغيل
برامج الدكتوراة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

20000

10000

 يوجد



2016-2020 

)STP9 –Goal (4

Goals Reference: G4

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

انشاء برامج دراسات عليا 
مشكة مع جامعات عالمية
تم التوافق معها

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

مكتب الع·قات الدولية بالتنسيق التام
مع عميد كلية الدراسات العليا وعمداء
الكليات اكاديمية

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 24شهر

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

183

9

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 برامج دكتوراه مشكة مع جامعات عالمية

مشكة

بح  
متم كماً ونوعاً
 -انتاج 

 الاجع   مستوى التدويل
 -ضعف انتاج العلمي

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-

 .1اتصال و التوافق مع بعض الجامعات العالمية ذات السمعة المرموقة لطرح برامج 
مشكة.
الامج.
 .2التنسيق مع اقسام اكاديمية لطرح هذه ¦
العا ºوضمان جودتها.
العا ºوالبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم 
 .3التقدم للحصول ع¼ موافقة وزارة التعليم 
مؤات اداء 

اساتيجية – P9G4 - Strategic KPIs

P9G4- KPIs Family
اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

 .1اتصال و التوافق مع بعض الجامعات العالمية ذات
السمعة المرموقة و توقيع مذكرات تفاهم لطرح برامج ©
مشكة

P9G4 – SKPI 1

النجاح  توقيع مذكرات تفاهم مع بعض الجامعات العالمية نشاء برامج دكتوراه 
مشكة


100%

0%

مستمر

الامج
 .2التنسيق مع اقسام اكاديمية لطرح هذه 

P9G4 – SKPI 2

النجاح  اعتماد اقسام و الكليات اكاديمية لطرح برامج 
مشكة مع جامعات عالمية


100%

0%

مستمر

العا
 .3التقدم للحصول ع موافقة وزارة التعليم

العا
والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم

وضمان جودتها

P9G4 – SKPI 3



المشكة مع الجامعات العالمية
للامج
النجاح  الحصول ع¼ اعتماد الخاص من هيئة اعتماد ¦

100%

0%

مستمر

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﺘﻜﺮار

184
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مؤات اداء 

اساتيجية – P9G4 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

 .1اتصال والتوافق مع بعض الجامعات العالمية ذات
السمعة المرموقة و توقيع مذكرات تفاهم لطرح برامج ©
مشكة

P9G4 – OKPI 1

عدد مذكرات التفاهم مع الجامعات العالمية نشاء برامج دكتوراه 
مشكة

100%

0%

مستمر

الامج
 .2التنسيق مع اقسام اكاديمية لطرح هذه 

P9G4 – OKPI 2

ال تطرح برامج 

مشكة
عدد اقسام اكاديمية 

100%

0%

مستمر

العا
 .3التقدم للحصول ع موافقة وزارة التعليم

العا
التعليم
والبحث العلمي وهيئة اعتماد مؤسسات

وضمان جودتها

P9G4 – OKPI 3

العا ºوضمان جودتها
عدد ¦
الامج المعتمدة اعتماداً خاصاً من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم 

100%

0%

مستمر

P9G4 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

انتاج مواد دعائية و اع·مية عن الجامعة
وطلبة الدراسات العليا

التواصل مع عدد من الجامعات العالمية

المشكة
الامج
نشاء ¦

اعداد تعليمات مناسبة لمنح درجات

المشكة مع الجامعات
الدراسات العليا
العالمية

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P9G4 – PR1

P9G4 – PR2

P9G4 – PR3

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

عميد كلية الدراسات
العليا وعمداء الكليات
المعنية ووحدة
الع·قات العامة
واع·م
مكتب الع·قات
الدولية بالتنسيق مع
عميد كلية الدراسات
العليا

عميد كلية الدراسات
العليا بالتنسيق مع
مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 6اشهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ


متخصص ذوي
 وجود انتاج مواد دعائية  تفيدراية  
انتاج المواد الدعائية بالغرض
 التنسيق  المعني
ب

 عدم القدرة ع¼ جذبالجامعات المرموقة

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 ادراك تام همية الموادالدعائية
الما ºالمناسب
الدعم
 وجود

اللوجس من وحدة
والدعم

الع·قات العامة واع·م

 تحديد الجامعات الراغبة   -عدم وجود رغبة لدى 12شهر بعد
المشكة  الجامعات المرموقة نشاء برامج وجود ع·قات مع جامعات

امج
ال
انشاء
¦

انتهاء من

مرموقة مهتمة  انشاء برامج
مشكة
 - P9G4 – PR1اعطاء صورة حقيقية عن

مشكة
الجامعة
 ابراز عنا ªالقوة المتوفرة
وال تشجع
لدى الجامعة 
الجامعات المرموقة ع¼
انشاء برامج 
مشكة
 4اشهر بعد  -التنسيق التام مع هيئة
انتهاء من اعتماد
 - P9G4 – PR2المام   تعليمات

المشكة
الامج
استحداث ¦

 غياب القناعة واهتمام لدى  -وجود ارادة لدى الكلياتالمشكة اكاديمية نشاء برامج 


مشكة
الامج
المعني نشاء ¦

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 مواد دعائية مناسبةبراز صورة الجامعة
وبرامجها بالشكل
المطلوب

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

10000

 مذكرات تفاهمنشاء برامج 
مشكة
مع الجامعات
العالمية

12000

 تعليمات لمنحالدرجات العلمية
بالامج
الخاصة ¦

المشكة

 يوجد



2016-2020 

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

التقدم للحصول ع¼ اعتماد الخاص
من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم
الامج
العا ºوضمان جودتها نشاء ¦


المشكة

P9G4 – PR4

استقطاب طلبة برامج 
مشكة مع
جامعات عالمية

P9G4 – PR5

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

 عميد كلية الدراساتالعليا
 مركز التطوير اكاديميوضمان الجودة

 عميد كلية الدراساتالعليا
 -مكتب الع·قات الدولية

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

شهر

 4شهور

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

التفهم لحاجة الجامعة لطرح عدم القدرة ع¼ اعداد ملف
الامج
هذه ¦
اعتماد الخاص بالصورة
امج
لل
جيد
تسويق
¦
المناسبة


موظف ذوي دراية  

الامج المشكة
¦


الامج
عدم اقتناع الطلبة  ¦


المشكة المطروحة  الجامعة

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

لمرات استحداث
تفهم الهيئة ¦
الامج ومردودها ع¼
هذه ¦
الجامعة

برامج 
مشكة معتمدة
اعتماداً خاصاً من
الهيئة

م  Ô
وجود 
الامج
ف لطلبة ¦

برامج 
مشكة فعاله

Goals Reference: G5
)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

طرح مساقات و برامج دراسات عليا باستخدام طرق
التدريس الحديثة

عميد كلية الدراسات العليا

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
ماجست   اقسام اكاديمية بطريقة ال .online
 .1طرح مساق لكل برنامج


 .2تفعيل استخدام ادوات الـ  e-learningع¼ مستوى مساقات الدراسات العليا.

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

سنة

اﻻوﻟﻮﻳﺔ

متوسطة

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

15000

 يوجد

)STP9 –Goal (5

Priority

185

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

مساقات و برامج للدراسات العليا تطبق
فيها طريق التدريس الحديثة

9

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

اعتماد ع¼ اساليب الك·سيكية
  التدريس

 186

2016-2020 

P9G5- KPIs Family

مؤات اداء 

اساتيجية – P9G5 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

الماجست ليدرس بطريقة online
النجاح   طرح مساق واحد ع¼ اقل لدرجة


100%

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

ماجست   اقسام
 -1طرح مساق لكل برنامج

اكاديمية بطريقة ال online

P9G5 – SKPI 1

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

مرة واحدة


مؤ ات اداء التشغيلية – P9G5 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

ماجست   اقسام
 -1طرح مساق لكل برنامج

اكاديمية بطريقة ال online


الماجست
ال تطرح بطريقة ال ¦ Onlineلامج

 P9G5 – OKPI 1عدد المساقات 

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

0%

مرة واحدة

P9G5 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

استصدار قرار مجلس عمداء بشان
تخصيص مساق واحد لكل برنامج
ماجست يدرس بطريقة online


P9G5 – PR1

عميد كلية الدراسات ث·ثة اشهر
العليا

التواصل مع كافة الكليات اكاديمية

ل·لام بقرار مجلس العمداء بطرح

مساق واحد  كل برنامج

P9G5 – PR2

عميد كلية الدراسات شهرين بعد انجاز  -تعاون الكليات
اكاديمية
P9G5 – PR1
العليا

 توافق العمداء ع¼اهمية طرح مثل هذه
المساقات

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 وجود معارضة شديدة و ال  
ك  -تعاون و تفهم العمداء همية  -قرار ملزم يصدر عن
مجلس العمداء بطرح
ع¼ الطرق الك·سيكية   عملية طرح هذه المساقات
مساق واحد ع¼
التدريس
اقل بطريقة Online
 ان يكون تعاون الكليات نظرياًدون تطبيق

 -تعاون الكليات اكاديمية

 مساق واحد   كلماجست
برنامج

يدرس بطريقة
Online

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

 يوجد
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Goals Reference: G6
)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

تسويق برامج الدراسات العليا المختلفة تعزيزاً للتنوع


العر
الثقا و



Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

عميد كلية الدراسات العليا

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

 18شهر

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

9

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

برامج دراسات العليا تفتقر للتنوع

الثقا وعن ßالتدويل


طلبة دراسات عليا  
دولي

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1عمل زيارات ميدانية لبعض جامعات المنطقة.
 .2عمل مطويات ومواد دعائية لكلية الدراسات العليا.
الماجست ¦ع قنوات التواصل اجتماعي.
 .3عرض مناقشات طلبة

 
و àلكلية الدراسات العليا.
 .4تطوير و تحديث الموقع الك 

الثقا مع دول مختلفة.
 .5تفعيل اتفاقيات التبادل

مؤات اداء 

اساتيجية – P9G6 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

P9G6- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

 .1عمل زيارات ميدانية لبعض جامعات المنطقة

P9G6 – SKPI 1


اك عدد ممكن من جامعات المنطقة و التقاء بطلبة البكالوريوس
النجاح  زيارة ¦

100%

0%

مستمر

 .2عمل مطويات ومواد دعائية لكلية الدراسات العليا

P9G6 – SKPI 2

تطوير المنظومة الدعائية للدراسات العليا

100%

0%

مرة واحدة

الماجست ع قنوات التواصل اجتماعي
 .3عرض مناقشات طلبة

© 
و´ لكلية الدراسات العليا
 .4تطوير و تحديث الموقع الك 

الثقا مع دول مختلفة
 .5تفعيل اتفاقيات التبادل


P9G6 – SKPI 3

توسيع المعرفة ¦بامج الدراسات العليا ع¼ المستوى العالمي
 
و  à
يتم بالديناميكية
انجاز موقع الك 

الثقا ع¼ مستوى الدراسات العليا
النجاح   تفعيل اتفاقيات التبادل


100%

0%

مرة واحدة

100%

0%

مرة واحدة

50%

0%

مستمر

P9G6 – SKPI 4
P9G6 – SKPI 5
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مؤات اداء التشغيلية – P9G6 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

 .1عمل زيارات ميدانية لبعض جامعات المنطقة

P9G6 – OKPI 1

عدد الزيارات لجامعات المنطقة و التقاء بطلبة البكالوريوس

100%

0%

مستمر

 .2عمل مطويات لكلية ومواد دعائية لكلية الدراسات العليا

P9G6 – OKPI 2

اصدار مواد دعائية للدراسات العليا

100%

0%

مستمر

الماجست ع قنوات التواصل اجتماعي
 .3عرض مناقشات طلبة

© 
و´ لكلية الدراسات العليا
 .4تطوير و تحديث الموقع الك 

الثقا مع دول مختلفة
 .5تفعيل اتفاقيات التبادل


P9G6 – OKPI 3

عدد زوار المناقشات المعروضة ع¼ مواقع التواصل اجتماعي
 
وà
عدد الزيارات لموقع كلية الدراسات العليا الك 


عدد الطلبة
الثقا
المقبول ع¼ حساب التبادل


100%

0%

مستمر

100%

0%

مستمر

20%

0%

مستمر

P9G6 – OKPI 4
P9G6 – OKPI 5

P9G6 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

عمل مطويات لكل كلية ومواد دعائية
لكلية الدراسات العليا

P9G6 – PR1

تصوير و توثيق مناقشات رسائل
الدراسات العليا

P9G6 – PR2

زيارة  ١٠جامعات   المنطقة للقاء طلبة
اخة لدرجة البكالوريوس
السنوات 

P9G6 – PR3

 
و àلكلية الدراسات
تطوير الموقع الك 
العليا

P9G6 – PR4


ال تربط اردن
اتصال مع الجهات 

بها اتفاقيات تبادل 
ثقا من اجل تفعيلها P9G6 – PR5
 مجات الدراسات العليا

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

اربعة اشهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

الما ºالمناسب
 توفر الدعم 

مصمم
 توفرمتخصص
للمواد الدعائية

 عدم تمثيل المطوياتوالمواد الدعائية لواقع
الجامعة بشكل مناسب

الما ºالمناسب
 توفر الدعم توف الدعم ال·زم من وحدة
 الع·قات العامة واع·م

 اعطاء صورة غ مناسبة عنالجامعة

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 موافقة ادارة العليا لتخصيصالدعم المادي المطلوب

 مواد دعائية تليقبكلية الدراسات العليا

 موافقة ادارة العليا لتخصيصالدعم المادي المطلوب

 عدم القدرة ع¼ اقناعالطلبة ل·لتحاق بالجامعة

 موافقة ادارة العليا لتخصيصالدعم المادي المطلوب
 -مساندة مكتب الع·قات الدولية

عميد كلية الدراسات العليا  4اشهر

الم  

مج
المتخصص
توف ¦
 
بتطوير المواقع الكونية من
مركز الحاسوب والمعلومات

 
و  àيغطي
 موقع الك امكانات الجامعة بشكل
مناسب

 مساندة مركز الحاسوبالم  
مج
وتوف ¦
والمعلومات 

 مكتبة متكاملة منوقائع مناقشات رسائل
الدراسات العليا
 طلبة غ  اردني

ملتحقي   برامج
الدراسات العليا
 
و  à
مم و
 موقع الك ديناميã


عميد كلية الدراسات العليا مستمر

توف الدعم ال·زم من
 الع·قات العامة ومكتب
الع·قات الدولية

 عدم جدية الجهات  تفعيل اتفاقيات


اللوجس
 وجود الدعم
المناسب من مكتب الع·قات
الدولية

 طلبة باعداد مناسبةنتيجة تفعيل اتفاقيات
التبادل 
الثقا


عميد كلية الدراسات العليا

عميد كلية الدراسات العليا مستمر

الما ºالمناسب
 24شهر من  -توفر الدعم 
عميد كلية الدراسات العليا انتهاء من  -التنسيق الجيد مع هذه
 P9G6 – PR1الجامعات

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

5000
12000

15000
 يوجد

5000
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Goals Reference: G7

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

استقطاب منح دراسية لطلبة الدراسات العليا

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

عميد كلية الدراسات العليا

Priority

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

اﻻوﻟﻮﻳﺔ

مستمر

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

9

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

 منح دراسية لطلبة الدراسات العليا منمصادر خارجية

اضعاف روح المنافسة  
ب الطلبة
للحصول ع¼ المنح الدراسية

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1التواصل مع الهيئات و المؤسسات المحلية و الدولية للحصول ع¼ منح دراسية.
مؤات اداء 

اساتيجية – P9G7 - Strategic KPIs

P9G7- KPIs Family

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1التواصل مع الهيئات و المؤسسات المحلية و الدولية
للحصول ع منح دراسية

P9G7 – SKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ



لتب افكار دعم طلبة الدراسات العليا
 -النجاح  بث روح المسؤولية المجتمعية للمؤسسات المحلية 

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

مستمر


مؤات اداء التشغيلية – P9G7 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 -1التواصل مع الهيئات و المؤسسات المحلية و الدولية
للحصول ع منح دراسية

P9G7 – OKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ

 -عدد المنح الدراسية لطلبة الدراسات العليا من المؤسسات المحلية

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

مستمر
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P9G7 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

التواصل مع المؤسسات المحلية و
الدولية للحصول ع¼ منح دراسية

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

مستمر

عميد كلية الدراسات
العليا

P9G7 – PR1

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 تفهم المؤسسات المحليةللمسؤولية المجتمعية و
فائدة منح طلبة الدراسات
العليا منح دراسية

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 تكوين نظرة سلبية للمؤسساتالمحلية عن قدرة الجامعة
بتوف هذه المنح
الحاصة 

 قبول من المؤسسات المحليةوالدولية للفكرة

 عدد مناسب منالمنح الدراسية لطلبة
الدراسات العليا

)STP9 –Goal (8

Goals Reference: G8
)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

استقطاب الطلبة الذين  تسمح لهم ظروف عملهم
الماجست
بانتساب ¦لامج


Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

عميد كلية الدراسات العليا

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

 ٢٤شهر

عالية

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

9

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

طلبة دراسات عليا  
خة عملية
عامل ذوي ¦

فقدان الطلبة الذين يتمتعون
بالخة العملية   مؤسساتهم
¦

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
الماجست.
 .1استحداث مساقات تطرح ايام السبت او   اوقات متاخرة ¦لامج

مؤات اداء 

اساتيجية – P9G8 - Strategic KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 .1استحداث مساقات تطرح ايام السبت او   اوقات متاخرة
الماجست
لامج


P9G8- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P9G8 – SKPI 1

اﻟﻮﺻﻒ

 النجاح   تام مكونات تدريس لطلبة الدراسات العليا خارج اوقات الدوام الرسمي


اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

50%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

0%

اﻟﺘﻜﺮار

مستمر
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مؤات اداء التشغيلية – P9G8 - Operational KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1استحداث مساقات تُطرح ايام السبت او   اوقات متاخرة
الماجست
لامج


P9G8– OKPI 1

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

الماجست ممن يعملون   مؤسسات محلية
 عدد طلبة

50%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

0%

مستمر

P9G4 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ


اللوجس للدراسة خارج
توف الدعم


اوقات الدوام الرسمي

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P9G8 – PR1

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

عميد كلية الدراسات
العليا

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

 24شهر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

توف الكوادر المساندة
 ال·زمة
توف مواص·ت مناسبة  
 اوقات المطلوبة

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 عدم توفر اعضاء هيئةالتدريس وقات خارج الدوام
الرسمي

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 وفرة مالية -كوادر تعي مردود هكذا برامج

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

بخة
 طلبة يمتازون ¦عملية
 استغ·ل مباà

الجامعة ومرافقها  
ساعات خارج الدوام
الرسمي
 حرم جامعي يتمتعبالحيوية خارج اوقات
الدوام

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

25000

ﻣﺤﻮر اﻹﻋﺘﻤﺎد وﺿﻤﺎن
اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
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اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻷﻫﺪاف

اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

أداء متطور للجامعة
المعاي اكاديمية
التفوق  التعليم والتعلم وفق اع

المعاي القياسية وقواعد المقارنات ومقاييس اداء
منظومة من

خريج يتمتع بمعرفة وفكر وعقلية ومهارات عالية المستوى
داخ محكم للجودة  الجامعة
استمرار  بناء نظام


الخريج
زيادة نسبة توظيف

مصادر متطورة ومختلفة للجامعة

ادارة العليا
عمداء الكليات
مدراء المراكز
مدراء الوحدات والدوائر

متمة
بنية تحتية 
سياسات تعليمية واجراءات تقديم للخدمة متاحة بجاهزية قصوى للطلبة
قواعد بيانات ومعلومات واضحة ودقيقة
مه ¥وأكاديمي متطور
أداء 
والمؤس ªتحظى برضا جميع اصحاب الع¦قة
منظومة فعالة للعمل اكاديمي

تهيئة الجامعة للوفاء بمتطلبات اعتماد محلياً

العمل بروح الفريق الواحد
العامل
انضباط وانتاجية ودافعية عالية للعمل لدى

طلبة مشاركون بفعالية  كل ما يسهم  نهضة الجامعة
اعتمادات اكاديمية

ادارة العليا
عمداء الكليات
مدراء المراكز
مدراء الوحدات والدوائر

2016-2020 



اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬﻳﺔ Strategic Pillar Matrix
اﺳﻢ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ  :Strategic Pillar Name -ﻣﺤﻮر اﻻﻋﺘﻤﺎد وﺿﻤﺎن اﻟﺠﻮدة واﻟﺘﺼﻨﻴﻔﺎت اﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ
ﺗﺮﻣﻴﺰ اﻟﻤﺤﻮر اﻻﺳﱰاﺗﻴﺠﻲ Strategic Pillar Reference: STP10 -
اﻟﻮﺻﻒ اﻟﻌﺎم ﻟﻠﻬﺪف –General Goal Description

للتم.
تجويد انظمة والممارسات اكاديمية وادارية بما يتسق
ومعاي اعتماد وضمان الجودة تحقيقا 

اﻻﻫﺪاف اﻟﻔﺮﻋﻴﺔ:
داخ محكم للجودة  الجامعة .P10G1-
 .1استمرار  بناء نظام

 .2تهيئة الجامعة للوفاء بمتطلبات اعتماد محلياً ودولياً .P10G2-
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)STP10 – Goal (1

Goal Reference: G1

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

داخ محكم للجودة  الجامعة
استمرار  بناء نظام


Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

 ادارة العليا عمداء الكليات مدراء المراكز -مدراء الوحدات والدوائر

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

سنت


اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
 .1تشكيل لجان الجودة  الكليات والوحدات ادارية وتحديد مهام ومسؤوليات كل شخص فيها.
 .2وضع خطط تفصيلية حول كيفية تطبيق نظام الجودة  الجامعة وتوثيقة.
وتحفهم للعمل بها.
العامل  الجامعة وتمكينهم من فهم عمليات ضبط الجودة
 .3بناء قدارات


 .4حوسبة شاملة لعمليات ضمان الجودة.

Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 اداء متطور للجامعة التفوق  التعليم والتعلم وفق اعالمعاي اكاديمية

المعاي القياسية وقواعد
 منظومة من
المقارنات ومقاييس اداء
 خريج يتمتع بمعرفة وفكر وعقلية ومهاراتعالية المستوى
الخريج
 زيادة نسبة توظيف
 مصادر متطورة ومختلفة للجامعةمتمة
 بنية تحتية  سياسات تعليمية واجراءات تقديم للخدمةمتاحة بجاهزية قصوى للطلبة
 -قواعد بيانات ومعلومات واضحة ودقيقة

10

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

وتد·
 عدم القدرة ع المنافسة مستوى التصنيف للجامعة
 خريج غ قادر ع المنافسةللحصول ع عمل
تد· مستويات العمل والتقييم
 لكفاءة اداء  كليات الجامعة
ووحداتها
 -هدر لمقدرات الجامعة



2016-2020 

مؤات اداء 

اساتيجية – P10G1 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

P10G1- KPIs Family
اﻟﻮﺻﻒ

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

 .1تشكيل لجان الجودة الكليات والوحدات ادارية وتحديد
مهام ومسؤوليات كل شخص فيها
 .2وضع خطط تفصيلية حول كيفية تطبيق نظام الجودة
الجامعة وتوثيقة

P10G1 – SKPI 1
P10G1 – SKPI 2
P10G1 – SKPI 3

 .3بناء قدرات العامل الجامعة وتمكينهم من فهم عمليات
ضبط الجودة وتحفهم للعمل بها
 .4حوسبة شاملة لعمليات ضمان الجودة

196

P10G1 – SKPI 4
P10G1 – SKPI 5
P10G1 – SKPI 6
P10G1 – SKPI 7

 -النجاح  تشكيل اللجان

 -النجاح  تحديد مهام اللجان ومسؤولياتها

 -النجاح  تصميم خطط وآليات تطبيق نظام الجودة

 -النجاح  توثيق جميع اجراءات وتعليمات وآليات تطبيق الخطط المصممة

 -النجاح  عقد ورش ولقاءات تدريبية خاصة بعمليات ضبط الجودة

المشارك  عمليات التدريب ومدى تمكنهم من فهم محتوها
 النجاح  استقطاب اعداد من
Â
ال ¥تخص نظام ضبط الجودة  الجامعة
 -النجاح  حوسبة جميع اجراءات 

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

100%

50%

100%

50%

100%

10%

100%

10%

100%

20%

100%

20%

100%

30%

اﻟﺘﻜﺮار

سنويا
سنويا
مستمر
مستمر
مستمر
مستمر
مستمر


مؤات اداء التشغيلية – P10G1 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

Â
الُ ¥شكلت وحددت مهامها
 عدد اللجان Â
ال ¥بدء  العمل عليهما
 عدد المهام Â
ال ¥تضبط مهام تلك اللجان
 عدد المحا Æ عدد الخطط التفصيلية Âال ¥تم انهاءها مع آليات تطبيقها

 عدد اقسام والكليات اكاديمية والوحدات ادارية Âال ¥عملت ع توثيق جميع اجراءات وتعليمات وآليات تطبيق الخطط المصممة


P10G1 – OKPI 1
 .1تشكيل لجان الجودة الكليات والوحدات
ادارية وتحديد مهام ومسؤوليات كل شخص فيها P10G1 – OKPI 2
P10G1 – OKPI 3
P10G1 – OKPI 4
 .2وضع خطط تفصيلية حول كيفية تطبيق
نظام الجودة الجامعة وتوثيقة
P10G1 – OKPI 5
 - P10G1 – OKPI 6عدد الورش واللقاءات التدريبية الخاصة بعمليات ضبط الجودة
 .3بناء قدرات العامل الجامعة وتمكينهم
المشارك  الورش واللقاءات التدريبية الخاصة بعمليات ضبط الجودة
العامل
من فهم عمليات ضبط الجودة وتحفهم للعمل بها  - P10G1 – OKPI 7عدد


العامل  اقسام والكليات اكاديمية والوحدات ادارية الذين يشاركون  تطبيق عمليات ضبط الجودة
 - P10G1 – OKPI 8عدد

للمتمين  اداء العمل
 - P10G1 – OKPI 9عدد المكافئات الممنوحة

 - P10G1 – OKPI 10عدد اجراءات الخاصة بنظام ضبط الجودة المحوسبة
 .4حوسبة شاملة لعمليات ضمان الجودة
المستخدم ل¦جراءات الخاصة بنظام ضبط الجودة المحوسبة
 - P10G1 – OKPI 11عدد


اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

30%
50%
30%
20%
20%
40%
40%
40%
40%
40%
40%

اﻟﺘﻜﺮار

سنويا
سنويا
سنويا
مستمر
مستمر
مستمر
مستمر
مستمر
مستمر
مستمر
مستمر

197



2016-2020 

P10G1 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

وضع تعليمات لتشكيل لجان الجودة 
اقسام والكليات اكاديمية والوحدات
ادارية والمراكز وتحديد مهام عملها
ومسؤولياتها

P10G1 – PR1

 رؤساء اقسام عمداء الكليات مدراء الوحداتوالمراكز

اعداد انظمة واجراءات معيارية اكاديمية
حدد
لضمان جودة التعليم وتوثيقها تُ ّ
المعاي والطرق المطلوب
من خ¦لها

العامل
استخدامها وتحفز


P10G1 – PR2

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة بالتعاون مع
الكليات

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

شهر

 وجود مجالس حاكميةÂ
تلم وتسهم  تشكيل
اللجان
زم¥
جدول
وجود

واضح ستصدار قرارات
تشكيل اللجان والكليات

سنة

 وجود كافة امكانات  -كادر غ مؤهل عداد انظمة عدم Âبالمعاي المتبناه
الام

والموارد المادية
Ê
او اغفال بعضها
والبËية ال¦زمة
 فهم عميق لمدخ¦ت  -عدم تصميم اجراءات مماوعمليات ومخرجات
يؤدي ا Ðعشوائية  اداء
العمل الجامعي
لس
قياس
ادوات
توفر
عدم

 تغذية راجعة تعطي العملالعامل ع تطبيق
معلومات يستفاد منها   -عدم قدرة

تقويم كافة العمليات امكاناتهم ومجاتهم المعرفية
Â
ال ¥تمثل وظائف

الجامعة وتلك الÂ¥

تمارس فيها

 عدم اصدار التعليمات الوقت المحدد
 التاخر  تشكيل اللجان عدم وضوح المهاموالمسؤوليات
 عدم Âالزم¥
بالجدول
ام
ال

المقرر لتشكيل اللجان

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 وجود ارادة لدى ادارة العليا الجامعة للعمل بنظام الجودة
 اختيار اعضاء لجان لديهممهارات وقدرات زمة لحل
المشاكل ومراجعة وتقييم اعمال
والمهام

 فرق عمل دارةنظام الجودة 
الجامعة
 جداول مهام للجانالجودة  كافة
الكليات والمراكز
والدوائر

 وجود ارادة لدى ادارات وعكافة المستويات عداد انظمة
Â
والام بتطبيقها
س
 معلومات كافية وموثقة عن العمل الجامعي

 نظام اكاديمي فاعليضمن الجودة 
التعليم الجامعي
 منظومة متكاملة منالمعاي القياسية

وقواعد المقارنات
ومقاييس اداء
 كوادر فاعلة ومحفزة معرفة حجم الثقةÂ
ال ¥تكونت لدى

المستفيدين من
الخدمات المقدمة من
الجامعة
 معرفة درجة الرضاعن المخرجات
والخدمات

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 يوجد

2000



2016-2020 

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اعداد انظمة واجراءات معيارية ادارية
المؤس ªوتوثيقها
لضمان جودة اداء

المعاي والطرق
تُحدد من خ¦لها

العامل
المطلوب استخدامها وتحفز


رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

P10G1 – PR3

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة بالتعاون مع
الوحدات ادارية
سنة

Êن Ëثقافة الجودة  الجامعة وتوضيح
اهداف جودة النظام التعليمي لكافة
العامل  الجامعة ع اخت¦ف
افراد

مستوياتهم ووظائفهم اكاديمية
وادارية من خ¦ل رعاية وتنمية مهارات
العامل  الجامعة
وقدرات


P10G1 – PR4

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة بالتعاون مع
اللجان المشكلة
لضمان الجودة

مستمر

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 وجود كافة امكانات  -كادر غ مؤهل عداد انظمة عدم Âوالموارد المادية
بالمعاي المتبناه
الام

Ê
ال¦زمة
والبËية
او اغفال بعضها
لمدخ¦ت
عميق
فهم
 عدم تصميم اجراءات مماوعمليات ومخرجات
يؤدي ا Ðعشوائية  اداء
العمل الجامعي
لس
 تغذية راجعة تعطي  -عدم توفر ادوات قياس معلومات يستفاد منها  العمل

العامل ع تطبيق
تقويم كافة العمليات  -عدم قدرة

Â
امكاناتهم ومجاتهم المعرفية
ال ¥تمثل وظائف

الجامعة وتلك الÂ¥

تمارس فيها

 قلة دراية واهتمام الكادر تنفيذ ورش بهدفالمع ¥باهمية واهداف نظام
التعريف بجودة النظام

التعليمي  الجامعة
ضبط الجودة المتبع
واهميتة
 مطبوعات توعويةوتوضيحية
مؤهل
مدرب

 -

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 وجود ارادة لدى ادارات وعكافة المستويات عداد انظمة
Â
والام بتطبيقها
س
 معلومات كافية وموثقة عن العمل الجامعي

 نظام اداري فاعليضمن الجودة 
المؤسª
اداء

ويسهم  ضمان
جودة التعليم
الجامعي
 منظومة متكاملة منالمعاي القياسية

وقواعد المقارنات
ومقاييس اداء
 كوادر فاعلة ومحفزة معرفة حجم الثقةÂ
ال ¥تكونت لدى

المستفيدين من
الخدمات المقدمة من
الجامعة
 معرفة درجة الرضاعن المخرجات
والخدمات

 كادر لدية الرغبة للتعلم -توفر دعم مادي

 كفاءة واستجابةالعامل 
عالية لدى

الجامعة وزيادة
اهتمامهم بجودة
مخرجات العملية
التعليمية واداء
المؤسª

 فعالية عالية للهياكلالتنظيمية  الجامعة
 اتصال فعال بالعامل واداراتهم


198

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

2000

5000
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)STP10 – Goal (2

Goal Reference: G2

)Macro Initiative – (Programs
اﻟﱪاﻣﺞ

تهيئة الجامعة للوفاء بمتطلبات اعتماد محلياً

Ownership
اﻟﻤﺴﺆول ﻋﻦ اﻟﺘﻨﻔﻴﺬ

Initiative Timeline
زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ اﻟﻬﺪف

 ادارة العليا عمداء الكليات مدراء المراكز -مدراء الوحدات والدوائر

اﻟﻤﻬﺎم واﻻﺟﺮاءات The roles and procedures-
Â
الذا· ل¦قسام والكليات اكاديمية وفقاً
للمعاي المتبناه.

 .1اجراء عملية التقييم 
Â
الذا· للوحدات ادارية والمراكز وفقاً
للمعاي المتبناه.

 .2اجراء عملية التقييم 
Â
الذا· للجامعة ككل وفقاً
للمعاي المتبناه.

 .3اجراء عملية التقييم 

 .4وضع خطط تفصيلية حول كيفية تطبيق اجراءات اعتماد  الجامعة وتوثيقها.
وتحفهم للعمل وفقاً لها.
العامل  الجامعة وتمكينهم من فهم عمليات اعتماد
 .5بناء قدرات


 .6حوسبة شاملة لعمليات اعتماد.

سنت


Priority
اﻻوﻟﻮﻳﺔ

عالية

Outcomes
اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

10

Impact if not done
اﻻﺛﺮ اﻟﺴﻠﺒﻲ

مه ¥واكاديمي متطور
 عدم المقدرة ع المنافسة اداء  منظومة فعالة للعمل اكاديمي والمؤس ªستقطاب الطلبة
 ايقاف قبول الطلبة تحظى برضا جميع اصحاب الع¦قة
التخصصات المختلفة
 العمل بروح الفريق الواحد غياب عمليات المتابعة للتحققبالمعاي الÂ¥
للعمل
عالية
 انضباط وانتاجية ودافعيةمن ايفاء الجامعة
 
العامل
لدى

تمكنها من الوصول هدافها
 مشاركة عالية للطلبة  كل ما يسهم  غياب التغذية الراجعةنهضة الجامعة
واجراءات ال¦زمة لعمليات
التحس والتطوير

العامل  الجامعة
 مساءلة ومحاسبية لدى
وفيما بينهم
 -الحصول ع اعتمادات اكاديمية



2016-2020 

مؤات اداء 

اساتيجية – P10G2 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

 .1اجراء عملية التقييم £
الذا ¤ل¢قسام والكليات اكاديمية وفقاً
للمعاي المتبناه

P10G2- KPIs Family
اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

P10G2 – SKPI 1
P10G2 – SKPI 2

 .2اجراء عملية التقييم £
الذا ¤للوحدات ادارية والمراكز وفقاً للمعاي P10G2 – SKPI 3
المتبناه لتحديد نقاط القوة والضعف انشطة الجامعة ادارية
P10G2 – SKPI 4
 .3اجراء عملية التقييم £
الذا ¤للجامعة ككل وفقاً للمعاي
P10G2 – SKPI 5
المتبناه
P10G2 – SKPI 6
 .4وضع خطط تفصيلية حول كيفية تطبيق اجراءات اعتماد
الجامعة وتوثيقة
 .5بناء قدرات العامل الجامعة وتمكينهم من فهم
اجراءات اعتماد وتحفهم للعمل وفقاً لها
 .6حوسبة شاملة لعمليات اعتماد

200

P10G2 – SKPI 7
P10G2 – SKPI 8

اﻟﻮﺻﻒ

Â
للامج اكاديمية
الذا· Ô
 -النجاح  اصدار تقارير التقييم 

Â
الذا· وماهية مرجعيتها
 النجاح  التاكد من دقة المعلومات الواردة  تقرير التقييم Â
الذا· الخاصة بالوحدات ادارية  الجامعة
 النجاح  اصدار تقارير التقييم Â
الذا· وماهية مرجعيتها
 النجاح  التاكد من دقة المعلومات الواردة  تقرير التقييم Â
الذا· الخاص بالجامعة
 النجاح  اصدار تقرير التقييم Â
الذا· للجامعة وماهية مرجعيتها
 -النجاح  التاكد من دقة المعلومات الواردة  تقرير التقييم 

 -النجاح  تصميم خطط واليات تطبيق اجراءات اعتماد

 -النجاح  توثيق جميع اجراءات وتعليمات وآليات تطبيق الخطط المصممة

 -النجاح  عقد ورش ولقاءات تدريبية خاصة باجراءات اعتماد المختلفة

P10G2 – SKPI 9
المشارك  عمليات التدريب ومدى تمكنهم من فهم محتوها
 - P10G2 – SKPI 10عدد

Â
ال ¥تخص اجراءات اعتماد  الجامعة
 - P10G2 – SKPI 11النجاح  حوسبة جميع العمليات 
 - P10G2 – SKPI 12النجاح  حوسبة اجراءات ايزو  الوحدات ادارية
 - P10G2 – SKPI 13النجاح  حوسبة اجراءات ايزو  الكليات اكاديمية

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

70%

سنويا

100%

50%

سنويا

100%

0%

سنويا

100%

10%

سنويا

100%

50%

سنويا

100%

40%

سنويا

100%

50%

مستمر

100%

40%

مستمر

100%

30%

مستمر

100%

50%

مستمر

100%

20%

مستمر

100%

10%

مستمر

100%

0%

مستمر


مؤات اداء التشغيلية – P10G2 - Operational KPIs
اﻻﺟﺮاءات

 .1اجراء عملية التقييم £
الذا ¤ل¢قسام والكليات اكاديمية وفقاً
للمعاي المتبناه

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

Â
Â
الذا· الخاصة بها
ال ¥اتمت تسليم تقارير التقييم 
 - P10G2 – OKPI 1عدد الكليات واقسام اكاديمية 
 - P10G2 – OKPI 2نسبة الدقة  البيانات المتوفرة عداد التقارير

 - P10G2 – OKPI 3وضوح المعلومات الواردة  التقارير مقارنة بما كان عليه سابقاً
Â
Â
الذا· الخاصة بها
ال ¥اتمت تسليم تقارير التقييم 
 - P10G2 – OKPI 4عدد الوحدات ادارية 
£
ً
 .2اجراء عملية التقييم الذا ¤للوحدات ادارية والمراكز وفقا للمعاي  - P10G2 – OKPI 5نسبة الدقة  البيانات المتوفرة عداد التقارير
المتبناه لتحديد نقاط القوة والضعف انشطة الجامعة ادارية
 - P10G2 – OKPI 6نسبة الوضوح  المعلومات الواردة  التقارير مقارنة كما عليه سابقاً

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ

ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

70%

سنويا

100%

50%

سنويا

100%

50%

سنويا

100%

0%

سنويا

100%

40%

سنويا

100%

0%

سنويا
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مؤات اداء التشغيلية – P10G2 - Strategic KPIs

اﻻﺟﺮاءات

اﻟﻤﺮﺟﻌﻴﺔ

اﻟﻮﺻﻒ

 - P10G2 – OKPI 7نسبة الدقة  البيانات المتوفرة عداد التقرير كما كان عليه سابقاً
£
 .3اجراء عملية التقييم الذا ¤للجامعة ككل وفقاً للمعاي المتبناه  - P10G2 – OKPI 8نسبة الوضوح  المعلومات الواردة  التقرير كما كان عليه سابقاً
Â
ال ¥تم انهاءها مع آليات تطبيقها
 - P10G2 – OKPI 9عدد الخطط التفصيلية 
 .4وضع خطط تفصيلية حول كيفية تطبيق اجراءات اعتماد
Â
ال ¥عملت ع توثيق جميع اجراءات
الجامعة وتوثيقة
 - P10G2 – OKPI 10عدد اقسام والكليات اكاديمية والوحدات ادارية 
وتعليمات وآليات تطبيق الخطط المصممة

 .5بناء قدرات العامل الجامعة وتمكينهم من فهم
اجراءات اعتماد وتحفهم للعمل وفقاً لها

 .6حوسبة شاملة لعمليات اعتماد

اﻟﻨﺘﻴﺠﺔ
اﻟﻤﺴﺘﻬﺪﻓﺔ ﺧﻂ اﻻﺳﺎس

اﻟﺘﻜﺮار

100%

50%

سنويا

100%

50%

سنويا

100%

40%

مستمر

100%

40%

مستمر

 - P10G2 – OKPI 11عدد الورش واللقاءات التدريبية الخاصة باجراءات اعتماد

100%

40%

مستمر

المشارك  الورش واللقاءات التدريبية الخاصة باجراءات اعتماد
العامل
 - P10G2 – OKPI 12عدد



100%

40%

مستمر

100%

40%

مستمر

100%

40%

مستمر

100%

10%

مستمر

100%

10%

100%

10%

100%

10%

العامل  اقسام والكليات اكاديمية والوحدات ادارية الذين يشاركون  تطبق عمليات
 عدد
P10G2 – OKPI 13
ضبط الجودة
للمتمين  اداء العمل
 - P10G2 – OKPI 14عدد المكافئات الممنوحة

 - P10G2 – OKPI 15عدد اجراءات الخاصة بعمليات اعتماد المحوسبة
المستخدم ل¦جراءات الخاصة بعمليات اعتماد المحوسبة
 - P10G2 – OKPI 16عدد

 - P10G2 – OKPI 17عدد اجراءات ايزو المحوسبة
 - P10G2 – OKPI 18عدد الوحدات المستخدمه جراءات ايزو المحوسبة
 - P10G2 – OKPI 19عدد الكليات المستخدمة جراءات ايزو المحوسبة

100%

0%

مستمر
مستمر
مستمر
مستمر
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P10G2 Projects
اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

بناء قواعد بيانات وجمع معلومات
واضحة ودقيقة عداد تقارير التقييم
Â
الذا·


بناء قدرات الكوادر المعنية بكتابة تقارير
Â
المعاي
الذا· من خ¦ل تحديد

التقييم 
المتبناة جراء التقييم الذا·Â


اعداد انظمة واجراءات معيارية اكاديمية
المعاي
للتم وتوثيقها تُحدد من خ¦لها


والطرق المطلوب استخدامها وتحفز
العامل


رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

P10G2 – PR1

 رؤساء اقسام عمداء الكليات مدراء الوحداتوالمراكز

سنة

P10G2 – PR2

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة

مستمر

P10G2 – PR3

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة بالتعاون مع
الكليات

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 آليات توثيق مناسبة  -ضعف  التوثيق سهولة الوصول عدم دقة المعلومات وصعوبةللمعلومات
الوصول اليها
تحليل

تساعد
 برامج
المعني
 ضعف التنسيق ب
البيانات ومقارنتها
 وجود فريق عمل قادرع التعامل مع
المعلومات المجمعة
 تصميم Êمؤ×ات قياس
اداء معيارية واصدار
ادلة ممارسات Ôتز
الجيدة منها
Â
مؤهل
مدرب
ذا· غ دقيقة

  تقارير تقييم  وجود دليل Âاسشادي
وغ واضحة  يمكن اعتماد

للمعاي المتبعة

عليها لوضع اجراءات تصحيحية
 Êمؤ×ات تحدد كفايات
المتدرب لصياغة برامج

تدريب مناسبة لهم
 وجود كافة امكانات  -كادر غ مؤهل عداد انظمة عدم Âبالمعاي المتبناه
الام

والموارد المادية
او اغفال بعضها
Ê
والبËية ال¦زمة
 فهم عميق لمدخ¦ت  -عدم تصميم اجراءات ممايؤدي ا Ðعشوائية  اداء
وعمليات ومخرجات
لس
العمل الجامعي
 عدم توفر ادوات قياس  تغذية راجعة تعطي العملالعامل ع تطبيق
معلومات يستفاد منها   -عدم قدرة

تقويم كافة العمليات امكاناتهم ومجاتهم المعرفية
Â
ال ¥تمثل وظائف

الجامعة وتلك الÂ¥

تمارس فيها

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

 وجود ارادة لدى ادارة العليا الجامعة للعمل بنظام الجودة
 وجود آليات توثيق فاعله يعملبها توفر معلومات دقيقة وواضحة
مؤهل للتعامل مع
عامل

 البيانات

 قواعد بيانات واضحةودقيقة تسهم 
عمليات التطوير
والتحس

 قائمة Êبمؤ×ات اداء
لقياس مدى فاعلية
العمل

5000

 كادر لدية الرغبة للتعلم -توفر دعم مادي

Â
ذا· ذات
 تقارير تقييم قيمة تسهم  عمليات
والتحس
التطوير


 وجود ارادة لدى ادارات وعكافة المستويات عداد انظمة
Â
والام بتطبيقها
س
عن
وموثقة
كافية
معلومات

العمل الجامعي

 نظام اكاديمي فاعلالتم 
يضمن 
التعليم الجامعي
 منظومة متكاملة منالمعاي القياسية

وقواعد المقارنات
ومقاييس اداء
 كوادر فاعلة ومحفزة معرفة حجم الثقةÂ
ال ¥تكونت لدى

المستفيدين من
الخدمات المقدمة من
الجامعة
 معرفة درجة الرضا عنالمخرجات والخدمات

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

10000

5000
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اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

اعداد انظمة واجراءات معيارية ادارية
المؤس ªوتوثيقها تُحدد
التم
لضمان 

المعاي والطرق المطلوب
من خ¦لها

العامل
استخدامها وتحفز


رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

P10G2 – PR4

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة بالتعاون مع
الوحدات ادارية

التم  الجامعة وتوضيح
Êن Ëثقافة 
العامل  الجامعة
اهدافه لكافة افراد

ع اخت¦ف مستوياتهم ووظائفهم
P10G2 – PR5
اكاديمية وادارية من خ¦ل رعاية
العامل 
وتنمية مهارات وقدرات

الجامعة

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة بالتعاون مع
اللجان المشكلة
لضمان الجودة

الحصول ع اعتمادات المحلية
والعالمية لعدد من برامج الجامعة

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة بالتعاون مع
الكليات واقسام
المعنية

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

سنة

P10G2 – PR6

مستمر

مستمر

2016-2020 

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

 وجود كافة امكانات  -كادر غ مؤهل عداد انظمة عدم Âوالموارد المادية
بالمعاي المتبناه
الام

Ê
والبËية ال¦زمة
او اغفال بعضها
لمدخ¦ت
عميق
فهم
 عدم تصميم اجراءات مماومخرجات
وعمليات
يؤدي ا Ðعشوائية  اداء
العمل الجامعي
لس
 تغذية راجعة تعطي  -عدم توفر ادوات قياس معلومات يستفاد منها  العمل
العامل ع تطبيق
قدرة
عدم
تقويم كافة العمليات  -

Â
امكاناتهم ومجاتهم المعرفية
ال ¥تمثل وظائف

الجامعة وتلك الÂ¥

تمارس فيها

 تنفيذ ورش بهدفبالتم
التعريف 
 مطبوعات توعويةوتوضيحية
مؤهل
مدرب

 -

 المعرفة التامةبالجهات المحلية
والدولية المانحة
ل¦عتمادات اكاديمية
ومتطلبات التقدم لكل
منها
 آليات توثيق مناسبةومعتمدة Â
يلم بها

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

 وجود ارادة لدى ادارات وعكافة المستويات عداد انظمة
Â
والام بتطبيقها
س
 معلومات كافية وموثقة عن العمل الجامعي

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 نظام اداري فاعلالتم  اداء
يضمن 
المؤس ªويسهم 

تم التعليم الجامعي

 منظومة متكاملة منالمعاي القياسية

وقواعد المقارنات
ومقاييس اداء
 كوادر فاعلة ومحفزة معرفة حجم الثقةÂ
ال ¥تكونت لدى

المستفيدين من
الخدمات المقدمة من
الجامعة
 معرفة درجة الرضا عنالمخرجات والخدمات

المع - ¥كادر لدية الرغبة للتعلم
 قلة دراية واهتمام الكادر
 توفر دعم ماديالتم
باهمية 

 كفاءة واستجابة عاليةالعامل 
لدى

الجامعة
بتم
 اهتمام واضح مخرجات العملية
التعليمية واداء
المؤسª


 شح الدعم المادي المتوفر وجود متابعة فاعلة ودائمة تعاقب ادارات مما يؤخر انجاز جراءات الحصول ع عدم Âالام الكليات واقسام
اعتمادات بالتنسيق مع الجهات
المعنية بتقديم التقارير الدورية المعنية بمنح اعتماد
المطابقة للواقع
 عدم توخي المصداقية التقارير المقدمة من قبل الكليات
واقسام الراغبة بالحصول ع
اعتمادات

 معرفة بمؤسساتاعتماد اكاديمي
والمؤسª

 الحصول عاعتمادات محلية
الامج
وعالمية لبعض Ô
اكاديمية

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

5000

10000

100000



2016-2020 

اﻟﻤﺸﺎرﻳﻊ

رﻣﺰ اﻟﻤﺸﺮوع

حوسبة اجراءات ايزو لجميع الوحدات
ادارية والكليات

P10G2 – PR7

حوسبة اجراءات اعتماد لجميع
الوحدات ادارية والكليات

P10G2 – PR8

ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺸﺮوع

زﻣﻦ ﺗﻨﻔﻴﺬ
اﻟﻤﺸﺮوع

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة بالتعاون مع
مركز الحاسوب
والمعلومات

سنة

مركز التطوير
اكاديمي وضمان
الجودة بالتعاون مع
مركز الحاسوب
والمعلومات

سنة

ﻋﻨﺎﺻﺮ ﻧﺠﺎح
اﻟﻤﺸﺮوع

اﻟﻤﺨﺎﻃﺮ

اﻻﻓﱰاﺿﺎت

اﻟﻤﺨﺮﺟﺎت

 التعاون التام من قبل  -عدم التنسيق ب اطرافمركز الحاسوب
المعنية
والوحدات
والمعلومات
 التاخر  انجازادارية والكليات

 وجود نماذج واضحة لجميعاجراءات المتبعه  الوحدات
ادارية والكليات

 نظام ايزو محوسبخاص بالوحدات
ادارية والكليات من
توف الوقت
شانة 
والجهد  تطبيق
اجراءات المطلوبة

 التعاون التام من قبل  -عدم التنسيق ب اطرافالمعنية
مركز الحاسوب
والمعلومات والوحدات  -التاخر  انجاز
ادارية والكليات

 وجود نماذج واضحة لجميعاجراءات اعتماد المتبعه 
الوحدات ادارية والكليات

 نظام اعتماد محوسبخاص بالوحدات
ادارية والكليات من
توف الوقت
شانة 
والجهد  تطبيق
اجراءات المطلوبة

204

اﻟﺘﻜﺎﻟﻴﻒ
اﻟﻤﻄﻠﻮﺑﺔ

10.000

10.000

