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الرؤية
جامعة رائدة عالمياً في جودة التعليم وصناعة المعرفة ونشرها وقيادة المجتمع وتنميته

الرسالة
جامعة العلوم والتكنولوجيا األردنية أسست لتقدم خدمات تعليمية ومهنية عالية الجودة وتسهم في
تقدم المعرفة ونشرها وقيادة المجتمعات اإلنسانية وتنميتها ،وإيجاد بيئات تكنولوجية وعلمية
محفزة للتميز واإلبداع واالبتكار وتعمل على إيجاد شراكات محلية وعالمية فاعلة إلعداد خريجين
متخصصين مزودين بالمعارف والمهارات قادة مجتمعات مبدعين قادرين على التعلم مدى الحياة
مثقفين مؤمنين بالتنوع وقبول اآلخر ومسهمين في تنمية شاملة مستدامه
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القيم
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

3

أحترام االنسان واالهتمام به.
التفاني وااللتزام الوظيفي.
العدالة والنزاهة والمهنية.
المساءلة والشفافية.
االمانة والمسؤولية تجاه الجامعة والمجتمع.
القيادة والعمل بروح الفريق.
الجودة والتمييز.

Jordan University of Science and Technology

نقاطًالقوة:
.1

سمعة الجامعة األكاديمية على المستويين المحلي والدولي

.8

أحساس الموظفين باألمان الوظيفي

.2

استقرار الجامعة األمني وغياب العنف الجامعي

.9

جودة االمتيازات المقدمة للعاملين كالدخل والتأمين الصحي ومنح ابناء
العاملين

.3

وجود تشريعات موثقة وناظمة لعمل الجامعة

.10

وجود أعضاء من هيئة التدريس متميزين في مجال البحث العلمي

.4

الحوكمة من خالل مجالس الجامعة المختلفة

.11

.5

منح شهادات في التخصصات العلمية ووفرة التطبيقية
منها

وفره الدعم المادي لعمليات البحث العلمي ووجود تعليمات تعطي
األولوية لدعم البحوث التطبيقية

.12

توفير حوافز للنشر العلمي

.6

وضوح الهياكل التنظيمية للجامعة وكافة مكوناتها

.13

تنوع برامج الدراسات العليا في الجامعة
مخصصة للرسائل الجامعية والمنح والجرايات

.7

تمتع الجامعة ببنية تحتية مالئمة للعمل الجامعي ومشجعة
وداعمة للبحث العلمي وقادرة على جذب المج ِتمع اليها
والتفاعل معها بشكل مباشر

.14

توفر كفاءات بشرية من اعضاء هيئة التدريس واالداريين ،متميزة
ومتنوعة المؤهالت تمتاز باطالعها الكافي على مشاكل المجتمع
المحلي قادرة على تقديم حلول مناسبة وقيادة المجتمع والتغيير فيه.
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نقاطًالقوة:
 .22مشروع الطاقة الكهروضوئية

.15

الموقع الجغرافي للجامعة والذي يؤهلها لخدمة اقليم الشمال بواقع أربع
محافظات باالضافة الهميته على الخارطة الدولية

.16

وجود أكبر مستشفى مرجعي جامعي في المملكة يقوم بتقديم الخدمات
الصحية والرعاية الطبية الشاملة لكافة شرائح المجتمع في شمال
المملكة

 .24وجود قابلية لدى الطلبة على االنشطة والعمل التطوعي والتدريب

.17

تميز خريجي الجامعة في كافة التخصصات إذ تبوأ العديد منهم مواقع
قيادية وأكاديمية ومهنية متقدمة داخل وخارج المملكة

 .25وجود طلبة متميزين وبيئة جامعية نموذجية جاذبة كذلك للطلبة
االجانب

.18

أحتواء الجامعة على كليات ومراكز ووحدات تتمتع بصلة وثيقة وتماس
مباشر مع المجتمع (الكليات الطبية ،كلية الزراعة ،كلية الطب
البيطري ،المركز االستشاري ،المشاغل الهندسية ،مركز اللغات).

 .26وجود رغبة لدى ادارة الجامعة في تطوير الخطط والبرامج
الدراسية ودعم البحث العلمي للطلبة واحتضانهم وتحفيزهم على
االبداع واالبتكار وريادة االعمال.

.19

وجود اعداد كبيرة من الطلبة األجانب مما يثري التنوع الثقافي ويؤثر
ايجابا على االقتصاد ومصادر الدخل للمجتمع المحلي

 .27وجود نظام للقبول والتسجيل متطور ومحوسب

.20

انفراد الجامعة في طرح مساق المسؤولية المجتمعية كمساق اجباري

.21

مساحة الجامعة الواسعة الخضراء والصديقة للبيئة
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 .23وجود تشريعات وقوانين ناظمة لعمل مكاتب االرشاد الوظيفي
ومتابعة الخريجين وخطط اعمال واضحة ومحددة لها

 .28توفر وحدة ادارية عاملة ومتخصصة باألعالم واخرى للعالقات
الدولية
 .29وجود مركز متخصص بعمليات التطوير االكاديمي وضمان الجودة
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نقاطًالضعف:
 .1االعتماد االكبر على العالقات العمودية مقارنة باألفقية
في ادارة عمليات الجامعة وغياب مخططات سير
العمل
 .2ضعف البرامج التعريفية والتوعوية للموظفين الجدد
 .3نظام تقييم االداء للعاملين واعتماده على المزاجية
احيانا
 .4جهل الطلبة بحقوقهم وواجباتهم وارتفاع عدد
المفصولين منهم من الجامعة
 .5عدم وجود خطة للرقابة والتدقيق
 .6عدم وجود مسار وظيفي وغياب آليات التحسين لغير
األكاديميين في الجامعة

 .7االعتماد على مورد واحد للجامعة وضعف االستثمار
6

.8
.9
.10
.11
.12
.13
.14

موقع الجامعة االلكتروني
ارتفاع عدد العمال العاملين في الجامعة
نظام الرواتب ال يميز بين الكفاءات
عدم وجود نظام إلدارة المشاريع
تدني مستوى الدخل ألعضاء الهيئتين التدريسية
واإلدارية
ضعف استدامة التطوير ألعضاء الهيئتين
التدريسية واإلدارية
ضعف االنتاج العلمي للكثير من اعضاء الهيئة
التدريسية المثبتين في الخدمة الدائمة
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نقاطًالضعف:
 .15عدم مراعاة تخفيض العبء التدريسي ألعضاء هيئة التدريس
الباحثين المتميزين أو الحاصلين على مشاريع بحثية داخلية
وخارجية
 .16بيروقراطية اإلجراءات اإلدارية السيما تلك المتعلقة باالمور
المالية واللوازم
 .17قلة االبحاث التطبيقية الخادمة للمجتمع المحلي
 .18قلة االبحاث المشتركة مع جهات داخلية وخارجية

 .22عدم وضوح وكفاية التشريعات والسياسات الناظمة لعالقة الجامعة
بالمجتمع المحلي
 .23عدم فعالية تمثيل المجتمع المحلي في لجان ومجالس الجامعة
المختلفة وعدم تفعيل دورهم بالشكل المطلوب لغياب الوصف
الوظيفي له
 .24ضعف التوثيق والتنسيق مع قيادات المجتمع المحلي لتحديد
االولويات والخدمات التي تقدمها الجامعة للمجتمع حيث تأتي
الجهود مبعثرة ومتكررة ودون تخطيط مسبق يسهم في تنوع
الخدمات وشمولها لكافة شرائح المجتمع

 .19ضعف عمليات ادارة االمور المتعلقة بالبحث العلمي وعدم
التزام بعض المعنيين بتطبيق اسس قبول او رفض مقترحات
البحث

 .25عدم تحديد موازنة مخصصة لخدمة المجتمع المحلي على مستوى
الكليات والجامعة

 .20ضعف النشر في المجالت المدرجة في قاعدة بيانات سكوبس
بالرغم من اعتماد اسس التصنيفات العالمية للجامعات عليها

 .26ضعف التسويق واالعالم للنشاطات التي تقدمها الجامعة للمجتمع
المحلي قبل الشروع بهذه االنشطة

 .21قلة النشاطات الفاعلة والمبادرات التي تقودها الجامعة نحو
المجتمع المحلي

 .27ارتفاع تكاليف صيانة البنية التحتية
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 .28صعوبة التنقل بين الكليات وقلة مواقف السيارات
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نقاطًالضعف:
 .29عدم وجود ُمجمع حديث لباصات النقل العام وقلة الخدمات الترفيهية المقدمة
للطلبة
 .30نقص في عدد مكاتب اعضاء هيئة التدريس وعدم تكييفها
 .31االختناقات المرورية على مدخل الجامعة الرئيسسي
 .32صغر سعة سكن الطالبات الداخلي

 .33عدم وجود مدارس وحضانات خاصة ألبناء العاملين

 .39عدم وجود برامج مشتركة وبينية على مستوى
التخصصات والمؤسسات التعليمية والبحثية المتميزة.
 .40عدم وجود نظام يحكم الجودة الشاملة في الدراسات العليا
 .41عدم توفر برامج دراسات عليا ذات توجه بحثي خالص
 .42ضعف المخرجات الحالية لبرامج الدراسات العليا

 .34عدم وجود موقع لتعافي الخدمات اإللكترونية ))Disaster Recovery

 .43عدم رسوخ ثقافة الجودة بالجامعة

 .35التباين في المستوى األكاديمي للطلبة

 .44عدم وجود آليات للتقييم والمتابعة ومرجعية القياس

 .36عدم تفعيل نظام االرشاد األكاديمي

 .45قلة توثيق اإلجراءات والسياسات والصالحيات

 .37عدم توفر خدمات مرئية تسهم في تسويق الجامعة وتحسين سمعتها محليا
وعالميا

 .46ضعف ارتباط التدريب العملي ومشاريع التخرج
والرسائل الجامعية بالصناعة

 .38عدم وجود وحدة ادارية متخصصة بالتصميم البصري والجرافيكي

 .47عدم تفعيل المساقات البينية والعملية
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الفرص:
.1
.2
.3
.4
.5
.6

االوضاع االقليمية الملتهبة
االستقرار االمني
.8
التعاون الدولي (المشاريع الدولية)
وتفعيل اتفاقيات التعاون الدولي
.9
القرب من منطقة اربد التنموية
السمعة الدولية للجامعة
.10
نقص القطاع الطبي الخاص في اربد مما
يقلل من المنافسة
.7

9

تصنيف الجامعة العالمي والحضور في
المنافسة بين الجامعات االخرى
إمكانية استغالل سمعة الجامعة والبيئة اآلمنة
في األردن الجتذاب كوادر مؤهلة ذات كفاءة
عالية
فرصة زيادة أعداد الخدمات المقدمة للمجتمع
المحلي والدولة من كوادر الجامعة
توفر العديد من المنح الخارجية
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الفرص:
 .13وجود أعداد كبيرة من الالجئين في شمال المملكة
والضغط الكبير على الخدمات

 .19حاجة السوق المحلي واالقليمي للتخصصات
التطبيقية والبحثية.

 .14وجود كثافة سكانية متنوعة في شمال المملكة (مدن
وقرى وبادية وأغوار ومخيمات الجئين)

 .20الرغبة الشديدة لدى الطلبة المتميزين في اكمال
دراستهم الجامعية.

 .15وجود رغبة لتوظيف خريجي الجامعة في سوق
العمل

 .21توفر تخصصات متميزة ومتنوعة ذات قابلية عالية
لعمل برامج بينية.

 .16وفرة المعارض الخاصة بالتعليم العالي

 .22االستقرار االمني والسياسي.

 .17تسويق الجامعة من خالل خريجيها العرب
واالجانب وتعزيز التواصل معهم
 .18وجود عدد كبير من الجامعات العالمية والمؤسسات
التعليمية التي ترغب في بناء شراكات استراتيجية
مع الجامعة
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التهديدات:
.1

نتائج الثانوية العامة

.2

التغول المجتمعي (نواب ،واسطة)

.3

نقص الدعم الحكومي

.4

اعتماد التوظيف للكادر االداري على ديوان الخدمة
المدنية

.5

التغيير المستمر لسياسات التعليم العالي وهيئة االعتماد
وكلفة االعتمادات الباهظة

.6

اعداد طلبة الجسيم

.7

انخفاض الرسوم الجامعية مقارنة مع الجامعات االخرى

.8

هجرة الكفاءات

.9

االلتزامات المالية تجاه مؤسسات وطنية
11

 .10المنافسة من مؤسسات تعليمية داخل وخارج االردن على
استقطاب الكادر األكاديمي والموظفين المؤهلين للجامعة

 .11البيئة المضطربة في المنطقة كون الجامعة جغرافيا قريبة
من الحدود الشمالية بما يضعف فرص الجامعة في
استقطاب الكفاءات
 .12عدم استقرار المصادر المالية الداعمة لعمليات البحث
العلمي

 .13تناقص اعداد الطلبة االجانب في االعوام االخيرة ألسباب
مختلفة
 .14ارتفاع وتيرة العنف المجتمعي وتراجع منظومة القيم
واالخالق المجتمعية
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التهديدات:
 .15ضعف ثقافة العمل التطوعي في المجتمع

 .22عدم وجود ثقة بين الجامعات والصناعة

 .16تناقص مصادر التمويل للنشاطات المجتمعية
التطوعية

 .23ضعف القطاع الصناعي في األردن بشكل عام

 .17شبكات النقل والمواصالت بين المدن الرئيسية في
شمال المملكة والجامعة

 .24المنافسة الشديدة بين الجامعات على المستوين
االقليمي والدولي في استقطاب طلبة الدراسات
العليا.

 .18عدم االستقرار السياسي واالمني في دول المحيط
والتي تهدد العمل التطوعي والمجتمعي العالمي

 .25عدم استقرار مصادر التمويل لبرامج الدراسات
العليا.

 .19الهجمات اإللكترونية واختراقات شبكات الحاسوب

 .26مقاومة التغيير للتحول من البرامج التقليدية الى
برامج ابداعية ومتطورة.

 .20نقص في وسائل المواصالت الخارجية
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االهدافًاالستراتيجية
محورًاالداءًالمؤسسي
الوصفًالعامًللهدف:
تجذير وتطوير الحاكمية والعمل المؤسسي تعزيزا لتميز الجامعة واستقاللها ماليا وأداريا
األهدافًالفرعية
.1
.2
.3
.4
13

إعادة هندسة العمليات للجامعة (الهندرة).
إدارة الجودة الشاملة.
التطوير التنظيمي والبناء المؤسسي.
األتمتة واعتماد التكنولوجيا في اإلدارة.

المخرجات
.1

التخلص من الروتين واسلوب العمل الجامد والتحول الى الحرية
والمرونة لتقديم خدمات سريعة ومميزة ذات جودة عالية تؤدي الى
خفض التكاليف

.2

التحسين المستمر وتحديد الكيفية لمعالجة المشاكل

.3

اكتساب ميزة التنافسية

.4

زيادة االنتاجية وتقليل االخطاء والتكاليف

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالمواردًالبشرية
الوصفًالعامًللهدف:
استقطاب وتنمية وتمكين القدرات البشرية وفق أفضل الممارسات العالمية وصوال الى درجات
عالية من الجودة والتمييز
األهدافًالفرعية

14

.1

استقطاب وزيادة أعداد وتنوع أختصاصات أعضاء الهيئة التدريسية

.2

المحافظة على قدرات أعضاء الهيئة التدريسية وتنميتها

.3

استقطاب الكفاءات اإلدارية والفنية المتميزة

.4

المحافظة على قدرات الكادر اإلداري والفني وتنميتها
الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالمواردًالبشرية
المخرجات

15

.1

خطط لالبتعاث في األقسام األكاديمية

.7

إحصائيات للكفاءات المتوافرة ومدى مالءمتها للوظائف

.2

حوافز خاصة باألساتذة الزائرين.

.8

خطط لبحث االحتياجات التدريبية

.3

انخفاض نسبة عدد أعضاء هيئة التدريس المغادرين .9
للجامعة
.10

.4

آليات تبين عدد وتنوع المكافآت والحوافز المتاحة
.11
لمكافئة تميز عضو هيئة التدريس والموظف االداري

وجود وصف وظيفي لكل وظيفة

.5

تحسن التصنيف العالمي للجامعة

.12

وجود مسار وظيفي لكل موظف

.6

دليل أجراءات للتنسيب في عضو هيئة التدريس .13

معايير تقييم شاملة
خطط لتدريب الكادر اإلداري والفني بما يدعم مهاراتهم
الشخصية و الوظيفية

خطة لالحالل الوظيفي لملء الشواغر القيادية

للمشاركة في اللجان أو طلب المشاركة فيها.

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالبيئةًالجامعيةً
الوصفًالعامًللهدف:

توفير بيئة جامعية خضراء اذكى جاذبة محفزه للريادة والتميز والتنوع داعمة
للعالقات اإليجابية داخل االسرة الجامعية.
األهدافًالفرعية
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المخرجات
.1

زيادةًاالنتاجًفيًمختلفًمجاالتًالعملًفيًالجامعة
التوفيرًوالترشيدًفيًفاتورةًالكهرباء.

.1

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

.2

.2

االستغالل االمثل للطاقة الشمسية.

.3

تحقيقًعوائدًمادية.

.3
.4

توفير حرم جامعي ذكي.
توفير بيئة جامعية جاذبة ونموذجية ،داعمه للعالقات اإليجابية
داخل األسرة الجامعية.

.4

توفيرًكافةًسبلًالراحةًالتيًتعتمدًعلىًالطاقةًالكهربائية

.5

توفيرًعناصرًأساسيةًفيًخلقًحرمًجامعيًذكي.

.5

زيادة استقطاب الطلبة.

.6

المساهمةًفيًزيادةًاستقطابًالطلبة.

.7

توفيرًبيئةًجامعيةًجاذبة.

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالبحثًالعلميًواالبداعً
الوصفًالعامًللهدف:

تعزيز ودعم البحث العلمي وتجذير االبتكار واالبداع والربط مع خطط التنمية
وتعميق التعاون البحثي المشترك مع مؤسسات محليه واقليميه ودوليه.
األهدافًالفرعية
.1

.2
.3
.4
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زيادة عدد االوراق المنشورة سنويا في قاعدة بيانات  Scopusو زيادة
عدد االوراق المنشورة سنويا في وقائع المؤتمرات المدرجة ضمن قاعدة
بينانات  Scopusوزيادة مقدار الـ  Citation indexلالوراق المنشورة
من الجامعة.
زيادة مقدار وعدد االبحاث العلمية المرتبطة بالصناعة.
زيادة اعداد االبحاث العلمية المدعومة من خارج الجامعة و تفعيل اتفاقيات
التعاون مع الجامعات العالمية.
زيادة أعداد براءات االختراع والشركات الناشئة المنبثقة عن الجامعة.

المخرجات
.1

تحسين سمعة الجامعة وتصنيفها عالميا

.2

زيادة عدد المشاريع المشتركة واالبحاث العلمية المرتبطة مع الصناعة

.3

زيادة عدد االبحاث المنشورة والمشتركة مع جامعات اخرى ضمن
 Scopusزيادة عدد الشركات وبراءات االختراع

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالطلبةً
الوصفًالعامًللهدف:
جذب طلبة متميزين وموهبين من داخل األردن وخارجه ورعايتهم وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية واالجتماعية والثقافية وتعظيم
قدراتهم التنافسية وتعميق مفاهيم المواطنة واالنتماء وثقافة االختالف والتنوع وااليمان بها وممارستها.

األهدافًالفرعية
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
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استقطاب الطلبة الموهوبين والمتميزين محليا وإقليميا َ ودوليا.
رعاية وتنمية قدرات الطلبة الثقافية والفنية.
رعاية وتنمية وتطوير مهارات وقدرات الطلبة المهنية والحياتية والعملية وتأهيلهم لسوق العمل.
متابعة وتتبع حالة خريجين الجامعة.
استقطاب الطلبة العرب واألجانب.
إشراك الطلبة العرب واألجانب في فعاليات واحتفاالت الجامعة المتعددة والتواصل معهم.
رعاية وتنمية مهارات وقدرات الطلبة الرياضية

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالطلبةً
الوصفًالعامًللهدف:
جذب طلبة متميزين وموهبين من داخل األردن وخارجه ورعايتهم وتنمية قدراتهم العلمية والمهنية واالجتماعية والثقافية وتعظيم
قدراتهم التنافسية وتعميق مفاهيم المواطنة واالنتماء وثقافة االختالف والتنوع وااليمان بها وممارستها.

المخرجات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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المساهمة في زيادة شهرة الجامعة وسعة انتشارها على الصعيد المحلي واإلقليمي والدولي
اتساع مشاركة الطلبة في النشاطات والبرامج والمسابقات الفنية والثقافي ،وبالتالي اتساع انتشار الجامعة وإكسابها مزيدا من السمعة الجيدة.
تطوير وتنمية مهارات وقدرات الطلبة بشكل يتناسب مع احتياجات ومتطلبات سوق العمل المحلي واإلقليمي والدولي.
متابعة خريجين الجامعة والتواصل معهم ،تنعكس إيجابا على الكثير من االجراءات والعمليات اإلدارية واألكاديمية التي تسهم في رفع التصنيف
العالمي للجامعة
رفع التصنيف العالمي للجامعة وتوفير بيئة متنوعة ثقافيا وحضاريا تصقل مهارات وقدرات الطلبة الرياضية ،وتتيح المجال أمامهم للمنافسة على
البطوالت العالمية واإلقليمية والمحلية ،األمر الذي ينعكس على سمعة الجامعة في كافة المستويات للطلبة ويؤمن مصادر دخل مادي للجامعة
صقل مهارات وقدرات الطلبة ،وفتح آفاق االندماج الثقافي والمعرفي أمامهم ،مما يزيد من انتماءهم للجامعة والمملكة األردنية الهاشمية.

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالتسويقًواالعالم
الوصفًالعامًللهدف:

تسويق برامج الجامعة وابراز أنشطتها وتعزيز تواجدها وحضورها محليا وعالميا.
األهدافًالفرعية
.1

.2
.3
.4
.5
.6
.7
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اختيار ) (Brand Statementباللغتين العربية واالنجليزية متوائم مع رؤية الجامعة
ويعبر عن تمييز الجامعة أكاديميا على المستويين المحلي والدولي ويمكن استخدامه في
جميع الوسائل االعالمية للجامعة.
استحداث قاعدة أرشيفيه لجامعة العلوم والتكنولوجيا االردنية من الصور االحترافية
لمباني الجامعة ومرافقها.
زيادة عدد األخبار اإليجابية عن الجامعة لدى وسائل االعالم المحلية واالقليمية.
المشاركة في األيام الجامعية في المدارس الخاص.
عقد ايام مفتوحة ) (Open Daysلكليات الجامعة موجهة لطالب الثانوية العامة.
اعادة دراسة الرسوم الجامعية لبرنامج الموازي من قبل ادارة الجامعة لبعض التخصصات
الراكدة.
قبول الطلبات بشكل الكتروني مبسط واالعالن عن ذلك.

.8
.9

.10
.11
.12

.13

تطوير موقع الجامعة وتحديث محتوياته بشكل سنوي.
تحديد األسواق ذات األولوية الستقطاب الطلبة العرب واالجانب والترويج للجامعة في
هذه الدول عن طريق المشاركة في المؤتمرات التعليمية الخاصة بها او الوسائل
األخرى.
استحداث برنامج منح للطلبة المتفوقين لتسويق الجامعة داخليا وخارجيا.
التعاون مع مكاتب استقطاب الطلبة في الخارج.
تقديم خدمة  Online Learningومساقات موكس بشكل مجاني لبعض مساقات
الثانوية العامة والجامعية بهدف تسويق جودة المخرجات التعليمية للجامعة وخدمة
المجتمع المحلي.
استعمال جميع وسائل التواصل االجتماعي لنشر اخبار الجامعة وتسويقها.

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالتسويقًواالعالم
المخرجات
.1
.2
.3
.4
.5
.6
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هوية موحدة للجامعة تستخدم في جميع الوسائل االعالمية والتسويقية تعبر عن سمعة الجامعة وتاريخها
وانجازاتها العلمية واالكاديمية وتعمل على تمييزها وتسويقها
بنك ضخم من الصور االحترافية للجامعة يوثق للحياة الجامعية ويؤرخ لمنجزات الجامعة.
صورة اعالمية مميزة للجامعة تبرز منجزاتها االكاديمية والبحثية باإلضافة الى خدمة المجتمع
تحسين سمعة الجامعة
دليل أجراءات الستقطاب الطلبة والكفاءات
برنامج منح وطني ودولي لجذب الطلبة المتميزين محليا ودوليا

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالربطًمعًالصناعه
الوصفًالعامًللهدف:

تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات واحتياجات الصناعة وبناء جسور
التواصل األمثل مع القطاعين العام والخاص.
األهدافًالفرعية
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.1

تعزيز التواصل بين الجامعة والقطاعات الصناعية.

.5

.2

العمل على تحسين مخرجات التدريب الهندسي واشراك
الشركات والمصانع في متابعة ومناقشة تقارير التدريب

تطوير الخطط الدراسيه بحيث تركز على الجوانب التطبيقيه
واحتياجات سوق العمل

.6

إيجاد حلول تكنولوجية إبداعية لمشكالت القطاع الصناعي.

.3

العمل على توجيه مشروع التخرج نحو االفكار العملية
التطبيقية التي تقدم حلوال لمشاكل الصناعة

.7

توجيه البحث العلمي لخدمة احتياجات القطاع الصناعي.

.4

تطوير اساليب التدريس وتعزيز المهارات األساسية بما يخدم
قطاع الصناعة.

.8

العمل على رفع اداء طلبة الدراسات العليا وتحفيزهم للعمل
على ابحاث تطبيقية

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالربطًمعًالصناعه
الوصفًالعامًللهدف:

تقليص الفجوة بين مخرجات الجامعة ومتطلبات واحتياجات الصناعة وبناء جسور
التواصل األمثل مع القطاعين العام والخاص.
المخرجات
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.1

خطط وبرامج فاعله لربط الجامعه مع القطاع الصناعي

.2

برامج تدريب متطوره من حيث المدة والمحتوى والتتقييم

.3

حلول لمشاكل الصناعة من خالل مشاريع تساعد الخريجين
اللتحاق بسوق العمل

.4

رفع كفاءة المدرسين وتعزيز مهاراتهم بما يخدم القطاع
الصناعي

.5

خطط دراسية توازن بين الجانب النظري والجانب العملي
تؤهل الطلبة بمختلف مستوياتهم لتقديم حلول تكنولوجية
ابداعية تعالج مشاكل القطاع الصناعي

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالمسؤوليةًالمجتمعية
الوصفًالعامًللهدف:

تأهيل دور الجامعة في تنمية المجتمع وقيادة التغيير اإليجابي فيه معرفيا وفكريا
واقتصاديا واجتماعيا ضمن عالقة تشاركية فاعلة.
األهدافًالفرعية
• سيتم العمل في هذا الهدف االستراتيجي من خالل اربعة محاور:
 .1محور التاثير التعليمي ويهدف الى تطوير قدرات العاملين و الطلبة في الجامعة لالستفادة منها في خدمة المجتمع
 .2محور المشاركة المجتمعية ويهدف الى تنمية الشراكات الالزمة لخدمة المجتمع.
 .3محور التاثير البيئي ويهدف الى دعم البرامج الخاصة بالتنمية المستدامة و تنمية البيئة لجعلها مركزا لخدمة المجتمع.
 .4محور التاثير المعرفي :النهوض بكافة شرائح المجتمع باحدث العلوم في شتى المجاالت التي تعنى بها الجامعة.
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الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالمسؤوليةًالمجتمعية
الوصفًالعامًللهدف:

تأهيل دور الجامعة في تنمية المجتمع وقيادة التغيير اإليجابي فيه معرفيا وفكريا
واقتصاديا واجتماعيا ضمن عالقة تشاركية فاعلة.
المخرجات
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.1

زيادة كفاءة كوادر الجامعة في مختلف المجاالت الطبية و الهندسية و العلمية

.2

تعزيز مفهوم المسؤولية المجتمعية لدى شريحة واسعة من الطلبة

.3

تخريج طلبة على دراية بحاجات المجتمع و سبل خدمته و تطويره

.4

تفعيل دور الجامعة في تنمية المجتمع و قيادة التغيير اإليجابي فيه معرفياً و فكرياً و اقتصادياً

.5

تنمية البيئة المحيطة بالجامعة و جعلها مكان اكثر جاذبية لسكان منطقة الشمال في االردن

.6

زيادة المعرفة و العلوم لدى افراد المجتمع.

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالدراساتًالعليا
الوصفًالعامًللهدف:

التوسع النوعي في برامج الدراسات العليا مع التركيز على البرامج البينية والمشتركة مع
مؤسسات تعليم عالي دوليه مرموقة ورفع نسبة طلبة الدراسات العليا.
األهدافًالفرعية
.1
.2

.3
.4
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استحداث برامج ماجستير ذات طابع بحثي.
استحداث ودعم برامج الدراسات العليا البينية
) (Interdisciplinaryفي مجاالت علمية ذات
.6
قوة تنافسية.
.7
استحداث برامج دكتوراه.
استحداث برامج دراسات عليا مشتركة مع جامعات .8
عالمية.
.5

طرح مساقات وبرامج دراسات عليا باستخدام طرق
التدريس الحديثة مثل e-learning online
.courses
تسويق برامج الدراسات العليا المختلفة
استقطاب منح دراسية لطلبة الدراسات العليا
استقطاب الطلبة الذين ال يسمح عملهم باالنتساب لبرامج
الماجستير بسبب ظروف عملهم
الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًالدراساتًالعليا
الوصفًالعامًللهدف:

التوسع النوعي في برامج الدراسات العليا مع التركيز على البرامج البينية والمشتركة مع
مؤسسات تعليم عالي دوليه مرموقة ورفع نسبة طلبة الدراسات العليا.
المخرجات
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.1

زيادة االنتاج البحثي والنهوض بمستوى التعليم لطلبة الدراسات .5
العليا
.6

.2

تحفيز االبداع لدى طلبة الدراسات العليا في التخصصات
البينية لزيادة انتاجهم العلمي ذو أالهمية للمجتمعات.

.3

توسيع مدارك خريجي الدراسات العليا في البحث والتطوير

زيادة المعرفة ببرامج الدراسات العليا في المنطقة
منح دراسية لطلبة الدراسات العليا من مصادر خارجية

الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًاالعتمادًوضمانًالجودةًوالتصنيفًالعالمي
الوصفًالعامًللهدف:

تجويد األنظمة و الممارسات االكاديمية واإلدارية بما يتسق ومعايير االعتماد
وضمان الجودة تحقيقا للتميز.
األهدافًالفرعية

 .1االستمرار في بناء نظام داخلي محكم للجودة في الجامعة.
 .2تهيئة الجامعة للوفاء بمتطلبات االعتماد محليا ودوليا.
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الخطة التنفيذية

Jordan University of Science and Technology
االهدافًاالستراتيجية
محورًاالعتمادًوضمانًالجودةًوالتصنيفًالعالمي
المخرجات
.1

.2
.3
.4
.5
.6

29

تمكين الجامعة من تطوير ادائها وتحقيق اهدافها ووظائفها المتجددة بما ينسجم مع متطلبات العصر ومتغيراته
وما تتوقعه منها المؤسسات والهيئات المعنية في التعليم العالي من خالل المسح والمراجعة الدائمة للعمليات
االدارية فيها.
التفوق في التعليم والتعلم وفق اعلى المعايير االكاديمية من خالل اعداد خطط دراسية مواكبة لكل ما هو جديد
في مجالها من وفقا لمبدأ المراجعة الدائمة.
بناء منظومة من المعايير القياسية وقواعد مقارنات ومقاييس اداء تمنح االعتراف بالجامعة وتؤمن المراجعة
الدائمة لرفع الكفاءة من خالل دعم عمليات التطوير والتحسين المستمريين
خريج يتمتع بمعرفة وفكر وعقلية ومهارات عالية المستوى مما يؤدي الى زيادة نسبة توظيف الخريجين
المحافظة على تطوير مصادر الجامعة المختلفة والبنية التحتية فيها وتنميتها
سياسات تعليمية واجراءات تقديم للخدمة متاحة بجاهزية قصوى للطلبة تلتزم الجامعة بها
الخطة التنفيذية
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االهدافًاالستراتيجية
محورًاالعتمادًوضمانًالجودةًوالتصنيفًالعالمي
المخرجات
 .7بناء قواعد بيانات ومعلومات واضحة ودقيقة للجهات المعنية تعزز الثقة بالجامعة وبرامجها وخدماتها
 .8التطوير المهني واالكاديمي للعاملين في الجامعة
 .9تسيير العمل االكاديمي والمؤسسي وفق منظومة فعاله تحظى برضا جميع اصحاب العالقة
 .10تشجيع وترسيخ مبدأ العمل بروح الفريق الواحد
 .11زيادة انتاجية ودافعية العمل لدى العاملين وتحسين االنضباط لديهم
 .12تحفيز الطلبة وتشجيعهم للمشاركة بكل ما يسهم في نهضة الجامعة
 .13نشر مبدأ المساءلة والمحاسبية لدى العاملين في الجامعة وفيما بينهم
 .14الحصول على االعتمادات االكاديمية
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