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 تقديم

   
لجامعة فيالدلفيا. وبمؤازرة اإلدارة  (2017-2012ألخيرة )القد انتهت فترة الخطة االستراتيجية 

تم تحقيق العديد من اإلنجازات في تنفيذ  وطلبةمنسوبيها من هيئة تدريس وموظفين العليا للجامعة وجميع 
ننا على يقين فمعظم برامج تلك الخطة، وفي الوقت ن سه صاحب عملية التنفيذ العديد من التحديات. وا 

وأن جميع منسوبي الجامعة سوف يبذلون قصارى  السابقة الخطة الخمسبأننا تعلمنا الكثير خالل سنوات 
لخطة اجهدهم في سبيل تحاشي جوانب القصور والتغلب على التحديات التي برزت أثناء تنفيذ برامج 

 . وتالفي ذلك عند التخطيط مستقبالا  السابقة
( تغطي 2022-2018تطوير خطة استراتيجية جديدة للسنوات الخمس القادمة )ب قمناولقد 

جوانب القصور في الخطة السابقة وتنطلق بالجامعة إلى آفاق واسعة ومستقبل رحب وذلك فيما يتعلق 
جامعة فيالدلفيا على االستمرار في  حرصوتؤكد هذه الخطة بمكونات الجامعة وعملياتها المستقبلية. 

في تزويد الطلبة  التعليميةالبرامج  والوقوف على مدى إسهام ،وعملياتها ،ونتاجاتها ،تعزيز جودة مدخالتها
ننا نعول في تحقيق ما نصبوا  ة.بالمعرفة والمهارات ذات العالق يه على إخالص جميع أفراد مجتمع إلوا 

 بين الجامعات المرموقة عالمياا. جامعة فيالدلفيا بأن تتبوأ مركزاا الجامعة وتفانيهم في سبيل الدفع ب
لت األهداف، ووضعت الخطة د  ورسالة الجامعة وأغراضها وقيمها، كما ع  لت تبعاا لذلك رؤية د  وع    

ضعت مؤشرات لألداء لتحديد التنفيذية بإجراءات ومهام واضحة ومسؤوليات وجدولة زمنية محددة. كما و  
مدى التنفيذ خالل الجدول الزمني وتعديل مسار الخطة عند اللزوم. ويحدونا األمل بأن تكون هذه الخطة 

للعمل في جميع وحدات جامعة فيالدلفيا األكاديمية واإلدارية، لالستمرار في دعم كفاءة أدائها،  منارةا 
 مستوى برامجها وخريجيها وخدماتها. بواالرتقاء 

الخطة وجميع العاملين في الجامعة هذه وأود أن أعبر عن تقديري لكافة من عملوا على إعداد   
وجميع من شاركوا في مجموعات التركيز واالستبانات من أعضاء هيئة تدريس وموظفين وطلبة 

وقدموا مالحظاتهم ومقترحاتهم، ولم يألوا جهداا إلنجاز هذه االستشرافية من أعضاء المجتمع المحلي 
 الخطة. 

 
 رئيس الجامعة

 سالم الشيخ معتز الدكتوراألستاذ 
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 مقدمةال -1
   
والتطااوير ماان خااالل عمليااات التخطاايط الجامعااات األردنيااة  كغيرهااا ماان، جامعااة فيالدلفيااا تمااارس  

 تاداماااالعاألقساااام و  الكليااااتلاااس الجامعاااة ومجلاااس العماااداء ومجاااالس ومجالساااها ممثلاااة بمج، إدارتهاااا العلياااا
قصير المدى ماع التخطايط  التخطيط ترافقيو المجالس واللجان الدائمة والمؤقتة. وبعض والوحدات اإلدارية 
. ويشااكل النمااو المتسااارر فااي باارامج الجامعااة علااى هاااعملياتو الجامعااة خالت ونتاجااات دماااالسااتراتيجي فااي 

د الطلبااة وهيئااة التاادريس والفنيااين اعاادأوالتزايااد المسااتمر فااي  ،مسااتوى درجااة البكااالوريوس والدراسااات العليااا
دلااايالا مااان عمااار الجامعاااة الماضاااية  مرافقهاااا وتجهيزاتهاااا خاااالل األعاااواموالتوساااع فاااي مبانيهاااا و  ،والماااوظفين

التاي أدرجات فاي الخطاة  المباادراتوماع إنجااز عادد مان  .واضاحاا علاى التازام الجامعاة باالتخطيط والتطاوير
أمااام تنفيااذ بعااض الباارامج  إال أن هناااك بعااض التحااديات وقفاات عائقاااا  2017-2012السااابقة االسااتراتيجية 

 فكان ال بد من تدويرها إلى الخطة الحالية. 
 عت الجامعااااااة بوضااااااع خطااااااة اسااااااتراتيجية جدياااااادة لماااااادة خمااااااس ساااااانوات وذلااااااك للفتاااااارة ولقااااااد شاااااار   

الجامعااة لجميااع  وذلااك بااإعالن ماان رئاايس 2017األول ماان شااهر أبانطالقتهااا فااي وكاناات  2018-2022
االساتراتيجية وتحدياد الخطاة مبينا فياه تكاوين اللجاان التاي ساتقوم بالعمال علاى وضاع والطلبة  هاالعاملين في

بعملهااااا بشااااكل متكاماااال وتماااات وقاماااات اللجااااان ووزعاااات . اتوالجاااادول الزمنااااي إلتمااااام المهمااااإطااااار العماااال 
المقابالت مع ذوي العالقاة، وتام تشاخيص الوضاع الاراهن باإجراء التحليال الربااعي ومناه اساتنتجت القضاايا 

ديل وتعاا المبااادراتتحديااد واألهااداف االسااتراتيجية وماان ثاام  الغايااات وضااعاالسااتراتيجية التااي اسااتخدمت فااي 
. وحددت أولويات التنفيذ على مدى سنوات الخطة الخماس والجهاات الرؤية والرسالة والغايات والقيمبيانات 

المسااؤولة عاان تنفيااذ كاال برنااامج، كمااا حااددت مؤشاارات األداء والحاادود المسااتهدفة لكاال هاادف اسااتراتيجي. 
تقاع المساؤولية الرئيساة فاي تنفياذ الخطاة بحيا   االساتراتيجيةووضعت الخطة التنفيذية لمتابعة تنفيذ الخطة 

    .فيها اإلداريةو االستراتيجية على عاتق اإلدارة العليا للجامعة ورؤساء الوحدات األكاديمية 
لجااان االسااتراتيجية واإلدارة العليااا للجامعااة، مااع  االسااتراتيجيةالخطااة مكونااات ولقااد نوقشاات جميااع   

ألخااذ مرئياااتهم وأدخلاات المقترحااات علااى الخطااة المعدلااة. وبعااض أعضاااء هيئااة التاادريس  ،عمااداء الكلياااتو 
ومجلااس  ومجلااس الجامعااة، مجلااس العمااداءب مجااالس الجامعااة ممثلااة ماان االسااتراتيجيةوتاام اعتماااد الخطااة 

 والغايات والقيم.الرؤية والرسالة  اتنشرت الخطة متضمنة بيان ومن ثممناء. األ
األهاااااداف و ، الغاياااااات االساااااتراتيجيةالوثيقاااااة منهجياااااة إعاااااداد الخطاااااة، والقضاااااايا و وتساااااتعرض هاااااذه   

 ، والجاادولالمباادراتالمتعلقاة بهاا ومؤشارات األداء، والجهااات المساؤولة عان تنفياذ  المباادرات، و االساتراتيجية
 الزمني للتنفيذ. 
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 (2022-2018منهجية تطوير الخطة االستراتيجية ) -2
   

 تم تطوير الخطة االستراتيجية بالخطوات التالية: 
 الخطة االستراتيجية لمشروعتحديد إطار العمل  -1

بتكليااف ماان رئاايس الجامعااة بتشااكيل اللجنااة التوجيهيااة  2017 فااي األول ماان شااهر آبالخطااة باادأ انطااالق 
عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية وعميد  برئاسة عميد كلية الصيدلة وعضويةاالستراتيجية الخطة لمشرور 

وقامااات اللجناااة التوجيهياااة بوضاااع اإلطاااار العاااام لمشااارور الخطاااة. فحاااددت لجاااان العمااال . التطاااوير والجاااودة
 بالمشرور كالتالي: 

   اللجنااة العليااا )مستشااار الجامعااة ورئاايس الجامعااة ومستشااارا الاارئيس وعميااد كليااة الصاايدلة والبحاا
ومهمتهااا  ليااا وعميااد كليااة العلااوم اإلداريااة والماليااة وعميااد التطااوير والجااودة(،العلمااي والدراسااات الع

 .الخطة ومراجعة النتاجات المرحلية وتقييمها والمصادقة عليها مشرورعلى العام اإلشراف 

  اللجنة التوجيهية )عميد كلية الصيدلة والبح  العلمي والدراسات العلياا وعمياد كلياة العلاوم اإلدارياة
، وتكوين لجان الدعم ةلخطمشرور اها وضع اإلطار لعام لماتومه وعميد التطوير والجودة( والمالية

واإلشاراف علاى تشاخيص الوضاع  ،بينهااواإلشراف علاى عملهاا والتنسايق  مهماتهاالمختلفة وتحديد 
جراء المقارنات المرجعية الراهن  ومراجعاة الرؤياة والرساالة القضايا والغاياات االساتراتيجية وتحديد وا 

الخطة التنفيذية ومؤشرات األداء  بالتشاور مع اللجان المختلفة وذوي العالقة ووضعوالقيم للجامعة 
وتقاااديمها للجناااة العلياااا للمراجعاااة والمصاااادقة  الصااايغة النهائياااة للخطاااة االساااتراتيجية كتاباااة ثااام مااانو 

 . عليها

  آخاارون ماان أعضاااء هيئااة التاادريس  ساابعةومااات و )عميااد كليااة تكنولوجيااا المعل الاادعم الفناايلجنااة
إجااراء المقارنااات المرجعيااة مااع عاادة جامعااات محليااة ومهمتهااا ، المختلفااة( الجامعااة يمثلااون كليااات

قليميااة وعالميااة والمشاااركة فااي ور  عماال  جمااع المعلومااات وتحليلهااا تشااخيص الوضااع الااراهن و وا 
االساااتراتيجية  واألهاااداف والمشااااركة فاااي تحدياااد القضاااايا والغاياااات للجناااة التوجيهياااةا ومناقشاااتها ماااع

 ومراجعة الرؤية والرسالة والقيم وغير ذلك.  المبادراتو 

 لوحادات الجامعاة كال علاى  ساتراتيجيةاال خطاطال إعاداد تهاااومهم. لجان وحادات الجامعاة المختلفاة
وحاادات الجامعااة األكاديميااة واإلداريااة شااكلت لجااان تمثاال ف .الجامعااة واسااتراتيجية يتماشااى بماااحاادة 

 . لهذه الوحداتلوضع استراتيجيات وذلك  المختلفة

وقامااات اللجناااة التوجيهياااة بتحدياااد ذوي العالقاااة الداخلياااة )مجلاااس األمنااااء واإلدارة العلياااا للجامعااااة   
ومجلس العمداء وأعضاء هيئة التدريس والموظفون والطلبة( وذوي العالقة الخارجية )ممثلون عن المجتمع 

عااات التركيااز المحلااي وأصااحاب األعمااال والخااريجين(، ووضااعت نماااذي لألساائلة التااي سااتطر  علااى مجمو 
 أفرادا  يمثلون الجهات المختلفة كذلك وضعت صيغا  لالستبانات التي ستوزر في بعض ور  العمل.
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 تشخيص الوضع الراهن -3
الوضع الراهن لجامعة فيالدلفيا وتحليله من جميع النواحي وذلك بما يتناسب ومعايير تم تشخيص    

الطالبية، البح  العلمي واإليفاد واإلبادار، المصاادر البشارية البرامج األكاديمية، الخدمات ) الجودة الثمانية
المحاااددة مااان هيئاااة اعتمااااد  والمادياااة والمالياااة، خدماااة المجتماااع والعالقاااات الخارجياااة، إدارة ضااامان الجاااودة(

 مؤسساات التعلايم العااالي وضامان جودتهاا، وذلااك للوصاول إلااى القضاايا االساتراتيجية التااي تواجاه الجامعااة.
ساااء األقسااام األكاديمياااة ولجااان ضاابط الجااودة فااي األقسااام الكليات، قامااات ؤ داء الكليااات ور وبمساااعدة عماا

توجيهيااة الكليااات بعماال التحلياال الرباااعي للجامعااة وعملياتهااا، كاال ماان منظورهااا الخاااص. وعملاات اللجنااة ال
ة. واسااتخالص مااواطن القااوة والضااعف والفاارص والمعوقااات علااى مسااتوى الجامعااعلااى تجميااع تلااك التقااارير 

تاام اسااتنتاي القضااايا االسااتراتيجية للجامعااة التااي تحتاااي إلااى  ،بناااء علااى التحلياال الرباااعي العااام للجامعااةو 
 معالجة ونوقشت مع لجنة الدعم الفني وتم إجراء التعديالت عليها. 

 
  المبادراتو  االستراتيجيةواألهداف الغايات تحديد و تعديل بيانات الرؤية والرسالة والقيم  -4

ة التاي انبثقات عان تشاخيص الوضاع الاراهن قامات اللجناة التوجيهيابناءا على القضايا االساتراتيجية   
اساااتراتيجية للجامعاااة لياااتم التعامااال معهاااا خاااالل سااانوات  Goals تحدياااد ثماااان غايااااتولجناااة الااادعم الفناااي ب

 Operational)غاية تشغيلية هدفاا  43لهذه الغايات  (. وحدد2022-2018الخطة االستراتيجية الخمس )

goals فااي  المبااادرات. كمااا حااددت الجهااات المسااؤولة عاان تنفيااذ مبااادرة تنفيذيااة 56األهااداف  هلهااذ( وحاادد
 (2-4)الجااادول  ( للتنفياااذ حيااا  وضاااعت األولوياااات للتنفياااذ1-4الجامعاااة وكاااذلك الجااادول الزمناااي )الجااادول 

وفاااي ضاااوء الغاياااات االساااتراتيجية واألهاااداف روجعااات  .ووضاااعت مؤشااارات األداء والحااادود المساااتهدفة لهاااا
مااع البيئااة الجامعيااة المتجااددة واإلمكانااات  تتفااقوتبااين أنهااا مااا تاازال بيانااات الرؤيااة والرسااالة والقاايم للجامعااة 

 ولم يجر عليها تغيير ذات قيمة.  ،المتاحة وأولويات التنفيذ
 

القضااايا االسااتراتيجية  2-4قااد م البنااد وي ،والقاايمبيانااات الرؤيااة والرسااالة  1-4يقااد م البنااد  ،يلاايوفيمااا   
ا  الاربط باين موزعة حسب  المبادراتو االستراتيجية واألهداف الرئيسة والغايات  معايير الجودة وسوف يوضَّ

   .المبادراتو  االستراتيجية واألهداف المعايير والقضايا والغايات
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 والقيم الرسالةالرؤية و بيانات  4-1
 الرؤية 

  تتميز جامعة فيالدلفيا في التعليم والتعلم والبح  العلمي وخدمة المجتمع وفق المعايير الدولية. أن
  

 الرسالة 
 تسعى جامعة فيالدلفيا إلى:

 علاى  إعداد خريجين مزودين بالمعرفة والمهارات والقايم، ولاديهم الدافعياة للاتعلم مادى الحيااة والقادرة
 مواكبة متطلبات العصر.

  .االرتقاء بالبح  العلمي والدراسات العليا وتعزيز برامج اإلبدار 
  .بناء شراكة مثمرة مع المجتمع 

 

 القيم 
 .العدالة: التعامل باإلنصاف مع الجميع واحترام قيمة الفرد وكرامته وحريته المشروعة 

  والموظفين.الشفافية: التعامل بوضو  في جميع عمليات الجامعة مع الطلبة وهيئة التدريس 
 .النزاهة: االلتزام التام باآلداب واألخالقيات المهنية في إطار من الثقة واألمانة واإلخالص 

 .االنتماء: الشعور بالمسؤولية والوفاء للجامعة والمجتمع والوطن 

 .التعاون: العمل الجماعي بين العاملين في الجامعة في جميع عملياتها وكذلك الحال مع الطلبة 

  :اساااتيعاب األفكاااار والحلاااول االبتكارياااة وتشاااجيعها ورعايتهاااا فاااي مجااااالت التعلااايم والاااتعلم اإلبااادار
 والبح  العلمي.

 .المهنية: المقدرة على إظهار المعرفة والمهارة والكفاية في التخصص 
 

 والربط بينها المبادراتو االستراتيجية الغايات واألهداف القضايا و  4-2
 البرامج األكاديمية 4-2-1

 القضايا االستراتيجية 
 .تقييم البرامج  المناهج -1
 .البرامج متعددة )متشعبة( التخصصات 
 البرامج )تحديثها واعتمادها(. تطوير 
 الدبلوم(.-)برامج التعليم التقني وبرامج الدراسات المستمرة مرونة البرامج 
 .توسيع برامج الدراسات العليا 
 األكاديمية. إدماي المهارات في البرامج 
 والمواد الدراسية. نتاجات التعلمط بين الرب 
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 .أساليب التدريس وتطويرها -2
 .وسائل تطوير أساليب التدريس 
 .)التقنية في التعليم )التعلم االلكتروني والتعليم المدمج 
 .تقييم تعلم الطلبة -3
 .أساليب التقييم 
 االمتحانات وآلياتها وتقييمها ونظام العالمات. 

 
 : ةالتالي ةاالستراتيجي ةالغاي صياغةتم  برامج األكاديميةلل القضايا االستراتيجية ولمعالجة

 تطوير عمليتي التعليم والتعلم وتعزيزهما: ىاألول ةاالستراتيجي الغاية  
  
 .هادف اساتراتيجيالتي ستنفذ لكال  المبادراتوحددت  الغاية ههذق يلتحق االستراتيجية األهداف وضعت لقد

  :المحددة لكل منها والمبادرات األهداف االستراتيجيةيلي  وفيما
 التوسع في برامج البكالوريوس وبرامج الدراسات العليا. .1

 .استحدا  برامج بكالوريوس وماجستير تلبي حاجات سوق العمل ومتطلبات العصر 
 االنخراط في التعليم التقني. .2

 .استحدا  برامج التعليم التقني 
 والتعلم.تطوير أساليب التعليم  .3

 ( المهني والبرامج الدراسية القصيرةبرامج الدبلوم استحدا  تطوير برامج التعليم المستمر.) 
 .استحدا  برامج التعليم التقني 
 )تطوير أساليب التدريس والتقييم )تقييم عمليتي التعليم والتعلم. 

 تعزيز المهارات وترسيخها في المناهج الدراسية. .4
  واالنتماء في المناهج الدراسيةترسيخ المهارات والقيم. 
 دماجها في المناهج والتشبيك مع الصناعة واألعمال  .تطوير برامج التدريب الميداني والعملي وا 

 عزيز الخبرات العملية والميدانية لدى الطلبة.ت .5
 دماجها في المناهج والتشبيك مع الصناعة واألعمال  .تطوير برامج التدريب الميداني والعملي وا 

 وسائل التقييم.تطوير  .6
  تقييمهاتطوير وسائل مراجعة البرامج األكاديمية والخطط الدراسية و. 
 )تطوير أساليب التدريس والتقييم )تقييم عمليتي التعليم والتعلم. 
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 تعزيز التعليم االلكتروني وتفعيله. .7
 التعليم اإللكتروني )التعليم المدمج والتعليم القائم على التكنولوجيا( استحدا  برامج. 

 االنخراط في برامج التعليم المستمر. .8
 ( المهنيبرامج الدبلوم استحدا  تطوير برامج التعليم المستمر) وبرامج الدورات الدراسية القصيرة. 

 تعزيز الشراكة مع الصناعة واألعمال. .9
  دماجها في المناهج والتشبيك مع الصناعة واألعمالتطوير برامج التدريب  .الميداني والعملي وا 

 

 الطالبية الخدمات 4-2-2
 القضايا االستراتيجية 
 .جودة المدخالت -1

 استقطاب الطلبة واالحتفاظ بهم. 
 خدمات القبول والتسجيل.  
 )طلبة الدراسات العليا )كماا ونوعاا. 

 .إعداد الطلبة وتوجيههم -2
  والتوجيه.اإلرشاد 
 .المهارات والقيم والتنافسية 
 .تحفيز الطلبة 

 .الخدمات الطالبية -3
 تعزيز الخدمات الطالبية وتطويرها. 
 تحسين الحياة االجتماعية للطلبة في الجامعة. 
 تطوير األنشطة الالمنهجية وتفعيلها. 

 
 :ةالتالي االستراتيجيةالغاية  تمت صياغة، خدمات الطالبيةاالستراتيجية للقضايا الولمعالجة 

 استقطاب الطلبة واستبقاؤهم وتحفيزهم واالرتقاء بخدماتهم :ةالثاني الغاية االستراتيجية 
 

 .هادف اساتراتيجيالتاي ساتنفذ لكال  المباادراتوحاددت  الغاية ههذلتحقق  األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
 :منهالكل المحددة  والمبادرات األهداف االستراتيجيةيلي  وفيما
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 .تطوير خطط استقطاب الطلبة واستبقائهم وتحفيزهم .1
  تطوير آليات استقطاب الطلبة خاصة ذوي الكفاءات المتميزة وذلك لبارامج البكاالوريوس والدراساات

 .العليا
 تبني الممارسات الفضلى في التوجيه واإلرشاد الطالبي. .2

 والوظيفي األكاديمي اإلرشادخدمات التوجيه و  وضع آليات لتطوير. 
 تنمية مهارات التوظيفية لمهارات التواصل وغيرها لدى الطلبة.وضع إجراءات ل 

 .لدى الطلبةواألنشطة الالمنهجية تعزيز المناخ االجتماعي في الجامعة وتعزيز االنتماء  .3
 تطوير خدمات التوجيه واإلرشاد األكاديمي والوظيفي.وضع آليات ل 
 وتعزيز مشاركة الطلبة فيهاومرافقها تطوير األنشطة الالمنهجية وضع آليات ل. 
 .وضع آليات لتعزيز التنور الثقافي والخبرات العالمية للطلبة 

 تطوير الخدمات الطالبية ومالحظة حاجات ذوي االحتياجات الخاصة. .4
 تهيئة الظروف المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. 
  الطالبية.تطوير نظام لتجويد الخدمات 

 تعزيز وسائل التوظيفية والتنافسية للخريجين. .5
 .وضع آليات لتطوير خدمات التوجيه واإلرشاد األكاديمي والوظيفي 
 .تحسين كفاية الطلبة في اللغة اإلنجليزية 
 وغيرها. لتواصل التوظيفية كمهارات اتنمية مهارات وضع إجراءات ل 

 .خالل األنشطة التكامليةتعزيز وعي الطلبة بالثقافات المختلفة من  .6
 .وضع آليات لتطوير األنشطة الالمنهجية ومراجعتها وتعزيز مشاركة الطلبة فيها 
 تعزيز التنور الثقافي والخبرات العالمية للطلبةوضع آليات ل. 

 

 واإلبداعواإليفاد البحث العلمي  4-3
 القضايا االستراتيجية 

 التالية: االستراتيجيةتم تحديد وتحليل القضايا  للبح  العلمي واإلبدارعلى تشخيص الوضع  بناءا 
 .االنتاي العلمي وأهميته -1

 .النشر العلمي كماا ونوعاا وتأثيراا 
 .التأليف والترجمة 
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 ومجاالت تركيزها.التوجهات البحثية  -2
 ولوياتهامجاالت تركيز البحو  وأ. 
 .تفعيل المراكز العلمية ومراكز اإلبدار في الجامعة 
  البحثية.المجموعات 

 .إدارة البحو  -3
 .األنظمة والتعليمات والسياسات واإلجراءات 
 .)الثقافة البحثية )القيادية والشغف والتعاون 

 .بناء القدرات البحثية -4
 )الباحثون الطلبة والفنيون)تطوير المهارات وتحفيز الباحثين. 
 .التعاون المحلي واإلقليمي 

 .البنية األساسية للبحو  -5
  ات.المختبرات والتجهيز 
 .الدعم الفني 
 .األمان والسالمة في المختبرات 
 .الربط الشبكي االلكتروني بين وحدات الجامعة 

 .االبتكار وتسويق البحو  -6
 .الريادية وبراءات االخترار 
 .البحو  التعاقدية واالستشارات 
 . العالقة مع الصناعة وتسويق البحو 

 .تمويل البحو  واالستدامة -7
  الدراسات العليا والفنيين.دعم الباحثين وطلبة 
 .بناء المرافق والتجهيزات البحثية وتطويرها وصيانتها 
 . دعم حضور المؤتمرات ونشر البحو 

 

 
 
 



 
 
 

10 
 

 :ةالتالي الغاية االستراتيجية صياغةتم  البح  العلمي واإليفاد واإلبدارلمعالجة قضايا و 
 األهةةةةداف االرتقةةةةاء بالبحةةةةث العلمةةةةي ونتاجاتةةةةز وتسةةةةويقها وتحفيةةةةز  :ةالثالثةةةة الغايةةةةة االسةةةةتراتيجية

 اإلبداعية االستراتيجية

 

هادف التي ساتنفذ لكال  المبادراتوحددت  الغاية االستراتيجية هلتحقق هذ األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
  المحددة لكل منها: المبادراتو  األهداف االستراتيجيةيلي  وفيما. استراتيجي

 .برامج البحو  متعددة التخصصاتتعزيز  .1
 ثقافة البح  العلمي وتحفيز الباحثين المقّلين. وضع إجراءات لتعزيزت 
 . تطوير خطة مستدامة لبرامج االبتعا 
 .تفعيل مراكز اإلبدار والمراكز البحثية 
 تطوير تجهيزات البحو  والمرافق البحثية في الجامعةوضع خطط ل. 
  البحثيااة مااع الجامعااات العالميااة والمراكااز البحثيااة والجهااات الصااناعية لتعزيااز الشااراكات تحديااد آليااة

 .وتفعيلها
تحفيز الباحثين لتطوير بحوثهم بتوفير الدعم اإلداري والمهني والبنية التحتية النشطة وتوفير المعادات  .2

 الالزمة.
 .وضع إجراءات لتعزيز ثقافة البح  العلمي وتحفيز الباحثين بالتعليم 
  اإلباادار والمراكااز البحثيااة وحاضاانات األعمااال فااي الجامعااة ودعمهااا وتعزيااز مشاااركة تفعياال مراكااز

 .الهيئة التدريسية والطلبة فيها
 .وضع خطط لتطوير تجهيزات البحو  والمرافق البحثية في الجامعة 
  تحديااد آليااة لتعزيااز الشااراكات البحثيااة مااع الجامعااات العالميااة والمراكااز البحثيااة والجهااات الصااناعية

 .عيلهاوتف
 تعزيز برامج الدراسات العليا وتوسيعها. .3

 .وضع إجراءات لتعزيز ثقافة البح  العلمي وتحفيز الباحثين المقّلين 
  تجهيزات البحو  والمرافق البحثية في الجامعة لتطوير خططوضع. 

 توفير منهجية بح  متواصلة عبر البحو  األساسية والتطبيقية وتطوير التكنولوجيا. .4
  لتعزيز ثقافة البح  العلمي وتحفيز الباحثين المقّلين.وضع إجراءات 
  تطوير تجهيزات البحو  والمرافق البحثية في الجامعةل خططوضع. 
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  تحديااد آليااة لتعزيااز الشااراكات البحثيااة مااع الجامعااات العالميااة والمراكااز البحثيااة والجهااات الصااناعية
 وتفعيلها.

 وتسويقها.تعزيز ثقافة االبتكار وبراءات االخترار  .5
  األعمااال فااي الجامعااة ودعمهااا وتعزيااز مشاااركة  اتوحاضاانوالمراكااز البحثيااة تفعياال مركااز اإلباادار

 .فيهاوالطلبة الهيئة التدريسية 
 .تبني المشاريع الريادية 

 .تعزيز برامج ابتعا  الطلبة للدراسات العليا .6
  تطوير خطة مستدامة لبرامج االبتعا. 

 .المؤسسات والجامعات العالميةتعزيز التعاون الدولي مع  .7
  والجهااات الصااناعية والمراكااز البحثيااة  العالميااةمااع الجامعااات البحثيااة الشااراكات  آليااة لتعزياازتحديااد

 .وتفعيلها
 

 المصادر البشرية والمادية والمالية 4-4
 القضايا االستراتيجية 

 القضاااااايا لياااااتحلتااااام تحدياااااد و  للمصاااااادر البشاااارية والمادياااااة والمالياااااة علاااااى تشاااااخيص الوضاااااع الاااااراهن بناااااءا 
 التالية: االستراتيجية

 إدارة الموارد المالية. -1
 .دارة المخاطر المالية  التخطيط المالي والموازنة وا 
 .مصادر التمويل واستدامتها 

 .البنية األساسية للجامعة )بيئة التعلم( -2
  الطلباااة، المكتباااة، تاااوافر المرافاااق والتجهيااازات وجودتهاااا )الصااافوف الدراساااية، المختبااارات، صااااالت

 مصادر التعليم االلكتروني والتعليم عن بعد، األمن والسالمة، الخدمات الصحية والغذائية، النقل(.
 .التهيئة لذوي االحتياجات الخاصة 

 .توافر هيئة التدريس وجودتها )الموارد البشرية(  -3
 .توظيفهم واالحتفاظ بهم وترقيتهم وتحفيزهم 
 جامعي الثال  )التدريس والبح  وخدمة المجتمع(.الموازنة بين مهمات العمل ال 
 .التحدي  المستمر لكفايات أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم 
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 .الموظفون: التوظيف والتطوير والتقييم -4
 .استقطاب الموظفين واستبقاؤهم 
 .تطوير الموظفين وتقييمهم 
 .)التحفيز )المزايا المادية ومدى مالءمة الوظيفة للمؤهل 

 

 :هما ينتستراتيجيا غايتين صياغةتم  المصادر البشرية والمادية والماليةولمعالجة قضايا 
 تعزيز كفاية هيئة التدريس والموظفين: ةالرابع الغاية االستراتيجية 

 

 .هادف اساتراتيجيالتي ستنفذ لكال  المبادراتوحددت  الغاية ههذيق لتحق األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
  :ةالرابع غاية االستراتيجيةللالمحددة  المبادراتو  األهداف االستراتيجيةيلي  وفيما
 .وتحفيزهم تدريس متميزين واستبقائهمات وآليات الستقطاب أعضاء هيئة سياستطوير  .1

 توظيف أعضاء هيئة تدريس بكفاءات عالية واستبقاؤهم وتحفيزهم. 
 ضمان حزمة أجور ومزايا منافسة لهيئة التدريس. 
  برامج تدريب كفؤة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وتعزيزهتقديم. 
 وضع استراتيجية للموارد البشرية في الجامعة. 

 ابتكار نظام تقييم شامل لهيئة التدريس. .2
 تطوير نظام شامل ومحوسب لتقييم أداء هيئة التدريس. 

 .االرتقاء بأداء الموظفين وتحفيزهم .3
  أعضاء هيئة التدريس وتعزيزهتقديم برامج تدريب كفؤة لتطوير أداء. 
 وضع استراتيجية للموارد البشرية في الجامعة. 

 

 تةويير بنيةة اساسةية محفةزت للةتعلم وصةيانتها وضةمان االكتفةاء المةالي : ةالخامس الغاية االستراتيجية
 واستدامتز

 

. اساتراتيجي هادفالتي ستنفذ لكال  المبادراتوحددت  هذه الغايةيق لتحق األهداف االستراتيجيةلقد وضعت 
 : ةالخامس للغاية االستراتيجية المحددة المبادراتو  األهداف االستراتيجيةوفيما يلي 

 .ضمان االستفادة القصوى من المباني والمرافق .1
 تطوير البنية األساسية للجامعة ومرافقها. 
 دارة مواردها  .ضمان الكفاءة العالية في تشغيل مرافق الجامعة وا 
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  االستباقية.ووضع خطط للصيانة تعزيز أعمال الصيانة 
 تسهيل الحركة على ذوي االحتياجات الخاصة. 

 تحسين الربط الشبكي باالنترنت بين وحدات الجامعة. .2
 والتحاااادي   تطااااوير الااااربط الشاااابكي اإللكترونااااي بااااين جميااااع وحاااادات الجامعااااة األكاديميااااة واإلداريااااة

 .المستمر لخدمات الحاسب اآللي
 لألنشطة الالمنهجية للطلبة.توفير المرافق المحفزة  .3

 وضع خطة لتطوير مرافق األنشطة الالمنهجية في الجامعة. 
دارة المخاطر. .4  تبني الممارسات الفضلى في مجال التخطيط المالي وا 

 تطوير خطط مالية قصيرة المدى وطويلة المدى للمحافظة على استدامة الموارد المالية. 
 أفضل السبل الستخدامها. تعظيم قيمة االستثمارات الجامعية وضمان .5

 تطوير استثمارات الجامعة ومواردها المالية ووقفياتها. 
 

  خدمة المجتمع والعالقات الخارجية  4-5
 القضايا االستراتيجية 

 القضااااايا تحلياااالتاااام تحديااااد و  والعالقااااات الخارجيااااةالااااراهن لخدمااااة المجتمااااع علااااى تشااااخيص الوضااااع  بناااااءا 
 التالية: االستراتيجية

 الجامعة.سياسة  -1
 جراءاتهاخدمة المجتمع المتعلقة ب اتسالسيا  .وا 
 عداد الخطط الالزمة. استجابة الجامعة المسبقة لحاجات المجتمع  وا 
 .تحفيز المتطوعين في خدمة المجتمع 
 .إنشاء مراكز خدمية واستشارية وتدريبية في الكليات واألقسام األكاديمية 

 .إدارة خدمة المجتمع -2
  المجتمع في الهيكل التنظيمي للجامعة وتفعيله.تحديد موقع خدمة 
 .وضو  اإلجراءات وفاعليتها 
 .تقييم مدى تقديم الجامعة للخدمة وأثر الخدمة على المجتمع 
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 .مجاالت الخدمة وتركيزها -3
 .تحديد األولويات 
 .تحديد أساليب تقديم خدمة المجتمع 

 

 :ةالتالي الغاية االستراتيجيةتم وضع  خدمة المجتمع والقضايا الخارجيةلمعالجة قضايا و

 االنخراط يي انشطة تنمي المجتمع وتغني الجامعة: ةالسادس الغاية االستراتيجية 
 

 .هادف اساتراتيجيالتي ستنفذ لكال  المبادراتوحددت  هذه الغايةق يلتحق األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
 :المحددة لكل منها المبادراتو  األهداف االستراتيجيةيلي  وفيما
 تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي لتكون جامعة فيالدلفيا منطقة حيوية له.  .1

 تطوير آلية لتأطير المشاركة بين الجامعة والمجتمع. 
  تحسين بيئة الجامعةإعداد دراسات متعلقة بتطوير المجتمع المحلي و. 
 تأطير دور العالقات العامة والدولية في الجامعة. 

 الخريجين.تنشيط التواصل الفعال مع  .2
  واالستفادة من خبراتهموتفعيلها تطوير آلية التواصل مع الخريجين. 
 تفعيل نادي الخريجين. 

 الشراكة مع الجهات األكاديمية والصناعية والخدمية وتفعيلها. تعزيز .3
 .تفعيل أنشطة مراكز االستشارات المجتمعية في وحدات الجامعة ودعمها 
  ة واألعمال وتفعيلهايوالصناعالجهات األكاديمية والمهنية تطوير اتفاقيات الشراكة مع. 

 تعزيز العالقات مع المؤسسات العالمية. .4
 دور العالقات العامة والدولية في الجامعة تأطير. 
  ة واألعمال وتفعيلهايوالصناعالجهات األكاديمية والمهنية تطوير اتفاقيات الشراكة مع. 
 وضع خطط تسويقية للجامعة. 

 

 الحوكمة 4-6
 القضايا االستراتيجية 
 القضايا الرئيسة التالية: تحليلتم تحديد و  للحوكمة الراهنعلى تشخيص الوضع  بناءا 
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 .دور اإلدارة العليا للجامعة -1
 .نطاق عمل المجالس وتقييم أدائها 
 .)القيادية )االختيار والتطوير 
 .دور الطلبة والخريجين والمجتمع المحلي في الحاكمية 

 .التنظيميالهيكل  -2
 .مدى ثبات الهيكل التنظيمي وتحقيقه لعمليات الجامعة 
 .الوصف الوظيفي 

 .عملية صنع القرار والتمكين -3
 .التفويض والتمكين 
 .إدارة المخاطرة 
 .مدى المشاركة في صنع القرار 

 .اإلجراءات -4
 .المرونة 
 .الشفافية 
 .)المؤسسية )التوثيق والتواصل والتعلم من األخطاء 
 .التظلم  

 .الصورة الذهنية للجامعة -5
 .العالقات الخارجية والتواصل الخارجي -6

 

  :ةالتالي الغاية االستراتيجيةصياغة تم  الحوكمةولمعالجة قضايا 
 ضمان حوكمة كفؤت وملبية لمتطلبات الجامعة: ةالسابع الغاية االستراتيجية 

 

. هادف اساتراتيجي التي ستنفذ لكال المبادراتوحددت  هذه الغايةق يلتحق األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
 :المحددة لكل منها المبادراتو  األهداف االستراتيجيةيلي  وفيما
فيهااا وتحاادي  أنظمتهااا ومراجعااة األداء وعمليااات صاانع القاارار  فااي الجامعااة تطااوير الهيكاال التنظيمااي .1

 .فيها
 وتفعيلهااألنظمة واللوائ  الهيكل التنظيمي للجامعة وتطوير  مراجعة. 
  الدوري لخدمات الجامعة ومراجعة أدائها. للتقييموضع آلية 
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دارياا. .2  تنمية القدرات القيادية أكاديمياا وا 
  تدريب القيادات األكاديمية واإلدارية وتقييمهالتطوير نظام. 

 تعزيز التواصل داخل الجامعة وتحديد آلياته. .3
 تحسين وسائل التواصل اإلداري بين وحدات الجامعة وتأطيرها. 

 .تطوير العمليات اإلدارية والمعامالت وأتمتتها .4
 دعم التحول إلى الخدمات اإللكترونية وأتمتة اإلجراءات. 

 .تعزيز الشفافية .5
 تأطير التمكين والشفافية والتظلم في الجامعة. 

 

  إدارت ضمان الجودت 4-7
 القضايا االستراتيجية 
 :القضايا الرئيسة التالية تحليلتم تحديد و  إلدارة ضمان الجودةعلى تشخيص الوضع الراهن  بناءا 
 إدارة ضمان الجودة وخططها. -1
 التقييم والمراجعة )مدخالت الجامعة ونتاجاتها(. -2
 المواءمة مع أهداف الجامعة. -3
 

 التالي: الغاية االستراتيجيةصياغة تم  إدارة ضمان الجودةلمعالجة قضايا و 
 التنايسية للجامعة وتحسين صورتها الذهنية وضمان جةودت تعزيز القدرت : ةالثامن الغاية االستراتيجية

 عملياتها
 

 .هادف اساتراتيجيالتي ستنفذ لكال  المبادراتوحددت  هذه الغايةق يلتحق األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
 :المحددة لكل منها المبادراتو  األهداف االستراتيجيةيلي  وفيما
 الخارجي.تبني دور يتسم بمهنية التسويق والتواصل  .1

 صورة الجامعة في سوق العمل والمجتمع وضع آليات لتحسين. 
 تعزيز وجود الجامعة وتطورها في المشهد المحلي واالقليمي والعالمي. .2

  ماان  توعيااة والتاادريب فااي مجاااالت تقياايم الباارامج واعتمادهااا محلياااا وخارجياااا للإعااداد دراسااات وباارامج
 .عمادة التطوير والجودة خالل

  للتقدم لشهادات الجودة المحلية والعالمية.وضع آلية 
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تااااوفير الاااادعم الااااالزم لحصااااول الوحاااادات األكاديميااااة علااااى االعتماااااد والجااااودة ماااان الجهااااات الحكوميااااة  .3
 والعالمية.

 .وضع آلية للتقدم لشهادات الجودة المحلية والعالمية 
 تطوير نظام متكامل لضمان إدارة الجودة في الجامعة. 

 الوحدات األكاديمية واإلدارية.تطوير عملية تقييم  .4
 .تطوير نظام لتقييم وحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية والخدمية وتفعيله 

 
 المباادراتو  األهاداف االساتراتيجيةو االساتراتيجية  الغايااتاالساتراتيجية لخ صات  وللربط باين مكوناات الخطاة

  .(1-4 رقم ) في الجدول هدف استراتيجيلكل 
 

 المبادراتو  األهداف االستراتيجيةو  الغاياتو  المعايير (1-4الجدول رقم )
 
 

  المعايير االستراتيجية الغايات األهداف االستراتيجية المبادرات
استحدا  برامج بكاالوريوس وماجساتير تلباي حاجاات  -

 ومتطلبات العصر. سوق العمل
 .استحدا  برامج التعليم التقني  -
بااااارامج اساااااتحدا  تطااااوير بااااارامج التعلااااايم المساااااتمر ) -

 .(والبرامج الدراسية القصيرة المهنيالدبلوم 
دماجها فاي  - تطوير برامج التدريب الميداني والعملي وا 

 .المناهج والتشبيك مع الصناعة واألعمال
تطاوير الدراساية و مراجعة البرامج األكاديمية والخطط  -

 .تقييمهاوسائل 
ترساااااايخ المهااااااارات والقاااااايم واالنتماااااااء فااااااي المناااااااهج  -

 .سيةالدرا
التعلاايم اإللكترونااي )التعلاايم الماادمج  اسااتحدا  باارامج -

 .والتعليم القائم على التكنولوجيا(
)تقيااااايم عمليتاااااي  تطاااااوير أسااااااليب التااااادريس والتقيااااايم -

 .التعليم والتعلم(

التوسااااع فاااااي باااارامج البكاااااالوريوس وبااااارامج   -
 الدراسات العليا.

 االنخراط في التعليم التقني. -
 والتعلم.تطوير أساليب التعليم  -
تعزياااااز المهاااااارات وترسااااايخها فاااااي المنااااااهج  -

 الدراسية.
تعزياااااز الخبااااارات العملياااااة والميدانياااااة لااااادى  -

 الطلبة.
 تطوير وسائل التقييم. -
 تعزيز التعليم االلكتروني وتفعيله. -
 االنخراط في برامج التعليم المستمر. -
 تعزيز الشراكة مع الصناعة واألعمال. -

: ىاألول الغاية االستراتيجية
ر عمليتي التعليم تطوي

 والتعلم وتعزيزهما

البرامج 
 األكاديمية

1. 
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  المعايير االستراتيجية الغايات األهداف االستراتيجية المبادرات
تطوير آليات استقطاب الطلبة خاصة ذوي الكفاءات  -

 .المتميزة وذلك لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا
 اإلرشاااااادخااااادمات التوجياااااه و  وضاااااع آلياااااات لتطاااااوير -

 .الوظيفيو  األكاديمي
ومرافقهاااا األنشااطة الالمنهجيااة  وضااع آليااات لتطاااوير -

 .وتعزيز مشاركة الطلبة فيها
التناور الثقاافي والخبارات العالمياة  وضع آليات لتعزيز -

 .للطلبة
 .تحسين كفاية الطلبة في اللغة اإلنجليزية -
التوظيفياااة كمهاااارات مهاااارات  وضاااع إجاااراءات لتنمياااة -

 وغيرها. لتواصل ا
 تطوير نظام لتجويد الخدمات الطالبية  -

تطوير خطاط اساتقطاب الطلباة واساتبقائهم   -
 .وتحفيزهم

فااااااي التوجيااااااه  الفضاااااالىتبنااااااي الممارسااااااات  -
 واإلرشاد الطالبي.

تعزياااااز المنااااااخ االجتمااااااعي فاااااي الجامعاااااة  -
لاادى األنشااطة الالمنهجياة و وتعزياز االنتمااء 

 الطلبة.
 تطوير الخدمات الطالبية. -
تعزيااااااااااز وساااااااااااائل التوظيفيااااااااااة والتنافساااااااااااية  -

 للخريجين.
الطلبااة بالثقافااات المختلفااة ماان  تعزيااز وعااي -

 .خالل األنشطة التكاملية

: ةالثاني الغاية االستراتيجية
استقطاب الطلبة واستبقاؤهم 
 وتحفيزهم واالرتقاء بخدماتهم

 

الخدمات 
 الطالبية

2. 

تعزيااز ثقافااة البحاا  العلمااي وتحفيااز وضاع إجااراءات ل -
 .الباحثين المقل ين

 .االبتعا تطوير خطة مستدامة لبرامج  -
 اتوحاضاااانوالمراكااااز البحثيااااة تفعياااال مركااااز اإلباااادار  -

ا وتعزياز مشااركة الهيئاة األعمال في الجامعة ودعمه
 .افيهوالطلبة التدريسية 

تطااااوير تجهياااازات البحااااو  والمرافااااق وضااااع خطااااط ل -
 .البحثية في الجامعة

مااع الجامعااات البحثيااة تعزيااز الشااراكات تحديااد آليااة ل -
والجهاااااااات الصاااااااناعية والمراكاااااااز البحثياااااااة  العالمياااااااة
 .وتفعيلها

 تبني المشاريع الريادية. -

 .تعزيز برامج البحو  متعددة التخصصات -
تحفياااااز البااااااحثين لتطاااااوير بحاااااوثهم بتاااااوفير  -

الااااااادعم اإلداري والمهناااااااي والبنياااااااة التحتياااااااة 
 النشطة وتوفير المعدات الالزمة.

 تعزيز برامج الدراسات العليا وتوسيعها. -
جية بح  متواصلة عبار البحاو  توفير منه -

 األساسية والتطبيقية وتطوير التكنولوجيا.
تعزيااااز ثقافااااة االبتكاااااار وبااااراءات االختااااارار  -

 وتسويقها.
تعزيااااااز باااااارامج ابتعااااااا  الطلبااااااة للدراسااااااات  -

 .العليا
تعزيااااااز التعاااااااون الاااااادولي مااااااع المؤسسااااااات  -

 .والجامعات العالمية

: ةالثالث الغاية االستراتيجية
االرتقاء بالبحث العلمي 

ونتاجاتز وتسويقها وتحفيز 
 األهداف االستراتيجية

 اإلبداعية
 

البحث 
العلمي 
واإليفاد 
 واإلبداع

3. 

توظيااااااف أعضاااااااء هيئااااااة تاااااادريس بكفاااااااءات عاليااااااة  -
 .واستبقاؤهم وتحفيزهم

 ضمان حزمة أجور ومزايا منافسة لهيئة التدريس -
هيئااة  تقااديم باارامج تاادريب كفااؤة لتطااوير أداء أعضاااء -

 .التدريس وتعزيزه
تطاااااوير نظاااااام شاااااامل ومحوساااااب لتقيااااايم أداء هيئاااااة  -

 .التدريس
 الماااااوظفينتقاااااديم بااااارامج تااااادريب كفاااااؤة لتطاااااوير أداء  -

 .تقييمهمو 
 .وضع استراتيجية للموارد البشرية في الجامعة -

تطوير سياسات وآليات الساتقطاب أعضااء  -
 متميزين واستبقائهم. تدريسهيئة 

 ل لهيئة التدريس.ابتكار نظام تقييم شام -
 .االرتقاء بأداء الموظفين وتحفيزهم -
 

: ةالرابع الغاية االستراتيجية
تعزيز كفاية هيئة التدريس 

 والموظفين
 

 المصادر
البشرية 
 والمادية

 الماليةو 

4. 
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  المعايير االستراتيجية الغايات األهداف االستراتيجية المبادرات
 .تطوير البنية األساسية للجامعة ومرافقها -
ضااامان الكفااااءة العالياااة فاااي تشاااغيل مرافاااق الجامعاااة  -

دارة مواردها  .وا 
خطااااااط للصاااااايانة  تعزيااااااز أعمااااااال الصاااااايانة ووضااااااع -

 االستباقية.
 .تهيئة الظروف المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة -
تطاوير الاربط الشابكي اإللكتروناي باين جمياع وحاادات  -

والتحااااادي  المساااااتمر  الجامعاااااة األكاديمياااااة واإلدارياااااة
 .لخدمات الحاسب اآللي

وضاع خطاة لتطاوير مرافااق األنشاطة الالمنهجياة فااي  -
 الجامعة.

تطاااوير خطاااط مالياااة قصااايرة المااادى وطويلاااة المااادى  -
 .للمحافظة على استدامة الموارد المالية

 .ووقفياتها تطوير استثمارات الجامعة ومواردها المالية -

ضااااامان االساااااتفادة القصاااااوى مااااان المبااااااني  -
 والمرافق.

تحسااااااين الااااااربط الشاااااابكي باالنترناااااات باااااااين  -
 وحدات الجامعة.

لألنشاطة الالمنهجياة توفير المرافق المحفازة  -
 للطلبة.

فاااااااي مجاااااااال  الفضااااااالىتبناااااااي الممارساااااااات  -
دارة المخاطر.  التخطيط المالي وا 

تعظيم قيمة االساتثمارات الجامعياة وضامان  -
 أفضل السبل الستخدامها.

 

 الغاية االستراتيجية
تويير بنية : ةالخامس

اساسية محفزت للتعلم 
وصيانتها وضمان االكتفاء 

 المالي واستدامتز
 

 .تطوير آلية لتأطير المشاركة بين الجامعة والمجتمع -
 إعاااااداد دراساااااات متعلقاااااة بتطاااااوير المجتماااااع المحلاااااي -

 .بيئة الجامعةتحسين و 
 .دور العالقات العامة والدولية في الجامعة تأطير -
تطااوير آليااة التواصاال ماااع الخااريجين واالسااتفادة مااان  -

 .خبراتهم
 تفعيل نادي الخريجين. -
االستشااااارات المجتمعيااااة فااااي تفعياااال أنشااااطة مراكااااز  -

 وحدات الجامعة ودعمها.
الجهااااات األكاديميااااة تطااااوير اتفاقيااااات الشااااراكة مااااع  -

 .ة واألعمال وتفعيلهايوالصناعوالمهنية 
 .وضع خطط تسويقية للجامعة -

تعزيز الشراكة مع المجتماع المحلاي لتكاون   -
 جامعة فيالدلفيا منطقة حيوية له.

 الخريجين.تنشيط التواصل الفعال مع  -
الشاااااراكة مااااااع الجهاااااات األكاديميااااااة  تعزياااااز -

 والصناعية والخدمية وتفعيلها.
 تعزيز العالقات مع المؤسسات العالمية. -

 االستراتيجية الغاية
االنخراط يي : ةالسادس

انشطة تنمي المجتمع وتغني 
 الجامعة

خدمة 
المجتمع 
والعالقات 
 الخارجية

5. 
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  المعايير االستراتيجية الغايات األهداف االستراتيجية المبادرات
األنظمااة الهيكاال التنظيمااي للجامعااة وتطااوير  مراجعااة -

 .وتفعيلهاواللوائ  
وضع آلية للتقييم الادوري لخادمات الجامعاة ومراجعاة  -

 أدائها.
تااادريب القياااادات األكاديمياااة واإلدارياااة لتطاااوير نظاااام  -

 .وتقييمها
دعاااااام التحااااااول إلااااااى الخاااااادمات اإللكترونيااااااة وأتمتااااااة  -

 .اإلجراءات
وحدات الجامعة  تحسين وسائل التواصل اإلداري بين -

 .وتأطيرها
 .تأطير التمكين والشفافية والتظلم في الجامعة -

 فااااااي الجامعااااااة تطااااااوير الهيكاااااال التنظيمااااااي -
فيهاااااااا وأنظمتهاااااااا وعملياااااااات صااااااانع القااااااارار 

 .ومراجعة األداء فيها
دارياا. -  تنمية القدرات القيادية أكاديمياا وا 
تعزياااااز التواصااااال داخااااال الجامعاااااة وتحدياااااد  -

 آلياته.
اإلدارياااااااة والمعاااااااامالت تطاااااااوير العملياااااااات  -

 .وأتمتتها
 .تعزيز الشفافية -

: ةالسابع الغاية االستراتيجية
ضمان حوكمة كفؤت وملبية 

 لمتطلبات الجامعة
 

 .6 الحوكمة

صورة الجامعة في سوق العمال  وضع آليات لتحسين -
 .والمجتمع

تطاااااوير نظاااااام لتقيااااايم وحااااادات الجامعاااااة األكاديمياااااة  -
 واإلدارية والخدمية وتفعيله.

تطااااااوير نظااااااام متكاماااااال لضاااااامان إدارة الجااااااودة فااااااي  -
 .الجامعة

 مراجعة مؤشرات األداء للجامعة ووسائل تقييمها.  -
توعية والتادريب فاي مجااالت للإعداد دراسات وبرامج  -

 مااان خاااالل تقيااايم البااارامج واعتمادهاااا محليااااا وخارجيااااا 
 .عمادة التطوير والجودة

 وضع آلية للتقدم لشهادات الجودة المحلية والعالمية.  -

تبنااي دور يتساام بمهنيااة التسااويق والتواصاال  -
 الخارجي.

تعزيااز وجااود الجامعااة وتطورهااا فااي المشااهد  -
 المحلي واالقليمي والعالمي.

تااااااوفير الاااااادعم الااااااالزم لحصااااااول الوحاااااادات  -
األكاديميااااااة علااااااى االعتماااااااد والجااااااودة ماااااان 

 الجهات الحكومية والعالمية.
تطااااوير عمليااااة تقياااايم الوحاااادات األكاديميااااة  -

 واإلدارية.

 :ةالثامن الغاية االستراتيجية
 

تعزيز القدرت التنايسية 
للجامعة وتحسين صورتها 

الذهنية وضمان جودت 
 عملياتها

ت ضمان ار إد
 الجودت

 

7. 
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 الخطة التنفيذية -5

 

لتحقياق هاذه  ومباادرات أهاداف اساتراتيجيةو  غاياات أن تحادد لهااطاة االساتراتيجية الخمن متطلبات  
عان التنفياذ، وجادوالا زمنيااا يحادد أولوياات وجهاات محاددة مساؤولة  ة التنفياذ،، وأن تحدد آلياات إلدار فاألهدا

التنفيااذ خااالل الفتاارة الزمنيااة التااي تغطيهااا الخطااة، وفااوق ذلااك كلااه ال بااد وأن تتااوفر مؤشاارات لقياااس األداء 
 المنصوص عليها في الخطة.  المبادراتأثناء التنفيذ لضمان تنفيذ 

، كمااا حااددت  خطااةلل الثمانيااة االسااتراتيجيةالغايااات لتغطااي  هاادفاا وأربعااون  ثالثااةوعليااه فقااد وضااع  
 كااانو . مباادرة وخمسااون ساتةهاو  المبااادراتوكاان عاادد هاذه  األهااداف االساتراتيجية ههاذلكال ماان  المباادرات

ومنهاا ماا هاو  ،ماا هاو تطاويري لتعزياز ماا هاو قاائم فاي الجامعاة المباادراتو  األهاداف االساتراتيجيةهذه  من
أو لمعالجااة قضااايا راهنااة  ،إمااا لتعزيااز مبااادرات قائمااة وتوجيههااا بمجموعهاااجديااد فااي فكرتااه، وعليااه جاااءت 

 األهاااداف االسااااتراتيجيةولقااااد تفاوتااات أو التهيئاااة لتحقياااق رؤيااااة ورساااالة الجامعاااة.  ،عاااااجالا  اا جاااراءاتتطلاااب 
فتارة ذ خاالل يال زمناي بأولوياات التنفو من حي  األهمية والتاأثير وأولوياة التنفياذ. ولقاد وضاع جاد المبادراتو 

 رقاامكمااا يظهاار ماان الجاادول  ،(2022-2018ساانوات )علااى ماادى خمااس  يمتااد تنفيااذهتيجية االخطااة االسااتر 
ي بعاااد ذلاااك ضااامن العمااال ر  د  ، ثااام ت اااوتفعيلهاااا المباااادراتإلاااى فتااارة إطاااالق وتشاااير الخاناااات المظللاااة  (.4-2)

 المؤسسي لدى الجهة ذات العالقة في الجامعة. 
تقاااع المساااؤولية الرئيساااة فاااي بحيااا   لمتابعاااة تنفياااذ الخطاااة االساااتراتيجيةووضاااعت الخطاااة التنفيذياااة   
" برئاساااة رئااايس الجامعاااة. وتمثااال هااااذه اللجناااة الجهاااة الداعماااة للخطااااة اللجناااة العلياااا للجااااودة"علاااى هاتنفياااذ

عمااادة إلااى  االسااتراتيجيةالمنبثقااة عاان الخطااة  المبااادراتوأوكلاات الجامعااة مهمااة متابعااة تنفيااذ االسااتراتيجية. 
فتكاون عماادة التطاوير آلياة واضاحة ومؤشارات أداء وأولوياات ومساؤوليات محاددة.  حسابطاوير والجاودة الت

م بتنفياااذها جهاااات متعاااددة فاااي التاااي يقاااو  المباااادراتالجاناااب التشاااغيلي لتنفياااذ عااان متابعاااة  ةا مساااؤول والجاااودة
مؤشارات وتحدد مدى األداء لكل مبادرة بناءا على طريقاة حسااب ، متابعةلرقابة والبا . وتقوم العمادةالجامعة
تة شاهور سا كالتقاارير دورياة العماادة قادم وت .لاألداءالمساتهدفة  ومقارنة ذلك بالحادود (1-5)الجدول  األداء

  .مالتصحيحية حيثما يلز  ها واتخاذ اإلجراءاتمللجنة العليا للجودة لتقيي
، فتقوم كل جهة مسؤولة عن التنفيذ حسب الجادول لمبادراتلالمباشر تنفيذ الأما فيما يتعلق بعملية  

ويعااد ماادير الوحاادة  .بالباادء بااذلك بعااد اعتماااد الخطااة االسااتراتيجية ماان مجلااس أمناااء الجامعااة( 2 -4)رقاام 
المسااؤولة عاان التنفيااذ )إن لاام يحاادد الشااخص بعينااه( مسااؤوالا عاان الحصااول علااى المااوارد )ماديااة أو بشاارية( 
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إلااى  كاال ساتة شااهور وتقاادم كال جهااة مسااؤولة عان التنفيااذ تقرياراا مرحلياااا  .للجامعااة اإلدارة العلياا لمهماتاه ماان
تقريااراا  وت قااّدم عمااادة التطااوير والجااودة. ماادى اإلنجاااز والمعوقااات، إن وجاادت عاان عمااادة التطااوير والجااودة
علااى  التقرياار ويااوزر .ماان كاال عااام شااهر أيااارفااي نهايااة  العليااا للجااودةاللجنااة  إلااىبنتااائج المراجعااة اإلداريااة 
  ويوضاااا  الشااااكل .تصااااحي  مسااااارها إن كااااان هناااااك حاجااااة لااااذلكلتعماااال علااااى  الجهااااات المعنيااااة بالتنفيااااذ

  الرئيسة.للمراجعة اإلدارية الدورية من خالل مؤشرات األداء  اا نموذج (1-5) رقم
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 األهداف االستراتيجيةو  االستراتيجيةواألهداف  المعاييرالربط بين  (2-4رقم)الجدول 
 

 

 جهة التنفيذ توزيع السنوات المبادرات االستراتيجية الغايات المعايير
1 2 3 4 5 

البرامج 
 األكاديمية

الغاية االستراتيجية األولى: 
تي التعليم يتطوير عمل

 والتعلم

بااااارامج بكاااااالوريوس وماجساااااتير تلباااااي  اساااااتحدا  -
 .حاجات سوق العمل ومتطلبات العصر

 
 الكليات واألقسام    

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية      .استحدا  برامج التعليم التقني -

 تطااااااااااااااااااااوير باااااااااااااااااااارامج التعلاااااااااااااااااااايم المسااااااااااااااااااااتمر -
 .) استحدا  برامج الدبلوم المهني(

 
 عمادة التعلم عن بعد    

دماجها  - تطوير برامج التدريب الميداني والعملي وا 
 واألعمال.في المناهج والتشبيك مع الصناعة 

 
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية    

مراجعااااة البااااارامج األكاديمياااااة والخطاااااط الدراساااااية  -
 وتطوير وسائل تقييمها.

 
 الكليات واألقسام    

ترساااايخ المهااااارات والقاااايم واالنتماااااء فااااي المناااااهج  -
 الدراسية.

 
 الكليات واألقسام    

 استحدا  برامج التعليم االلكتروني )التعليم  -

 المدمج والتعليم القائم على التكنولوجيا(
 

 عمادة التعلم عن بعد    

تطااوير أساااليب التاادريس والتقياايم )تقياايم عمليتااي  -
 التعليم والتعلم(.

 
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية    

الخدمات 
 الطالبية

 الغاية االستراتيجية الثانية:
استقطاب الطلبة 

واستبقاؤهم وتحفيزهم 
 واالرتقاء بخدماتهم

تطاااااوير آلياااااات اساااااتقطاب الطلباااااة خاصاااااة ذوي  -
الكفااااااءات المتميااااازة وذلاااااك لبااااارامج البكاااااالوريوس 

 .والدراسات العليا

 
    

 عمادة
 القبول والتسجيل

تطااوير خااادمات التوجيااه واإلرشااااد وضااع آلياااات ل -
 .األكاديمي والوظيفي

 
    

 واألقسامالكليات 
 عمادة شؤون الطلبة

تطاااااااوير األنشاااااااطة الالمنهجياااااااة وضاااااااع آلياااااااات ل -
 .ومرافقها وتعزيز مشاركة الطلبة فيها

 
 عمادة شؤون الطلبة    

وضااااع آليااااات لتعزيااااز التنااااور الثقااااافي والخباااارات  -
 العالمية للطلبة.

 
    

 الكليات واألقسام
 عمادة شؤون الطلبة

 مستشار الرئيس للعالقات الدولية
 مركز اللغات      .تحسين كفاية الطلبة في اللغة اإلنجليزية -
وضاااااااع إجاااااااراءات لتنميااااااااة مهاااااااارات التوظيفيااااااااة  -

 كمهارات التواصل وغيرها.
 

 الكليات واألقسام    
 الدوليةمستشار الرئيس للعالقات 

 عمادة شؤون الطلبة      تطوير نظام لتجويد الخدمات الطالبية. -



 
 
 

24 
 

 جهة التنفيذ توزيع السنوات المبادرات االستراتيجية الغايات المعايير
1 2 3 4 5 

البحث 
العلمي 
 واإلبداع

 الغاية االستراتيجية الثالثة:
االرتقاء بالبحث العلمي 

ونتاجاتز وتسويقها وتحفيز 
األهداف االستراتيجية 

 اإلبداعية

ثقافااااة البحاااا  العلمااااي  وضااااع إجااااراءات لتعزيااااز -
 .وتحفيز الباحثين المقّلين

 
    

 الكليات واألقسام
 عمادة البح  العلمي

 الكليات واألقسام      االبتعا .تطوير خطة مستدامة لبرامج  -

تفعيل مراكز االبدار والمراكز البحثية وحاضانات  -
األعماااال فاااي الجامعاااة ودعمهاااا وتعزياااز مشااااركة 

 الهيئة التدريسية والطلبة فيها.

 
 رئيس الجامعة    

 مستشار الرئيس للعالقات الدولية

وضع خطاط لتطاوير تجهيازات البحاو  والمرافاق  -
 الجامعة.البحثية في 

 
 الكليات واألقسام    

تحدياااااااد آلياااااااة لتعزياااااااز الشاااااااراكات البحثياااااااة ماااااااع  -
الجامعااااات العالميااااة والمراكااااز البحثيااااة والجهااااات 

 .الصناعية وتفعيلها

 
 الكليات واألقسام    

 مستشار الرئيس للعالقات الدولية

  تبني المشاريع الريادية. -
 رئيس الجامعة    

 الدوليةمستشار الرئيس للعالقات 

المصادر 
البشرية 
والمادية 
 والمالية

ة: الغاية االستراتيجية الرابع
تعزيز كفاية هيئة التدريس 

 والموظفين
 

توظيااااف أعضاااااء هيئااااة تاااادريس بكفاااااءات عاليااااة  -
 .واستبقاؤهم وتحفيزهم

 
    

 الكليات واألقسام
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

 رئيس الجامعة      التدريس.ضمان حزمة أجور ومزايا منافسة لهيئة  -

أعضااااء تقاااديم بااارامج تااادريب كفاااؤة لتطاااوير أداء  -
 هيئة التدريس وتعزيزه.

 
 عمادة التطوير والجودة    

تطاااوير نظاااام شاااامل ومحوساااب لتقيااايم أداء هيئاااة  -
 .التدريس

 
    

 عمادة التطوير والجودة
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

 مركز الحاسوب
تاادريب كفااؤة لتطااوير أداء المااوظفين  تقااديم باارامج -

 وتقييمهم.
 

    
 عمادة التطوير والجودة
 مدير شؤون الموظفين

 رئيس الجامعة ومستشاريه      وضع استراتيجية للموارد البشرية للجامعة. -
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

25 
 

 جهة التنفيذ توزيع السنوات المبادرات الغايات االستراتيجية المعايير
1 2 3 4 5 

 الغاية االستراتيجية الخامسة: 
تويير بنية اساسية محفزت 
للتعلم وصيانتها وضمان 
 االكتفاء المالي واستدامتز

  .تطوير البنية األساسية للجامعة ومرافقها -
    

 رئيس الجامعة
 المكتب الهندسي
 دائرة الصيانة

ضمان الكفاءة العالياة فاي تشاغيل مرافاق الجامعاة  -
دارة مواردها.  وا 

 رئيس الجامعة     
 الدائرة المالية

تعزياااز أعمااااال الصاااايانة ووضااااع خطااااط للصاااايانة  -
 االستباقية.

 رئيس الجامعة     
 دائرة الصيانة

 عمادة شؤون الطلبة      تهيئة الظروف المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة. -

تطااااوير الااااربط الشاااابكي اإللكترونااااي بااااين جميااااع  -
والتحاادي   واإلداريااةوحاادات الجامعااة األكاديميااة 

 المستمر لخدمات الحاسب اآللي.

 
    

 رئيس الجامعة
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

 مركز الحاسوب
وضاع خطااة لتطااوير مرافاق األنشااطة الالمنهجيااة  -

 في الجامعة.
 عمادة شؤون الطلبة     

 المكتب الهندسي
تطوير خطط مالياة قصايرة المادى وطويلاة المادى  -

 .على استدامة الموارد الماليةللمحافظة 
 

    
 مجلس اإلدارة
 رئيس الجامعة
 الدائرة المالية

 تطاااااوير اساااااتثمارات الجامعاااااة ومواردهاااااا المالياااااة -
 .ووقفياتها

 
 مجلس اإلدارة    

 رئيس الجامعة

خدمة 
المجتمع 
والعالقات 
 الخارجية

 الغاية االستراتيجية السادسة:
االنخراط يي انشطة تنمي 

 وتغني الجامعةالمجتمع 
 

تطااااااوير آليااااااة لتااااااأطير المشاااااااركة بااااااين الجامعااااااة  -
 .والمجتمع

 
    

 عمادة شؤون الطلبة
 مستشار الرئيس للعالقات الدولية

 دائرة العالقات العامة
إعااداد دراسااات متعلقااة بتطااوير المجتمااع المحلااي  -

 .تحسين بيئة الجامعةو 
 الكليات واألقسام     

 عمادة شؤون الطلبة
دور العالقااااااااات العاماااااااة والدوليااااااااة فااااااااي تاااااااأطير  -

 الجامعة.
 مستشار الرئيس للعالقات الدولية     

تطاااوير آلياااة التواصااال ماااع الخاااريجين واالساااتفادة  -
 .من خبراتهم

 عمادة شؤون الطلبة     

 عمادة شؤون الطلبة      تفعيل نادي الخريجين. -
تفعياال أنشااطة مراكااز االستشااارات المجتمعيااة فااي  -

 .الجامعة ودعمهاوحدات 
 الكليات واألقسام     

الجهااات األكاديميااة تطااوير اتفاقيااات الشااراكة مااع  -
 .ة واألعمال وتفعيلهايوالصناعوالمهنية 

 
 الكليات واألقسام    

 للعالقات الدولية مستشار الرئيس
 مستشار الرئيس      وضع خطط تسويقية للجامعة.  -

 للعالقات الدولية
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 جهة التنفيذ توزيع السنوات المبادرات الغايات االستراتيجية المعايير
1 2 3 4 5 

 الحوكمة

ة: االستراتيجية السابع الغاية
ضمان حوكمة كفؤت وملبية 

 لمتطلبات الجامعة
 

الهيكاااااال التنظيمااااااي للجامعااااااة وتطااااااوير  مراجعااااااة -
 .وتفعيلهااألنظمة واللوائ  

 مجلس األمناء     
 مجلس العمداء

وضاااااع آلياااااة للتقيااااايم الااااادوري لخااااادمات الجامعاااااة  -
 ومراجعة أدائها.

 عمادة التطوير والجودة     

تاااااااادريب القيااااااااادات األكاديميااااااااة لتطااااااااوير نظااااااااام  -
 .واإلدارية وتقييمها

 رئيس الجامعة     

دعااام التحاااول إلاااى الخااادمات اإللكترونياااة وأتمتاااة  -
 .اإلجراءات

 رئيس الجامعة     
 مركز الحاسوب

تحسااااين وسااااائل التواصاااال اإلداري بااااين وحاااادات  -
 .الجامعة وتأطيرها

 
 رئيس الجامعة    

  والشفافية والتظلم في الجامعة تأطير التمكين -
 رئيس الجامعة    

 مجلس العمداء

إدارت 
ضمان 
 الجودت

 ة:الثامن الغاية االستراتيجية
تعزيز القدرت التنايسية 

للجامعة وتحسين صورتها 
الذهنية وضمان جودت 

 عملياتها

صااورة الجامعااة فااي سااوق  وضااع آليااات لتحسااين -
 .العمل والمجتمع

 للعالقات الدوليةمستشار الرئيس      

تطااوير نظااام لتقياايم وحاادات الجامعااة األكاديمياااة  -
 واإلدارية والخدمية وتفعيله.

 عمادة التطوير والجودة     

تطاااوير نظاااام متكامااال لضااامان إدارة الجاااودة فاااي  -
 .الجامعة

 عمادة التطوير والجودة     

 التطوير والجودةعمادة       مراجعة مؤشرات األداء للجامعة ووسائل تقييمها. -
إعااااداد دراسااااات وباااارامج للتوعيااااة والتاااادريب فااااي  -

مجاااالت تقياايم الباارامج واعتمادهااا محلياااا وخارجياااا 
 من خالل عمادة التطوير والجودة.

 
 عمادة التطوير والجودة    

وضاااااع آلياااااة للتقااااادم لشاااااهادات الجاااااودة المحلياااااة  -
 والعالمية

 عمادة التطوير والجودة     
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 المعاييراالستراتيجية ومؤشرات األداء موزعة حسب  الغايات (1-5 ) الجدول رقم

 
 الحد المستهدف مؤشرات األداء ةاالستراتيجي الغايات المعايير

البرامج 
 األكاديمية

 

: ىاألول الغاية االستراتيجية
مليتي التعليم تطوير ع

 والتعلم وتعزيزهما
 

 .عدد البرامج األكاديمية المستحدثة 

 عدد برامج التعليم االلكتروني المفّعلة. 

 عدد برامج التعليم المستمر. 

 متوسط تقييم الطلبة لهيئة التدريس. استبانة 

 .معدل عدد الساعات المعتمدة التي ينهيها الطالب كل عام دراسي 

  ساعة فأكثر في العام الدراسي. 30نسبة الطلبة الذين أنهوا 

 على قبول في الدراسات العليا. النسبة المئوية للطلبة الذين حصلوا 

  قليمياا( عن مدى معرفة ومهارات مدى رضا أصحاب األعمال )محلياا وا 
 خريجي جامعة فيالدلفيا. )استبانة(

 عدد خريجي الجامعة الذين اجتازوا امتحان الكفاء الجامعية. 

 .عدد خريجي الجامعة الذين اجتازوا االمتحانات المهنية المحلية والعالمية 

 قليمية ودولية. أعداد  الطلبة الحاصلين على جوائز محلية وا 

 )رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقييم. )استبانة 

  النسبة المئوية لعدد البرامج الدراسية الحاصلة على جوائز التميز بالجودة
 محلياا وعالمياا.

 في الحد  نسبة الطلبة الداخلين في برامج البكالوريوس الذين أكملوا الدراسة
 األدنى من المدة. 

  نسبة الطلبة الداخلين في برامج الدراسات العليا الذين أكملوا الدراسة في
 الحد األدنى من المدة. 

  6نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين حصلوا على عمل في مدة 
 أشهر أو سجلوا في الدراسات العليا.

  .استبانةمعدل رضا الطلبة عن التدريب الميداني 

 سنة لكل 1-2
 متزايد
 متزايد
 >80% 
 ساعة 30
>90% 
 % من الخريجين 3<  
> 80% 
 

 متزايد
 متزايد
 متزايد
 >80% 
10% 
 
 % من المقيدين90< 
 
 % من المقيدين70 <
 
> 70% 

 
 
 

>80% 
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 الحد المستهدف مؤشرات األداء ةاالستراتيجي الغايات المعايير

الخدمات 
 الطالبية

 

: ةالثاني الغاية االستراتيجية
ؤهم استقطاب الطلبة واستبقا
وتحفيزهم واالرتقاء 

 بخدماتهم

  فأكثر إلى 85النسبة المئوية للطلبة الحاصلين في الثانوية على معدل %
  العدد الكلي من الطلبة المقبولين في ذلك العام.

 في  معدل النسبة المئوية لعالمات الشهادة الثانوية للمقبولين في الجامعة
 سنوات الخطة.  كل سنة من

 األولى إلى عدد الطلبة  النسبة المئوية للطلبة المستمرين بعد السنة
 الملتحقين في السنة األولى.

  معدل رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الجامعة بما في ذلك
خدمات: اإلرشاد الطالبي والوظيفي، واألنشطة الطالبية الالمنهجية، 
وخدمات القبول والتسجيل، وخدمات ذوي االحتياجات الخاصة وغيرها. 

 )استبانات(.

  الطلبة المستفيدين من من  وصناديق الجامعة.عدد 

 .عدد الطلبة المشتركين في برامج تبادل الطلبة الدولي 

 .عدد األنشطة الالمنهجية وتنوعها 

  نسبة الميزانية التشغيلية المخصصة لتقديم الخدمات الطالبية بما في ذلك
 خدمات ذوي االحتياجات الخاصة. 

 ين إلى العدد الكلي للطلبة.النسبة المئوية للطلبة غير األردني 

 رضا الطلبة الوافدين عن الخدمات المقدمة لهم. استبانة 

 % من المقبولين20
 

70 % 
 

90% 
 
> 85% 
 
 
 

 متزايد
 متزايد
 متزايد
 متزايدة

 
40% 
> 85% 

البحث 
العلمي 
 واإلبداع

 

: ةالثالث الغاية االستراتيجية
االنخراط يي البحث العلمي 

واالرتقاء بنتاجاتز 
األهداف وتسويقها وتحفيز 

 اإلبداعية االستراتيجية

 عدد المشاريع البحثة متعددة التخصصات 
 . النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الناشطين في مجال البحو 
  معدل األبحا  المنشورة لكل عضو هيئة تدريس في المجالت العلمية

 .ةالمعتمد
 .عدد األبحا  المدعومة من داخل الجامعة وخارجها 
 عدد برامج الدراسات العليا المستحدثة. 

 
 عدد االستشهادات المرجعية لجميع البحو  والكتب المنشورة. 

 
 عدد برامج الدراسات العليا. 
  النسبة المئوية لعدد طلبة الدراسات العليا في الجامعة إلى العدد الكلي من

 المقيدين.الطلبة 
 بميزانية الجامعة. النسبة المئوية لميزانية البحو  مقارنة 
 .معدل عدد الكتب المؤلفة والمترجمة لكل عضو هيئة تدريس في السنة 
 عدد براءات االخترار. 
 عدد االتفاقيات مع جهات األكاديميا والصناعة واألعمال. 
  والماجستير( التعاون عدد األبحا  المنشورة من الطلبة )طلبة البكالوريوس

 .مع أعضاء هيئة التدريس
 عدد المشاركات في المسابقات البحثية التي تستهدف الطلبة. 

 متزايد
 >60% 
  السنة1
 
 >50 

 متزايد
 
 لكل عضو هيئة تدريس 5
 

 متزايد
 >3% 

 

5% 
0.25% 
 متزايد
 متزايد
 متزايد

 
 متزايد
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 الحد المستهدف مؤشرات األداء ةاالستراتيجي الغايات المعايير

المصادر 
المادية 
والمالية 
 والبشرية 

 

: ةالرابع االستراتيجيةالغاية 
يز كفاية هيئة التدريس تعز 

 والموظفين
 
 
   

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات من جامعات مرموقة 

 )معدل رضا أعضاء هيئة التدريس. )استبانة 

  النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين يحملون درجة الدكتوراه إلى
 الكلي.عدد أعضاء هيئة التدريس 

  النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المستمرون في الجامعة في نهاية
 كل عام إلى العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس بداية العام نفسه.

 .النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الحاصلين على ترقيات سنوياا 

 التدريسية الذين غادروا الجامعة. عدد أعضاء الهيئة 

 عثين للدراسات العليا سنوياا. أعداد المبت 

 .نسبة اإلنفاق على االبتعا  سنوياا 

  النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس المشاركين في برامج التطوير
 األكاديمي والتدريب سنوياا.

  عدد برامج التطوير األكاديمي لهيئة التدريس سنوياا. 

 بادل مع جامعات عدد أعضاء الهيئة التدريسية الذين انخرطوا في برامج الت
 .مرموقة

 )معدل رضا الهيئة اإلدارية والفنية. )استبانة 

  .النسبة المئوية للموظفين المشاركين في الدورات التدريبية 

 لى سنوياا.النسبة المئوية للموظفين الذين تم ترقيتهم إلى رتب إدارية أع 

 >70% 
 >85% 
90% 

 
 
 
 

 >90% 
 

 متزايد
 متناقص

 >3 
 

 متزايد
 >30% 
 
 >5 

 متزايد
 
 >80% 
 >30 % 
 >10% 

 الغاية االستراتيجية
تويير بنية : ةالخامس

اساسية محفزت للتعلم 
وضمان االكتفاء وصيانتها 

 المالي واستدامتز
 

  رضا الهيئة التدريسية واإلدارية عن البنية األساسية للموارد المادية
 وتجهيزات تكنولوجيا التعليم. )استبانة(

  معدل اإلنفاق السنوي على أعمال الصيانة الخاصة بالبنية األساسية
 والتجهيزات من موازنة الجامعة سنوياا. 

 معدل اإلنفاق السنوي على البنية األساسية للجامعة ومرافقها 

  في الجامعة سنوياا.النسبة المئوية للمباني المربوطة بشبكة اإلنترنت 

 تسهيل حركة ذوي االحتياجات معدل اإلنفاق السنوي على المرافق ل
 .الخاصة

 عدد الكراسي العلمية في الجامعة. 

 .عدد الوقفيات ومجمور المبالغ المالية التي توفرها 

  رضا الهيئة التدريسية واإلدارية عن البنية األساسية للموارد المالية
 والتخطيط المالي. )استبانة(

 .المصروفات الكلية التشغيلية لكل طالب 

 لجامعةاستثمارات ا. 

 >80% 
 

 
 % من الميزانية 2
 % من الميزانية3
  >30% 

 متزايد
 

5 
 

 متزايدة
 متزايدة

 

 >80% 
 

 % من نفقات الجامعة10
 متزايدة
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 الحد المستهدف مؤشرات األداء ةاالستراتيجي الغايات المعايير

خدمة 
المجتمع 
والعالقات 
 الخارجية

 

 الغاية االستراتيجية
: االنخراط يي ةالسادس

انشطة تنمي المجتمع 
 الجامعة اكاديميا   وتغني

  في سنوياا الموظفين الذين يشاركون و النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس
 أنشطة التفاعل مع المجتمع إلى العدد الكلي لهيئة التدريس.

  في أنشطة التفاعل مع سنوياا الذين يشاركون  الطلبةالنسبة المئوية لعدد
 المجتمع إلى العدد الكلي للطلبة.

  بالتفاعل مع المجتمع. الدراسية ذات العالقة الموادعدد 

 عدد األنشطة المنفذة من الكليات لخدمة المجتمع. 

  النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الذين يدرسون مواد ذات عالقة
 بخدمة المجتمع.

 )رضا الخريجين والمجتمع المحلي عن خدمات جامعة فيالدلفيا. )استبانة 

  الجامعة.مقارنة بعدد ٌاسام كليات المجتمعي المقدمة  التثقيفنسبة برامج 

 عدد الدراسات المتعلقة بتحسين بيئة الجامعة ومجتمعها المحلي. 

 السنوي على الفعاليات المجتمعية. معدل اإلنفاق 

>20% 
 
>10% 
 
>10  

 متزايدة
>10% 
 

80% 
>50% 

 متزايد
 متزايد

 الحوكمة
 

: ةالسابع الغاية االستراتيجية
ّعالة ضمان حوكمة ي

لمتطلبات  ومستجيبة
 الجامعة
 

  عن النظم اإلدارية في الجامعة،  الموظفينالتدريس و  هيئةرضا أعضاء
والتظلم ووسائل التواصل وعن أداء القادة اإلداريين، وعن الشفافية 

 في تطبيق القوانين والتعليمات. )استبانات(والفاعلية. 

  عدد اإلجراءات المؤتمتة الكترونياا سنوياا. 

 هيئة التدريس والطلبة في مجالس الجامعة ولجانها  معدل مشاركة أعضاء
 الدائمة.

  عدد برامج تدريب القيادات األكاديمية واإلدارية سنوياا. 

 قليمية ودولية  عدد االتفاقيات المبرمة مع جهات أكاديمية محلية وا 

 >80% 
 
 

 متزايد
>80% 
 
 >3 

 

 >10 

إدارت 
ضمان 
 الجودت

: ةالثامن الغاية االستراتيجية
القدرت التنايسية  تعزيز

للجامعة وتحسين صورتها 
الذهنية وضمان جودت 

 عملياتها.
 

  .التقييم الكلي لجودة بيئة التعلم في الجامعة من قبل طلبة السنة النهائية
 )استبانة(

  بالتقييم خالل السنة الطلبةالتي يقوم فيها  المواد الدراسيةنسبة. 

  دولية سنوياا نسبة البرامج التي يتم اعتمادها من جهات. 

  هيئة االعتمادمن  تحصل على شهادة جودةنسبة البرامج التي. 

 استبانة( .مدى الوعي بأمور الجودة األكاديمية واإلدارية( 

  المخصصة لمكافأة التميز األكاديمي واإلداري الجوائزعدد. 

 .عدد الجوائز األكاديمية الخارجية التي تحصل عليها الجامعة خالل العام 

90% 
 

100% 
10% 
20% 

100% 
 

10 
 

5 
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نموذج المراجعة اإلدارية لمدى إنجاز مهمات اإلجراءات التنفيذية 1-5الشكل 

 ال

 حتديد احلدود املستهدفة ملؤشرات

 األداء الرئيسة 

املراجعة الدورية لألداء من خالل مؤشرات 

 األداء الرئيسة

هل حققت 

املستويات 

 املستهدفة 
 

 حتديث املستويات املستهدفة

معرفة األسباب واملعوقات اليت أدت لعدم 

 املستهدفةحتقيق املستويات 

تطوير التوجهات واخلطط لتحسني األداء 

 وتذليل العقبات

 نعم
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 الخالصة -6
 

وجااااءت هاااذه  .2022 -2018تتنااااول هاااذه الوثيقاااة الخطاااة االساااتراتيجية لجامعاااة فيالدلفياااا للفتااارة  
حياا  جمعاات البيانااات والمعلومااات عاان ، للجامعااةلتشااخيص الوضااع الااراهن  تلبيااة ،بشااكل رئاايس ،الخطااة

البااارامج : ر المعتمااادة مااان هيئاااة االعتمااااد وهااايات الجامعاااة األكاديمياااة واإلدارياااة حساااب المعااااييجمياااع وحاااد
األكاديمية، الخدمات الطالبية، البح  العلمي واإليفاد واإلبدار، المصادر البشارية والمادياة والمالياة، خدماة 

وقاماات لجاان الخطااة االساتراتيجية باسااتنتاي  .المجتماع والعالقاات الخارجيااة، الحوكماة، إدارة ضاامان الجاودة
صاااياغة غاياااات الجامعاااة وأهااادافها االساااتراتيجية، القضاااايا االساااتراتيجية لكااال معياااار التاااي بنااااءا عليهاااا تااام 

ااوالمبااادرات التااي ساات نفذ خااالل فتاارة الخطااة،  . وروعااي فااي وقيمهااارؤيااة الجامعااة ورسااالتها  تبعاااا لااذلكلت د  وع 
مكانيات الجامعاة وطموحاات اإلدارة العلياا للجامعاة. وحتاى تكاون ا األهداف االستراتيجيةالغايات و  لواقعية وا 

ووضع جدول زمني يوض  أولويات تنفيذ  المبادراتاالستراتيجية نافذة، حددت الجهات المسؤولة عن تنفيذ 
موزعاااة علاااى سااانوات الخطاااة الخماااس. وحاااددت آلياااة إدارة تنفياااذ الخطاااة وكاااذلك مؤشااارات ألداء  المباااادرات
جاراء تصااحي  المسااار  الرئيساة والحاادود المسااتهدفة لهاذه المؤشاارات وعمليااة إدارة التنفياذ والمراجعااة الدوريااة وا 

إذا لزم األمر. وتأمل جامعة فيالدلفيا أن تحقق هذه الخطة رؤيتها ورسالتها وتدفع بهاا إلاى آفااق أعلاى فاي 
قليمياا وأن      .على الخارطة العالمية تضعهاالتميز واألداء محلياا وا 

 
  
 


