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 تقديم
   

لجامعة فيالدلفيا. وبمؤازرة اإلدارة العليا  (2017-2012ألخيرة )القد انتهت فترة الخطة االستراتيجية 
الناجمة عن تنفيذ من اإلنجازات  عددتم تحقيق  وطلبةمن هيئة تدريس وموظفين  العاملين فيهاللجامعة وجميع 

ننا على فتلك الخطة، وفي الوقت نالتنفيذية في برامج ال بعض سه صاحب عملية التنفيذ العديد من التحديات. وا 
الجامعة سوف يبذلون قصارى  تسبيوأن جميع من ،السابقة يقين بأننا تعلمنا الكثير خالل سنوات الخطة الخمس

 لخطة السابقةاأثناء تنفيذ برامج  في والتغلب على التحديات التي برزت ،السلبية جوانبال تفاديجهدهم في سبيل 
 . وتالفي ذلك عند التخطيط مستقبالا 

تغطي جوانب  ،(2022-2018تطوير خطة استراتيجية جديدة للسنوات الخمس القادمة )ب قمناولقد 
وذلك فيما يتعلق بمكونات  ،وتنطلق بالجامعة إلى آفاق واسعة ومستقبل رحب ،القصور في الخطة السابقة

جامعة فيالدلفيا على االستمرار في تعزيز جودة  حرصوتؤكد هذه الخطة الجامعة وعملياتها المستقبلية. 
في تزويد الطلبة بالمعرفة والمهارات  التعليميةوالوقوف على مدى إسهام البرامج  ،وعملياتها ،ونتاجاتها ،مدخالتها

ننا نعول في تحقيق ما نصبوا  ة.ذات العالق يه على إخالص جميع أفراد مجتمع الجامعة وتفانيهم في سبيل إلوا 
 بين الجامعات المرموقة عالمياا. تتبوأ مركزاا لجامعة فيالدلفيا الدفع ب
ثم ، ووضعت غايات الخطة االستراتيجية وأهدافها وقيمهاورسالتها تبعاا لذلك رؤية الجامعة  روجعتو   

موزعة على سنوات  وجدولة زمنيةمحددة مهام واضحة ومسؤوليات حددت المبادرات التنفيذية التي تضمنت 
إذا يل مسار الخطة ألداء لتحديد مدى التنفيذ خالل الجدول الزمني وتعدضعت مؤشرات ا. كما و  الخطة الخمس

. ويحدونا األمل بأن تكون هذه الخطة منارةا للعمل في جميع وحدات جامعة فيالدلفيا األكاديمية لزم األمر
 مستوى برامجها وخريجيها وخدماتها. بواإلدارية، لالستمرار في دعم كفاءة أدائها، واالرتقاء 

جميع العاملين في الجامعة من هيئة لالخطة و  هذهوأود أن أعبر عن تقديري لكافة من عملوا على إعداد   
جميع من شاركوا في مجموعات التركيز واالستبانات االستشرافية من أعضاء المجتمع لو تدريس وموظفين وطلبة 

 وقدموا مالحظاتهم ومقترحاتهم، ولم يألوا جهداا إلنجاز هذه الخطة. المحلي 
 

 رئيس الجامعة

 سالم الشيخ معتز الدكتوراألستاذ 
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 مقدمةال -1
   
والتطااوير ماان خااالل إدارتهااا عمليااات التخطاايط الجامعااات األردنيااة  كغيرهااا ماان، جامعااة فيالدلفيااا تمااارس  
والوحدات اإلدارياة  تادامالعاألقسام و و  الكلياتلس الجامعة ومجلس العمداء ومجالس ومجالسها ممثلة بمج، العليا

قصااااير الماااادى ماااع التخطاااايط االسااااتراتيجي فااااي  التخطااايط ترافااااقيو المجااااالس واللجااااان الدائماااة والمؤقتااااة. وبعاااض 
. ويشكل النمو المتسارع في برامج الجامعة على مستوى درجة البكاالوريوس هاعملياتو ونتاجاتها الجامعة خالت دم

 مرافقهااااوالتوساااع فاااي مبانيهاااا و  ،د الطلباااة وهيئاااة التااادريس والفنياااين والماااوظفيناعااادأوالتزاياااد فاااي  ،والدراساااات العلياااا
 .دلاايالا واضااحاا علااى التاازام الجامعااة بااالتخطيط والتطااويرماان عماار الجامعااة الماضااية  وتجهيزاتهااا خااالل األعااوام

هنااك بعاض  ،2017-2012الساابقة االساتراتيجية التي أدرجات فاي الخطاة  المبادراتإنجاز عدد من  بالرغم منو 
 أمام تنفيذ بعض البرامج فكان ال بد من تدويرها إلى الخطة الحالية.  وقفت عائقاا التي التحديات 

، 2022-2018ولقااد شاارعت الجامعااة بوضااع خطااة اسااتراتيجية جدياادة لماادة خمااس ساانوات وذلااك للفتاارة   
والطلباة  هااالجامعاة لجمياع العااملين في وذلك بإعالن من رئايس ،2017 باألول من شهر آانطالقتها في  كانتو 

طاااار العمااال والجااادول الزمناااي االساااتراتيجية و الخطاااة فياااه اللجاااان التاااي ساااتقوم بالعمااال علاااى وضاااع  حااادد إلتماااام ا 
ع الاراهن بعملهاا بشاكل متكامال وتمات المقاابالت ماع ذوي العالقاة، وتام تشاخيص الوضا. وقامات اللجاان اتالمهم

وطنيااة واإلقليميااة والعالميااة، وماان بااإجراء التحلياال الرباااعي، وكااذلك المقارنااات المرجعيااة مااع عاادد ماان الجامعااات ال
وماان ثاام  .وأهاادافها االسااتراتيجية الغايااات وضااعالقضااايا االسااتراتيجية التااي اسااتخدمت فااي  استخلصااتذلااك كلااه 

لكاال مبااادرة أولويااات التنفيااذ  وزعااتو  لجامعااة فيالدلفيااا، الرؤيااة والرسااالة والقاايموبيانااات التنفيذيااة  المبااادرات حااددت
كماا حاددت مؤشارات األداء  مباادرة.الجهاات المساؤولة عان تنفياذ كال مع تحدياد خمس على مدى سنوات الخطة ال

تقاع بحيا   االساتراتيجيةووضعت الخطة التنفيذياة لمتابعاة تنفياذ الخطاة . غاية استراتيجيةوالحدود المستهدفة لكل 
المسااؤولية الرئيسااة فااي تنفيااذ الخطااة االسااتراتيجية علااى عاااتق اإلدارة العليااا للجامعااة ورؤساااء الوحاادات األكاديميااة 

    .فيها اإلداريةو 
االسااتراتيجية واإلدارة العليااا للجامعااة،  الخطااة لجااانمااع  االسااتراتيجيةالخطااة مكونااات ولقااد نوقشاات جميااع   

وثيقااة مقتاار  علااى النهائيااة  التعااديالتوأدخلاات  ،ألخااذ مرئياااتهموبعااض أعضاااء هيئااة التاادريس  ،عمااداء الكلياااتو 
( بتاااااري  56/2017مجلااااس العمااااداء ) قاااارار رقاااام ) ماااان االسااااتراتيجية. وتاااام اعتماااااد الخطااااة االسااااتراتيجيةالخطااااة 

الرؤية  اتننشرت الخطة متضمنة بيا ومن ثم(، 30/12/2018)جلسة بتاري   مناءاألومجلس  ،(28/12/2017
 .والخطة التنفيذيةوالمبادرات األهداف و االستراتيجية والغايات والقيم  والرسالة
واألهااداف المحااددة لكاال  الغايااات االسااتراتيجيةالخطااة، والقضاايا و  تطااويروتساتعرض هااذه الوثيقااة منهجيااة   
 ، والجاادولالمبااادراتومؤشاارات األداء، والجهااات المسااؤولة عاان تنفيااذ  المنبثقااة عاان كاال هاادف، المبااادرات، و غايااة

 الزمني للتنفيذ. 
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 (2022-2018منهجية تطوير الخطة االستراتيجية ) -2

   
 التالية: وفق الخطوات تم تطوير الخطة االستراتيجية 

 الخطة االستراتيجية لمشروعتحديد إطار العمل  -1
لمشاروع بتكليف من رئيس الجامعة بتشكيل اللجناة التوجيهياة  ،2017 شهر آبفي األول من الخطة بدأ انطالق 

عميااد كليااة العلااوم  وعضااوية ،والبحاا  العلمااي والدراسااات العليااا برئاسااة عميااد كليااة الصاايدلة ،االسااتراتيجيةالخطااة 
وقامت اللجنة التوجيهية بوضع اإلطار العاام لمشاروع الخطاة. فحاددت . وعميد التطوير والجودة ،اإلدارية والمالية

 لجان العمل بالمشروع كالتالي: 
 النائاااب األكااااديمي ومستشاااار الااارئيس اللجناااة العلياااا )مستشاااار الجامعاااة ورئااايس الجامعاااة ومستشاااار الرئيس/

وعمياد كلياة الصايدلة والبحا  العلماي والدراساات العلياا وعمياد كلياة العلاوم اإلدارياة والمالياة  للعالقات الدولياة
الخطة ومراجعة النتاجات المرحلياة وتقييمهاا  مشروععلى العام اإلشراف تها اومهم وعميد التطوير والجودة(،

 .والمصادقة عليها

  والدراساات العلياا وعمياد كلياة العلاوم اإلدارياة والمالياة اللجنة التوجيهياة )عمياد كلياة الصايدلة والبحا  العلماي
، وتكاااوين لجاااان الااادعم المختلفاااة ةلخطااامشاااروع العاااام لاهاااا وضاااع اإلطاااار ماتومه ،وعمياااد التطاااوير والجاااودة(

جاااراء واإلشاااراف علاااى تشاااخيص الوضاااع الاااراهن  ،بينهااااواإلشاااراف علاااى عملهاااا والتنسااايق  مهماتهااااوتحدياااد  وا 
بالتشااور ومراجعة الرؤياة والرساالة والقايم للجامعاة القضايا والغايات االستراتيجية وتحديد المقارنات المرجعية 

الصايغة النهائيااة  كتاباة ثاام مانو الخطاة التنفيذيااة ومؤشارات األداء  ماع اللجاان المختلفاة وذوي العالقااة ووضاع
 . والمصادقة عليها لمراجعتهاوتقديمها للجنة العليا  ،للخطة االستراتيجية

 عضاوان مان و ناواب العماداء مان أعضااء  خمساةو رئيسااا )عمياد كلياة تكنولوجياا المعلوماات  الدعم الفني لجنة
إجاااراء المقارناااات المرجعياااة ماااع عااادة جامعاااات تهاااا اومهم، المختلفاااة( الجامعاااة هيئاااة التااادريس يمثلاااون كلياااات

قليميااة وعالميااة جمااع المعلومااات وتحليلهااا و  ،تشااخيص الوضااع الااراهنوالمشاااركة فااي ورل عماال  ،محليااة وا 
 ،المباادراتو االساتراتيجية  واألهاداف والمشااركة فاي تحدياد القضاايا والغاياات ،للجنة التوجيهياةا ومناقشتها مع

 ومراجعة الرؤية والرسالة والقيم وغير ذلك. 

 بماا ،لوحادات الجامعاة كال علاى حادة ساتراتيجيةاال خطاطال إعاداد تهاااومهم. لجان وحدات الجامعاة المختلفاة 
وذلاااك  ،المختلفاااةوحااادات الجامعاااة األكاديمياااة واإلدارياااة شاااكلت لجاااان تمثااال ف .الجامعاااة واساااتراتيجية يتماشاااى

 . لهذه الوحداتلوضع استراتيجيات 

)مجلااس األمنااء واإلدارة العليااا للجامعااة  ماان داخاال الجامعاةوقامات اللجنااة التوجيهياة بتحديااد ذوي العالقاة   
)ممثلاااون عااان  مااان خاااارم الجامعاااةومجلاااس العماااداء وأعضااااء هيئاااة التااادريس والموظفاااون والطلباااة( وذوي العالقاااة 
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، ن(، ووضعت نماذم لألسئلة التي ستطر  على مجموعات التركيازع المحلي وأصحاب األعمال والخريجو المجتم
 لالستبانات التي ستوزع في بعض ورل العمل. ، كذلك وضعت صيغاا لفةيمثلون الجهات المخت وهم أفراد  

 

 تشخيص الوضع الراهن -3
وذلااك بمااا يتناسااب ومعااايير  ،الوضااع الااراهن لجامعااة فيالدلفيااا وتحليلااه ماان جميااع النااواحيتاام تشااخيص    

 ،اتواإليفاااااد واإلبااااداعالبحاااا  العلمااااي الباااارامج األكاديميااااة، التخطاااايط االسااااتراتيجي، الحوكمااااة، ) الجااااودة الثمانيااااة
 خدمة المجتمع والعالقات الخارجية، إدارة ضامان الجاودة( الخدمات الطالبية،، والبشريةوالمادية  الماليةالمصادر 

المحددة من هيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي وضمان جودتها، وذلك للوصول إلى القضايا االستراتيجية التاي 
ولجان ضبط الجودة في األقسام/الكليات،  ،ساء األقسام األكاديميةؤ ور  ،الكليات وبمساعدة عمداء تواجه الجامعة.

توجيهيااة قاماات الكليااات بعماال التحلياال الرباااعي للجامعااة وعملياتهااا، كاال ماان منظورهااا الخاااص. وعملاات اللجنااة ال
معاة، وذلاك والمعوقاات علاى مساتوى الجا ،والفرص ،واستخالص مواطن القوة والضعف ،على تجميع تلك التقارير

بعاااد إجاااراء اجتماعاااات التركياااز ماااع جمياااع ذوي العالقاااة بماااا فااايهم اإلدارة العلياااا للجامعاااة وأعضااااء هيئاااة التااادريس 
وقاماات لجنااة الاادعم الفنااي بااإجراء دراسااة  والطلبااة وممثلااين عاان المجتمااع المحلااي والخااريجين وأصااحاب األعمااال.

علاااى التحليااال الربااااعي العاااام  بنااااءا و  قليمياااة والعالمياااة.للمقارناااات المرجعياااة ماااع عاااددت مااان الجامعاااات الوطنياااة واإل
ونوقشات ماع  ،القضايا االستراتيجية للجامعة التي تحتام إلاى معالجاة خالصتم است والمقارنات المرجعية للجامعة

 وتم إجراء التعديالت عليها.  ،لجنة الدعم الفني
 

  المبادراتو  االستراتيجيةواألهداف تحديد الغايات تعديل بيانات الرؤية والرسالة والقيم و  -4
ة ولجناة قامات اللجناة التوجيهيا ،تشاخيص الوضاع الاراهن منالتي انبثقت بناءا على القضايا االستراتيجية   

ليااااتم التعامااااال معهااااا خااااالل ساااانوات الخطاااااة  ،اسااااتراتيجية للجامعااااة Goals تحديااااد ثمااااان غايااااااتالاااادعم الفنااااي ب
( Operational goals)غايااة تشااغيلية هاادفاا  43لهااذه الغايااات  وحاادد(. 2022-2018االسااتراتيجية الخمااس )

فااي الجامعااة وكااذلك  المبااادرات. كمااا حااددت الجهااات المسااؤولة عاان تنفيااذ مبااادرة تنفيذيااة 56األهااداف  هلهااذوحاادد 
 ،ووضعت مؤشرات األداء ،(2-4)الجدول  حي  وضعت األولويات للتنفيذ ،( للتنفيذ1-4الجدول الزمني )الجدول 
وفااااي ضااااوء الغايااااات االسااااتراتيجية واألهااااداف روجعاااات بيانااااات الرؤيااااة والرسااااالة والقاااايم  .والحااادود المسااااتهدفة لهااااا

ولام يجار  ،واإلمكاناات المتاحاة وأولوياات التنفياذ ،ماع البيئاة الجامعياة المتجاددة تتفاقتازال  الوتباين أنهاا  ،للجامعة
 . ي ذكرعليها تغيير 

 

القضاايا االساتراتيجية الرئيساة  2-4قادِّم البناد وي ،بياناات الرؤياة والرساالة والقايم 1-4يقدِّم البند  ،يليوفيما   
ااب الااربط بااين المعااايير موزعااة حسااب  ،المبااادراتو االسااتراتيجية واألهااداف والغايااات  معااايير الجااودة وسااوف يوضب

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

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

 الرسالة 
 تسعى جامعة فيالدلفيا إلى:

 علاى مواكباة  إعداد خريجين مزودين بالمعرفة والمهارات والقيم، ولديهم الدافعية للتعلم مادى الحيااة والقادرة
 متطلبات العصر.

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

 

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

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

 .االنتماء: الشعور بالمسؤولية والوفاء للجامعة والمجتمع والوطن 

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

   اإلبااداع: اسااتيعاب األفكااار والحلااول االبتكاريااة وتشااجيعها ورعايتهااا فااي مجاااالت التعلاايم والااتعلم والبحاا
 العلمي.

 قدرة على إظهار المعرفة والمهارة والكفاية في التخصص.المهنية: ال 
 

 والربط بينها المبادراتو االستراتيجية الغايات واألهداف القضايا و  4-2
 الحوكمة 4-2-1
 القضايا االستراتيجية 
 القضايا الرئيسة التالية: تحليلتم تحديد و  للحوكمة الراهنعلى تشخيص الوضع  بناءا 
 .دور اإلدارة العليا للجامعة -1

 .نطاق عمل المجالس وتقييم أدائها 
 .)القيادية )االختيار والتطوير 
 .دور الطلبة والخريجين والمجتمع المحلي في الحاكمية 
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 الهيكل التنظيمي. -2
 .مدى ثبات الهيكل التنظيمي وتحقيقه لعمليات الجامعة 
 .الوصف الوظيفي 

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

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

 

  :ةالتالي الغاية االستراتيجيةصياغة  تالحوكمة تم ولمعالجة قضايا
  ضمان حوكمة كفؤة وملبية لمتطلبات الجامعة: األولىالغاية االستراتيجية. 

 

. وفيماا هدف استراتيجي التي ستنفذ لكل المبادراتوحددت  ،هذه الغايةلتحقيق  األهداف االستراتيجيةلقد وضعت 
 :المحددة لكل منها المبادراتو  األهداف االستراتيجيةيلي 
 .فيها وتحدي  أنظمتها ومراجعة األداء فيهاوعمليات صنع القرار  في الجامعة تطوير الهيكل التنظيمي .1

 وتفعيلهااألنظمة واللوائب الهيكل التنظيمي للجامعة وتطوير  مراجعة. 
 .وضع آلية للتقييم الدوري لخدمات الجامعة ومراجعة أدائها 

دارياا.تنمية القدرات القيادية أ .2  كاديمياا 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
  وأتمتة اإلجراءاتة اإللكترونيدعم التحول إلى الخدمات. 
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 .تعزيز الشفافية .5
 تأطير التمكين والشفافية والتظلم في الجامعة. 

 

 البرامج األكاديمية 4-2-2
 القضايا االستراتيجية 

 ، تم تحديد وتحليل القضايا االستراتيجية التالية:للبرامج األكاديميةبناءا على تشخيص الوضع الراهن 
 .المناهجو  تقييم البرامج -1
  متعددة )متشعبة( التخصصات.البرامج 
 البرامج )تحديثها واعتمادها(. تطوير 
 الدبلوم(.-التعليم المستمر)برامج التعليم التقني وبرامج  مرونة البرامج 
 برامج الدراسات العليا. التوسع في 
 األكاديمية. إدمام المهارات في البرامج 
  والمواد الدراسية. نتاجات التعلمالربط بين 
 .التدريس وتطويرهاأساليب  -2
 .وسائل تطوير أساليب التدريس 
  م المدمج(.والتعل اإللكترونيالتقنية في التعليم )التعلم 
 .تقييم تعلم الطلبة -3
 .أساليب التقييم 
 االمتحانات وآلياتها وتقييمها ونظام العالمات. 

 

 : ةالتالي ةاالستراتيجي ةالغاي صياغة تمت برامج األكاديميةلل القضايا االستراتيجية ولمعالجة
 تطوير عمليتي التعليم والتعلم وتعزيزهما: الثانية ةاالستراتيجي الغاية. 

  
 وفيماا .هدف استراتيجيالتي ستنفذ لكل  المبادراتوحددت  ،الغاية ههذق يلتحق االستراتيجية األهداف وضعت لقد

  :المحددة لكل منها والمبادرات األهداف االستراتيجيةيلي 
 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 
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 تطوير أساليب التعليم والتعلم. .3
 ( القصيرة التدريبيةالمهني والبرامج برامج 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
 ترسي  المهارات والقيم واالنتماء في المناهج الدراسية. 
  دماجها في المناهج والتشبيك مع الصناعة واألعمالتطوير 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 

 تطوير وسائل التقييم. .6
  تقييمهاتطوير وسائل والخطط الدراسية و مراجعة البرامج األكاديمية. 
 )تطوير أساليب التدريس والتقييم )تقييم عمليتي التعليم والتعلم. 

 وتفعيله. اإللكترونيتعزيز التعلم  .7
 م المدمج والتعلم القائم على التكنولوجيا()التعل اإللكترونيم التعل استحدا  برامج. 

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

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

 

 واإلبداعاتالبحث العلمي واإليفاد  4-2-3
  االستراتيجية القضايا 
 التالية: االستراتيجيةتم تحديد وتحليل القضايا  ،اتبداعيفاد واإلللبح  العلمي واإل الراهن على تشخيص الوضع بناءا 
 اإلنتام العلمي وأهميته. -1

 .النشر العلمي كماا ونوعاا وتأثيراا 
 .التأليف والترجمة 

 التوجهات البحثية ومجاالت تركيزها. -2
   وأولوياتها.مجاالت تركيز البحو 
 .تفعيل المراكز العلمية ومراكز اإلبداع في الجامعة 
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 .المجموعات البحثية 
 إدارة البحو . -3

   األنظمة والتعليمات واإلجراءات.السياسات و 
  والتعاون(. الرغبة في العملالثقافة البحثية )القيادية و 

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

 البنية األساسية للبحو . -5
 .المختبرات والتجهيزات 
 .الدعم الفني 
 .األمان والسالمة في المختبرات 
 .الربط الشبكي اإللكتروني بين وحدات الجامعة 

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

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

 

 :ةالتالي االستراتيجيةالغاية  صياغة تتم اتالبح  العلمي واإليفاد واإلبداعلمعالجة قضايا و 
 اإلبداعية المبادراتاالرتقاء بالبحث العلمي ونتاجاته وتسويقها وتحفيز  :الغاية االستراتيجية الثالثة. 

 

هاادف التااي سااتنفذ لكاال  المبااادراتوحااددت  الغايااة االسااتراتيجية، هلتحقااق هااذ األهااداف االسااتراتيجيةلقااد وضااعت 
 المحددة لكل منها: والمبادرات االستراتيجيةاألهداف . وفيما يلي استراتيجي
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 .تعزيز برامج البحو  متعددة التخصصات .1
 ثقافة البح  العلمي وتحفيز الباحثين المقّلين. وضع إجراءات لتعزيز 
 .إطالق عدد من برامج الدعم لتعزيز البحو  التطبيقية والمجتمعية 
 . تطوير خطة مستدامة لبرامج االبتعا 
  اإلبااداع وحاضاانة األعمااال فااي الجامعااة ودعمهمااا وتعزيااز مشاااركة الهيئااة التدريسااية والطلبااة تفعياال مركااز

 فيهما.
 تطوير تجهيزات البحو  والمرافق البحثية في الجامعةوضع خطط ل. 
 .تحديد آلية لتعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات العالمية والمراكز البحثية والجهات الصناعية وتفعيلها 

 األجهااازةتحفياااز البااااحثين لتطاااوير بحاااوثهم بتاااوفير الااادعم اإلداري والمهناااي والبنياااة التحتياااة النشاااطة وتاااوفير  .2
 الالزمة.

  المقّلينوضع إجراءات لتعزيز ثقافة البح  العلمي وتحفيز الباحثين. 
 طلبااة ا وتعزيااز مشاااركة الهيئااة التدريسااية والماااألعمااال فااي الجامعااة ودعمه ةتفعياال مركااز اإلبااداع وحاضاان

 ا.مفيه
 .وضع خطط لتطوير تجهيزات البحو  والمرافق البحثية في الجامعة 
 .تحديد آلية لتعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات العالمية والمراكز البحثية والجهات الصناعية وتفعيلها 

 تعزيز برامج الدراسات العليا وتوسيعها. .3
 اجات الوطنية والتنمية المجتمعية.إنشاء برامج دراسات عليا متعددة التخصصات واالحتي 
 .وضع إجراءات لتعزيز ثقافة البح  العلمي وتحفيز الباحثين المقّلين 
 تجهيزات البحو  والمرافق البحثية في الجامعة وضع خطط لتطوير. 

 توفير منهجية بح  متواصلة عبر البحو  األساسية والتطبيقية وتطوير التكنولوجيا. .4
 البح  العلمي وتحفيز الباحثين المقّلين. وضع إجراءات لتعزيز ثقافة 
 تطوير تجهيزات البحو  والمرافق البحثية في الجامعةوضع خطط ل. 
 .تحديد آلية لتعزيز الشراكات البحثية مع الجامعات العالمية والمراكز البحثية والجهات الصناعية وتفعيلها 

 تعزيز ثقافة االبتكار وبراءات االختراع وتسويقها. .5
  مركااز اإلبااداع وحاضاانة األعمااال فااي الجامعااة ودعمهمااا وتعزيااز مشاااركة الهيئااة التدريسااية والطلبااة تفعياال

 فيهما.
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 .تبني المشاريع الريادية 
 .تعزيز برامج ابتعا  الطلبة للدراسات العليا .6

  تطوير خطة مستدامة لبرامج االبتعا. 
 .المرموقةتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات والجامعات  .7

  والجهات الصناعية وتفعيلهاوالمراكز البحثية  العالميةمع الجامعات البحثية الشراكات  آلية لتعزيزتحديد. 
 البشريةو المصادر المالية والمادية  4-2-4
 القضايا االستراتيجية 
 االسااتراتيجية تاام تحديااد وتحلياال القضااايا للمصااادر الماليااة والماديااة والبشاارية، علااى تشااخيص الوضااع الااراهن بناااءا 

 التالية:
 إدارة الموارد المالية. -1

 .دارة المخاطر المالية  التخطيط المالي والموازنة وا 
 .مصادر التمويل واستدامتها 

 البنية األساسية للجامعة )بيئة التعلم(. -2
  ،مصااادر تااوافر المرافااق والتجهياازات وجودتهااا )الصاافوف الدراسااية، المختباارات، صاااالت الطلبااة، المكتبااة

 م عن بعد، األمن والسالمة، الخدمات الصحية والغذائية، النقل(.والتعلم اإللكتروني التعل
 .التهيئة لذوي االحتياجات الخاصة 

 توافر هيئة التدريس وجودة أدائها )الموارد البشرية(.  -3
 .توظيفهم واالحتفاظ بهم وترقيتهم وتحفيزهم 
 جتمع(.الموازنة بين مهمات العمل الجامعي الثال  )التدريس والبح  وخدمة الم 
 .التحدي  المستمر لكفايات أعضاء هيئة التدريس وتقييمهم 

 الموظفون: التوظيف والتطوير والتقييم. -4
 .استقطاب الموظفين واستبقاؤهم 
 .تطوير الموظفين وتقييمهم 
 .)التحفيز )المزايا المادية ومدى مالءمة الوظيفة للمؤهل 
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 :هما تينستراتيجيا غايتين صياغة تتم يةالمصادر المالية والمادية والبشر ولمعالجة قضايا 
  :تعزيز كفاية هيئة التدريس والموظفينالغاية االستراتيجية الرابعة. 

 

. وفيماا هدف استراتيجيالتي ستنفذ لكل  المبادراتوحددت  الغاية، هذهيق لتحق األهداف االستراتيجيةلقد وضعت 
 :االستراتيجية الرابعةللغاية المحددة  والمبادرات األهداف االستراتيجيةيلي 
 .وتحفيزهم سياسات وآليات الستقطاب أعضاء هيئة تدريس متميزين واستبقائهمتطوير  .1

 توظيف أعضاء هيئة تدريس بكفاءات عالية واستبقاؤهم وتحفيزهم. 
 ومزايا منافسة لهيئة التدريس توفير حزمة أجور. 
 عزيزه.تقديم برامج تدريب كفؤة لتطوير أداء أعضاء هيئة التدريس وت 
 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
  الموظفين تقديم برامج تدريب كفؤة لتطوير أداء 
  الجامعةوضع استراتيجية للموارد البشرية في. 

 

  توفير بنية أساسية محفزة للتعلم وصيانتها وضمان االكتفاء المالي واستدامتهة: الغاية االستراتيجية الخامس. 
 

. وفيماا هدف استراتيجيالتي ستنفذ لكل  المبادراتوحددت هذه الغاية، يق لتحق األهداف االستراتيجيةلقد وضعت 
 : للغاية االستراتيجية الخامسة المحددة والمبادرات األهداف االستراتيجيةيلي 
 .ضمان االستفادة القصوى من المباني والمرافق .1

 تطوير البنية األساسية للجامعة ومرافقها. 
 دارة مواردها  .ضمان الكفاءة العالية في تشغيل مرافق الجامعة وا 
  االستباقية.ووضع خطط للصيانة تعزيز أعمال الصيانة 
  االحتياجات الخاصةتسهيل الحركة على ذوي. 

 نترنت بين وحدات الجامعة.تحسين الربط الشبكي باإل .2
  والتحاادي  المسااتمر  بااين جميااع وحاادات الجامعااة األكاديميااة واإلداريااة اإللكتروناايتطااوير الااربط الشاابكي

 لخدمات الحاسب اآللي.
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 توفير المرافق المحفزة لألنشطة الالمنهجية للطلبة. .3
 الالمنهجية في الجامعة وضع خطة لتطوير مرافق األنشطة. 

دارة المخاطر. .4  تبني الممارسات الفضلى في مجال التخطيط المالي وا 
 تطوير خطط مالية قصيرة المدى وطويلة المدى للمحافظة على استدامة الموارد المالية. 

 تعظيم قيمة االستثمارات الجامعية وضمان أفضل السبل الستخدامها. .5
  ومواردها الماليةتطوير استثمارات الجامعة. 

 

 الطالبية الخدمات 4-2-5
 القضايا االستراتيجية 

 ، تم تحديد وتحليل القضايا االستراتيجية التالية:للخدمات الطالبيةبناءا على تشخيص الوضع الراهن 
 .جودة المدخالت -1

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

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

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

 

 :ةالتالي الغاية االستراتيجية تمت صياغة، خدمات الطالبيةاالستراتيجية للقضايا الولمعالجة 
 استقطاب الطلبة واستبقاؤهم وتحفيزهم واالرتقاء بخدماتهم :السادسة الغاية االستراتيجية. 

 

 وفيماا .هادف اساتراتيجيالتي ساتنفذ لكال  المبادراتوحددت  ،الغاية ههذلتحقق  األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
 :لكل منهاالمحددة  والمبادرات االستراتيجيةاألهداف يلي 
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 .تطوير خطط استقطاب الطلبة واستبقائهم وتحفيزهم .1
 تطوير آليات استقطاب الطلبة خاصة ذوي الكفاءات المتميزة وذلك لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا. 

 تبني الممارسات الفضلى في التوجيه واإلرشاد الطالبي. .2
 وتفعيلها والوظيفي األكاديمي اإلرشادخدمات التوجيه و  وضع آليات لتطوير. 
 مهارات التواصل وغيرها لدى الطلبة.و تنمية مهارات التوظيفية وضع إجراءات ل 

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

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

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

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

 

  خدمة المجتمع والعالقات الخارجية  4-2-6
 القضايا االستراتيجية 
 التالية: االستراتيجية القضايا تحليلتم تحديد و  والعالقات الخارجيةالراهن لخدمة المجتمع على تشخيص الوضع  بناءا 
 سياسة الجامعة. -1

 جراءاتهاخدمة المجتمع المتعلقة ب اتسالسيا  .وا 
 عداد الخطط الالزمة. استجابة الجامعة المسبقة لحاجات المجتمع  وا 
 .تحفيز المتطوعين في خدمة المجتمع 
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 .إنشاء مراكز خدمية واستشارية وتدريبية في الكليات واألقسام األكاديمية 
 .إدارة خدمة المجتمع -2

 .تحديد موقع خدمة المجتمع في الهيكل التنظيمي للجامعة وتفعيله 
 .وضو  اإلجراءات وفاعليتها 
 .تقييم مدى تقديم الجامعة للخدمة وأثر الخدمة على المجتمع 

 .مجاالت الخدمة وتركيزها -3
 حديد األولويات.ت 
 .تحديد أساليب تقديم خدمة المجتمع 

 

 :ةالتالي الغاية االستراتيجيةتم وضع  الخارجية والعالقاتخدمة المجتمع لمعالجة قضايا و

 االنخراط في أنشطة تنمي المجتمع وتغني الجامعة: السابعة الغاية االستراتيجية. 
 

 وفيماا .هدف استراتيجيالتي ستنفذ لكل  المبادراتوحددت  ،هذه الغايةق يلتحق األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
 :المحددة لكل منها المبادراتو  األهداف االستراتيجيةيلي 
 تعزيز الشراكة مع المجتمع المحلي لتكون جامعة فيالدلفيا منطقة حيوية له.  .1

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

 تنشيط التواصل الفعال مع الخريجين. .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. 
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  إدارة ضمان الجودة 4-2-7
 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
 الصورة الذهنية للجامعة. -4
 العالقات الخارجية والتواصل الخارجي. -5

 

 :ةالتالي الغاية االستراتيجيةصياغة  تتم إدارة ضمان الجودةلمعالجة قضايا و 
 تعزيةةز القةةدرة التنافسةةية للجامعةةة وتحسةةين صةةورتها الذهنيةةة وضةةمان جةةودة : ةالثامنةة الغايةةة االسةةتراتيجية

 .عملياتها
 وفيماا .هدف استراتيجيالتي ستنفذ لكل  المبادراتوحددت  ،هذه الغايةق يلتحق األهداف االستراتيجية وضعتلقد 
 :المحددة لكل منها المبادراتو  األهداف االستراتيجيةيلي 
 تبني دور يتسم بمهنية التسويق والتواصل الخارجي. .1

 صورة الجامعة في سوق العمل والمجتمع وضع آليات لتحسين. 
 قليمي والعالمي.عة وتطورها في المشهد المحلي واإلتعزيز وجود الجام .2

  ماان خااالل محلياااا وخارجياااا توعيااة والتاادريب فااي مجاااالت تقيايم الباارامج واعتمادهااا للإعاداد دراسااات وباارامج 
 .عمادة التطوير والجودة

 .وضع آلية للتقدم لشهادات الجودة المحلية والعالمية 
 توفير الدعم الالزم لحصول الوحدات األكاديمية على االعتماد والجودة من الجهات الحكومية والعالمية. .3

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

 تطوير عملية تقييم الوحدات األكاديمية واإلدارية. .4
 .تطوير نظام لتقييم وحدات الجامعة األكاديمية واإلدارية والخدمية وتفعيله 
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لكاال  المبااادراتو  األهااداف االسااتراتيجيةو االسااتراتيجية  الغاياااتاالسااتراتيجية لخِّصاات  وللااربط بااين مكونااات الخطااة
  .(1-4 رقم ) في الجدول هدف استراتيجي

 

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

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

 .وتفعيلهاواللوائب 
الادوري لخادمات الجامعاة ومراجعاة  وضع آلية للتقييم -

 أدائها.
تااادريب القياااادات األكاديمياااة واإلدارياااة لتطاااوير نظاااام  -

 .وتقييمها
ة وأتمتااااااة اإللكترونياااااادعاااااام التحااااااول إلااااااى الخاااااادمات  -

 .اإلجراءات
تحسين وسائل التواصل اإلداري بين وحدات الجامعة  -

 .وتأطيرها
 .تأطير التمكين والشفافية والتظلم في الجامعة -

الهيكاااااال التنظيمااااااي فااااااي الجامعااااااة تطااااااوير  -
وعملياااااااات صااااااانع القااااااارار فيهاااااااا وأنظمتهاااااااا 

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

 آلياته.
تطاااااااوير العملياااااااات اإلدارياااااااة والمعاااااااامالت  -

 .وأتمتتها
 .تعزيز الشفافية -

 الغاية االستراتيجية
 األولى: 

ضمان حوكمة كفؤة 
 وملبية لمتطلبات الجامعة

 

 .1 الحوكمة

استحدا  برامج بكاالوريوس وماجساتير تلباي حاجاات  -
 ومتطلبات العصر. سوق العمل

 .استحدا  برامج التعليم التقني  -
بااااارامج اساااااتحدا  تطااااوير بااااارامج التعلااااايم المساااااتمر ) -

 .(المهني والبرامج التدريبية القصيرةالدبلوم 
دماجها فاي تطوير برامج  - التدريب الميداني والعملي وا 

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

 .تقييمهاوسائل 
ترسااااااي  المهااااااارات والقاااااايم واالنتماااااااء فااااااي المناااااااهج  -

 .الدراسية
م المااادمج )الاااتعل اإللكترونااايم الاااتعل اساااتحدا  بااارامج -

 .ى التكنولوجيا(م القائم عللوالتع
)تقيااااايم عمليتاااااي  تطاااااوير أسااااااليب التااااادريس والتقيااااايم -

 .التعليم والتعلم(

التوسااااع فاااااي باااارامج البكاااااالوريوس وبااااارامج   -
 الدراسات العليا.

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

 الدراسية.
والميدانياااااة لااااادى تعزياااااز الخبااااارات العملياااااة  -

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

 الغاية االستراتيجية
 الثانية:

تطوير عمليتي التعليم  
 والتعلم وتعزيزهما

البرامج 
 األكاديمية

2. 
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  المعايير االستراتيجية الغايات األهداف االستراتيجية المبادرات
تعزياااااز ثقافاااااة البحااااا  العلماااااي وتحفياااااز وضاااااع إجاااااراءات ل -

 .الباحثين المقلِّين
إطاااالق عااادد مااان بااارامج الااادعم لتعزياااز البحاااو  التطبيقياااة  -

 والمجتمعية.
 الجامعاااااة فاااااي األعماااااال وحاضااااانة اإلباااااداع مركاااااز تفعيااااال -

 .فيهما والطلبة التدريسية الهيئة مشاركة وتعزيز ودعمهما
تطاااوير تجهياازات البحاااو  والمرافااق البحثياااة وضااع خطااط ل -

 .في الجامعة
مااااااع الجامعااااااات البحثيااااااة تعزيااااااز الشاااااراكات تحدياااااد آليااااااة ل -

 .والجهات الصناعية وتفعيلهاوالمراكز البحثية  العالمية
   المشاريع الريادية.تبني  -
إنشااااااااااء بااااااااارامج دراساااااااااات علياااااااااا متعاااااااااددة التخصصاااااااااات  -

 اجات الوطنية والتنمية المجتمعية.واالحتي
 .تطوير خطة مستدامة لبرامج االبتعا  -

 .تعزيز برامج البحو  متعددة التخصصات -
تحفيز البااحثين لتطاوير بحاوثهم بتاوفير الادعم  -

اإلداري والمهنااااااااي والبنيااااااااة التحتيااااااااة النشااااااااطة 
 الالزمة. األجهزةوتوفير 

 تعزيز برامج الدراسات العليا وتوسيعها. -
منهجياااة بحااا  متواصااالة عبااار البحاااو  تاااوفير  -

 األساسية والتطبيقية وتطوير التكنولوجيا.
تعزياااااااز ثقافاااااااة االبتكاااااااار وباااااااراءات االختاااااااراع  -

 وتسويقها.
 .تعزيز برامج ابتعا  الطلبة للدراسات العليا -
تعزيااااااااز التعاااااااااون الااااااااادولي مااااااااع المؤسساااااااااات  -

 .المرموقةوالجامعات 

 الغاية االستراتيجية
 ة: الثالث

بحث العلمي االرتقاء بال
ونتاجاته وتسويقها 

 المبادراتوتحفيز 
 اإلبداعية

 

البحث 
العلمي 
واإليفاد 

 واإلبداعات

3. 

توظياااااااااف أعضااااااااااء هيئاااااااااة تااااااااادريس بكفااااااااااءات عالياااااااااة  -
 .واستبقاؤهم وتحفيزهم

 حزمة أجور ومزايا منافسة لهيئة التدريس توفير -
تقااااديم باااارامج تاااادريب كفااااؤة لتطااااوير أداء أعضاااااء هيئااااة  -

 .وتعزيزهالتدريس 
تطاااااااوير نظاااااااام شاااااااامل ومحوساااااااب لتقيااااااايم أداء هيئااااااااة  -

 .التدريس
 .الموظفينتقديم برامج تدريب كفؤة لتطوير أداء  -
 .وضع استراتيجية للموارد البشرية في الجامعة -

تطاااوير سياساااات وآلياااات الساااتقطاب أعضااااء  -
 متميزين واستبقائهم. تدريسهيئة 

 ابتكار نظام تقييم شامل لهيئة التدريس. -
 .االرتقاء بأداء الموظفين وتحفيزهم -
 

 الغاية االستراتيجية
 : ةالرابع

تعزيز كفاية هيئة 
 التدريس والموظفين

 

 المصادر
 المالية

 والمادية
 والبشرية

4. 
 

 .تطوير البنية األساسية للجامعة ومرافقها -
دارة  - ضااامان الكفااااءة العالياااة فاااي تشاااغيل مرافاااق الجامعاااة وا 

 .مواردها
 خطط للصيانة االستباقية. الصيانة ووضعتعزيز أعمال  -
 .تهيئة الظروف المناسبة لذوي االحتياجات الخاصة -
باااااين جمياااااع وحااااادات  اإللكترونااااايتطاااااوير الاااااربط الشااااابكي  -

والتحاادي  المسااتمر لخاادمات  الجامعااة األكاديميااة واإلداريااة
 الحاسب اآللي.

وضاااااع خطاااااة لتطاااااوير مرافاااااق األنشاااااطة الالمنهجياااااة فاااااي  -
 الجامعة.

مالياااااااة قصااااااايرة المااااااادى وطويلاااااااة المااااااادى  تطاااااااوير خطاااااااط -
 .للمحافظة على استدامة الموارد المالية

 .تطوير استثمارات الجامعة ومواردها المالية -

ضاااااااامان االسااااااااتفادة القصااااااااوى ماااااااان المباااااااااني  -
 والمرافق.

نترناات بااين وحاادات تحسااين الااربط الشاابكي باإل -
 الجامعة.

تاااوفير المرافاااق المحفااازة لألنشاااطة الالمنهجياااة  -
 للطلبة.

الممارسات الفضلى فاي مجاال التخطايط  تبني -
دارة المخاطر.  المالي وا 

تعظااايم قيماااة االساااتثمارات الجامعياااة وضااامان  -
 أفضل السبل الستخدامها.

 

 الغاية االستراتيجية
 : ةالخامس

توفير بنية أساسية 
محفزة للتعلم وصيانتها 
وضمان االكتفاء المالي 

 واستدامته
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  المعايير االستراتيجية الغايات االستراتيجيةاألهداف  المبادرات
تطوير آليات استقطاب الطلبة خاصة ذوي الكفاءات  -

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

 .وتفعيلها الوظيفيو  األكاديمي
ومرافقهااا األنشااطة الالمنهجيااة  وضااع آليااات لتطااوير -

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

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

 وغيرها. لتواصل ا
 تطوير نظام لتطوير جودة الخدمات الطالبية. -

تبقائهم تطااوير خطااط اسااتقطاب الطلبااة واساا  -
 .وتحفيزهم

فااااااي التوجيااااااه  الفضاااااالىتبنااااااي الممارسااااااات  -
 واإلرشاد الطالبي.

تعزيااااااز المناااااااخ االجتماااااااعي فااااااي الجامعااااااة  -
األنشااطة الالمنهجيااة لاادى و وتعزيااز االنتماااء 

 الطلبة.
 تطوير الخدمات الطالبية. -
تعزياااااااااااز وساااااااااااائل التوظيفياااااااااااة والتنافساااااااااااية  -

 للخريجين.
 تعزيااز وعااي الطلبااة بالثقافااات المختلفااة ماان -

 .خالل األنشطة التكاملية

 الغاية االستراتيجية
 السادسة:

استقطاب الطلبة  
واستبقاؤهم وتحفيزهم 

 واالرتقاء بخدماتهم
 

الخدمات 
 الطالبية

5. 

 .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 مااع الخااريجين واالسااتفادة ماان  -

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

 وحدات الجامعة ودعمها.
الجهااااات األكاديميااااة تطااااوير اتفاقيااااات الشااااراكة مااااع  -

 .وتفعيلهاة واألعمال يوالصناعوالمهنية 
 .وضع خطط تسويقية للجامعة -

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

 تنشيط التواصل الفعال مع الخريجين. -
الشااااااراكة مااااااع الجهااااااات األكاديميااااااة  تعزيااااااز -

 والصناعية والخدمية وتفعيلها.
 تعزيز العالقات مع المؤسسات العالمية. -

 يجيةاالسترات الغاية
 :السابعة

االنخراط في أنشطة  
تنمي المجتمع وتغني 

 الجامعة

خدمة 
المجتمع 
والعالقات 
 الخارجية

6. 

صورة الجامعة في سوق العمل  وضع آليات لتحسين -
 .والمجتمع

تطاااااوير نظاااااام لتقيااااايم وحااااادات الجامعاااااة األكاديمياااااة  -
 واإلدارية والخدمية وتفعيله.

فااااااي  تطاااااوير نظااااااام متكامااااال لضاااااامان إدارة الجاااااودة -
 .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.  -

والتواصاال  تبنااي دور يتساام بمهنيااة التسااويق -
 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.

 الغاية االستراتيجية
 :ةالثامن

تعزيز القدرة التنافسية 
للجامعة وتحسين 
صورتها الذهنية 

 وضمان جودة عملياتها

ة ضمان ار إد
 الجودة

 

7. 
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 الخطة التنفيذية -5

 

لتحقيااق هااذه  ومبااادرات أهااداف اسااتراتيجيةو  غايااات حاادد لهاااأن ت  طااة االسااتراتيجية الخماان متطلبااات  
عاان التنفيااذ، وجاادوالا زمنياااا يحاادد أولويااات وجهااات محااددة مسااؤولة  ة التنفيااذ،، وأن تحاادد آليااات إلدار فاألهاادا

د أن تتاوفر مؤشارات لقيااس األداء أثنااء باالتنفيذ خالل الفترة الزمنية التي تغطيها الخطاة، وفاوق ذلاك كلاه ال 
 المنصوص عليها في الخطة.  المبادراتفيذ لضمان تنفيذ التن

، كمااا حااددت  خطااةلل الثمانيااة االسااتراتيجيةالغايااات لتغطااي  هاادفاا وأربعااون  ثالثااةوعليااه فقااد وضااع  
 ماان كاانو . مبااادرة وخمساين بعاا سا المبااادراتوكاان عاادد هاذه  ،األهااداف االساتراتيجية ههاذلكال ماان  المباادرات

ومنهاا ماا هاو جدياد  ،ماا هاو تطاويري لتعزياز ماا هاو قاائم فاي الجامعاة المباادراتو  االساتراتيجيةاألهداف هذه 
أو لمعالجااة قضااايا راهنااة تتطلااب  ،إمااا لتعزيااز مبااادرات قائمااة وتوجيههااا بمجموعهااافااي فكرتااه، وعليااه جاااءت 

مان  المباادراتو  االساتراتيجيةاألهاداف ولقد تفاوتات . ورسالتها أو التهيئة لتحقيق رؤية الجامعة ،عاجالا  جراءا إ
ذ خااااالل فتاااارة الخطااااة ياااال زمنااااي بأولويااااات التنفو حياااا  األهميااااة والتااااأثير وأولويااااة التنفيااااذ. ولقااااد وضااااع جااااد

 (.2-4رقاام)الجاادول  فاايكمااا يظهاار  ،(2022-2018ساانوات )علااى ماادى خمااس  يمتااد تنفيااذه ،تيجيةااالسااتر 
م بعاد ذلاك ضامن العمال المؤسساي لادى ر  د  ، ثام ت اوتفعيلهاا المباادراتإلى فترة إطالق وتشير الخانات المظللة 

 الجهة ذات العالقة في الجامعة. 
تقاااع المساااؤولية الرئيساااة فاااي بحيااا   ،ووضاااعت الخطاااة التنفيذياااة لمتابعاااة تنفياااذ الخطاااة االساااتراتيجية  
" برئاسااااة رئاااايس الجامعااااة. وتمثاااال هااااذه اللجنااااة الجهااااة الداعمااااة للخطااااة اللجنااااة العليااااا للجااااودة"ى علاااا هاتنفيااااذ

عمااادة إلااى  االسااتراتيجيةالمنبثقااة عاان الخطااة  المبااادراتوأوكلاات الجامعااة مهمااة متابعااة تنفيااذ االسااتراتيجية. 
فتكااون عمااادة التطااوير آليااة واضااحة ومؤشاارات أداء وأولويااات ومسااؤوليات محااددة.  حساابالتطااوير والجااودة 

م بتنفياااذها جهاااات متعاااددة فاااي التاااي يقاااو  ،المباااادراتالجاناااب التشاااغيلي لتنفياااذ عااان متابعاااة  ةا مساااؤول والجاااودة
مؤشارات وتحادد مادى األداء لكال مباادرة بنااءا علاى طريقاة حسااب ، متابعاةلرقابة والبا . وتقوم العمادةالجامعة
تة شااهور ساا كاالتقااارير دوريااة العمااادة قاادم وت .لااألداءالمسااتهدفة  ومقارنااة ذلااك بالحاادود (1-5)الجاادول  األداء

  .مالتصحيحية حيثما يلز  ها واتخاذ اإلجراءاتمللجنة العليا للجودة لتقيي
، فتقاوم كال جهاة مساؤولة عان التنفياذ حساب الجادول لمبادراتلالمباشر تنفيذ الأما فيما يتعلق بعملية  

ويعاااد مااادير الوحااادة  .أمنااااء الجامعاااةبالبااادء باااذلك بعاااد اعتمااااد الخطاااة االساااتراتيجية مااان مجلاااس ( 2 -4)رقااام 
 ة( ااااااة أو بشريااااول على الموارد )مادياااااااالمسؤولة عن التنفيذ )إن لم يحدد الشخص بعينه( مسؤوالا عن الحص
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إلااى  كاال سااتة شااهور وتقاادم كاال جهااة مسااؤولة عاان التنفيااذ تقريااراا مرحلياااا  .للجامعااة لمهماتااه ماان اإلدارة العليااا

تقريراا بنتائج  وت قّدم عمادة التطوير والجودة. مدى اإلنجاز والمعوقات، إن وجدت عن والجودةعمادة التطوير 
علاى الجهاات  التقريار وياوزع .من كال عاام حزيران شهرفي نهاية  العليا للجودةاللجنة  إلىالمراجعة اإلدارية 

 اا نموذجا (1-5) رقام الشاكلويوضاب  .تصحيب مسارها إن كان هنااك حاجاة لاذلكلتعمل على  المعنية بالتنفيذ
 الرئيسة.للمراجعة اإلدارية الدورية من خالل مؤشرات األداء 
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  االستراتيجيةواألهداف  المعاييرالربط بين  (2-4رقم)الجدول 
 

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

 الغاية االستراتيجية الحوكمة
 األولى:

ضمان حوكمة كفؤة وملبية 
 لمتطلبات الجامعة

 

الهيكااااال التنظيماااااي للجامعاااااة وتطاااااوير  مراجعاااااة -
 .وتفعيلهااألنظمة واللوائب 

 مجلس األمناء     
 مجلس العمداء

وضااااع آليااااة للتقياااايم الاااادوري لخاااادمات الجامعااااة  -
 ومراجعة أدائها.

 عمادة التطوير والجودة     

القياااااااادات األكاديمياااااااة تااااااادريب لتطاااااااوير نظاااااااام  -
 .واإلدارية وتقييمها

 مجلس العمداء     

دعاام التحااول إلااى الخاادمات اإللكترونيااة وأتمتااة  -
 .اإلجراءات

 رئيس الجامعة     
 مركز الحاسوب

تحساااين وساااائل التواصااال اإلداري باااين وحااادات  -
 .الجامعة وتأطيرها

 
    

 رئيس الجامعة
 مدير مركز الحاسوب 

 الموظفينمدير شؤون 
 مجلس العمداء      تأطير التمكين والشفافية والتظلم في الجامعة -

البرامج 
 األكاديمية

 الغاية االستراتيجية
 :الثانية

تي التعليم يتطوير عمل
 والتعلم

بااارامج بكاااالوريوس وماجساااتير تلباااي  اساااتحدا  -
 .حاجات سوق العمل ومتطلبات العصر

 
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية    

 األكاديمية الكليات واألقسام

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية      .استحدا  برامج التعليم التقني -
 الكليات واألقسام األكاديمية

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

 
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية    

 عمادة التعلم عن بعد

بااااااارامج التااااااادريب المياااااااداني والعملاااااااي تطاااااااوير  -
دماجهااا فااي المناااهج والتشاابيك مااع الصااناعة  وا 

 واألعمال.

 
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية    

 الكليات واألقسام األكاديمية

مراجعاااة البااارامج األكاديمياااة والخطاااط الدراساااية  -
 وتطوير وسائل تقييمها.

 
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية     

 األكاديمية واألقسامالكليات 

ترسااي  المهاااارات والقااايم واالنتمااااء فاااي المنااااهج  -
 الدراسية.

 مجلس العمداء     
 األكاديمية الكليات واألقسام

 م )التعل اإللكترونيم استحدا  برامج التعل -

 المدمج والتعليم القائم على التكنولوجيا(
 مجلس العمداء     

 عمادة التعلم عن بعد
أساليب التادريس والتقيايم )تقيايم عمليتاي تطوير  -

 التعليم والتعلم(.
 

 األكاديميةنائب الرئيس للشؤون     
 الكليات واألقسام األكاديمية
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 جهة التنفيذ توزيع السنوات المبادرات الغايات االستراتيجية المعايير
1 2 3 4 5 

البحث العلمي 
واإليفاد 

 واإلبداعات

االستراتيجية الغاية 
 الثالثة:

االرتقاء بالبحث العلمي 
ونتاجاته وتسويقها 

المبادرات وتحفيز 
 إلبداعيةا

وضاااااع إجاااااراءات لتعزياااااز ثقافاااااة البحااااا  العلماااااي  -
 وتحفيز الباحثين المقّلين.

 عمادة البح  العلمي     

إطاااالق عااادد مااان بااارامج الااادعم لتعزياااز البحاااو   -
 التطبيقية والمجتمعية.

 البح  العلميعمادة      

 في األعمال وحاضنة اإلبداع مركز تفعيل -
 الهيئة مشاركة وتعزيز ودعمهما الجامعة
 .فيهما والطلبة التدريسية

 
 رئيس الجامعة    

 مستشار الرئيس للعالقات الدولية

وضااع خطااط لتطااوير تجهياازات البحااو  والمرافااق  -
 البحثية في الجامعة.

 عمادة البح  العلمي     
 األكاديمية الكليات واألقسام

تحديااااااااد آليااااااااة لتعزيااااااااز الشااااااااراكات البحثيااااااااة مااااااااع  -
الجامعااااات العالميااااة والمراكااااز البحثيااااة والجهااااات 

 الصناعية وتفعيلها.

 
 مستشار الرئيس للعالقات الدولية    

 األكاديمية الكليات واألقسام 

  تبني المشاريع الريادية. -
 رئيس الجامعة    

 للعالقات الدوليةمستشار الرئيس 

إنشاااء باارامج دراسااات عليااا متعااددة التخصصااات  -
 واالحتياجات الوطنية والتنمية المجتمعية.

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية      
 األكاديمية الكليات واألقسام

نائب الرئيس للشؤون األكاديمية       تطوير خطة مستدامة لبرامج االبتعا . -
 الكليات واألقسام

المصادر 
المالية 
والمادية 
 والبشرية

الغاية االستراتيجية 
 ة: الرابع

تعزيز كفاية هيئة 
 التدريس والموظفين

 

توظياااااف أعضااااااء هيئاااااة تااااادريس بكفااااااءات عالياااااة  -
 .واستبقاؤهم وتحفيزهم

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية     
 األكاديمية الكليات واألقسام 

 مجلس األمناء      ومزايا منافسة لهيئة التدريس. توفير حزمة أجور -
 رئيس الجامعة

أعضاااااء تقااااديم باااارامج تاااادريب كفااااؤة لتطااااوير أداء  -
 هيئة التدريس وتعزيزه.

 عمادة التطوير والجودة     

تطاااوير نظاااام شاااامل ومحوساااب لتقيااايم أداء هيئاااة  -
 .التدريس

 
    

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية 
 والجودةعمادة التطوير 

 مركز الحاسوبمدير 
 عمادة التطوير والجودة      تدريب كفؤة لتطوير أداء الموظفين.تقديم برامج  -

 مدير شؤون الموظفين

      وضع استراتيجية للموارد البشرية للجامعة. -

 رئيس الجامعة 
نائب الرئيس للشؤون األكاديمية 
مدير شؤون أعضاء الهيئة 

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

الغاية االستراتيجية  
 الخامسة:

توفير بنية أساسية 
محفزة للتعلم وصيانتها 
وضمان االكتفاء المالي 

 واستدامته

  .تطوير البنية األساسية للجامعة ومرافقها -

    

 رئيس الجامعة
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

 المكتب الهندسي
 دائرة الصيانة

ضمان الكفاءة العالية في تشغيل مرافق الجامعة  -
دارة مواردها.  وا 

 
    

 رئيس الجامعة
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

 الدائرة المالية
تعزياااز أعماااال الصااايانة ووضاااع خطاااط للصااايانة  -

 االستباقية.
 رئيس الجامعة     

 دائرة الصيانة
تهيئااااااة الظااااااروف المناساااااابة لااااااذوي االحتياجااااااات  -

 الخاصة.
 

    
 رئيس الجامعة

 عمادة شؤون الطلبة
 المكتب الهندسي

تطاااوير الاااربط الشاااابكي اإللكتروناااي باااين جميااااع  -
والتحادي   وحدات الجامعاة األكاديمياة واإلدارياة

 المستمر لخدمات الحاسب اآللي.

 
    

 رئيس الجامعة
 الرئيس للشؤون األكاديميةنائب 

 مركز الحاسوب
وضع خطة لتطوير مرافق األنشطة الالمنهجية  -

 في الجامعة.
 عمادة شؤون الطلبة     

 المكتب الهندسي
تطوير خطط مالية قصيرة المدى وطويلة المدى  -

 .للمحافظة على استدامة الموارد المالية
 

    
 مجلس اإلدارة
 رئيس الجامعة

 الماليةالدائرة 
 مجلس اإلدارة      .تطوير استثمارات الجامعة ومواردها المالية -

 رئيس الجامعة
الخدمات 
 الطالبية

الغاية االستراتيجية 
 :السادسة

استقطاب الطلبة 
واستبقاؤهم وتحفيزهم 

 واالرتقاء بخدماتهم

تطااااوير آليااااات اسااااتقطاب الطلبااااة خاصااااة ذوي  -
البكااااالوريوس الكفاااااءات المتمياااازة وذلااااك لباااارامج 

 والدراسات العليا.

 
 عمادة    

 القبول والتسجيل

وضااع آليااات لتطااوير خاادمات التوجيااه واإلرشاااد  -
 .وتفعيلها األكاديمي والوظيفي

 
    

 عمادة القبول والتسجيل 
 عمادة شؤون الطلبة

 األكاديمية الكليات واألقسام
وضااااااع آليااااااات لتطااااااوير األنشااااااطة الالمنهجيااااااة  -

 وتعزيز مشاركة الطلبة فيها.ومرافقها 
 عمادة شؤون الطلبة     

وضاااع آلياااات لتعزياااز التناااوع الثقاااافي والخباااارات  -
 العالمية للطلبة.

 
    

مستشار الرئيس للعالقات الدولية 
 عمادة شؤون الطلبة
 الكليات واألقسام

 األكاديميةنائب الرئيس للشؤون       تحسين كفاية الطلبة في اللغة اإلنجليزية. -
 مركز اللغات

وضاااااااع إجاااااااراءات لتنمياااااااة مهاااااااارات التوظيفياااااااة  -
 كمهارات التواصل وغيرها.

مستشار الرئيس للعالقات الدولية      
 األكاديمية الكليات واألقسام

 عمادة شؤون الطلبة      الخدمات الطالبية. لتطوير جودةتطوير نظام  -
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 جهة التنفيذ توزيع السنوات المبادرات الغايات االستراتيجية المعايير
1 2 3 4 5 

خدمة 
المجتمع 
والعالقات 
 الخارجية

الغاية االستراتيجية 
 السابعة:

االنخراط في أنشطة تنمي 
 المجتمع وتغني الجامعة

 

تطاااوير آلياااة لتاااأطير المشااااركة باااين الجامعاااة  -
 .والمجتمع

 
    

 مستشار الرئيس للعالقات الدولية
 الطلبةعمادة شؤون 

 دائرة العالقات العامة
إعااااااداد دراسااااااات متعلقااااااة بتطااااااوير المجتمااااااع  -

 .تحسين بيئة الجامعةالمحلي و 
 عمادة شؤون الطلبة     

 الكليات واألقسام األكاديمية 
تااااأطير دور العالقااااات العامااااة والدوليااااة فااااي  -

 الجامعة.
 مستشار الرئيس للعالقات الدولية     

ماااااااااع الخاااااااااريجين تطاااااااااوير آلياااااااااة التواصااااااااال  -
 .واالستفادة من خبراتهم

 عمادة شؤون الطلبة     
 الكليات واألقسام األكاديمية

 عمادة شؤون الطلبة      تفعيل نادي الخريجين. -
تفعيل أنشاطة مراكاز االستشاارات المجتمعياة  -

 .في وحدات الجامعة ودعمها
 الكليات واألقسام األكاديمية     

الجهااااااااات تطااااااااوير اتفاقيااااااااات الشااااااااراكة مااااااااع  -
ة واألعمااااااال يوالصااااااناعاألكاديميااااااة والمهنيااااااة 

 .وتفعيلها

 
 مستشار الرئيس للعالقات الدولية     

 الكليات واألقسام

  وضع خطط تسويقية للجامعة.  -
    

 مستشار الرئيس
 للعالقات الدولية

 مدير العالقات العامة
إدارة ضمان 

 الجودة

 االستراتيجيةالغاية 
 ة:الثامن

تعزيز القدرة التنافسية 
للجامعة وتحسين صورتها 

الذهنية وضمان جودة 
 عملياتها

صااااورة الجامعااااة فااااي  وضاااع آليااااات لتحسااااين -
 .سوق العمل والمجتمع

 مستشار الرئيس للعالقات الدولية     
 مدير العالقات العامة

تطاااااااااوير نظاااااااااام لتقيااااااااايم وحااااااااادات الجامعاااااااااة  -
 واإلدارية والخدمية وتفعيله.األكاديمية 

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية      
 عمادة التطوير والجودة

تطاااوير نظاااام متكامااال لضااامان إدارة الجاااودة  -
 .في الجامعة

 مدير العالقات العامة     
 عمادة التطوير والجودة

مراجعاااااة مؤشااااارات األداء للجامعاااااة ووساااااائل  -
 تقييمها.

 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية       
 عمادة التطوير والجودة

إعاداد دراساات وباارامج للتوعياة والتادريب فااي  -
مجاااااااالت تقياااااايم الباااااارامج واعتمادهااااااا محلياااااااا 
 وخارجياا من خالل عمادة التطوير والجودة.

 
 نائب الرئيس للشؤون األكاديمية    

 عمادة التطوير والجودة

لشااهادات الجااودة المحليااة وضااع آليااة للتقاادم  -
 والعالمية

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

 
 
 
 
 
 
 

 الحد المستهدف مؤشرات األداء ةاالستراتيجي الغايات المعايير
 الحوكمة

 
 الغاية االستراتيجية 

 األولى:
ضمان حوكمة فّعالة  

ومستجيبة لمتطلبات 
 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. 

 اإلجراءات المؤتمتة إلكترونياا سنوياا. عدد 

 .معدل مشاركة أعضاء هيئة التدريس في مجالس الجامعة ولجانها الدائمة 

 .عدد برامج تدريب القيادات األكاديمية واإلدارية سنوياا 

 قليمية ودولية  .عدد االتفاقيات المبرمة مع جهات أكاديمية محلية وا 

 >85% 
 
 

 متزايد
>90% 
 >6 

 

 >10 

البرامج 
 األكاديمية

 

 الغاية االستراتيجية
 الثانية: 

تطوير عمليتي التعليم  
 والتعلم وتعزيزهما

 

 .عدد البرامج األكاديمية المستحدثة 

 المفّعلة اإللكترونيم عدد برامج التعل. 

 م المستمريعدد برامج التعل. 

 تقييم الطلبة لهيئة التدريس. استبانة معدل 

 التي ينهيها الطالب كل عام دراسي. معدل عدد الساعات المعتمدة 

  ساعة فأكثر في العام الدراسي. 30نسبة الطلبة الذين أنهوا 

 .النسبة المئوية للطلبة الذين حصلوا على قبول في الدراسات العليا 

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

 ي الجامعة الذين اجتازوا امتحان الكفاء الجامعيةعدد خريج. 

 .قليمية ودولية  أعداد الطلبة الحاصلين على جوائز محلية وا 

 )رضا الطلبة عن أساليب التعليم والتعلم والتقييم. )استبانة 

  الجودة محلياا شهادات النسبة المئوية لعدد البرامج الدراسية الحاصلة على
 وعالمياا.

 في الحد لبرنامج البكالوريوس الذين أكملوا الدراسة  الملتحقين نسبة الطلبة
 األدنى من المدة. 

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

  6نسبة الخريجين من برامج البكالوريوس الذين حصلوا على عمل في مدة 
 أشهر.

  الطلبة عن التدريب الميداني. استبانةمعدل رضا 

 سنة لكل 1-2
 كل سنة 3
 كل سنة 8
 >85% 
 ساعة 30
>90% 
 % من الخريجين 3<  
> 80% 
 

 متزايد
 متزايد
 >80% 
 )كل سنة( 10%
 
 % من المقيدين90< 
 
 المقيدين% من 70 <
 
> 70% 

 
 
 

>80% 
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 المستهدفالحد  مؤشرات األداء ةاالستراتيجي الغايات المعايير
البحث 
العلمي 
واإليفاد 

 واإلبداعات
 

الغاية االستراتيجية 
 الثالثة: 

االنخراط في البحث 
العلمي واالرتقاء بنتاجاته 

وتسويقها وتحفيز 
األهداف االستراتيجية 

 اإلبداعية

 .عدد المشاريع البحثية متعددة التخصصات 

  نشروا  البحو .النسبة المئوية ألعضاء هيئة التدريس الناشطين في مجال(
 ما معدله بحثاا في كل سنة(

  معدل األبحا  المنشورة لكل عضو هيئة تدريس في المجالت العلمية
 .المعتمدة

 .عدد األبحا  المدعومة من داخل الجامعة 

 .عدد األبحا  المدعومة من خارم الجامعة 

 .عدد برامج الدراسات العليا المستحدثة 

 لبحو  والكتب المنشورةعدد االستشهادات المرجعية لجميع ا. 

 

 .عدد برامج الدراسات العليا 

  النسبة المئوية لعدد طلبة الدراسات العليا في الجامعة إلى العدد الكلي من
 الطلبة المقيدين.

 .النسبة المئوية لميزانية البحو  مقارنة بميزانية الجامعة 

 .معدل عدد الكتب المؤلفة والمترجمة لكل عضو هيئة تدريس في السنة 

 .عدد االتفاقيات مع جهات األكاديميا والصناعة واألعمال 

  )التعاون بعدد األبحا  المنشورة من الطلبة )طلبة البكالوريوس والماجستير
 مع أعضاء هيئة التدريس.

 .عدد المشاركات في المسابقات البحثية التي تستهدف الطلبة 

 متزايد
 >60% 
 

 /السنة0.6
 
 >15 
< 5 

 متزايد
هيئة لكل عضو  5

 تدريس
 متزايد
 >3% 
 
3% 

0.25% 
 متزايد
 متزايد

 
 متزايد

المصادر 
المالية 
والمادية 
 والبشرية

 

 الغاية االستراتيجية
 الرابعة: 

تعزيز كفاية هيئة  
 التدريس والموظفين

 
 
 

 نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على شهادات من جامعات مرموقة 

  .استبانة(معدل رضا أعضاء هيئة التدريس( 

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

 ن في الجامعة في نهاية كل وية ألعضاء هيئة التدريس المستمريالنسبة المئ
 عام إلى العدد الكلي ألعضاء هيئة التدريس بداية العام نفسه.

 يئة التدريس الحاصلين على ترقيات سنوياا.النسبة المئوية ألعضاء ه 

  .أعداد المبتعثين للدراسات العليا سنوياا 

 .نسبة اإلنفاق على االبتعا  سنوياا 

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

 .عدد برامج التطوير األكاديمي لهيئة التدريس سنوياا 
 )معدل رضا الهيئة اإلدارية والفنية. )استبانة 

  .النسبة المئوية للموظفين المشاركين في الدورات التدريبية 

 >70% 
 >85% 
<90% 
 
 >90% 
 

 متزايد
 >3 
2% 
 >60% 
 
 >5 
 >80% 
 >30% 
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 الحد المستهدف مؤشرات األداء ةاالستراتيجي الغايات المعايير

 

الغاية االستراتيجية 
 :الخامسة

توفير بنية أساسية 
محفزة للتعلم وصيانتها 
وضمان االكتفاء المالي 

 واستدامته
 

  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. 

 .النسبة المئوية للمباني المربوطة بشبكة اإلنترنت في الجامعة سنوياا 

  لتسهيل حركة ذوي االحتياجات معدل اإلنفاق السنوي على المرافق
 الخاصة.

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

 .استثمارات الجامعة 

 >85% 
 

 
 % من الميزانية 2>
 
 >30% 

 متزايد
 

 متزايد
 

 

 >80% 
 

 متزايدة
الخدمات 
 الطالبية

 

 الغاية االستراتيجية
 :السادسة

الطلبة استقطاب 
ؤهم وتحفيزهم واستبقا

 واالرتقاء بخدماتهم

  فأكثر إلى 80النسبة 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

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

  معدل رضا الطلبة عن الخدمات المقدمة لهم من قبل الجامعة بما في ذلك
خدمات: اإلرشاد الطالبي والوظيفي، واألنشطة الطالبية الالمنهجية، 

حتياجات الخاصة وغيرها. وخدمات القبول والتسجيل، وخدمات ذوي اال
 )استبانات(.

 وصناديقها الجامعةلطلبة المستفيدين من منب عدد ا. 

 .عدد الطلبة المشتركين في برامج تبادل الطلبة الدولي 

 .عدد األنشطة الالمنهجية وتنوعها 

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

 .النسبة المئوية للطلبة غير األردنيين إلى العدد الكلي للطلبة 

 رضا الطلبة الوافدين عن الخدمات المقدمة لهم. استبانة 

 % من المقبولين65
 

70 % 
 

90% 
 
> 85% 
 
 
 

 متزايد
 متزايد
 متزايد
 متزايدة

 
40% 
> 85% 
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 الحد المستهدف مؤشرات األداء ةاالستراتيجي الغايات المعايير
خدمة 

المجتمع 
والعالقات 
 الخارجية

 

 الغاية االستراتيجية
 :السابعة

االنخراط في أنشطة تنمي 
الجامعة  المجتمع وتغني
 أكاديميا  

  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.

  الدراسية ذات العالقة بالتفاعل مع المجتمع. الموادعدد 

 عدد األنشطة المنفذة من الكليات لخدمة المجتمع. 

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

  الجامعة.سام/كليات دد أقمقارنة بعالمجتمعي المقدمة  التثقيفنسبة برامج 

 عدد الدراسات المتعلقة بتحسين بيئة الجامعة ومجتمعها المحلي. 

 السنوي على الفعاليات المجتمعية. معدل اإلنفاق 

>20% 
 
>10% 
 
>10  

 متزايدة
 >80 % 
>50% 

 متزايد
 متزايد

إدارة 
ضمان 
 الجودة

 الغاية االستراتيجية
 :ةالثامن

تعزيز القدرة التنافسية 
للجامعة وتحسين 

صورتها الذهنية وضمان 
 جودة 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. 

  تحصل عليها الجامعة خالل العام.عدد الجوائز األكاديمية الخارجية التي 

  >80% 
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التنفيذية المبادراتنموذج المراجعة اإلدارية لمدى إنجاز  1-5الشكل 

 ال

 تحديد الحدود المستهدفة لمؤشرات
 الرئيسة األداء 

المراجعة الدورية لألداء من خالل 
 مؤشرات األداء الرئيسة

هل حققت 
المستويات 
  المستهدفة

 

تحديث المستويات 
 المستهدفة

والمعوقات التي أدت معرفة األسباب 
 لعدم تحقيق المستويات المستهدفة

تطوير التوجهات والخطط لتحسين 
 األداء وتذليل العقبات

   نعةم

   ال
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 الخالصة -6
 

 ،وجااءت هاذه الخطاة .2022 -2018هذه الوثيقاة الخطاة االساتراتيجية لجامعاة فيالدلفياا للفتارة  تناولت 
معااات البياناااات حيااا  ج  ، ودراساااة المقارناااات المرجعياااة للجامعاااةلتشاااخيص الوضاااع الاااراهن  تلبياااةا  ،بشاااكل رئااايس

: ر المعتمادة مان هيئاة االعتمااد وهايات الجامعاة األكاديمياة واإلدارياة حساب المعااييوالمعلومات عن جميع وحد
الخادمات  والبشارية،والمادياة  المالياةالمصاادر  ات،البح  العلمي واإليفاد واإلباداعالبرامج األكاديمية، الحوكمة، 
وأ جريت دراسة للمقارنات المرجعية مع عاددت  .ضمان الجودة، خدمة المجتمع والعالقات الخارجية، إدارة الطالبية

القضاايا االساتراتيجية  خالصوقامت لجان الخطاة االساتراتيجية باساتمن الجامعات الوطنية واإلقليمية والعالمية. 
رة صياغة غاياات الجامعاة وأهادافها االساتراتيجية، والمباادرات التاي سات نفذ خاالل فتا تبناءا عليها تمو لكل معيار 

 ،لواقعياةا األهاداف االساتراتيجيةالغاياات و . وروعي فاي وقيمهارؤية الجامعة ورسالتها  تبعاا لذلكلت دِّ وع  الخطة، 
مكانيات الجامعة . وحتى تكون االستراتيجية نافذة، حددت الجهات المساؤولة عان لها وطموحات اإلدارة العليا ،وا 

موزعاااة علاااى سااانوات الخطاااة الخماااس.  المباااادراتووضاااع جااادول زمناااي يوضاااب أولوياااات تنفياااذ  المباااادراتتنفياااذ 
وعمليااة  ،والحاادود المسااتهدفة لهااذه المؤشاارات ،وكااذلك مؤشاارات ألداء الرئيسااة ،دارة تنفيااذ الخطااةإلوحااددت آليااة 

جااراء تصااحيب المسااار  ،إدارة التنفيااذ والمراجعااة الدوريااة لاازم األماار. وتأماال جامعااة فيالدلفيااا أن تحقااق هااذه  إنوا 
قليميااا  علاى الخارطاة  تضاعهاوأن  ،الخطة رؤيتها ورسالتها وتدفع بها إلى آفاق أعلاى فاي التمياز واألداء محليااا وا 

 .العالمية
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 لجامعة فيالدلفيا تشخيص الوضع الراهن

(SWOT  التحليل الرباعي( 
 

 الحوكمة -1
 مواطن القوة

 .السياسات المتوفرة واإلجراءات لجميع كليات الجامعة ووضوحها وشفافيتها 
 .توافر هيكل تنظيمي مناسب 
 .توافر النماذم والتعليمات واألنظمة 
 .توافر موارد بشرية مؤهلة 
 .النزاهة 
  برامج التطوير والتدريب.توافر بعض 
 . سياسة الباب المفتو 
 .المشاركة واالنخراط في صنع القرار 
 .العدالة وعدم التفرقة 
 .وفاء الموارد البشرية للمؤسسة 
 .توافر ثقافة عمل جيدة 
 .وجود المشاركة الطالبية 
 .مشاركة المجالس في صنع القرار 
 .الترحيب باألفكار اإليجابية 
  والسريع بين اإلدارة العليا وهيئة التدريس والطلبة والموظفين.التواصل الفعال 
 .)الفعالية )الكفاءة( في إدارة أعمال الجامعة )كل شخص يتم استخدامه إلى أبعد حد 

 مواطن الضعف
 االقت( صار للصيانة الوقائيةPreventive( والصيانة التصحيحية )corrective.) 
  )واالفتقار للتفويض والتمكين.االفتقار للمرونة )الميل للمركزية 
 .االفتقار لتطبيق بعض السياسات 
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 .االفتقار للتدريب الفعّال للموظفين 
 .تعميم وضع السياسات واألنظمة وتطبيقها بصرف النظر عن التمايزات 
 .الميل إلى إدارة بدون مخاطر )إدارة محافظة( أو تجنب المخاطر 
 .االفتقار للحوافز 
  ونية الفّعالة.االفتقار لألرشفة االلكتر 
 .االفتقار للتنسيق المشترك بين خدمات الدعم في الجامعة 
 .محدودية الفرص للتوسع المستقبلي 
 .المواءمة بين المهارات والمواقع اإلدارية 
 .االفتقار لإلبداع بسبب الفاعلية والتكلفة 
 ( الميل لإلدارة الجزئيةMicromanagement.) 
 ية واإلدارية من المجالس األعلى دون مناقشتها أحياناا.فرض القرارات على الوحدات األكاديم 
 .)االفتقار لتحديد الجهات المسؤولة عن بعض اإلجراءات )ضعف الربط الشبكي في المسؤوليات 
 ( االفتقار لخطط التعاقب الوظيفيSuccession plan.) 
 .االفتقار لمتابعة تنفيذ المبادرات والقرارات 
  في أمور الجامعة.االفتقار لمشاركات الخريجين 
  االفتقاااااار لوحااااادة متكاملاااااة للماااااوارد البشااااارية )تقاااااوم باالساااااتقطاب واالساااااتبقاء والتااااادريب لهيئاااااة التااااادريس

 والموظفين(.
 الفرص

 .االستفادة من العدد الكبير لخريجي جامعة فيالدلفيا 
 الحاضر. تعيين أعضاء هيئة تدريس متمرسين ومتميزين نظراا لمحدودية الوظائف المتوافرة في الوقت 
 .الرغبة في إحدا  تغيير إيجابي في التعليم العالي 
 .التعلم من الجامعات األردنية األخرى 
 .توافر إمكانيات التعاون الدولي في مجال نقل الحوكمة الجيدة 
 

 التهديدات )المخاطر(
 .التذبذب في تعليمات وزارة التعليم العالي وهيئة اعتماد مؤسسات التعليم العالي 
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 على استقطاب الطلبة، وهيئة التدريس، والموظفين(. المنافسة 
 .)المنافسة على السمعة )معظم الجامعات تسعى إلى التحسين 
 .توظيف الخريجين في سوق العمل 
 .التغير المفاجئ في المراكز اإلدارية الرئيسة 
 استدامة القيادية 
 .إجراءات تعديل التعليمات وتطويرها 

 
 البرامج األكاديمية -2

 مواطن القوة 
 .االلتزام الصارم بأنظمة وتعليمات هيئة االعتماد بشأن البرامج والمناهج واعتمادها 
  تحديد كتب دراسيةTextbook.حديثة 
 .المراجعة المستمرة للخطط الدراسية 
  آليات واضحة لمراجعة الخطط الدراسية.توافر سياسات و 
 ة وفّعالة.تطبيق األجندة األكاديمية حسب آليات وتعليمات واضح 
 .توافر عمادة التعليم عن بعد 
  الجميع بشفافية وعدالة. علىتطبيق األنظمة والتعليمات األكاديمية 
 .شهرة الجامعة وصورتها الذهنية في المجتمع األكاديمي 
  االتصال في كثير من المواد الدراسية. مهاراتتوافر 
 .التقييم الموضوعي لنتاجات التعلم لدى الطلبة 
   نتاجات التعلم.وضو 
  بين البرامج األكاديمية والصناعة واألعمال. الوثيقةالعالقة 
 .صغر حجم الصفوف الدراسية 
 

 مواطن الضعف
 .التدريب العملي والميداني الفعبال 
 .الضعف في مهارات اللغة االنجليزية 
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 اإلرشاد والتوجيه. 
 .ضعف الخلفية العلمية للطلبة في العلوم والرياضيات 
  الكتب الدراسية كأداة للمذاكرة.استخدام 
 .تنوع األساليب في تقييم نتاجات التعلم لدى الطلبة 
 .االفتقار آللية تعزز التفاعل بين الطلبة وهيئة التدريس 
 .جودة األجهزة والتجهيزات في بعض المختبرات وحداثتها 
 .االفتقار لتطبيق آلية تعزز مهارات التواصل والتفكير لدى الطلبة 
  ألنشطة تعزز التفاعل بين الجامعة والجامعات األخرى.االفتقار 
 .كثرة االمتحانات وتداخلها 

 الفرص 
  توافر مجتمع المعرفةKnowledge-based Society . 
 .شغف الطلبة للتعلم 
 .التوسع في برامج الدراسات العليا 
 .التعاون مع الصناعة 
 وسوق العمل والحاجة المجتمعية. التوسع في برامج البكالوريوس بما يتواءم 
 .توافر فرص العمل للمؤهلين بالمعرفة والمهارات من الخريجين 
 .احتالل الخريجين مراكز قيادية 

 التحديات
 الجامعات األخرى. المنافسة مع 
 .استقطاب الطلبة المتميزين 
 .استقطاب هيئة تدريس متميزين 
 .استدامة مصادر االتفاق 

 

 اتإلبداعوااإليفاد البحث العلمي و  -3
 مواطن القوة

 .توافر الثقافة البحثية 
 .توافر الدعم المالي للبحو  من عمادة البح  العلمي والدراسات العليا 
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 .توافر الفرص لحضور المؤتمرات العلمية 
 .توافر المراجع الورقية وااللكترونية 
 .وضو  أنظمة وتعليمات البح  العلمي في الجامعة 

 مواطن الضعف
 العليا محدودة. برامج الدراسات 
 .)االفتقار لطلبة الدراسات العليا )كماا ونوعاا 
 .)االفتقار لالستشارات )عدم وجود قنوات اتصال فاعلة 
 .البيروقراطية في العمليات 
 .عدم توافر منب التفرغ للبح  العلمي 
 .االفتقار لنظام يحّفز الباحثين 
 .االفتقار للمجموعات البحثية وخاصة متعددة التخصصات 
 فتقار لمجاالت التركيز البحثية في الكليات واألقسام األكاديمية بالجامعة.اال 
   ذات الصفة التسويقية )البحو  التطبيقية(.االفتقار للبحو 
 .االفتقار آللية التشارك في التجهيزات البحثية بين الكليات واألقسام المختلفة 
 .جاهزية المختبرات وأمور السالمة واألمان فيها 
 ر للشغف والرغبة في البح  العلمي.االفتقا 
 .مواءمة البح  العلمي مع الحاجة المجتمعية 
 . االفتقار للتعاون الدولي في مجال البحو 
 .بطء عملية تقييم المشاريع البحثية 
 . وجود نسبة كبيرة من هيئة التدريس غير فّعالة في مجال البحو 
 .اهتمام هيئة التدريس بالبحو  كماا وليس نوعاا 
  ثبات هيئة التدريس في الجامعة.عدم 
 .االفتقار لالبتكار مع وجود مركز 

 الفرص
 .توافر الدعم من صندوق دعم البحو  الوطني، ومؤسسة شومان، وبرازموس بلس والمنب األوروبية 
 .توافر الدعم من الجامعة للمشاريع البحثية الصغيرة 
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 .مركز اإلبداع في الجامعة 
 ى المستوى الوطني والدولي.توافر برامج التعاون البحثي عل 
 .توافر بعض الصناعات في األردن وخاصة الصناعات الصيدالنية 
 . تشجيع اإلدارة العليا للجامعة على االنخراط في البحو 
 .توافر الموارد البشرية على المستوى الوطني 

 التهديدات )المخاطر(
 .استدامة الدعم المالي 
 اد مؤسسات التعليم العالي.المنافسة وترتيب الجامعات من هيئة اعتم 
 .استقطاب باحثين متميزين 
 .)الكمية مقابل النوعية )الجودة 
 .النشر في مجالت الفئة الثالثة 
 .عدم اهتمام شريحة كبيرة من هيئة التدريس باالنخراط في البحو  العلمية 
 .كفاية الدعم المالي لحضور المؤتمرات العلمية 

 

 والبشريةالمصادر المالية والمادية  -4
 مواطن القوة

 .توافر مصادر التعلم الورقية وااللكترونية وسهولة الوصول إليها 
 .إسهام وحدات الجامعة في وضع موازناتها في وقت مبكر من السنة وتحديد جميع احتياجاتها 
 .توافر الرقابة المالية والتدقيق الداخلي والخارجي على الميزانية 
  إعداد الميزانية.ترجمة الموازنة بشكل كامل عند 
 .صندوق االدخار 
 .توافر البنية األساسية لتكنولوجيا المعلومات ما يصاحبها من خدمات حاسوبية 

 مواطن الضعف
 استدامة الموارد المالية. 
 .ضيق بعض المختبرات 
 .االفتقار لمالحظة السالمة واألمان في المختبرات 
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 .اكتظاظ بعض الصفوف الدراسية 
  صالحها.صيانة األجهزة  وا 
 .االفتقار لبعض التجهيزات والبرمجيات 
 م والتلف( الخاصة بالتدريس والبح .دجودة األجهزة والتجهيزات )التقا 
 .ضعف التشارك بين الكليات واألقسام في األجهزة والتجهيزات 
 .محدودية المختبرات البحثية 
 .االفتقار لبيئة تعليم إيجابية تفرز األنشطة الالمنهجية للطلبة 
 .االفتقار ألتمتة اإلجراءات الكترونياا 

 الفرص
 .البناء على سمعة الجامعة واحتاللها مراكز متقدمة في ترتيب الجامعات وذلك من مؤسسات عالمية 
 .استثمارات الجامعة 
 .توافر بنية طلبة لتكنولوجيا المعلومات 

 التحديات
 .تذبذب دخل الجامعة بتذبذب عدد الطالب المسجلين 
  الجامعات األخرى في استقطاب هيئة التدريس والباحثين المتميزين.المنافسة مع 
 .استدامة الموارد المالية 
 .تغليب االهتمام بالجودة على االهتمام بالكمية 
 .المنافسة مع الجامعات األخرى في تطوير البنى التحتية وتوفير بيئة تعلم إيجابية 
 .تقادم األجهزة والتجهيزات 

 
 الطالبية الخدمات -5

 مواطن القوة
 الرساااوم الجامعياااة للطلباااة المساااتجدين المتميااازين وللطلباااة فاااي مرحلاااة  اساااتقطاب طلباااة متميااازين)تخفيض

 البكالوريوس بناءا على أدائهم(
 داريين()مع المدرسين واإل المفتو  للطلبة سياسة الباب. 
 .حرية اختيار التخصص ضمن التعليمات الناظمة 
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  الجامعة. ومستوفير وسائل النقل كجزء من الر 
 يريات والصاالت الرياضية.توفير الكافت 
 اّل من حاالت فردية.إظاهرة عدم وجود العنف الجامعي ك 
 بعة الحثيثة من عمادة شؤون الطلبة للطلبة الذين بحاجة لتقويمهم السلوكي أو النفسي.االمت 
 .االهتمام بشؤون الطلبة المغتربين وأمور الجاليات الطالبية 
  الالمنهجية التي يشارك بها الطلبة ودعمها.تشجيع األنشطة 
 .الباب المفتو  لتظلمات الطلبة 
 .الشفافية والعدالة في التعامل مع الطلبة بصرف النظر عن أي اعتبارات 
 تنوع المجتمع الطالبي. 
 

 مواطن الضعف
  ال للطلبة.رشاد فعب إلى تطبيق نظام إاالفتقار 
 ودمجهم في مجتمع الجامعة خاصة الطلبة غير االردنيين.رشاد للطلبة الجدد ورعايتهم تعزيز اإل 
 .توفير خدمات للطلبة ذوي االحتياجات الخاصة 
 .ضبط االشراف على خدمات النقل للطلبة 
   باإلنجليزيةس رِّ د  ضعف مستوى الطلبة في اللغة االنجليزية خاصة في الكليات التي ت. 
 شراف على الخدمات الغذائية ومراقبتها.ضعف اإل 
 نشطة الرياضية والفنية محدودة لمحدودية الموارد.األ 
 نشطة ذات العالقة.االفتقار للحياة االجتماعية واأل 
 .االفتقار آللية االستقطاب للطلبة االردنيين 
 االفتقار لوسائل وآليات تحفيز الطلبة. 

 الفرص
  قليمية والدولية()المحلية واإل مع الجامعات األخرىالعالقات. 
  موس بلس.إيراسنخراط الكليات واالقسام في برامج الطالبي من خالل ابرامج التبادل 
 .توافر الطلبة من جنسيات عربية متعددة 

 التحديات
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 .المنافسة من الجامعات األخرى 
 .استقطاب الطلبة للتخصصات المختلفة 

 

 
 والعالقات الخارجية خدمة المجتمع -6

 مواطن القوة
  العلوم الصحية أو الهندسية أو اإلدارية أو اللغويات.توافر الخدمات في الجامعة سواء في 
 .توجيه جزء من أنشطة عمادة شؤون الطلبة لخدمة المجتمع 
 .وجود مراكز الدراسات المستقبلية ومركز اإلبداع األردني 
 .استعداد الكثير من الطلبة وهيئة التدريس لتقديم الخدمات المجتمعية 
 .جوائز فيالدلفيا 
 بهااا مساااعد الارئيس للعالقااات الدوليااة والتااي يكتبهااا بعاض أعضاااء هيئااة التاادريس فااي المقااالت التااي يكت

 الصحف المحلية.
 .مجلة جامعة فيالدلفيا 

 مواطن الضعف
 .االفتقار الستراتيجية تعزز انخراط المجتمع في الشراكة مع الجامعة في مجال الخدمات المجتمعية 
  التي تقدمها الجامعة للمجتمع.االفتقار للمعلومات الخاصة بمجاالت الخدمة 
 .عدم توافر ذوي الخبرة في مجال خدمة المجتمع 
 .االفتقار للتواصل الفّعال مع المجتمع 
 .عدم وجود تحفيز للطلبة الذين يتطوعون لتقديم خدمات المجتمع 
 .االفتقار لتغطية أنشطة الجامعة إعالمياا من دائرة العالقات العامة بالجامعة 

 الفرص
  الجامعة لتقديم الخدمات المجتمعية كونها جزء من رسالتها.استعداد 
 .وجود كليات الصيدلة والهندسة والتمريض 
 .)توافر عمادة التعليم عن بعد )بإمكانها تقديم المواد التدريسية والنوعية للمجتمع المحلي 
 .دور الخريجين 
 .التعاون مع الجمعيات المجتمعية 



 

41 
 

 .إقامة عالقات مع المدارس 
 تالتحديا

 .العبء التدريسي العالي ألعضاء هيئة التدريس 
 .المنافسة من الجامعات األخرى 
 .عدم وجود جهة مخصصة بالتحديد لتقديم الخدمة المجتمعية 

 

 إدارة ضمان الجودة -7
 مواطن القوة

 عمادة التطوير والجودة. توافر 
 .تشجيع اإلدارة العليا لتحسين جودة مكونات الجامعة وعملياتها وتطويرها 
  محاااول بعااض الكليااات الحصااول علااى اعتماااد ماان جهااات اعتماااد دوليااة مثاالABET  لكليااة الهندسااة 

 لكلية العلوم اإلدارية. AACSBو 
 .توافر الخبرات في مجال الجودة لدى بعض الكليات لحصولها على اعتمادية الهيئة البريطانية للجودة 
 عليم العالي واالستفادة من هذه التجربة.تقدم الجامعة لشهادة الجودة من هيئة اعتماد مؤسسات الت 
 .جراءات الجامعة  توثيق معظم سياسات وا 
 .توافر الجودة العالمية في برامج ومناهج التخصصات في الجامعة 

 مواطن الضعف
 .االفتقار لتعميم ثقافة الجودة على جميع العاملين في الجامعة 
 .االفتقار لضمان الجودة في اإلجراءات اإلدارية 
 جراءاتها.ضعف ال  توثيق في عمليات الجامعة وا 
 .غياب بعض السياسات واإلجراءات التي ما زالت غير متوافرة 
 .االفتقار لفاعلية تنفيذ اإلجراءات والسياسات على مستوى الوحدات األكاديمية واإلدارية 

 الفرص
 .تشجيع اإلدارة العليا لرسم سياسات الجودة وتفعيلها 
  لدخولها في أكثر من برنامج للتقييم الذاتي واالعتماد وشهادات الجودة.توافر الخبرات في الجامعة 
 

 التحديات
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  حصول عدد من الجامعات على شهادات الجودة ساواء علاى مساتوى الجامعاة أو مساتوى التخصصاات
 .ومنافستها لجامعة فيالدلفيا

 .االفتقار لعدد كافت من أعضاء هيئة التدريس لرسم سياسات الجودة وتطبيقها 
 فتقار للميزانية الالزمة إلنفاذ البرامج التنفيذية للخطة بعد وضعها.اال 
 
 

 
 
 


