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مجلس األمناء للعام الجامعي 3102 - 3102
دولة السيد عبد الكريم الكباريتي

رئيسا

األستاذ الدكتور صادق حامد /رئيس الجامعة

عضوا

الدكتور أحمد مفلح الحوراني

عضوا

األستاذ الدكتور سلمان البدور

عضوا

األستاذ الدكتور مروان الموسى

عضوا

األستاذ الدكتور أحمد التميمي

عضوا

األستاذ الدكتور خالد خليفات

عضوا

األستاذ الدكتور جعفر المغربي

عضوا

الدكتور روحي الكيالني

عضوا

المهندس عوني الساكت

عضوا

األستاذ فتحي البطاينة

عضوا

سعادة السيد مجحم الصقور

عضوا

سعادة الدكتور مصطفى ياغي

عضوا

السيد عمر أحمد الحوراني

عضوا

السيدة ريم أحمد الحوراني

عضوا

|1

الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

مجلس الجامعة للعام الجامعي 3102 - 3102
أ.د .صادق حامد /رئيس الجامعة

رئيســـا

أ.د .إنعام خلف /نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

عضوا

أ.د .فؤاد كتانة /عميد الدراسات العليا والبحث العلمي

عضوا

أ.د .عاصم الشيخ /عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية

عضوا

د .عالية صالح /ق.أ .عميد كلية اآلداب

عضوا

د .خالد جبوري /ق.أ .عميد كلية تقنية المعلومات

عضوا

د .باسل حناينة /ق.أ .عميد كلية الهندسة

عضوا

د .عليا محادين /ق.أ .عميد كلية التمريض

عضوا

د .علي عبداهلل /ق.أ .عميد كلية العمارة والتصميم

عضوا

د .مصطفى العطيات /ق.أ .عميد شؤون الطلبة

عضوا

د .نجم الربضي /ق.أ .عميد كلية الحقوق

عضوا

د .غالب عريقات /ق.أ .عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

عضوا

د .مصطفى الصالح /ممثال لكلية العلوم اإلدارية والمالية

عضوا

د .ختام العناني /ممثال لكلية اآلداب

عضوا

د .أيمن أبو الرب /ممثال لكلية تقنية المعلومات

عضوا

د .عادل أسعد /ممثال لكلية الهندسة

عضوا

د .مروج خروفة /ممثال لكلية العمارة والتصميم

عضوا

د .محمد القضاة /ممثال لكلية الحقوق

عضوا

أ.د .سامح التميمي /ممثال لكلية الصيدلة والعلوم الطبية

عضوا

د .خلدون حمدان /ممثال لكلية التمريض

عضوا

المهندس عامر البشير /ممثال عن المجتمع المحلي

عضوا

المحامي اندريه حواري /ممثال عن المجتمع المحلي

عضوا

السيد رفعت المصري /ممثال عن خريجي الجامعة

عضوا

الدكتور عوني شنابلة /مدير دائرة الخدمات الطبية

عضوا

السيد إياد شعبان /مدير دائرة التطوير والجودة

عضوا

السيدة ميساء خريسات /مديرة دائرة التدقيق الداخلي

عضوا

الطالبة شيماء نصار /ممثال عن طلبة الجامعة

عضوا
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الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

مجلس الجامعة للعام الجامعي 3102 - 3102
أ.د .صادق حامد /رئيس الجامعة

رئيسا

أ.د .مأمون الدبعي /نائب الرئيس وعميد كلية العلوم اإلدارية والمالية

عضوا

أ.د .عاصم الشيخ /عميد الدراسات العليا والبحث العلمي

عضوا

أ.د .عباس قطوش /عميد كلية الهندسة

عضوا

د .خالد جبوري /ق.أ .عميد كلية تقنية المعلومات

عضوا

د .علي عبداهلل /ق.أ .عميد كلية العمارة والتصميم

عضوا

د .عليا محادين /ق.أ .عميد كلية التمريض

عضوا

د .غالب عريقات /ق.أ .عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

عضوا

د .بسمة الشريف /ق.أ .عميد كلية اآلداب والعلوم

عضوا

د .نجم الربضي /ق.أ .عميد كلية الحقوق

عضوا

د .مصطفى العطيات /ق.أ .عميد شؤون الطلبة

عضوا

د .إيناس العبادي /ممثال لكلية العلوم اإلدارية والمالية

عضوا

د .مفيد حواشين /ممثال لكلية اآلداب والعلوم

عضوا

د .محمد حسان /ممثال لكلية تقنية المعلومات

عضوا

د .عادل أسعد /ممثال لكلية الهندسة

عضوا

د .منتصر الحياري /ممثال لكلية العمارة والتصميم

عضوا

د .محمد القضاة /ممثال لكلية الحقوق

عضوا

د .حسن معطي /ممثال لكلية الصيدلة والعلوم الطبية

عضوا

د .حنان الزبن /ممثال لكلية التمريض

عضوا

المحامي عبودي العوايشة /ممثال عن المجتمع المحلي

عضوا

المحامي اندريه حواري /ممثال عن المجتمع المحلي

عضوا

المحامي محمود الدباس /ممثال عن خريجي الجامعة

عضوا

السيد إياد شعبان /مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية والجودة

عضوا

السيد أسامة قادوس /مدير الدائرة المالية

عضوا

السيد عدنان نصر /مدير دائرة القبول والتسجيل

عضوا

الطالب عبد اهلل الطباخي /ممثال عن طلبة الجامعة

عضوا
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الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

مجلس العمداء للعام الجامعي 3102 - 3102
أ.د .صادق حامد /رئيس الجامعة

رئيسا

أ.د .إنعام خلف /نائب الرئيس للشؤون األكاديمية

عضوا

أ.د .فؤاد كتانه /عميد الدراسات العليا والبحث العلمي

عضوا

أ.د .عاصم الشيخ /عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية

عضوا

د .خالد جبوري /ق.أ .عميد كلية تقنية المعلومات

عضوا

د .باسل حناينه /ق.أ .عميد كلية الهندسة

عضوا

د .علي عبداهلل /ق.أ .عميد كلية العمارة والتصميم

عضوا

د .عالية صالح /ق.أ .عميد كلية اآلداب

عضوا

د .عليا محادين /ق.أ .عميد كلية التمريض

عضوا

د .غالب عريقات /ق.أ .عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

عضوا

د .نجم الربضي /ق.أ .عميد كلية الحقوق

عضوا

د .مصطفى العطيات /ق.أ .عميد شؤون الطلبة

عضوا
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الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

مجلس العمداء للعام الجامعي 3102 - 3102
أ.د .صادق حامد /رئيس الجامعة

رئيسا

أ.د .مأمون الدبعي /نائب الرئيس و ق.أ.عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية

عضوا

أ.د .عاصم الشيخ /عميد الدراسات العليا والبحث العلمي

عضوا

أ.د .عباس قطوش /عميد كلية الهندسة

عضوا

د .خالد جبوري /ق.أ .عميد كلية تقنية المعلومات

عضوا

د .علي عبداهلل /ق.أ .عميد كلية العمارة والتصميم

عضوا

د .عليا محادين /ق.أ .عميد كلية التمريض

عضوا

د .غالب عريقات /ق.أ .عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية

عضوا

د .بسمة الشريف /ق.أ .عميد كلية اآلداب والعلوم

عضوا

د .مفيد حواشين /ق.أ .عميد شؤون الطلبة

عضوا

د .نجم الربضي /ق.أ .عميد كلية الحقوق

عضوا
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الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

المجالس واللجان الموحدة على مستوى الجامعة
للعام الجامعي 3102 – 3102

المجالـس الموحدة على مستوى الجامعة
المجلس التأديبي ألعضاء الهيئة اإلدارية
المجلس التأديبي ألعضاء الهيئة التدريسية
مجلس تأديب الطلبة
مجلس الدراسات العليا
مجلس البحث العلمي

المجالـس الموحدة على مستوى الكلية
مجلس الكلية
مجلس القسم
المجلس االستشاري
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الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

اللجــان الموحدة على مستوى الجامعة
لجنة التعيين والترقية
لجنة البت في قضايا الطلبة
لجنة الخطط الدراسية
لجنة الحوافز
اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع
لجنة التدقيق الداخلي للنوعية وضمان الجودة
اللجنة العليا للنوعية وضمان الجودة
اللجنة العليا للتخطيط االستراتيجي
لجنة االمتحانات المحوسبة
لجنة المكتبة
اللجنة التوجيهية العليا لشؤون المراكز العلمية واإلدارية
لجنة الموقع والتعلم اإل لكتروني

اللجان الموحدة على مستوى الكلية
لجنة الخطط الدراسية
لجنة البحث العلمي
لجنة الدراسات العليا
لجنة االمتحانات /برئاسة نائب العميد وعضوية رؤساء األقسام األكاديمية
لجنة التدريب الميداني /برئاسة مساعد العميد وعضوية رؤساء األقسام األكاديمية

اللجنة االجتماعية واألنشطة الالمنهجية
لجنة الترقية /برئاسة وعضوية أعضاء هيئة تدريسية برتبة أستاذ-ما أمكن

اللجان الموحدة على مستوى األقسام األكاديمية
لجنة معادلة المواد /برئاسة رئيس القسم األكاديمي المعني

لجنة مشاريع التخرج
لجنة إرشاد الطلبة /برئاسة رئيس القسم األكاديمي المعني أو من يوكله بذلك
لجنة الترقية /وتشكل حسب تخصص المتقدم للترقية ورتبته
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الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

المجالس واللجان الموحدة على مستوى الجامعة
للعام الجامعي 3102 - 3102

المجالس الموحدة على مستوى الجامعة
مجلس الجامعة
مجلس العمداء
المجلس التأديبي ألعضاء الهيئة التدريسية
المجلس التأديبي االستئنافي ألعضاء الهيئة التدريسية
المجلس التأديبي ألعضاء الهيئة اإلدارية
مجلس تأديب الطلبة
مجلس الدراسات العليا
مجلس البحث العلمي

مجلس الكلية

المجالس الموحدة على مستوى الكلية

مجلس القسم

المجلس االستشاري
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الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

اللجان الموحدة على مستوى الجامعة
لجنة التعيين والترقية
لجنة البت في قضايا الطلبة
لجنة الخطط الدراسية
اللجنة التوجيهية العليا للنوعية وضمان الجودة
لجنة التدقيق الداخلي للنوعية وضمان الجودة
اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمع
اللجنة العليا لألمن والسالمة والصحة العامة
لجنة الموقع والتعلم اإللكتروني
لجنة الحوافز

لجنة الخطط الدراسية

لجنة االمتحانات

اللجان الموحدة على مستوى الكلية

(برئاسة نائب العميد وعضوية رؤساء األقسام األكاديمية)

لجنة التدريب الميداني (وتشكل وفقا لتعليمات التدريب الميداني المقرة)

لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي
اللجنة االجتماعية
لجنة المكتبة

لجنة الترقية

اللجان الموحدة على مستوى األقسام األكاديمية

(تشكل حسب تخصص المتقدم للترقية ورتبته)

لجنة مشاريع التخرج
لجنة معادلة المواد

لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي

لجنة إرشاد الطلبة
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(برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء الهيئة التدريسية في القسم)

الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

نبذة عن الجامعة
أنش ئت جامعة عمان األهلية لتكون أول جامعة خاصة في المملكة األردنية الهاشمية بقـرار من

و ازرة التعليم العالي والبحث العلمي في عام .9191

وافتتحت الجامعة أبوابها عام  0991بثالث كليـات هي كلية الحقـوق ،وكـلية اآلداب ،وكلية العـلوم
اإلدارية والمالية ،وفي العام التالي أنشئت كلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية الهندسة.
وعليـ  ،فقـد مـر علـن انشـام جامعـة عمـان األهليــة خمسـة وعشـرون عــاما ،واصـلت فيهــا رفـد الســوق

المحلي والعربي بنخبة من الخـريجين الـيين تبـوأ العديـد مـنهم م اركـز مهمـة فـي الم سسـات المحليـة واإل ليميـة
في القطاعين العام والخاص ،باإلضـافة الن مواصلة عدد منهم دراستهم العليا فـي أر ـن الجامعـات العالميـة،

ومنهم من حصلوا فعال علن درجـات الماجستير والدكتوراه في مجـاتت تخصصـاتهم ،ويعمـل عــدد مـنهم فـي
عمـ ــان األهليـ ــة والجامعـ ــات األردنيـ ــة والعربيـ ــة والع ـ ــالمية .و ـ ــد بل ـ ــخ ع ـ ــدد الخ ـ ـريجين فـ ــي مختل ـ ـ
جامعـ ــة ا
التخصصـات التي تقدمها الجامعة حتن نهاية العام الجامعي  )30613( 3102-3102طالبا وطالبة.
وبعد أن أستحدثت كلية العمـارة والتصـميم عـام  3101لتضـم تخصصـات هندسـة العمـارة ،والتصـميم

الجرافيكي ،والتصميم الداخلي ،أصبحت الجامعة تضم ثماني كليات .وفي العام نفس أيضا تم تعديل مسمن
كليــة اآلداب والفنــون ليصــب كليــة اآلداب ،والــيأ أصــب فيمــا بعــد كليــة اآلداب والعلــوم ،لتضــم تخصصــات

اللغة اإلنجليزية وآدابها ،واللغة اإلنجليزية والترجمة ،وعلم النفس والتربية الخاصة.

وف ــي الع ــام  3102ارتف ــد ع ــدد التخصص ــات ف ــي الجامع ــة ليص ــب تس ــعة وعش ــرين تخصص ــا عل ــن
مستوى البكـالوريوس ،ويلـ بعـد اسـتحداث تخصصـات الهندسـة الكهربائيـة ،والتصـميم السـينمائي والتلفزيـوني

والمســرحي ،واألعم ــال والتج ــارة اإللكتروني ــة ،والش ــبكات وأم ــن المعلوم ــات ،باإلض ــافة ال ــن س ــتة بــرام عل ــن

مستوى الماجستير.

وتسعن كليات الجامعة دائما الن اسـتحداث وتـوفير تخصصـات وبـرام أكــاديمية موجهـة نحــو تلبيـة

احتياجــات ســوق العمــل المحلــي واإل ليمــي ،وتقلــيص الفجــوة بــين المهــارات التــي يتطلبهــا س ــوق العمــل مــن

الخريجين في التخصصات المتنوعة التي تقدمها الجامعة ،والتــدريب والتعــليم الـيأ يتلقـاه الطالـب خـالل فتـرة
د ارســت األكاديميــة ،ممــا ينــت عنـ ت هيــل خريجــي الجامعــة لاللتحــاق بالوظــائ

واألعمــال دون الحاجــة الــن

اعــادة الت هيــل والتــدريب الطويــل ،وهــيا يــوفار أفضــلية لخريجــي جامعــة عمــان األهليــة ،ويتــي المجــال أمــامهم
للتنافس علن فرص العمل المتاحة.
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و ــد حرصــت الجامعــة ومنــي انشــائها علــن اســتقطاب نخبــة مميـزة مــن أعضــام الهيئــة التدريســية ممــن

تتوافر لديهم مهارات التعليم الجامعي ،ومن الم هلين ت هيال علميا يتواكب مد طموحات ادارة الجامعة بهد

تحقيـق الر يـة التـي وضـعتها وتسـعن اليهـا ،ولـيا كـان الكـادر األكـاديمي مـن أهـم عنــاصر العمليـة التعليميــة،

وتضم الجامعة مــا يقـارب ( )275عضـو هيئـة تـدريس متفـر ين حاليـا ،الـن جــانب العديـد مـن أعضـام الهيئـة

التدريسية اليين يعملون جزئيا ويستقطَبون من الجامعات األردنيـة المرمو ـة وكفــامات سـوق العمـل س ـوام مـن
القط ــاا الخــاص أو القط ــاا الحكــومي ،ومعظمهــم خريجــو جامعــات عالميــة مرمو ــة ومعروفــة علــن الصــعيد
األك ــاديمي ،وله ــم مس ــاهمات ف ــي مج ــاتت األبحـ ــاث والد ارسـ ــات واتستشـ ــارات والمش ــاركات ف ــي المـ ـ تمرات
المحلية واإل ليمية والعالمية ،وتتوافق نسب أعضـام الهيئـة التدريسـية مـن حملــة درجتـي المــاجستير والـدكتوراه

مــد مع ــايير اتعتمــاد العــام والخــاص لــو ازرة التعلــيم العــالي والبح ــث العلمــي فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية،

وتبلخ نسبة األردنيين حاليا من مجمل أعضام الهيئة التدريسية (.)%70.3

و ـد طرحــت جامعــة عمــان األهليــة وألول مـرة عـام  3111برنــام الد ارســات العليــا فــي الحقــوق ،و ــد
وس اجل ب نخبة من خريجي الحقوق ،و د وفرت الجامعة لهم برنامجـا
حظي التخصص باعتماد عام وخاص َ
ممي از وأعضام هيئة تدريس مميزين وم هلين.
وفــي عــام  3119اســتحدثت الجامعــة برن ـام ماجســتير علــم الــنفس اإلكلينيكــي ،وماجســتير العلــوم

الصــيدتنية ،كمــا اســتحدثت فــي عــام  3101برن ـام ماجســتير اللغــة اإلنجليزيــة وآدابهــا ،وماجســتير هندســة
اتتصاتت ،وماجستير ادارة األعمال ) ،(MBAوماجستير ادارة األعمال المش ـتر م ـد جامعة هيريـوت واط

البريطانية (. (Heriot-Watt University-Edinburgh Business School

وتلبية لمتطلبات العمل فـي بيئـة الجامعـة مـن النـواحي اإلداريـة والماليـة والفنيـة ،وفـ اـرت الجامعـة كـاد ار

اداريــا م ـ هال فــي مختل ـ

اإلدارات واأل ســام ،يســعن جمــيعهم لتقــديم أفضــل الخــدمات لمجتمــد الجامعــة مــن

طلبة وأوليام أمور وهيئة تدريسية و يرهم من أصحاب العال ة.
ولم يقتصر دور الجامعة علن الجانـب األكـاديمي فحسـب ،بـل امت اـد دورهـا لخدمـة المجتمـد المحلـي،
تم عقـد ندوات ودورات عديدة شار فيها أفراد من المجتمد المحلي ،فضال عن تقديم العديد من الخـدمات
اي ا
والدع ــم للمن ــاطق المحيطــة بالجامعــة ،ولغايــات تعزيــز الــوتم واتنتمــام فــي نفــوس الطلبــة ،وتشــجيعهم علــن
العمــل التطــوعي ،تــم اعتمــاد عــدد مــن الســاعات المخصصــة لخدمــة المجمتــد لتكــون مــن ضــمن متطلبــات

التخرج.
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فإن ادارة الجامعـة تقـوم بوضـد الخطـط اتسـتراتيجية التـي تضـمن
وعلن صعيد التخطيط المستقبلي ،ا
اتستمرار في النه اليأ وضعت  ،واليأ يتمثل فـي تقـديم أفضـل البـرام والتخصصـات المبنيـة علـن أحـدث

مـا توصــلت اليـ مجــاتت المعرفــة ،والتــي تتوافــق مــد حاجـات ســوق العمــل ،س ـوام أكانــت مــن ناحيــة الخطــط
الدراسية والكادر األكاديمي الم هل ،أم من ناحية التجهيزات العلمية والمصادر التعليمية المالئمة.
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مقدمة الخطة االستراتيجية للجامعة لألعوام ((3102 -3102
أع ـ ـ ادت الخطـ ــة اتسـ ــتراتيجية الثانيـ ــة لجامعـ ــة عمـ ــان األهليـ ــة لـ ــتعكس وا ـ ــد الجامعـ ــة وطموحاتهـ ــا
المس ــتقبلية ض ــمن مجموع ــة أنش ــطتها لألعـ ـوام الخمسـ ـة المقبلـ ـة لغاي ــة ع ــام  ،3102ويلـ ـ ف ــي ض ــوم
التطــورات التــي تشــهدها مســيرة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،لتواكــب
ب ــوعي وانفت ــاد المس ــتجدات العلمي ــة والتكنولوجي ــة ،وتلب ــي احتياج ــات س ــوق العم ــل المحل ــي والعربـــي

المدربة.
واإل ليمي من الكفامات الم هلة و ا

ولعل من بين أهم الدروس المستخلصة من مسيرة الخمسة والعشـرين عامـا التـي انقضـت مـن عمـر

جامعتنــا المديــد منــي ت سيســها عــام  ،0991أن "التخطــيط اتســتراتيجي" ضــرورة علميــة وعمليــة ،ويعـ اـد
التميــز فــي
ـبية التــي تم اكــن الجامعــة مــن اتســتمرار والمنافســة و ا
المي ـزات النسـ ا
الوســيلة المثلــن فــي انتقــام ا
التكي
خضم بيئة أكاديمية دائمة التطور و ا

مد المستجدات المحلية واإل ليمية والعالمية.

يمثل منه "التخطيط اتستراتيجي" في الجامعة ركنا من أركان الثقافة السائدة فيها ،و يمة عليا في

سـ ـلام الق ــيم الجوهري ــة الت ــي يتش ــاركها أعض ــام الهيئت ــين األكاديمي ــة واإلداري ــة ،ويح ــرص الجمي ــد عل ــن
توظيفها في صيا ة الخطة اتستراتيجية للجامعة وتنفييها وتقييمها.

وتعكس مفردات الخطة اتستراتيجية للجامعة التزاما أكيدا بالمفردات الخاصة بقطـاا التعلـيم العـالي

والبحث العلمي في المملكة األردنيـة الهاشـمية ،كمـا أنهـا تنسـجم مـد محـاور الخطـة اتسـتراتيجية علـن
مستوى القطـاا .و ـد حرصـت الجامعـة علـن تحقيـق العديـد مـن األهـدا

اتسـتراتيجية التـي وردت فـي

خطتهــا اتســتراتيجية األولــن وتعمــل جاهــدة علــن اســتكمال تحقيــق تل ـ األهــدا  ،والبنــام علــن مــا تــم
انجازه من خالل الخطة اتستراتيجية الحالية لألعوام (.)3102-3102
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منطلقات الخطة االستراتيجية للجامعة لألعوام ((3102-3102
ان مهمة انجاز صيا ة خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات مقبلة في خضم متغيـرات بيئيـة محليـة

ودولية متشابكة ويات تعقيد عال ،سيحتاج الن تحديد مسبق لألسـس التـي سـتنطلق منهـا الخطـة ،فهـي
بمثابة اإلحداثيات والدوال المساعدة في تلمـس اتتجـاه الصـحي صـوب الغايـات المر وبـة ،وفـي ضـوء

ذلــك فقــد اســتندت الجامعــة إلــى مجموعــة مــن المنطلقــات فــي إعــداد خطتهــا االســتراتيجية كــان مــن

أهمها:


العولمة
ان للعولمة ت ثيرات متزايدة ومتسارعة ،لها انعكاساتها الهائلة علن حياة األمم والشعوب .ولعـل تلـ
الت ثيرات طالت بعمق "التعليم العالي" حيث تتجسد أبـرز آثـار العولمـة فـي :اطاـراد تكامـل ات تصـاد

العالمي ،وتحديث المعلومات وتكنولوجيا اتتصاتت ،ونشوم شبكة للمعرفة العالمية ،والتغلغل ير
المسبوق للغة اإلنجليزية ،وآثار و وى أخرى تتخطن درات تحكم الم سسات األكاديمية( .)1ان هيه
الحقيقــة ستضــد الجامعــات فــي الــدول الناميــة بشــكل خــاص أمــام تحــديات جســام ،وســيتو

بقا هــا

علــن مقــدار اســتيعاب خططهــا اتســتراتيجية للصــورة األكبــر عالميــا بمــا يضــمن التركيــز علــن البعــد
الخارجي ــة عب ــر توس ــيد اتتفا ي ــات ،وتعمي ــق المش ــاريد المش ــتركة م ــد
ال ــدولي للعملي ــات األكاديمي ــة
ا
ـإن الفجـوة المعرفيـة ستتسـد بمـا
الجامعات والمراكز وبيوت الخبرة العالمية المرمو ـة .وبعكـس يلـ ف ا
يجعل الجامعات التقليدية المنغلقة علن ياتها معرضة لالضمحالل وخطر التالشي.



التنمية المستدامة
فإن استمرار نجاد المساعي لتحقيق التنمية المستدامة في األردن ،يستلزم
علن المستوى الوطني ،ا
أن تتضمن استراتيجية الجامعة ما ي كد مساهمتها ثالثية األبعاد :حيث يتعلق البعد األول بالتعليم

والتعلام ،ويتعلق البعد الثاني بالبحث العلمي مد التركيز علن األبحاث يات الصفة التطبيقية،

ويتعلق البعد الثالث بخدمة المجتمد وحسن استخدام الموارد الطبيعية وحماية البيئة .وبيل سيكون
علن استراتيجية الجامعة أن تضد الوسائل الكفيلة لتسهيل مهمة تقديم الجامعة لحزمة خدمات

يات صفة تنافسية عالية التنوا والجودة تتميز باتستبا ية في مقابلة اتحتياجات المجتمعية والبيئية
يات الطبيعة المتغيرة والمتطورة.

(1) Philip G. Altbach, Liz Reisberg, Laura E. Rumbley: "Trends in Global higher Education" a Report
prepared for the UNISCO 2009 world conference on Higher Education, published in 2009 by
UNISCO. Paris France.
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الشراكات االستراتيجية
ان صيا ة استراتيجية شاملة ومتكاملة للجامعة يستلزم أن ننطلق من ضمان تمتد الشركام

وأصحاب العال ة والمصال بحق المشاركة في وضد ر يتها ورسالتها و اياتها ،باإلضافة الن
اختيار الم شرات الرئيسة لألدام األكاديمي واإلدارأ المتو د ،مما سيعزز المساعي لتحسين

الوضد التنافسي للجامعة لتحجز مو عها بين مجموعة (جامعات القمة) علن المستويين المحلي
واإل ليمي ،ومن ش ن يل أن يمن فرصة أكبر للمحافظة علن التفوق واترتقام المكتسبين لغاية

اآلن.


اإلمكانات المادية المتاحة
باعتبار أن الخطة اتستراتيجية هي جزم من عملية التخطيط اتستراتيجي للجامعة علن

فإنها لن تكتمل ات ايا تم دعمها بموازنة تقديرية .ولكي ت دأ تل الموازنة وظيفتها
المستوى العام ،ا
التميز المستهد ،
فإن الضرورة تحتام تحديد األولويات اتستراتيجية للجامعة ونطاق ر عة ا
بكفامة ا
وهي مسائل د يختل
الظرو

ترتيبها من حيث األهمية النسبية بين مرحلة زمنية وأخرى ،باختال

والمعطيات المستجدة في البيئتين التنافسية والداخلية للجامعة .اي بموجب تل األولويات

ستتحدد طبيعة توزيد المخصصات المالية لكل باب وفصل وبند من تل الموازنة.


تعزيز دور األقسام األكاديمية
ان زيادة فرص نجاد استراتيجية الجامعة سيعتمد كثي ار علن مستوى سعيها إلبراز وتعميق دور

ومساهمة القسم األكاديمي باعتباره الحلقة األولن صعودا في حلقات الحاكمية الجامعية ،وبما ي كد
احترام خصائص المميزة .ويل

يستدعي األخي بمبدأ اعتبار كل سم أكاديمي بوصف وحدة

أعمال استراتيجية ائمة بياتها ،لها أن تضد خطتها التي تالئم ظرو

منافسة نظ ارئها في

الجامعات األخرى بما يخدم اتستراتيجية العامة للجامعة ،وبما يتوافق مد ر ية الجامعة و يمها
الجوهرية المشتركة .فاأل سام األكاديمية ،كما المراكز العلمية المختصة بتقديم خدمة المجتمد،
تمثل اطاللة الجامعة علن بيئتها التنافسية وهي المساهم األكبر في رسم الصورة اليهنية التي
تتكون لدى المتعاملين من خارج الجامعة.


المقارنات المرجعية
المرجعية مد الجامعات المحلية واإل ليمية والدولية األكثر تقدما
ان استخدام أسلوب المقارنات
ا
وتحفي از ،سو يضفي موضوعية أكبر للتحليل الرباعي لنقاط القوة ونقاط الضع والفرص

تلمس
المتاحة والتحديات ( ،)SWOTكما من ش ن اتاحة اتنفتاد الواعي علن اآلخرين في ا
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اتجاهات التطوير .وفي الو ت يات سيزيد من فاعلية استخدام التحليل المستقبلي في تحديد ر ية

الجامعة ،ورسالتها ،وأهدافها اتستراتيجية.


االلتزام بالقوانين واألنظمة ومعايير االعتماد
ان صــيا ة اســتراتيجية للجامعــة يـراد منهــا أن تكــون ابلــة للتنفيــي الـواعي مــن العــاملين بمختلـ
اميــة األكبــر للقواعــد الضــابطة للعمــل األكــاديمي
الوحــدات التنظيميــة ،يســتلزم اظهــار الصــورة البانور ا
انطال ا من اعتبار اتعتمـاد األكـاديمي اعـدة تلتـزام الجامعـة بـالقوانين واألنظمـة ،واعتبـار الجـودة

اعــدة تض ــبط التقــدم ال ــن األم ــام ،ونظامــا للتحق ــق م ــن ت ـوافر مع ــايير النج ــاد بإضــافة القيم ــة ف ــي

عمليـات الجامعــة وفـي حمايــة المصـلحة المجتمعيــة العامـة ،وبمــا يحـول دون الت ارجــد النــوعي ألدام
م سس ــات التعل ــيم الع ــالي .كم ــا أن التخط ــيط اتس ــتراتيجي ي َع ـ اـد اع ــدة تحف ــظ خصوص ــية الجامع ــة
بوصــفها م سســة تنافســية ،وتقــوأ ــدرتها علــن اختيــار الســبيل األمثــل تســتثمار الفــرص والتميــز
واإلبداا في المنافسة مد اآلخرين.



الحاكمية المؤسسية
ان فــرص نجــاد أأ جهــد تخطيطــي بعيــد المــدى تبقــن مرهونــة بمقــدار تحلــي المكونــات الثالثــة
األساسـية للجسـم األكـاديمي المتمثلـة فـي الخطـة اتسـتراتيجية والثقافـة السـائدة فـي الجامعـة وهيكلهـا

التنظيمـ ــي "بالمرونـ ــة" ،فـ ــيل وحـ ــده ـ ــادر علـ ــن تمكـ ــين حاكميـ ــة الجامعـ ــة مـ ــن اج ـ ـرام التعـ ــديالت
والتص ــحيحات الالزم ــة اس ــتجابة لطبيع ــة التغيي ــة الراجع ــة ع ــن تنفي ــي اتس ــتراتيجية ،وللمس ــتجدات

والمفاجـ ـآت أو األزم ــات المحتم ــل ح ــدوثها ف ــي ظ ــرو
واإل ليمي.
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الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

البيئ ــة المحيط ــة عل ــن المس ــتويين المحل ــي

شركاء الجامعة والمتعاملون من أصحاب العالقة والمصالح


وزارة التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي وهيئــة اعتمــاد مؤسســات التعلــيم العــالي ،يمــثالن اإلطــار
التشـ ـريعي والتنفي ــيأ الم ــنظم والض ــابط لحرك ــة نظ ــام التعل ــيم الع ــالي والبح ــث العلم ــي ف ــي المملك ــة
األردنيــة الهاشــمية ،والمحـ اـدد لاللت ازمــات وحقــوق عمــوم الناشــطين فــي هــيا القطــاا مــن م سســات
تعليمية سوام أكانت حكومية أم خاصة.



العمالء:
 -الطلبة وأوليام أمورهم.

 األفراد وشركات األعمال الخاصة والم سسات الحكومية. م سســات المجتمــد المــدني والمعنيــين بالتنميــة المحليــة سـوام فــي محافظــة البلقــام علــن وج ـالخصوص (مو د الجامعة) أو با ي محافظات المملكة.

 با ي الجهات المعنية ب دام الجامعة لمس وليتها اتجتماعية.

الحاكمية:
 المال . -مجلس األمنام.

 مجلس الجامعة. -مجلس العمدام.

 -مجالس الكليات.

 مجالس األ سام األكاديمية. -مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي.

 مديرو الوحدات اإلدارية في هيكل الجامعة التنظيمي.

العاملون في الجامعة:
 الهيئة التدريسية. -الهيئة اإلدارية.



الموردون :مزودو الجامعة بمواردها المختلفة (البشرية ،المعلوماتية ،المادية) من مستلزمات أدام
الجامعة لعملياتها وأنشطتها كافة.
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الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102



الهيئــات الدبلوماســية والملحقيــات الثقافيــة المش ـرفة والممثلــة للطلبــة الوافــدين (العــرب واألجانــب)
الملتحقين بالدراسة في الجامعة.



الجامعــات والهيئــات والمراكــز المتخصصــة (اإلقليميــة والدوليــة) التــي تربطهــا بالجامعــة اتفا يــات
تتعلق بتنفيي مشاريد مشتركة وتتبادل معها مختل
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المنافد.

وسائل اإلعالم الجماهيري وبا ي الوسائط اتجتماعية.

الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

منهجية إعداد الخطة االستراتيجية للجامعة
تض ـ ـ ـ ـ ــمنت منهجي ـ ـ ـ ـ ـ ـة اع ـ ـ ـ ـ ــداد الخط ـ ـ ـ ـ ــة اتس ـ ـ ـ ـ ـ ـتراتيجية الثاني ـ ـ ـ ـ ــة لجامع ـ ـ ـ ـ ــة عم ـ ـ ـ ـ ــان األهليــ ـ ـ ـ ــة
لألع ـ ـ ـوام  2199-2192اتباا الخطوات اآلتية:


الخطـــــــوة األولـــــــى :اع ـ ـ ــداد تقريـ ـ ــر األدام ع ـ ـ ــن الخط ـ ـ ــة اتس ـ ـ ــتراتيجية الس ـ ـ ــابقة للس ـ ـ ــنوات
 2192-2115م ـ ــن حي ـ ــث مس ـ ــتوى فاعلي ـ ــة التنفي ـ ــي والجه ـ ــات المسـ ـ ـ ولة عنـ ـ ـ  ،ومس ـ ــببات

الحيود عن األهدا


المخططة ،و د تم اعتماد تقرير األدام من مجلس العمدام.

الخطـــوة الثانيـــة :عق ــد سلس ــلة م ــن ورش العم ــل ألعض ــام لج ــان الخط ــط اتس ــتراتيجية م ــن
أعض ــام الهيئت ــين التدريس ــية واإلداري ــة ف ــي مختلـ ـ

الكلي ــات والعم ــادات والوح ــدات اإلداري ــة

لضــمان مش ــاركة جميــد المعني ــين فــي عملي ــة تجميــد المعلوم ــات والبيانــات الالزم ــة لتحلي ــل

الوض ـ ــد التنافس ـ ــي الـ ـ ـراهن للجامع ـ ــة ف ـ ــي البيئ ـ ــة الداخلي ـ ــة والخارجي ـ ــة وتحدي ـ ــد األولوي ـ ــات
اتستراتيجية للجامعة بنام علن حصـيلة التحليـل الربـاعي ( )SWOTونتـائ د ارسـات التقيـيم
وتقارير تقييم األدام.



الخطوة الثالثة :اتطالا علن عدد من التجارب المحلية واإل ليمية والعالمية للجامعات
المرمو ة لصيا ة المقارنات المرجعية ،ودراسة األدلة المتاحة حول م شرات األدام الرئيسة
المطبقة في العمل األكاديمي ،والمصا ة لتغطي متطلبات اتعتماد األكاديمي والجودة.



الخطوة الرابعة :انجاز مسودة وثيقة الخطة اتستراتيجية للجامعة لألعوام 3102-3102
ورفعها الن رئيس الجامعة لعرضها علن المجالس يات العال ة ،والسير في اجرامات

اعتمادها حسب األصول.

| 19

الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

الرؤية والرسالة والغايات والقيم الجوهرية
رؤيتنا

2

" أن تكون جامعة عمان األهلية من ضمن أفضل الجامعات على مستوى األردن
والوطن العربي ".

رسالتنا
" التميز في تقديم خدمات تعليم وتعلم وبحث علمي بمعايير عالمية عالية الجودة ،بما
عمان األهلية – ك ول جامعة خاصة في األردن والوطن العربي
يعزز مكانة جامعة ا
– وكخيار مفضل للطلبة والباحثين ،عن طريق توفير بيئة أكاديمية داعمة لإلبداا،

والمساهمة في اعداد كوادر بشرية م هلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة تلبي
حاجات المجتمد ومتطلبات التنمية المستدامة ".

الغايات


رفد كفامة األدام الم سسي للجامعة.



التميز في البرام األكاديمية وتطبيق معايير اتعتماد وضمان الجودة.



اترتقام بمستوى البحث العلمي وتعزيز البحث العلمي النظرأ والتطبيقي وربط باحتياجات

المجتمد.


تعزيز وتهيئة بيئة جامعية محفزة لإلبداا والتميز محورها الطالب.



شراكة فاعلة ومستمرة لخدمة المجتمد.



تطوير أدام الموارد البشرية بما يعزز الجودة والتميز في انجاز المهـام الموكلـة الـيهم فـي بيئـة

جامعية جايبة وضامنة لألمان الوظيفي وراعية لإلبداا والمبدعين.

 2سيتم استخدام مؤشري نتائج الجامعة في امتحانات الكفاءة  -على المستوى الوطني ،وتصنيف مؤسسة ويب
ماتريكس العالمي للجامعات  ،Ranking Web of Universitiesوذلك قياس مدى تحقيق الرؤية.
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الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

القيم الجوهرية
 النزاهة  :الصدق والثقة المتبادلة بين الجامعة وجميد الجهات يات العال ة.
 الشفافية :اتنفتاد والوضود والموضوعية في مناحي العمل كافة.
 االنتماء والمواطنة :تعميق اتنتمام للوطن لدى أعضام الهيئتين التدريسية واإلدارية والطلبة.
 التنوع :بول الطلبة ،وتعيين الهيئة التدريسية والموظفين والتعامل مد جميد األط ار

دون تفر ة

علن أأ أساس.
 المسؤولية االجتماعية :التفاعل مد المجتمد بتقديم خدمات متميزة.
 التعاون :تشجيد العمل الجماعي التشاركي الفاعل في البيئة الجامعية.
 العدالة :تحقيق العدالة في التعامل مد ش ون الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية والطلبة.
 المساءلة :بول وتحمل مس ولية األفعال والق اررات والسياسات المتعلقة بإدارة الجامعة والحوكمة
وتطبيقها ضمن الصالحيات المناطة بكل شخص من العاملين في الجامعة كل ضمن مو ع .
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الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 - 3102

الغايات واألهداف االستراتيجية للخطة طبقا لمحاورها الستة
المحور األول" :الحاكمية واإلدارة الجامعية"
 الغاية :رفد كفامة األدام الم سسي للجامعة.
 األهداف االستراتيجية:
-

تعزيز دور التخطيط اتستراتيجي في العمليات واألنشطة األكاديمية واإلدارية للجامعة

-

تحسين كفامة أدام نظم المعلومات و واعد البيانات في الجامعة.

-

تطوير الهيكل التنظيمي وتحديث لضمان التوزيد العادل لألعبام والتفويض وتمكين

-

تعزيز نشر ثقافة الجامعة و يمها الجوهرية في المساملة والشفافية والتعاون واتنتمام

كافة.

اإلدارات الجامعية من تحقيق األهدا

اتستراتيجية للجامعة.

والمواطنة والتنوا والمس ولية اتجتماعية والعدالة ،وضمان ضبطها للسلوكيات

واألخال يات المهنية عبر التزام القيادات األكاديمية وأعضام الهيئتين التدريسية
واإلدارية والطلبة بها.

-

مواصلة تطوير األدام اإلدارأ في الجامعة.

-

تعزيز درة الجامعة علن استقطاب الطلبة المتميزين ،واترتقام بفاعلية تسويق
برامجها األكاديمية والتعليمية داخل األردن وخارج .

المحور الثاني " :التعليم الجامعي"
 الغاية :التميز في البرام األكاديمية وتطبيق معايير اتعتماد وضمان الجودة.
 األهداف االستراتيجية:

-

تطـ ــوير الب ـ ـرام األكاديميـ ــة والخطـ ــط الد ارسـ ــية واسـ ــتحداث التخصصـ ــات األكاديميـ ــة
الجديـ ــدة لمواكبـ ــة التطـ ــورات الحديثـ ــة ،بمـ ــا يتناسـ ــب مـ ــد احتياجـ ــات المجتمـ ــد الحاليـ ــة

والمستقبلية.

-

تعزيـ ــز أسـ ــس اتعتمـ ــاد ومعـ ــايير النوعيـ ــة وضـ ــمان الجـ ــودة فـ ــي الب ـ ـرام األكاديمي ـ ـة

-

تحديث وسائل ومصادر التعليم والتعلم بما يتناسب والمستجدات التكنولوجية الحديثة.

-
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للجامعة كافة.

اترتقام بمستوى خدمات المكتبة لتعزيز امكانيات البحث والدراسة في الجامعة.

الخطة االستراتيجية لجامعة عمان األهلية (.)3102 -3102

المحور الثالث" :البحث العلمي والدراسات العليا"
 الغايــة :اترتقــام بمســتوى البحــث العلمــي وتعزيــز البحــث النظــرأ والتطبيقــي وربطـ باحتياجــات
المجتمد.

 األهداف االستراتيجية:
-

اترتقام المستمر بمستوى البحث العلمي.

-

تشجيد مهارات و درات أعضام الهيئة التدريسية وتطويرهـا لتعميـق توجهـاتهم فـي البحـث

-

-

اترتقام بالدراسات العليا واستحداث البرام الجديدة.
العلمي.

تعزيز دور البحث العلمي في تحقيق الشراكة الفاعلة مد طاعات المجتمد المحلية.

المحور الرابع" :الطالب والبيئة الجامعية"
 الغاية :تعزيز وتهيئة بيئة جامعية محفزة لإلبداا والتميز محورها الطالب.
 األهداف االستراتيجية:
-

تعزي ــز ترس ــي الق ــيم الديمقراطي ــة وثقاف ــة التس ــام والتعددي ــة ونب ــي العنـ ـ

-

تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة.

-

مواصلة تعزيز وتهيئة الطلبة للتفاعل مد المجتمد المحلي وم سسات المختلفة.

-

| 23

األكاديمي من طلبة وهيئة تدريس واداريين ،ممارسة وتطبيقا.

ل ــدى الفري ــق

مواصلة تنمية مهارات الطلبة و دراتهم وصقل شخصياتهم واحتضان مواهبهم ورعايتها.
مواصــلة تطــوير دور الجامعــة فــي احتضــان الطلبــة الوافــدين ورعــايتهم والمحافظــة علــن
التنوا كميزة تنافسية تنفرد بها جامعة عمان األهلية بين الجامعات األخرى في األردن.

-

ت هيل أبنية الحرم الجامعي المختلفة وتكييفها لتحقيق الوصول اآلمن واتستخدام السـهل

-

تطــوير بيئــة الحــرم الجــامعي بمــا يحقــق أعلــن مســتوى مــن التحــديث التكنولــوجي ويحفاــز

-

تعزيز نوات التواصل وتقوية عال ة الجامعة بالطلبة الخريجين.

-

مواصلة تقدير عوامـل األمـن والسـالمة لمبـاني الجامعـة وبنيتهـا التحتيـة وادامـة الجاهزيـة

ليوأ اإلعا ات واتحتياجات الخاصة.

التميز اإلبداعي للطلبة وأعضام الهيئتين التدريسية واإلدارية.

للتعامل مد الحاتت اتستثنائية أو أية ظرو
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د تط أر.

المحور الخامس" :خدمة المجتمع"
 الغاية :شراكة فاعلة ومستمرة لخدمة المجتمد.
 األهداف االستراتيجية:
-

تفعيل دور اللجنة العليا للنشاطات وخدمة المجتمد.

-

تعزيز بنام شراكة فاعلة مد م سسات المجتمد المدني.

-

تفعيل دور الجامعة بوصفها حاضنة لألعمال والمشاريد الريادية الناشئة.

-

تعزيز صورة الجامعة وانفتاحها علن المجتمد المحلي.

تعزيز وتنويد الخدمات التدريبية واتستشارية المقدمة لم سسات المجتمد محليا وا ليميا.
تفعيل دور الجامعة في الحفاظ علن البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية.

تعزيز بنام شراكة فاعلة مد م سسات المجتمد المحلي.



المحور السادس" :الموارد البشرية"
 الغاية :تطوير أدام الموارد البشرية بما يعزز الجودة واتندفاا في انجاز المهام الموكلة اليهم
في بيئة جامعية جايبة وضامنة لألمان الوظيفي وراعية لإلبداا والمبدعين.

 األهداف االستراتيجية:

-

المراجعــة والتحســين المســتمر إلجـرامات التعيــين والتحفيــز بمــا يضــمن بيئــة عمــل جايبــة
للم ـوارد البش ـرية المتمي ـزة ،و ــادرة علــن اتحتفــاظ ب عضــام الهيئتــين التدريســية واإلداريــة،
ومحققة لألمن الوظيفي.

-

اترتقام بمستوى الت هيل والكفامة ألعضام الهيئتين التدريسية واإلدارية في الجامعة.

-

مواصـ ــلة تـ ــدريب أعضـ ــام الهيئـ ــة التدريسـ ــية بمـ ــا يهي ـ ـ للـ ــدخول المعمـ ــق فـ ــي التعلـ ــيم

-

متمي ــز مهني ــا وتعليمي ــا وبحثي ــا يلب ــي احتياج ــات البـ ـرام
تنمي ــة ك ــادر تدريس ــي وتط ــويره ا
األكاديمية.

-

اإللكتروني ويسهم في نشر ثقافت في هيا المجال.

المراجعــة والتحســين المســتمرين لسياســتي اتبتعــاث واإليفــاد ألعضــام الهيئــة التدريســية

المتميزن وصوت لالكتفام الياتي.
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