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  3102 - 3102للعام الجامعي  مناءمجلس األ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيسا   عبد الكريم الكباريتي  سيددولة ال
 عضوا   رئيس الجامعة / األستاذ الدكتور صادق حامد
 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   الصقور سعادة السيد مجحم
 عضوا   سعادة الدكتور مصطفى ياغي

 عضوا   السيد عمر أحمد الحوراني
 عضوا   السيدة ريم أحمد الحوراني
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 3102 - 3102 للعام الجامعي مجلس الجامعة

 

 رئيســـا          رئيس الجامعة / صادق حامد. د.أ
 عضوا   نائب الرئيس للشؤون األكاديمية/ إنعام خلف. د.أ
 عضوا   عميد الدراسات العليا والبحث العلمي/ فؤاد كتانة. د.أ
 عضوا   عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية/ عاصم الشيخ. د.أ
 عضوا   عميد كلية اآلداب. أ.ق/ عالية صالح. د
 عضوا   عميد كلية تقنية المعلومات. أ.ق/ خالد جبوري. د
 عضوا   الهندسةعميد كلية . أ.ق/ باسل حناينة. د
 عضوا   عميد كلية التمريض. أ.ق/ عليا محادين. د
 عضوا   عميد كلية العمارة والتصميم. أ.ق/ علي عبداهلل. د
 عضوا   عميد شؤون الطلبة. أ.ق/ مصطفى العطيات. د
 عضوا   عميد كلية الحقوق. أ.ق/ نجم الربضي. د
 عضوا   الطبيةعميد كلية الصيدلة والعلوم . أ.ق/ غالب عريقات. د
 عضوا   كلية العلوم اإلدارية والماليةل ممثال  / مصطفى الصالح. د

 عضوا   كلية اآلدابل ممثال  / ختام العناني. د

 عضوا   كلية تقنية المعلوماتل ممثال  / أيمن أبو الرب. د

 عضوا   كلية الهندسةل ممثال  / عادل أسعد. د
 عضوا   والتصميمكلية العمارة ل ممثال  / مروج خروفة. د
 عضوا   كلية الحقوقل ال  ممث/ محمد القضاة. د
 عضوا   كلية الصيدلة والعلوم الطبية ل ممثال  / سامح التميمي. د.أ
 عضوا   كلية التمريضل ممثال  / خلدون حمدان. د

 عضوا   عن المجتمع المحلي ممثال  / المهندس عامر البشير
 عضوا   عن المجتمع المحلي ممثال  / ندريه حوارياالمحامي 

 عضوا   الجامعة يعن خريج ممثال  / السيد رفعت المصري
 عضوا   مدير دائرة الخدمات الطبية/ الدكتور عوني شنابلة

 عضوا   مدير دائرة التطوير والجودة/ السيد إياد شعبان
 عضوا مديرة دائرة التدقيق الداخلي/ السيدة ميساء خريسات

 عضوا   عن طلبة الجامعة   ممثال  / الطالبة شيماء نصار
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   3102 - 3102 مجلس الجامعة للعام الجامعي

 رئيسا   رئيس الجامعة/ صادق حامد. د.أ
 عضوا    وعميد كلية العلوم اإلدارية والمالية نائب الرئيس/ مأمون الدبعي. د.أ
 عضوا   العلميعميد الدراسات العليا والبحث / عاصم الشيخ. د.أ
 عضوا   عميد كلية الهندسة/ عباس قطوش. د.أ
 عضوا   عميد كلية تقنية المعلومات. أ.ق/ خالد جبوري. د
 عضوا   عميد كلية العمارة والتصميم. أ.ق/ علي عبداهلل. د
 عضوا   عميد كلية التمريض. أ.ق/ عليا محادين. د
 عضوا   الطبيةعميد كلية الصيدلة والعلوم . أ.ق /غالب عريقات. د
 عضوا   اآلداب والعلومعميد كلية . أ.ق/ بسمة الشريف. د
 عضوا   عميد كلية الحقوق. أ.ق/ نجم الربضي. د
 عضوا   عميد شؤون الطلبة. أ.ق/ مصطفى العطيات. د
 عضوا   العلوم اإلدارية والماليةكلية ل ممثال   / دياإيناس العب. د
 عضوا   اآلداب والعلومكلية ل  ممثال  / مفيد حواشين. د

 عضوا   كلية تقنية المعلوماتل ممثال  / محمد حسان. د

 عضوا   كلية الهندسةل ممثال  / عادل أسعد. د
 عضوا   كلية العمارة والتصميمل ال  ممث/ منتصر الحياري. د
 عضوا   كلية الحقوقل ممثال  / محمد القضاة. د
 عضوا   كلية الصيدلة والعلوم الطبية ل ممثال  / حسن معطي. د
 عضوا   كلية التمريضل ممثال  / حنان الزبن. د

 عضوا   عن المجتمع المحلي ممثال  / المحامي عبودي العوايشة
 عضوا   عن المجتمع المحلي ممثال  / ندريه حوارياالمحامي 

 عضوا   عن خريجي الجامعة ممثال  / المحامي محمود الدباس
 عضوا   مساعد الرئيس للشؤون اإلدارية والجودة/ شعبانالسيد إياد 

 عضوا   مدير الدائرة المالية/ السيد أسامة قادوس
 عضوا   مدير دائرة القبول والتسجيل/ السيد عدنان  نصر

 عضوا   ممثال  عن طلبة الجامعة/ الطالب عبد اهلل الطباخي
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 3102 - 3102 مجلس العمداء للعام الجامعي

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئيسا   رئيس الجامعة/ صادق حامد. د.أ
 عضوا   نائب الرئيس للشؤون األكاديمية/ إنعام خلف. د.أ
 عضوا   عميد الدراسات العليا والبحث العلمي/ فؤاد كتانه. د.أ
 عضوا   عميد كلية العلوم اإلدارية والمالية/ عاصم الشيخ. د.أ
 عضوا   عميد كلية تقنية المعلومات. أ.ق/ خالد جبوري. د
 عضوا   عميد كلية الهندسة. أ.ق/ باسل حناينه. د
 عضوا   عميد كلية العمارة والتصميم. أ.ق/ علي عبداهلل. د
اآلدابكلية عميد . أ.ق/ عالية صالح. د  عضوا   
 عضوا   عميد كلية التمريض. أ.ق/ عليا محادين. د
 عضوا   عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية. أ.ق/ غالب عريقات. د
 عضوا   عميد كلية الحقوق. أ.ق/ نجم الربضي. د
 عضوا   عميد شؤون الطلبة. أ.ق/ مصطفى العطيات. د
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   3102 - 3102 جلس العمداء للعام الجامعيم

 

 

 

 

 

  

 رئيسا   رئيس الجامعة/ صادق حامد. د.أ
 عضوا   والماليةكلية العلوم اإلدارية عميد .أ.و قنائب الرئيس / مأمون الدبعي. د.أ
 عضوا   عميد الدراسات العليا والبحث العلمي/ عاصم الشيخ. د.أ
 عضوا   عميد كلية الهندسة/ عباس قطوش. د.أ
 عضوا   عميد كلية تقنية المعلومات. أ.ق/ خالد جبوري. د
 عضوا   عميد كلية العمارة والتصميم. أ.ق/ علي عبداهلل. د
 عضوا   التمريضعميد كلية . أ.ق/ عليا محادين. د
 عضوا   عميد كلية الصيدلة والعلوم الطبية. أ.ق/ غالب عريقات. د
 عضوا   عميد كلية اآلداب والعلوم. أ.ق/ بسمة الشريف. د
 عضوا   عميد شؤون الطلبة. أ.ق/ مفيد حواشين. د
 عضوا   عميد كلية الحقوق. أ.ق/ نجم الربضي. د
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 مستوى الجامعةعلى الموحدة  اللجانالمجالس و 
 3102 – 3102للعام الجامعي  

 

 

 
 
 
 
 
 

 
 

  على مستوى الجامعةالموحدة  سـالمجال
 المجلس التأديبي ألعضاء الهيئة اإلدارية

 المجلس التأديبي ألعضاء الهيئة التدريسية
 مجلس تأديب الطلبة

 مجلس الدراسات العليا
 مجلس البحث العلمي

  على مستوى الكليةالموحدة  سـالمجال
 مجلس الكلية
 مجلس القسم

 المجلس االستشاري
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 :ج

 

     

 
 

  على مستوى الجامعةالموحدة  انــاللج
 لجنة التعيين والترقية 

 لجنة البت في قضايا الطلبة 
 لجنة الخطط الدراسية 

 لجنة الحوافز
  المجتمعاللجنة العليا للنشاطات وخدمة 

 الجودةلجنة التدقيق الداخلي للنوعية وضمان 
 اللجنة العليا للنوعية وضمان الجودة

 اللجنة العليا للتخطيط االستراتيجي
 لجنة االمتحانات المحوسبة

 لجنة المكتبة
 اللجنة التوجيهية العليا لشؤون المراكز العلمية واإلدارية

 يلكتروناإل  والتعلم لجنة الموقع

  على مستوى الكليةالموحدة لجان ال
 الخطط الدراسيةلجنة 

 لجنة البحث العلمي
 لجنة الدراسات العليا

 برئاسة نائب العميد وعضوية رؤساء األقسام األكاديمية/ لجنة االمتحانات
 برئاسة مساعد العميد وعضوية رؤساء األقسام األكاديمية/  لجنة التدريب الميداني

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

 على مستوى األقسام األكاديميةالموحدة لجان ال
 برئاسة رئيس القسم األكاديمي المعني/ لجنة معادلة المواد

 لجنة مشاريع التخرج
 يوكله بذلكبرئاسة رئيس القسم األكاديمي المعني أو من / لجنة إرشاد الطلبة

 للترقية ورتبته موتشكل حسب تخصص المتقد/ لجنة الترقية



 

 

. (3102 - 3102)لجامعة عمان األهلية  الخطة االستراتيجية  | 8 

 

 (.اإلجراء)، ج (الهدف)ه : مالحظة
 

 :ج

 الموحدة على مستوى الجامعة للجانوا مجالسال
 3102 - 3102للعام الجامعي  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  على مستوى الجامعةالموحدة مجالس ال
 مجلس الجامعة
 مجلس العمداء

 المجلس التأديبي ألعضاء الهيئة التدريسية
 االستئنافي ألعضاء الهيئة التدريسيةالمجلس التأديبي 

 المجلس التأديبي ألعضاء الهيئة اإلدارية
 مجلس تأديب الطلبة

 مجلس الدراسات العليا
 مجلس البحث العلمي

  ليةعلى مستوى الكالموحدة مجالس ال
 مجلس الكلية
 مجلس القسم

 المجلس االستشاري
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  الجامعةعلى مستوى الموحدة لجان ال
 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

 الموقع والتعلم اإللكتروني لجنة
 لجنة الحوافز

  على مستوى الكليةالموحدة لجان ال
 لجنة الخطط الدراسية

 (برئاسة نائب العميد وعضوية رؤساء األقسام األكاديمية)لجنة االمتحانات 
 (وتشكل وفقا  لتعليمات التدريب الميداني المقرة)لجنة التدريب الميداني 

 العليا والبحث العلميلجنة الدراسات 
 اللجنة االجتماعية

 لجنة المكتبة

  على مستوى األقسام األكاديميةالموحدة لجان ال
 (ورتبته تشكل حسب تخصص المتقدم للترقية)لجنة الترقية 

 لجنة مشاريع التخرج
 لجنة معادلة المواد

 لجنة الدراسات العليا والبحث العلمي
 (برئاسة رئيس القسم وعضوية جميع أعضاء الهيئة التدريسية في القسم)لجنة إرشاد الطلبة 
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 :ج

 

 نبذة عن الجامعة
 

ئت جامعة عمان األهلية لتكون أول جامعة خاصة في المملكة األردنية الهاشمية بقـرار من نش  أ  
 . 9191وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في عام 

وكلية العـلوم  ،وكـلية اآلداب ،بثالث كليـات هي كلية الحقـوق 0991وافتتحت الجامعة أبوابها عام 
 .ئت كلية الصيدلة والعلوم الطبية وكلية الهندسةنش  اإلدارية والمالية، وفي العام التالي أ  

واصـلت فيهــا رفـد الســوق  ،  ة وعشـرون عــاماخمسـفقـد مـر علـن انشـام جامعـة عمـان األهليــة  ،وعليـ 
العديـد مـنهم مراكـز مهمـة فـي الم سسـات المحليـة واإل ليميـة  أو تبـ الـيين الخـريجينالمحلي والعربي بنخبة من 

 ،العالميـةفي القطاعين العام والخاص، باإلضـافة الن مواصلة عدد منهم دراستهم العليا فـي أر ـن الجامعـات 
ومنهم من حصلوا فعال  علن درجـات الماجستير والدكتوراه في مجـاتت تخصصـاتهم، ويعمـل عــدد مـنهم فـي 

ـــــان األهليــــة والجامعـــــات األردنيـــــة والعربيــــة  و ـــــد بلــــــخ عــــــدد الخــــريجين فـــــي مختلـــــ  . والعــــــالميةجامعــــة عما
 .طالبا  وطالبة( 30613) 3102-3102التخصصـات التي تقدمها الجامعة حتن نهاية العام الجامعي 

والتصـميم  ،عمـارةهندسـة اللتضـم تخصصـات  3101والتصـميم عـام  ثت كلية العمـارةحد  ست  أوبعد أن 
تم تعديل مسمن  أيضا   نفس  العاموفي  .أصبحت الجامعة تضم ثماني كلياتالداخلي، والتصميم  ،الجرافيكي

لتضــم تخصصــات والــيأ أصــب  فيمــا بعــد كليــة اآلداب والعلــوم،  ،اآلدابكليــة اآلداب والفنــون ليصــب  كليــة 
 .وعلم النفس والتربية الخاصة ،نجليزية والترجمةواللغة اإل ،نجليزية وآدابهااللغة اإل

ن تخصصـــا  علـــن يوعشـــر  تســـعةارتفـــد عـــدد التخصصـــات فـــي الجامعـــة ليصـــب   3102فـــي العـــام و 
التلفزيـوني و التصـميم السـينمائي و  ،الهندسـة الكهربائيـة اتتخصصـ ، ويلـ  بعـد اسـتحداثمستوى البكـالوريوس

ســـتة بـــرام  علـــن ، باإلضـــافة الـــن الشـــبكات وأمـــن المعلومـــاتو  ،لكترونيـــةالتجـــارة اإلاألعمـــال و و  ،والمســـرحي
 .مستوى الماجستير

تـوفير تخصصـات وبـرام  أكــاديمية موجهـة نحــو تلبيـة اسـتحداث و وتسعن كليات الجامعة دائما  الن 
الفجـــوة بـــين المهـــارات التـــي يتطلبهـــا ســــوق العمـــل مـــن  احتياجـــات ســـوق العمـــل المحلـــي واإل ليمـــي، وتقلـــيص

م الـيأ يتلقـاه الطالـب خـالل فتـرة يفي التخصصات المتنوعة التي تقدمها الجامعة، والتــدريب والتعــل ينالخريج
وظــائ  واألعمــال دون الحاجــة الــن دراســت  األكاديميــة، ممـــا ينــت  عنــ  ت هيــل خريجــي الجامعــة لاللتحــاق بال

يتــي  المجــال أمــامهم و  ،ر أفضــلية لخريجــي جامعــة عمــان األهليــةاعـــادة الت هيــل والتــدريب الطويــل، وهــيا يــوفا 
 .للتنافس علن فرص العمل المتاحة
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و ــد حرصــت الجامعــة ومنــي انشــائها علــن اســتقطاب نخبــة مميــزة مــن أعضــام الهيئــة التدريســية ممــن 
دارة الجامعة بهد  افر لديهم مهارات التعليم الجامعي، ومن الم هلين ت هيال  علميا  يتواكب مد طموحات اتتو 

مـن أهـم عنــاصر العمليـة التعليميــة،  كـاديمي، ولـيا كـان الكـادر األاتسـعن اليهـو الر يـة التـي وضـعتها  تحقيـق
العديـد مـن أعضـام الهيئـة ، الـن جــانب حاليـا  عضـو هيئـة تـدريس متفـر ين ( 275) قـاربمــا ي الجامعة وتضم

اليين يعملون جزئيا  وي ستقَطبون من الجامعات األردنيـة المرمو ـة وكفــامات سـوق العمـل ســوام مـن التدريسية 
ومعظمهــم خريجــو جامعــات عالميــة مرمو ــة ومعروفــة علــن الصــعيد  ،القطـــاا الخــاص أو القطـــاا الحكــومي

األبحــــاث والدراســــات واتستشــــارات والمشـــاركات فـــي المـــ تمرات  األكـــاديمي، ولهـــم مســـاهمات فـــي مجـــاتت
المحلية واإل ليمية والعالمية، وتتوافق نسب أعضـام الهيئـة التدريسـية مـن حملــة درجتـي المــاجستير والـدكتوراه 

ــيم العــالي والبحـــث العلمــي فــي المملكــة األردنيــة الهاشــم ية، مــد معـــايير اتعتمــاد العــام والخــاص لــوزارة التعل
  .%(70.3) يةهيئة التدريسالمن مجمل أعضام حاليا  وتبلخ نسبة األردنيين 

و ــد  ،برنــام  الدراســات العليــا فــي الحقــوق 3111و ـد طرحــت جامعــة عمــان األهليــة وألول مــرة عـام 
و د وفرت الجامعة لهم برنامجـا   ،خبة من خريجي الحقوقالتخصص باعتماد عام وخاص وَسجال ب  ن   يحظ

 .مميزا  وأعضام هيئة تدريس مميزين وم هلين

وماجســـتير العلـــوم  ،كلينيكـــيام  ماجســـتير علـــم الـــنفس اإلنـــبر الجامعـــة حدثت اســـت 3119وفـــي عـــام         
هندســة  اإلنجليزيــة وآدابهــا، وماجســتيراللغــة ام  ماجســتير نــبر  3101كمــا اســتحدثت فــي عــام  ،الصــيدتنية
د جامعة هيريـوت واط ــتر  مــماجستير ادارة األعمال المشو  ،(MBA)وماجستير ادارة األعمال  ،اتتصاتت
 .Heriot-Watt University-Edinburgh Business School) ) البريطانية

وفــرات الجامعـة كـادرا   ،وتلبية لمتطلبات العمل فـي بيئـة الجامعـة مـن النـواحي اإلداريـة والماليـة والفنيـة       
ســعن جمــيعهم لتقــديم أفضــل الخــدمات لمجتمــد الجامعــة مــن ياداريــا  مــ هال  فــي مختلــ  اإلدارات واأل ســام، 

 . و يرهم من أصحاب العال ة طلبة وأوليام أمور وهيئة تدريسية

 ،دورهـا لخدمـة المجتمـد المحلـي امتـدا  بـل ،فحسـبولم يقتصر دور الجامعة علن الجانـب األكـاديمي 
الخـدمات  العديد منتقديم  فضال  عنعقـد ندوات ودورات عديدة شار  فيها أفراد من المجتمد المحلي،  تما  اي

، ولغايــات تعزيـــز الــوتم واتنتمـــام فــي نفــوس الطلبـــة، وتشــجيعهم علـــن والدعـــم للمنـــاطق المحيطـــة بالجامعــة
لســـاعات المخصصـــة لخدمـــة المجمتـــد لتكـــون مـــن ضـــمن متطلبـــات العمـــل التطـــوعي، تـــم اعتمـــاد عـــدد مـــن ا

 . التخرج
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سـتراتيجية التـي تضـمن دارة الجامعـة تقـوم بوضـد الخطـط اتا فإنا  ،وعلن صعيد التخطيط المستقبلي
اتستمرار في النه  اليأ وضعت ، واليأ يتمثل فـي تقـديم أفضـل البـرام  والتخصصـات المبنيـة علـن أحـدث 

مــن ناحيــة الخطـــط أكانــت مـا توصــلت اليــ  مجــاتت المعرفــة، والتــي تتوافــق مــد حاجـات ســوق العمــل، ســـوام 
  .زات العلمية والمصادر التعليمية المالئمةالتجهيمن ناحية  مأالم هل،  ألكاديمية والكادر االدراسي
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 )3102 -3102) لألعوام جامعةللالخطة االستراتيجية  مقدمة
  

ــــأ      ــــة لجامعــــة عمــــان األهليــــة الخطــــة اتســــتراتيجت دا ع  ــــتعكس وا ــــد الجامعــــةية الثاني  وطموحاتهــــا ل
ـــ ةالخمســـ عـــواملأل أنشـــطتها مجموعـــةالمســـتقبلية ضـــمن  ضـــوم فـــي ويلـــ   ،3102عـــام لغايـــة  ةالمقبل

لتواكــب التعلــيم العــالي والبحــث العلمــي فــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية،  التطــورات التــي تشــهدها مســيرة
، وتلبــــي احتياجــــات ســــوق العمــــل المحلــــي والعربــــي بــــوعي وانفتــــاد المســــتجدات العلميــــة والتكنولوجيــــة

 .ربةواإل ليمي من الكفامات الم هلة والمدا 
 

عمـر مـن التـي انقضـت عامـا   والعشـرين ةالخمسلعل من بين أهم الدروس المستخلصة من مسيرة و    
 عــدا ي  و  ،ضــرورة علميــة وعمليــة "التخطــيط اتســتراتيجي"أن ، 0991منــي ت سيســها عــام المديــد جامعتنــا 

ــنالوســيلة المثلــن فــي انتقــا والمنافســة والتمياــز فــي  اتســتمرارمــن  الجامعــة م المياــزات النســبياة التــي تمكا
 .المستجدات المحلية واإل ليمية والعالميةالتكيا  مد و  دائمة التطورخضم بيئة أكاديمية 

 

و يمة عليا في  ،فيها ركنا  من أركان الثقافة السائدة الجامعةفي  "التخطيط اتستراتيجي" منه  يمثل   
ـــة التـــي يتشـــاركها  ـــيم الجوهري ـــةأعضـــام الهيئتـــين األســـلام الق ـــة واإلداري ـــد ويحـــرص ،كاديمي ـــن الجمي  عل

 .وتنفييها وتقييمها للجامعة اتستراتيجيةالخطة  توظيفها في صيا ة
 

مفردات الخاصة بقطـاا التعلـيم العـالي البا  أكيدلتزاما  اتعكس مفردات الخطة اتستراتيجية للجامعة و    
، كمـا أنهـا تنسـجم مـد محـاور الخطـة اتسـتراتيجية علـن لكة األردنيـة الهاشـميةمفي الموالبحث العلمي 
فـي  التـي وردتو ـد حرصـت الجامعـة علـن تحقيـق العديـد مـن األهـدا  اتسـتراتيجية . مستوى القطـاا

والبنــام علــن مــا تــم  ،تحقيــق تلــ  األهــدا علــن اســتكمال  خطتهــا اتســتراتيجية األولــن وتعمــل جاهــدة  
 (.3102-3102)انجازه من خالل الخطة اتستراتيجية الحالية لألعوام 
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 )3102-3102) لألعوام جامعةلمنطلقات الخطة االستراتيجية ل

ة انجاز صيا ة خطة استراتيجية تمتد لخمس سنوات مقبلة في خضم متغيـرات بيئيـة محليـمهمة ان    
فهـي  ،سيحتاج الن تحديد مسبق لألسـس التـي سـتنطلق منهـا الخطـة ،ودولية متشابكة ويات تعقيد عال  

وفـي ضـوء ، المر وبـة الصـحي  صـوب الغايـاتل المساعدة في تلمـس اتتجـاه او بمثابة اإلحداثيات والد
ذلــك فقــد اســتندت الجامعــة إلــى مجموعــة مــن المنطلقــات فــي إعــداد خطتهــا االســتراتيجية كــان مــن 

 :أهمها
 

  العولمة 
ولعـل تلـ  . حياة األمم والشعوب علن، لها انعكاساتها الهائلة ان للعولمة ت ثيرات متزايدة ومتسارعة

ات تصـاد  اطاـراد تكامـل: أبـرز آثـار العولمـة فـي دحيث تتجس" التعليم العالي"الت ثيرات طالت بعمق 
التغلغل  ير ، و ونشوم شبكة للمعرفة العالمية، المعلومات وتكنولوجيا اتتصاتت تحديثو ، العالمي
ان هيه . (1)ن  درات تحكم الم سسات األكاديميةوآثار و وى أخرى تتخط ،للغة اإلنجليزية المسبوق

هــا   الحقيقــة ستضــد الجامعــات فــي الــدول الناميــة بشــكل خــاص أمــام تحــديات جســام، وســيتو   بقا
التركيــز علــن البعــد  عالميــا  بمــا يضــمن ططهــا اتســتراتيجية للصــورة األكبــرعلــن مقــدار اســتيعاب خ

توســـيد اتتفا يـــات، وتعميـــق المشـــاريد المشـــتركة مـــد الـــدولي للعمليـــات األكاديميـــة الخارجياـــة عبـــر 
المعرفيـة ستتسـد بمـا  الفجـوة فـإنا  يلـ  وبعكـس. الجامعات والمراكز وبيوت الخبرة العالمية المرمو ـة

 .ضمحالل وخطر التالشيلالمعرضة  يجعل الجامعات التقليدية المنغلقة علن ياتها
 

 التنمية المستدامة 
في األردن، يستلزم  استمرار نجاد المساعي لتحقيق التنمية المستدامة علن المستوى الوطني، فإنا 

بالتعليم حيث يتعلق البعد األول : مساهمتها ثالثية األبعاد كدتتضمن استراتيجية الجامعة ما ي  أن 
، علن األبحاث يات الصفة التطبيقيةالبعد الثاني بالبحث العلمي مد التركيز يتعلق ، و والتعلام

وبيل  سيكون . الموارد الطبيعية وحماية البيئة الثالث بخدمة المجتمد وحسن استخدام البعديتعلق و 
لحزمة خدمات  الجامعةتسهيل مهمة تقديم لعلن استراتيجية الجامعة أن تضد الوسائل الكفيلة 

ة اتحتياجات المجتمعية والبيئي ستبا ية في مقابلةتتميز باتيات صفة تنافسية عالية التنوا والجودة 
 .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 
من ضمان تمتد الشركام يستلزم أن ننطلق  للجامعةومتكاملة صيا ة استراتيجية شاملة  ان   

 باإلضافة النها،  اياتو  رسالتهاو  هاتفي وضد ر ي وأصحاب العال ة والمصال  بحق المشاركة
لتحسين سيعزز المساعي  ، مماالمتو د واإلدارأ لألدام األكاديمي الرئيسةاختيار الم شرات 

المستويين المحلي علن ( جامعات القمة)مو عها بين مجموعة  لتحجز لجامعةالتنافسي ل الوضد
لغاية  ينفرصة أكبر للمحافظة علن التفوق واترتقام المكتسبومن ش ن يل  أن يمن  واإل ليمي، 

 .اآلن
 

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

تل  الموازنة وظيفتها  ولكي ت دأ. بموازنة تقديريةدعمها  ات ايا تمتكتمل  لنها فإنا  ،المستوى العام
 ،ونطاق ر عة التمياز المستهد  اتستراتيجية للجامعة ياتو األولالضرورة تحتام تحديد  بكفامة فإنا 

همية النسبية بين مرحلة زمنية وأخرى، باختال  سائل  د يختل  ترتيبها من حيث األوهي م
 تل  األولوياتاي بموجب . الظرو  والمعطيات المستجدة في البيئتين التنافسية والداخلية للجامعة

 .من تل  الموازنة وفصل وبندباب لكل  المخصصات الماليةستتحدد طبيعة توزيد 
 

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

بما ي كد و ، باعتباره الحلقة األولن صعودا  في حلقات الحاكمية الجامعية القسم األكاديميومساهمة 
ة وحدبوصف   يستدعي األخي بمبدأ اعتبار كل  سم أكاديميويل  . احترام خصائص  المميزة

 فيها ئالتي تالئم ظرو  منافسة نظرا خطتها ، لها أن تضد ائمة بياتهااستراتيجية أعمال 
و يمها  لجامعةا ةر ي ، وبما يتوافق مدة للجامعةعامبما يخدم اتستراتيجية ال األخرىالجامعات 

فاأل سام األكاديمية، كما المراكز العلمية المختصة بتقديم خدمة المجتمد، . الجوهرية المشتركة
المساهم األكبر في رسم الصورة اليهنية التي هي اطاللة الجامعة علن بيئتها التنافسية و  تمثل

 .الجامعةمن خارج تتكون لدى المتعاملين 
 

 المقارنات المرجعية 
 والدولية األكثر تقدما    ليميةاإلو  ةالمحليمد الجامعات  أسلوب المقارنات المرجعياةان استخدام    

الضع  والفرص نقاط لنقاط القوة و ، سو  يضفي موضوعية أكبر للتحليل الرباعي وتحفيزا  
اتنفتاد الواعي علن اآلخرين في تلماس  تاحةان   من شكما  ،(SWOT)المتاحة والتحديات 
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في تحديد ر ية  يام التحليل المستقبلسيزيد من فاعلية استخديات  الو ت  فيو  .اتجاهات التطوير
 .وأهدافها اتستراتيجية ،رسالتهاو الجامعة، 

 

 االلتزام بالقوانين واألنظمة ومعايير االعتماد 
هــا أن تكــون  ابلــة للتنفيــي الــواعي مــن العــاملين بمختلــ  منيــراد  ان صــيا ة اســتراتيجية للجامعــة   

الضــابطة للعمــل األكــاديمي  للقواعــداألكبــر  البانورامياــةالوحــدات التنظيميــة، يســتلزم اظهــار الصــورة 
واعتبـار الجـودة  ،بـالقوانين واألنظمـةلتـزام الجامعـة ت  اعـدة اتعتمـاد األكـاديمي اعتبارانطال ا  من 

ونظامـــا  للتحقـــق مـــن تـــوافر معـــايير النجـــاد بإضـــافة القيمـــة فـــي  ،مـــاماألضـــبط التقـــدم الـــن ت  اعـــدة
يحـول دون التراجــد النــوعي ألدام  بمــاو  ،المجتمعيــة العامـةالجامعــة وفـي حمايــة المصـلحة عمليـات 

حفـــظ خصوصـــية الجامعـــة ت  اعـــدة ي َعـــدا  التخطـــيط اتســـتراتيجي كمـــا أن. العـــاليم سســـات التعلـــيم 
اختيـــار الســـبيل األمثـــل تســـتثمار الفـــرص والتميـــز  علـــن ـــدرتها  تقـــوأو  ،تنافســـية م سســـة  بوصـــفها 

 . واإلبداا في المنافسة مد اآلخرين
 

 الحاكمية المؤسسية 
كونــات الثالثــة تحلــي المان فــرص نجــاد أأ جهــد تخطيطــي بعيــد المــدى تبقــن مرهونــة بمقــدار    

سـتراتيجية والثقافـة السـائدة فـي الجامعـة وهيكلهـا اتخطـة المتمثلـة فـي ال كـاديمياألساسـية للجسـم األ
ــــة" التنظيمــــي ــــة الجامعــــة مــــن  ،"بالمرون ــــادر علــــن تمكــــين حاكمي ــــيل  وحــــده   التعــــديالت  اجــــرامف

وللمســــتجدات  ،عــــن تنفيــــي اتســــتراتيجية لطبيعــــة التغييــــة الراجعــــة الالزمــــة اســــتجابة   والتصــــحيحات
المســـتويين المحلـــي علـــن زمـــات المحتمـــل حـــدوثها فـــي ظـــرو  البيئـــة المحيطـــة ت أو األآوالمفاجـــ
 .واإل ليمي
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 ن من أصحاب العالقة والمصالحوشركاء الجامعة والمتعامل
 

 ــالي ــيم الع ــة اعتمــاد مؤسســات التعل ــالي والبحــث العلمــي وهيئ ــيم الع ، يمــثالن اإلطــار وزارة التعل
المملكـــة  لحركـــة نظـــام التعلـــيم العـــالي والبحـــث العلمـــي فـــي التشـــريعي والتنفيـــيأ المـــنظم والضـــابط

م سســـات  والمحـــداد لاللتزامـــات وحقـــوق عمـــوم الناشـــطين فـــي هـــيا القطـــاا مـــن ،األردنيـــة الهاشـــمية
 .خاصة مأحكومية كانت أ سوام  تعليمية 

 

 العمالء: 
 .وأوليام أمورهمالطلبة    -
 .والم سسات الحكومية عمال الخاصةاأل شركاتاألفراد و  -
علــن وجــ  محافظــة البلقــام ســوام فــي  المجتمــد المــدني والمعنيــين بالتنميــة المحليــة سســات م -

 .مملكةأو با ي محافظات ال( مو د الجامعة)الخصوص 
 .م الجامعة لمس وليتها اتجتماعيةبا ي الجهات المعنية ب دا -

 

 الحاكمية: 
 .المال  -
 .مجلس األمنام -
 .مجلس الجامعة -
 .مجلس العمدام -
 .الكلياتمجالس  -
 .مجالس األ سام األكاديمية -
 .مجلس الدراسات العليا والبحث العلمي -
 .الوحدات اإلدارية في هيكل الجامعة التنظيمي يرومد -

 

   جامعةفي الالعاملون:  
 .الهيئة التدريسية -
 .الهيئة اإلدارية -

 

   أدام  مستلزماتمن ( البشرية، المعلوماتية، المادية)مزودو الجامعة بمواردها المختلفة  :دونر  المو
 .جامعة لعملياتها وأنشطتها كافةال
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 ( العــرب واألجانــب)المشــرفة والممثلــة للطلبــة الوافــدين  الهيئــات الدبلوماســية والملحقيــات الثقافيــة
 .جامعةفي الالملتحقين بالدراسة 

 

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

 

 وبا ي الوسائط اتجتماعية وسائل اإلعالم الجماهيري. 
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 جامعةلعداد الخطة االستراتيجية لإمنهجية 
 هليــــــــــــةتراتيجية الثانيــــــــــــة لجامعــــــــــــة عمــــــــــــان األـعــــــــــــداد الخطــــــــــــة اتســــــــــــاة ـتضــــــــــــمنت منهجيــــــــــــ   
 :اآلتيةاتباا الخطوات  2199-2192 وامــــــعلأل
 

   ـــــــىوة األ طـــــــالخ للســـــــنوات  الســـــــابقةدام عـــــــن الخطـــــــة اتســـــــتراتيجية تقريـــــــر األعـــــــداد ا :ول
مســــــببات و مــــــن حيــــــث مســــــتوى فاعليــــــة التنفيــــــي والجهــــــات المســــــ ولة عنــــــ ،  2115-2192
 .مجلس العمداممن  تقرير األدام و د تم اعتماد ،هدا  المخططةعن األ الحيود

 

 مـــن ألعضـــام لجـــان الخطـــط اتســـتراتيجية  العمـــلورش عقـــد سلســـلة مـــن  :الخطـــوة الثانيـــة
ـــين التدريســـية واإلداريـــة  ـــ  الكليـــاتأعضـــام الهيئت ـــة  العمـــاداتو  فـــي مختل والوحـــدات اإلداري

لضـــمان مشـــاركة جميـــد المعنيـــين فـــي عمليـــة تجميـــد المعلومـــات والبيانـــات الالزمـــة لتحليـــل 
ولويــــــات األالوضــــــد التنافســــــي الــــــراهن للجامعــــــة فــــــي البيئــــــة الداخليــــــة والخارجيــــــة وتحديــــــد 

ونتـائ  دراسـات التقيـيم  (SWOT)بنام  علن حصـيلة التحليـل الربـاعي  اتستراتيجية للجامعة
 .وتقارير تقييم األدام

 

 جامعات لوالعالمية ل  ليميةاإلو  عدد من التجارب المحلية اتطالا علن :الخطوة الثالثة
 ةلرئيسدام األادلة المتاحة حول م شرات ودراسة األ ،المقارنات المرجعية و ة لصيا ةمرمال

 .األكاديمي والجودة اتعتمادالمصا ة لتغطي متطلبات و  ،كاديميالمطبقة في العمل األ
 

 3102-3102 لألعواملجامعة لوثيقة الخطة اتستراتيجية مسودة نجاز ا :الخطوة الرابعة 
، والسير في اجرامات الن رئيس الجامعة لعرضها علن المجالس يات العال ة هاورفع

 .اعتمادها حسب األصول
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 القيم الجوهرية الغايات و والرسالة و  ةالرؤي

 2رؤيتنا

 

 

 رسالتنا

 
 
 

 

 

 غاياتال

   رفد كفامة األدام الم سسي للجامعة.
  اتعتماد وضمان الجودةالتميز في البرام  األكاديمية وتطبيق معايير. 
  وربط  باحتياجات  التطبيقيالنظرأ و اترتقام بمستوى البحث العلمي وتعزيز البحث العلمي

 .المجتمد
 بيئة جامعية محفزة لإلبداا والتميز محورها الطالبوتهيئة  تعزيز. 
  المجتمد ومستمرة لخدمةشراكة فاعلة. 
 از المهـام الموكلـة الـيهم فـي بيئـة نجافي  التميزارد البشرية بما يعزز الجودة و المو  تطوير أدام

  .مان الوظيفي وراعية لإلبداا والمبدعينجايبة وضامنة لألجامعية 

                                                           
على المستوى الوطني، وتصنيف مؤسسة ويب  -نتائج الجامعة في امتحانات الكفاءة سيتم استخدام مؤشري  2

 .، وذلك قياس مدى تحقيق الرؤيةRanking Web of Universities يكس العالمي للجامعات ترام

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

 

التميز في تقديم خدمات تعليم وتعلم وبحث علمي بمعايير عالمية عالية الجودة، بما " 
ك ول جامعة خاصة في األردن والوطن العربي  –يعزز مكانة جامعة عماان األهلية 

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 
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 القيم الجوهرية

 

  وجميد الجهات يات العال ة ةالصدق والثقة المتبادلة بين الجامع: النزاهة . 

 كافة نفتاد والوضود والموضوعية في مناحي العملات: الشفافية . 

 والطلبة اإلداريةو التدريسية  تينعضام الهيئأتعميق اتنتمام للوطن لدى : االنتماء والمواطنة. 

 دون تفر ة  والتعامل مد جميد األطرا   بول الطلبة، وتعيين الهيئة التدريسية والموظفين: التنوع

 .ساسأعلن أأ 

 التفاعل مد المجتمد بتقديم خدمات متميزة: المسؤولية االجتماعية. 

 ةتشجيد العمل الجماعي التشاركي الفاعل في البيئة الجامعي: التعاون. 

 والطلبة الهيئة اإلداريةو التدريسية  ةتحقيق العدالة في التعامل مد ش ون الهيئ: العدالة. 

 بول وتحمل مس ولية األفعال والقرارات والسياسات المتعلقة بإدارة الجامعة والحوكمة : المساءلة 
 . ضمن مو ع وتطبيقها ضمن الصالحيات المناطة بكل شخص من العاملين في الجامعة كل  
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 الستةها محاور ل طبقا   للخطةاألهداف االستراتيجية الغايات و 
 

 "الحاكمية واإلدارة الجامعية" :األول محورال

 رفد كفامة األدام الم سسي للجامعة :الغاية. 
 األهداف االستراتيجية: 

 ة للجامعةاإلداريالعمليات واألنشطة األكاديمية و في تعزيز دور التخطيط اتستراتيجي  -
 .كافة

 .نظم المعلومات و واعد البيانات في الجامعة أدامتحسين كفامة  -
تمكين و لضمان التوزيد العادل لألعبام والتفويض  تطوير الهيكل التنظيمي وتحديث  -

 .تحقيق األهدا  اتستراتيجية للجامعة مناإلدارات الجامعية 
المساملة والشفافية والتعاون واتنتمام معة و يمها الجوهرية في ثقافة الجاتعزيز نشر  -

وضمان ضبطها للسلوكيات  ،دالةوالمواطنة والتنوا والمس ولية اتجتماعية والع
ئتين التدريسية يخال يات المهنية عبر التزام القيادات األكاديمية وأعضام الهواأل

 .واإلدارية والطلبة بها
 .في الجامعةاإلدارأ تطوير األدام مواصلة  -
واترتقام بفاعلية تسويق ، علن استقطاب الطلبة المتميزين الجامعة  درة تعزيز -

 .ة والتعليمية داخل األردن وخارج برامجها األكاديمي
 

 "التعليم الجامعي " :الثاني محورال

 الجودة اتعتماد وضمانالتميز في البرام  األكاديمية وتطبيق معايير  :الغاية. 
 األهداف االستراتيجية: 

واســـــتحداث التخصصـــــات األكاديميـــــة  الخطـــــط الدراســـــيةالبـــــرام  األكاديميـــــة و  تطـــــوير -
حاليــــة الجديــــدة لمواكبــــة التطــــورات الحديثــــة، بمــــا يتناســــب مــــد احتياجــــات المجتمــــد ال

 .والمستقبلية
 ةاألكاديميـــــ فـــــي البـــــرام ومعـــــايير النوعيـــــة وضـــــمان الجـــــودة  أســـــس اتعتمـــــاد تعزيـــــز -

  .كافة للجامعة
 .الحديثة تحديث وسائل ومصادر التعليم والتعلم بما يتناسب والمستجدات التكنولوجية -
 .اترتقام بمستوى خدمات المكتبة لتعزيز امكانيات البحث والدراسة في الجامعة -
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  "والدراسات العليا البحث العلمي" :الثالث محورال

 وربطــ  باحتياجــات  التطبيقــيالنظــرأ و اترتقــام بمســتوى البحــث العلمــي وتعزيــز البحــث  :الغايــة
 .المجتمد

 األهداف االستراتيجية: 
 .اترتقام المستمر بمستوى البحث العلمي -
 .واستحداث البرام  الجديدة اترتقام بالدراسات العليا -
لتعميـق توجهـاتهم فـي البحـث  وتطويرهـا يةهيئة التدريسالأعضام تشجيد مهارات و درات  -

 .العلمي
 .المحليةالمجتمد ة مد  طاعات لتعزيز دور البحث العلمي في تحقيق الشراكة الفاع -

 

 "البيئة الجامعيةالطالب و " :الرابع محورال

 بيئة جامعية محفزة لإلبداا والتميز محورها الطالبوتهيئة  تعزيز :الغاية. 
 األهداف االستراتيجية: 

نبــــي العنــــ  لــــدى الفريــــق التعدديــــة و القــــيم الديمقراطيــــة وثقافــــة التســــام  و تعزيــــز ترســــي   -
داريين،  األكاديمي من طلبة وهيئة تدريس  . ممارسة وتطبيقا  وا 

 .تحسين مستوى الخدمات المقدمة للطلبة -
 .ورعايتها وصقل شخصياتهم واحتضان مواهبهمو دراتهم مواصلة تنمية مهارات الطلبة  -
 .الطلبة للتفاعل مد المجتمد المحلي وم سسات  المختلفةمواصلة تعزيز وتهيئة  -
والمحافظــة علــن  ورعــايتهم مواصــلة تطــوير دور الجامعــة فــي احتضــان الطلبــة الوافــدين -

 .التنوا كميزة تنافسية تنفرد بها جامعة عمان األهلية بين الجامعات األخرى في األردن
ق الوصول اآلمن واتستخدام السـهل ت هيل أبنية الحرم الجامعي المختلفة وتكييفها لتحقي -

 .ليوأ اإلعا ات واتحتياجات الخاصة
تطــوير بيئــة الحــرم الجــامعي بمــا يحقــق أعلــن مســتوى مــن التحــديث التكنولــوجي ويحفاــز  -

 .التميز اإلبداعي للطلبة وأعضام الهيئتين التدريسية واإلدارية
 .نتعزيز  نوات التواصل وتقوية عال ة الجامعة بالطلبة الخريجي -
دامـة الجاهزيـة  - مواصلة تقدير عوامـل األمـن والسـالمة لمبـاني الجامعـة وبنيتهـا التحتيـة وا 

 .أو أية ظرو   د تطرأ للتعامل مد الحاتت اتستثنائية
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 "خدمة المجتمع" :الخامس محورال

 المجتمد ومستمرة لخدمةشراكة فاعلة  :الغاية. 
 األهداف االستراتيجية: 

 .للنشاطات وخدمة المجتمدتفعيل دور اللجنة العليا  -
 .تعزيز صورة الجامعة وانفتاحها علن المجتمد المحلي -
 .تعزيز بنام شراكة فاعلة مد م سسات المجتمد المدني -
 .تعزيز وتنويد الخدمات التدريبية واتستشارية المقدمة لم سسات المجتمد محليا  وا  ليميا   -
 .الريادية الناشئةحاضنة لألعمال والمشاريد بوصفها  تفعيل دور الجامعة -
 .تفعيل دور الجامعة في الحفاظ علن البيئة وترشيد استخدام الموارد الطبيعية -
 .تعزيز بنام شراكة فاعلة مد م سسات المجتمد المحلي -


 

 "الموارد البشرية" :المحور السادس

 ليهم انجاز المهام الموكلة االموارد البشرية بما يعزز الجودة واتندفاا في  تطوير أدام :الغاية
.مان الوظيفي وراعية لإلبداا والمبدعينجايبة وضامنة لألفي بيئة جامعية 

 األهداف االستراتيجية:
جايبــة عمــل التعيــين والتحفيــز بمــا يضــمن بيئــة  جــراماتالمســتمر إل تحســينالمراجعــة وال -

، التدريســية واإلداريــةالهيئتــين اتحتفــاظ ب عضــام  و ــادرة علــن ،للمــوارد البشــرية المتميــزة
 .ومحققة لألمن الوظيفي

 .دارية في الجامعةاترتقام بمستوى الت هيل والكفامة ألعضام الهيئتين التدريسية واإل -
للـــــدخول المعمـــــق فـــــي التعلـــــيم  يـــــ بمـــــا يه الهيئـــــة التدريســـــية تـــــدريب أعضـــــاممواصـــــلة  -

 .لكتروني ويسهم في نشر ثقافت  في هيا المجالاإل
ـــا  وبحثيـــا   وتطـــويره تدريســـيكـــادر تنميـــة  - ـــا  وتعليمي ـــز مهني ـــرام   يلبـــيمتميا احتياجـــات الب

 .األكاديمية
الهيئـــة التدريســـية  ألعضـــام يفـــادين لسياســـتي اتبتعـــاث واإلالمراجعـــة والتحســـين المســـتمر  -

 .لالكتفام الياتي وصوت  المتميزن 


