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الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021
نبذة عن المركز
يسعى مركز تكنولوجيا المعلومات في رسالته إلى توفير بيئة تعليمية تعلمية متميزة في مجاالت وتعزيز التعاون وعمل شراكة مع مؤسسات المجتمع
المحلي لرفعة العملية التعليمية ،كما يسعى الى تعزيز القيم الجوهرية مثل احترام وتجذير قيم العمل الجماعي وتعزيز روح االنتماء والوالء واحترام
التعددية وذلك من خالل :الش فافية والوضوح في األنظمة والتعليمات والقرارات واإلجراءات ،التحسين المستمر واإلبداع وثقافة التميز ومراعاة التنوع
الثقافي واالجتماعي ،والشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي واإلقليمي ،والمرونة والتكيف مع معطيات البيئة الخارجية.
تم إنشاء مركز الحاسوب في أواخر عام  1997لغاية حوسبة أنظمة الجامعة ،وإعداد الخطط لتطوير األنظمة العاملة اليدوية وكذلك تجهيز الجامعة بشبكة
حاسوبية متطورة ،وقد استطاع مرکز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني من إتمام حوسبة كافة األنظمة العاملة بجهود ذاتية بحتة
(مثل :نظام القبول والتسجيل ،المالية ،الرواتب ،اللوازم ،شؤون العاملين ،العطاءات ،الصيانة ،الهيئة التدريسية ،البوابات االلكترونية ،الخ) و تجهيز
البنية التحتية الالزمة من شبكة حاسوبية متطورة وخوادم امنة ،وكذلك تطوير الخدمات االلكترونية ضمن رؤية الجامعة بالوصول بالجامعة إلى مجتمع
الكتروني خالي الورق ،هذا ويضم مركز تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت والتعليم االلكتروني ثالثة دوائر:
 .1دائرة البرمجة وتطبيقاتها :وهي مسؤولة عن تطوير و متابعة حوسبة تطبيقات وبرمجيات لجميع أعمال الجامعة اإلدارية واألكاديمية باإلضافة
إلى الخدمات االلكترونية بما فيها موقع الجامعة والبوابات االلكترونية
 .2دائرة الشبكات واالتصاالت والخدمات الفنية :وهي مسؤولة عن توفير وتحديث وإدامة البنية التحتية لتكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ICT
من شبكة حاسوبية وهاتفية وخوادم رئيسة ،باإلضافة إلى أعمال الدائرة األخرى مثل صيانة أجهزة الحاسوب وملحقاتها ومختبرات انترنت الطلية
 .3دائرة التعليم االلكتروني :هي مسؤولة عن التعلم عن بعد ومنصات التعليم االلكتروني المودل ومنصة االمتحانات اإللكترونية باإلضافة لحوسبة
المساقات الجامعية وتقديم الدعم الفني والتقني ألعضاء هيئة التدريس والطالب

Center of Information,
Communication
& E-learning Technology

الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021

رؤية المركز
أن يكون مركز تميز و األول من نوعه في تقديم جميع انواع خدمات تكنولوجيا المعلومات وما يتعلق بها من استشارات وتدريب ودعم فني في داخل
األردن والشرق األوسط نحو تحقيق رؤية جاللة الملك عبد هللا الثاني في تضييق الفجوة الرقمية و نشر الثقافة الحاسوبية
رسالة المركز
تلتزم بتوفير بيئة الكترونية آمنة وتقديم خدمات الكترونية متميزة لكافة متلقي الخدمة من طلبة وأعضاء هيئة تدريسية وموظفين من خالل رفع كفاءة
موظفي المركز ورفع مستوى الخدمات المقدمة وذلك من خالل عقد دورات تدريبية وورشات عمل تستهدف موظفي الجامعة وفئات المجتمع المحلي
على اختالف أطيافه
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أهداف المركز ومهامه
تتلخص أهداف المركز ومهامه بما يلي
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8

حوسبة جميع األعمال اإلدارية واألكاديمية داخل الجامعة وتقديم االستشارات وتطوير األنظمة والتدريب والدعم الفني
إنشاء بنية تحتية شاملة من أجهزة حاسوبية وشبكة حاسوبية محلية وخدمات انترنت وبرامج ضمن أفضل المعايير العالمية
ضمان المتابعة والتطوير المستمر للألنظمة التطبيقية وأنظمة التشغيل العاملة في الجامعة
تقديم الخدمة الفنية وإجراء الصيانة لكافة األجهزة الموجودة في الجامعة واألجهزة المرتبطة بها
االشراف ومتابعة االمتحانات اإللكترونية على المنصات المختلفة (منصة المودل _ منصة االمتحانات _ منصة التيمز _ منصة الثريا )
تطوير المنصات التعليمية واالشراف عليها وإداراتها وحوسبة المساقات االلكترونية (منصة المودل _ منصة التيمز _ منصة الثريا )
تقديم الدعم الفني والتقني بمختلف الطرق والوسائل للمدرسين والطالب
وتطوير نوافذ إلكترونية وأدلة إرشادية ورفعها على موقع الجامعة
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القيم الجوهرية:
نحن نؤمن ونسعى الى احترام وتجذير قيم العمل الجماعي وتعزيز روح االنتماء والوالء واحترام التعددية وذلك من خالل:
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11

الشفافية والوضوح في األنظمة ،والتعليمات ،والقرارات ،واإلجراءات.
التحسين المستمر واإلبداع وثقافة التميز.
التركيز على رضى المتعاملين مع المركز
احترام التعددية ومراعاة التنوع الثقافي واالجتماعي.
الشراكة مع مؤسسات المجتمع المحلي.
المرونة والتكيف مع معطيات البيئة الخارجية.
تمكين العاملين وإشراكهم في القرار.
المسؤولية االجتماعية وتعزيز دور المركز في خدمة المجتمع.
تعزيز روح الوالء ،واالنتماء للمركز ،وللجامعة والوطن.
العمل الجماعي وتنمية روح الفريق الواحد.
التبادل بين خبرات مراكز تكنولوجيا المعلومات في المملكة.
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التحليل الرباعي (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats( SWOT
نقاط القوة ()Strengths
-1
-2
-3
-4

فن يعمل بروح الفريق
توفر كادر ي
الفن للمركز.
صغر سن الفريق ي
توفر انظمة محوسبة مطورة من قبل كادر المركز تشمل معظم دوائر الجامعة وتع رتب
دماغ الجامعة
جميع أنظمة الجامعة االلكترونية تم تحليلها وتصميمها وتنفيذها باالضافة الى الصيانة
المستمرة من قبل الكادر البرمجي في المركز.

نقاط الضعف ()Weaknesses
الفن
 -1قلة عدد الكادر ي
الفن
الن تؤدي إىل عدم استقرار الكادر ي
 -2المنافسة العالية يف السوق ي
الفن مقارنة مع القطاع الخاص والجامعات االخرى
-3
ي
تدن رواتب الكادر ي

الفرص ()Opportunities
الفن لمركز تكنولوجيا المعلومات
 -1تحسي الرواتب للكادر ي
 -2اإلقبال على برنامج التعليم اإللكتروني على المستوى المحلي واإلقليمي
 -3زيااادة اإلقبااال واالهتمااام على ادخااال تكنولوجيااا المعلومااام في جميع
المجاالم

التهديدات ()Threats
الفن والمتمبون
 -1زيااادة فرص العماال المجااديااة والمج يااة ماااديااا للكااادر ي
محليا وخارجيا.
ااىل التعليم الج ا ااام ي يف الع ا اادي ا ااد من ال ا اادو
ا
ا
ع
ال
التعليم
 -2التوس ا ا ا ا ااع يف
ي
المجاورة.
 -3التغيب بااالقواني واظنظمااة ممااا لؤار س ا ا ا ا االبااا عىل عماال انظمااة الجااامعااة
المحوسبة.
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الغايات اإلستراتيجية (المحاور)
الغاية االستراتيجية (المحور) التطوير البشري (االكاديمي واإلداري) والمادي
الهدف االستراتيجي 1

تطوير الكادر البشري
رقابة Control /

الخطة التنفيذية Action Plan

الجهة المنفذة

زيادة عدد موظفي دائرة التعليم
ون تعي  2موظفي
اإللكب ي

الموارد ر
البشية

رفع كفاءة اظداء للموظفي يف دائرة
ون العداد وتطوير
التعليم اإللكب ي
المساقات المحوسبة
البمجة
زيادة عدد موظفي دائرة ر
مبمجي
وتطبيقاتها تعي  6ر

الفترة الزمنية

2021

رئاسة الجامعة

الموارد ر
البشية

القيم المالية

12000

تعي  2موظفي
( :مطور مناهج
الكبونية-
مصمم وسائط
متعددة)

10000

عدد الدورات
عدد المشاركي

75000

المبمجي
تعي ر

سنوي

2024-2021

مركز الدراسات
الموارد ر
البشية
رئاسة الجامعة

2021

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

سنوي

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

أسباب عدم االنجاز
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الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021
رفع كفاءة اظداء للموظفي يف دائرة
البمجة وتطبيقاتها
ر
موظف دائرة الشبكات
زيادة عدد
ي
واالتصاالت والخدمات الفنية وتعيي
 4مهندسي

الموارد ر
البشية

2024-2021

20000

عدد الدورات
عدد المشاركي

32000
سنوي

تعيي مهندسي
شبكات ونظم

مركز الدراسات
الموارد ر
البشية
رئاسة الجامعة

2021
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الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021
الغاية االستراتيجية (المحور) التعليم التقني والتكنولوجي والمدمج
الهدف االستراتيجي 1

تطوير الكادر البشري
رقابة Control /

الخطة التنفيذية Action Plan

الجهة المنفذة

تطوير نظام حماية أنظمة الجامعة مركز تكنولوجيا
المعلومات
االلكترونية
ودائرة الشراء
رفع الكفاءة الفنية لبعض الخوادم مركز تكنولوجيا
المعلومات
الرئيسية وشراء خوادم جديدة
ودائرة الشراء
تطوير وتوسعة أنظمة المراقبة مركز تكنولوجيا
المعلومات
والكاميرات
ودائرة الشراء
مركز تكنولوجيا
تنظيم المحاضات التثقيفية
للمدرسي والطلبة وعقد ورش العمل المعلومات
عمادة التطوير
والتكنولوج المدمج
التقن
للتعليم
ر ي
ي
اظكاديم
ي
زيادة عدد المساقات المطورة
الكبونيا

مركز تكنولوجيا
المعلومات

الفترة الزمنية

القيم المالية

100000 2024-2022

مؤشرات األداء (قابلة للقياس)

رشاء االنظمة

2024-2021

 50000تطوير الخوادم

2024-2021

 60000رشاء انظمة مراقبة وكامبات

10000 2024-2021

عدد الدورات
عدد المشاركي

50000 2024-2021

عدد المساقات المطورة

االنجاز السنوي

اإلنجاز
كنسبة

أسباب عدم االنجاز
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الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021
ون من
تحديث لوازم التعليم االلكب ي
بنية تحتية و توفب وسائل مركز
تكنولوجيا مستمر واساسيات التعليم
ون
االلكب ي

مركز تكنولوجيا
المعلومات
دائرة الشراء

100000 2024-2021
سنوي

رشاء المعدات والباخيص
للبرامج

( رشاء معدات وتراخيص وبرامج
وتجهب استدلو تخدم عملية تحويل
المناهج إىل مناهج محوسبة)
زيادة عدد الخدمات االلكبونية
المحوسبة للطلبة

مركز تكنولوجيا
المعلومات

 2024-2021صفر

عدد الخدمات المحوسبة

زيادة عدد الخدمات االلكبونية
المحوسبة للمدرسي

مركز تكنولوجيا
المعلومات

 2024-2021صفر

عدد الخدمات المحوسبة

زيادة عدد الخدمات االلكبونية
المحوسبة لإلداريي

مركز تكنولوجيا
المعلومات

 2024-2021صفر

عدد الخدمات المحوسبة

تطوير الخدمات االلكبونية المعتمدة
عىل تطبيقات المحمو

مركز تكنولوجيا
المعلومات

 2024-2021صفر

عدد الخدمات المحوسبة
المعتمدة عىل تطبيقات
المحمو

المختبات
تطوير اجهزة الحاسوب يف
ر

مركز تكنولوجيا
المعلومات

150000 2024-2021

الن لتم رشاءها
عدد االجهزة ي
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دائرة الشراء
توسعة الشبكة الحاسوبية

مركز تكنولوجيا
المعلومات
دائرة الشراء

150000 2024-2021

عدد النقاط المطورة يف
الشبكة الحاسوبية

الجامعة الهاشمية
الخطة االستراتيجية لالعوام 2024-2021
مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع

الخطة االستراتيجية و الخطط التنفيذية للجامعة الهاشمية لألعوام 2024-2021

1

تقديم لألستاذ الدكتور مدير المركز
إنه من دواعي سروري الترحيب بكم في مركز الدراسات واإلستشارات وخدمة المجتمع في الجامعة الهاشمية ،هذا المركز الذي يعتبر نافذة الجامعة وبوابة إنطالقها هو صرح أكاديمي
يسعى لرفد الوطن بنخبة مميزة من أبنائه المسلحين بالمعرفة والمهارة.
وإيمانا ً من الجامعة الهاشمية بالرسالة التي تحملها على عاتقها بتوفير سبل التعليم المستمر ومواكبة صقل المهارات واكتساب الخبرات في مختلف المجاالت والتخصصات ،كان إنشاء
المركز برؤى تنفيذية ديناميكية تسعى جاهدة إلى إيجاد جسور تعليمية وتدريبية لكافة شرائح الوطن ومكوناته.
لقد خ َّ
ط لنا جاللة الملك عبدهللا ابن الحسين رؤية شاملة ذات معالم واضحة بأن تطوير األوطان يبدأ من العمل على تطوير القدرات البشرية وعلى خلق فرص اإلبداع واإلبتكار،
ولتحقيق هذه الرؤى الملكية السامية فإن المركز يقدم خدمات تدريبية واستشارات علمية وبرامج خدمات مجتمعية ذات جودة علمية ومحتوى إبداعي وتطبيقي ق َّل نظيره.
إن مركز الدراسات واإلستشارات وخدمة المجتمع يعتبر محطة مهمة في تقديم كل ما هو جديد في المجاالت التدريبية ليس لطلبة الجامعة بل لكافة طلبة الجامعات وأبناء الوطن ومؤسساته إن
تقديم ما هو جديد وعملي ومفيد هو أساس التميز وشعارنا بأننا نعمل لخلق جيل قادر على مواكبة التطورات المستمرة وبناء الوطن األغلى ومواجهة كل التحديات.
إن خدمة المجتمع هو جوهر أساس عملنا في كل النواحي الصحية والتعليمية أو اإلجتماعية إيمانا ً منا بأن دور الجامعات يتعدى األدوار األكاديمية لتقديم التدريب والتأهيل لكافة مكونات مجتمعنا
الحبيب.
وفي مجال اإلستشارات والدراسات فإن المركز هو قاعدة أساسية ومحطة مرجعية للعديد من المؤسسات المحلية والدولية في تقديم العديد من الدراسات والفحوصات في قطاعات المياه
والصناعة والجيولوجيا والهندسة بمختلف تخصصاتها.
في هذا المركز نؤمن بالعمل الجماعي ونسعى لتطوير إمكاناتنا من خالل مجموعة عمل قادرة على توفير كافة سبل النجاح لهذا المركز الوطني الهام.
ولترسيخ هذه الرؤى وانطالقا ً من محور العمل اإلستراتيجي في الجامعة الهاشمية ،نضع بين أيديكم الخطة اإلستراتيجية للمركز في الفترة ما بين (.)2024 – 2021
وهللا من وراء القصد
أ.د فادي عبدهللا بلعاوي
مدير المركز

الخطة االستراتيجية و الخطط التنفيذية للجامعة الهاشمية لألعوام 2024-2021

2

نبذة مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع
نبذة
أنشئ مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع في الجامعة الهاشمية في عام  ،1996وذلك من أجل المساهمة في دفع عجلة التنمية في األردن
والمنطقة ،من خالل تقديم خدمات التدريب والدراسات واالستشارات والفحوصات الفنية والمخبرية.
يضم المركز دائرة التدريب ودائرة الدراسات ،دائرة التسويق واالعالم ،ومكتب خدمة المجتمع ،حيث يسعى المركز من خاللهما إلى تحقيق األهداف التالية:
●
●
●
●

عقد برامج تدريبية ذات جودة عالية ،وذلك بإشراف محاضرين متميزين من أعضاء هيئة التدريس في الجامعة.
إجراء الدراسات وتقديم االستشارات للقطاعين العام والخاص.
إجراء االختبارات والفحوصات الفنية في المجاالت المختلفة.
المساهمة والتنسيق بجميع النشاطات الخاصة بخدمة المجتع داخل الجامعة وخارجها.
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رؤيا ورسالة مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع وقيمها الجوهرية
الرؤية Vision:
نتطلع ألن نكون مركز تدريب واستشارات متميز وريادي لرفع قدرات الموارد البشرية األردنية والعربية عن طريق ربط الجوانب األكاديمية مع الواقع
التطبيقي.
الرسالةMission:
توجيه واستثمار قدرات الجامعة العلمية والبشرية والمادية لتنمية المجتمع من خالل تقديم المشورة الفنية واإلدارية بشكل علمي متقدم ،وتعزيز القدرات لدى
األفراد والمؤسسات نحو العمل المنتج والعطاء المتجدد ،وإيمانا ً بهذه الرسالة وتفعيالً لهذا الدور فإن المركز يقوم بتنفيذ الدراسات واالستشارات والخدمات
الفنية للمؤسسات في القطاعين الخاص والعام ،المتعلقة بتطوير العمل في المجاالت اإلدارية والتربوية والمالية والفنية  ،وتنفيذ الدراسات المتخصصة ،وعقد
البرامج التدريبية الهادفة إلى تحقيق فلسفة الجامعة الهاشمية في خدمة المجتمع .
القيـم الجوهريـةCore Values :
 الجودة

االلتزام

التواصل

التعاون

 الحداثة

خدمة المجتمع

التنافسية

 االستمرارية
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التحليل الرباعي )SWOT ( Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
الفرص)(Opportunities
نقاط القوة)(Strengths
 .1اقبال المجتمع المحلي على الدورات المعتمدة من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي.
 .1يتبع مركز الدراسات واالستشارات وخدمة المجتمع الى جامعة حكومية ذات اسم عريق
 .2متطلبات سوق العمل متجددة من الدورات والبرامج التأهيلية والدراسات واإلستشارات.
 .2يتمركز في بيئة غنية بالكفاءات التدريبية من أعضاء الهيئتين التدريسية واالدارية.
 .3امكانية استخدام كافة مرافق الجامعة وبنيتها التحتية المميزة (قاعات ،مختبرات ،مسارح... ،الخ) وكذلك  .3السمعة الطيبة التي تحظى بها مؤسسات التعليم العالي على مختلف األصعدة محليا وإقليميا.
 .4الوعي المجتمعي ألهمية خدمات المركز..
تجهيزاتها التعليمية الحديثة.
 .5رغبة المجتمع المحلي بالحصول على الخدمات التي تقدمها جامعة حكومية.
 .4كادر إداري متميز وذو كفاءة قيادية عالية.
 .5وجود برامج مميزة تتواءم مع متطلبات سوق العمل والتطورات التكنولوجية العالمية ذات اعتماد دولي .6 .المشاريع التنموية الهادفة التي تقودها الدولة والتي من شأنها تعزيز دور المركز.
 .7تعد خدمات المركز محورا ً رئيسيا ً لبناء الجسور مع البيئة المحيطة والمجتمع المحلي.
 .6تميز خريجي المركز مقارنة باقرانهم من المراكز األخرى.
 .7المركز يتبع للجامعة الحكومية الوحيدة ضمن محافظة الزرقاء المحاطة بالمدن الصناعية والشركات.
 .8انفتاح الجامعة على المجتمع المحلي من مؤسسات حكومية وخاصة ومجتمع مدني.
التهديدات)(Threats
نقاط الضعف)(Weaknesses
 .1صعوبة الوصول الى الجامعة وخاصة في ايام العطل وبعد أوقات الدوام الرسمي
 .1موقع المبنى الخاص بالمركز بعيدا ً نسبيا ً عن مراكز الخدمات والنشاطات الطالبية والتجمعات.
 .2صعوبة تقديم الخدمات الوجاهية في ظل الوضع الوبائي العالمي.
 .2مرافق المركز غير مؤهلة بشكل ينافس المراكز االخرى.
 .3الوضع االقتصادي الصعب ألفراد المجتمع
 .3عدم توفر قاعات تدريبية تابعة للمركز خارج اسوار الجامعة.
 .4زيادة عدد المراكز التدريبية على المستوى المحلي واالقليمي والتي تقوم بعضها بطرح برامج
 .4قلة الكوادر االدارية في دوائر المركز.
مشابهة.
 .5قلة الدعم المالي والمادي لتلبية احتياجات المجتمع التنموية.
 .5المنافسة من الدوائر الداخلية غير المعنية في الجامعة والتي تقدم خدمات المركز بشكل مخالف
للتعليمات.
 .6اقبال الطلبة على الدورات المجانية المطروحة على صفحات التواصل االجتماعي.
 .7المنافسة على مصادر التمويل من المنظمات والجهات الدولية المانحة.
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الغاية اإلستراتيجية :2التطوير البشري (األكاديمي واإلداري) والمادي
الغاية االستراتيجية (المحور)

التطوير البشري (االكاديمي واإلداري) والمادي

الهدف االستراتيجي 1

تطوير الكادر البشري
الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

الخطة التنفيذية Action Plan
• تعييناداريين عدد ( )8لدوائر المركز

الموارد البشرية
رئاسة الجامعة
مركز الدراسات

سنة 2024-2021

• زيادة كفاءة العاملين بالدوائر من خالل
مشاركتهم بدورتين متخصصتين سنويا

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة 2024-2021

• تأهيل  200موظف سنويا بدورات اإلدارات
الثالث

الهدف االستراتيجي 2

القيم المالية
بالدينار
تقريبا
8400
سنويا ً
1500
سنويا ً

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز السنوي

اإلنجاز كنسبة

رقابة Control /
أسباب عدم االنجاز

تعيين اداري عدد
( )2سنويا
المشاركة بدورتين
سنويا لكل
الموظفين

التميز في تقديمالبرامج والدورات التدريبية بشكل منافس (تطوير مادي)
مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة 2022-2021

120000
سنويا

• تمكين كل موظف في الجامعة بدورة تدريبية
متخصصة واحدة على األقل سنويا

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة 2022-2021

50000
سنويا

• توقيع اتفاقيتين سنويا لعقد برامج تدريبية مع
المراكز التدريبية في القطاعين العام والخاص
• تنفيذ ( )50دورة سنويًا في جميع المجاالت
وحسب متطلبات سوق العمل ولكافة أفراد
المجتمع

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة 2022-2021

200000
سنويا

تدريب 200
موظف سنويا
حصول كل موظف
على دورة واحدة
عاالقل سنويا
توقيع اتفاقيتين
سنويا ً

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة 2022-2021

20000
سنويا

تنفيذ  50دورة
سنويا ً
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الغاية االستراتيجية (المحور)

التطوير البشري (االكاديمي واإلداري) والمادي

الهدف االستراتيجي 3

تطوير الكادر البشري في المجتمع الطالبي والمجتمع المحلي لتمكينهم من مواكبة احتياجات السوق

الخطة التنفيذية Action Plan
• منح برامج تدريبية ألبناء المجتمع دون مقابل.
• عقد ورشات تدريبية وندوات حوارية.
• توقيع مذكرات تفاهم مع مؤسسات المجتمع
المدني لتنفيذ برامج تدريبية ضمن مشاريع منح
خارجية أو داخلية.
• استقطاب وإنشاء حاضنات أعمال وحاضنات
علمية بيئية بدعم من جهات خارج الجامعة تخدم
طلبة الجمعة وأبناء المجتمع الرياديين

سنة 2022-2021

القيم المالية
بالدينار
2000
سنويا ً
1000
سنويا ً

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)
( )4برامج تدريبية
مجانية
( )4ورشات
وندوات

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة 2022-2021

-

توقيع مذكرتين
سنويا ً

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة 2022-2021

-

انشاء حاضنة كل
سنتين

الجهة المنفذة
مركز الدراسات
رئاسة الجامعة
مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

الفترة الزمنية

سنة 2022-2021

االنجاز السنوي

اإلنجاز كنسبة

رقابة Control /
أسباب عدم االنجاز
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الغاية اإلستراتيجية :4التعليم التقني و التكنولوجي والمدمج
الغاية االستراتيجية (المحور)

التعليم التقني و التكنولوجي والمدمج

الهدف االستراتيجي 1

استثمار التكنولوجيا في تقديم أفضل البرامج والدورات التدريبية

الخطة التنفيذية Action Plan

الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

• عقد ( )20دورة متخصصة عن بعد سنويًا

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة -2021
2022

• توقيع اتفاقية مع القطاعين العام والخاص
لتنفيذ دورات أو برامج متخصصة "عن
بعد" سنويا

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة -2021
2022

القيم
الماليةبالدين
ار
تقريبا
5000
سنويا ً
20000
سنويا

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

رقابة Control /
اإلنجاز
كنسبة

أسباب عدم االنجاز

تنفيذ ( )20دورة
عن بعد سنويا
توقيع اتفاقية واحدة

تطوير البنية التحتية لمرافق المركز تكنولوجيا

الهدف االستراتيجي 2
• تزويد جميع القاعات والمختبرات التابعة
للمركز بـألواح ذكية
(ٍ)Smart Board

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة -2021
2022

20000
سنويا

تركيب الواح ذكية
في جميع المرافق
عدد ()9

• تجهيز شاشة اعالنية الكترونية وسط
الجامعة

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة
المدينة الجامعية

سنة -2022
2023

10000

تركيب الشاشة عدد
()1

• .عقد برامج تدريبية مختلفة ضمن منح
خارجية

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة -2021
2023

-

تشجيع الطلبة وأبناء المجتمع المحلي على الريادة واإلبتكار

الهدف االستراتيجي 3

برنامجين سنويا ً
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الغاية اإلستراتيجية :5العالمية واالعتماد الجودة
العالمية واالعتماد والجودة

الغاية االستراتيجية (المحور)

الحصول على اعتمادات دولية للبرامج والدورات التدريبية المقدمة

الهدف االستراتيجي 1

القيم
الماليةبالدين
ار
تقريبا
10000
سنويا ً
60000
سنويا

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

الخطة التنفيذية Action Plan

الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

• عقد  20دورة تدريبية معتمدة دوليا بشكل
سنوياً.

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة -2021
2022

• عقد امتحانات دولية في مجال تكنولوجيا
المعلوماتلـ ( )500مشارك

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة -2021
2022

• توفير  40دورة متخصصة لموظفي الجامعة

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

سنة -2021
2024

5000
سنويا

2021-2024

-

2021-2022

1000

فلم واحد

2021-2024

1000

كتيّب واحد كل
سنتين
وبروشور كل سنه

• العمل على تحصيل اعتمادات محلية ودولية
لزيادة االستقطاب للمركز من وزارة العمل.
• العمل على انتاج ريبورتاج او فيلم وثائقي
عن المركز
• طباعة كتيب تسويقي شامل وبروشرات عن
برامج المركز عدد ()1000

رئاسة الجامعة
مركز الدراسات
مركز الدراسات
رئاسة الجامعة
دائرة العالقات
مركز الدراسات
رئاسة الجامعة
دائرة العالقات
العامة

االنجاز
السنوي

رقابة Control /
اإلنجاز
كنسبة

أسباب عدم االنجاز

تنفيذ  20دورة
معتمدة سنويا
تدريب 500
مشارك سنويا
تنفيذ  10دورة
متخصصة سنويا
لموظفي الجامعة
اعتماد برنامجين
سنويا
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الغاية اإلستراتيجية:6البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية
الغاية االستراتيجية (المحور)

البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية

الهدف االستراتيجي 1

التشبيك مع الطالب والمجتمع المحلي

الخطة التنفيذية Action Plan
•
•
•

•

الجهة المنفذة

زيادة عدد الزيارات الميدانية للجهات مركز الدراسات
المستهدفة للتعرف عن قرب على احتياجاتهم رئاسة الجامعة
التدريبية والدراسية
العمل على توفير مواد دعائية وترويجية لبناء مركز الدراسات
روابط تعاون مع كافة الجهات التي تشكل هدفا ورئاسة الجامعة
دائرة الشراء
للمركز
عمل حملة دعائية شاملة سنويا تستهدف طلبة
مركز الدراسات
الجامعة وخاصة الطلبة الجدد اضافة الى عمل
رئاسة الجامعة
مسابقة سنوية للطلبة والمجتمع المحلي
الهدف االستراتيجي 2
نشر الوعي المعرفي والمجتمعي ضمن
المجاالت البيئية والصحية والتكنولوجية مركز الدراسات
والتعليمية من خالل الندوات والمحاضرات رئاسة الجامعة
وورشات العمل

الماليةبالدينار

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

الفترة
الزمنية
20212024

1000

القيام بمعدل 10
زيارات سنويا

20212024

 1500سنويا ً
تقريبا

عدد ( )2مادة
سنويا ً

20212024

 1500سنويا

عمل مسابقة
واحدة سنويا

القيم

االنجاز
السنوي

رقابة Control /
اإلنجاز
كنسبة

أسباب عدم االنجاز

تشجيع الطلبة وأبناء المجتمع المحلي على الريادة واإلبتكار
20212024

 3000سنويا ً

( )10محاضرات
وورش عمل
وندوات سنويا ً
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الغاية االستراتيجية (المحور)
الخطة التنفيذية Action Plan

البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية
الجهة المنفذة

الفترة
الزمنية

القيم

الماليةبالدينار

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

• بناء قاعدة بيانات تشمل جميع اإلمكانيات الفنية
والعلمية من مختبرات ومراكز بحوث ومشاغل
مركز الدراسات
هندسية في الجامعة لغايات إنشاء دليل تسويقي
رئاسة الجامعة
لكافة اإلختبارات والفحوص الفنية لمختلف
القطاعات

20212022

-

قاعدة واحدة

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة

20212022

-

بمعدل ( )2دراسة
واستشارة سنويا ً

20212022

-

• تقديم اإلستشارات والدراسات العلمية والفنية

• المساهمة في الحد من المشاكل التي تواجه
الصناعات الوطنية من خالل إجراء الدراسات مركز الدراسات
واألبحاث وتقديم اإلستشارات الالزمة في رئاسة الجامعة
تطوير هذه الصناعات كما ً ونوعا ً
• إبرام اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع مؤسسات مركز الدراسات
رئاسة الجامعة
حكومية ومجتمع مدني
• تفعيل العمل التطوعي لدى األكاديميين وطلبة مركز الدراسات
رئاسة الجامعة
الجامعة

20212022
20212022

1000

االنجاز
السنوي

رقابة Control /
اإلنجاز
كنسبة

أسباب عدم االنجاز

بمعدل ( )2دراسة
واستشارة سنويا ً
معدل ( )2مذكرة
تفاهم سنويا ً
( )3مشاركات
سنويا ً
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الغاية اإلستراتيجية: 7الحاكمية واإلدارة الجامعية
الغاية االستراتيجية (المحور)

الحاكمية واإلدارية

الهدف االستراتيجي 1

تطوير منتجات المركز وزيادة االنتاجية

الخطة التنفيذية Action Plan

الجهة المنفذة

• توثيق اواصر التعاون مع ادارة عمادات
مركز الدراسات
كليات الجامعة من خالل العمداء ورؤساء
كليات الجامعة
االقسام بتشكيل فريق عمل بين كل كلية
رئاسة الجامعة
والمركز
• دراسة تعليمات وإجراءات عمل المركز
المشابهة في الجامعات األردنية لغايات
تحديث وتطوير تعليمات وإجراءات عمل
المركز
• تشكيل فريق عمل متخصص للعمل على
تحديد وتحليل احتياجات السوق المحلي
من الدورات والدراسات
ً
• تشجيع أعضاء الهيئة التدريسية ماديا على
إجراء دراسات واستشارات خارجية
ومشاركة بلجان استشارية خارجية

مركز الدراسات
رئاسة الجامعة
مركز الدراسات
ورئاسة الجامعة
مركز الدراسات
ورئاسة الجامعة

الفترة
الزمنية

القيم
الماليةبالد
ينار

سنه
-2021
2024

ال يوجد

سنه
-2021
2022

500

سنه
-2021
2022
سنه
-2021
2024

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

رقابة Control /
اإلنجاز كنسبة

أسباب عدم االنجاز

تشكيل فرق عمل
متخصصة بين
المركز وكليات
الجامعة عدد()4
سنويا ً

دراسة واحدة

-

إنشاء فريق
واحد

-

إجراء دراستين
سنويا ً

الخطة االستراتيجية و الخطط التنفيذية للجامعة الهاشمية لألعوام 2024-2021
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خطة مركز دراسات المرأة في المجتمع
االستراتيجية 2024-2021
اعداد
الدكتورة هديل المعايطة
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مركز دراسات المرأة في المجتمع
يعد مركز دراسات المرأة في المجتمع من أهم مراكز المرأة في المملكة األردنية الهاشمية ،فعلى الرغم من نشأته الحديثة
أصبح منافسا ألهم المراكز المنشأأة منأذ عوأود فأي الجامعأات األردنيأة ومؤسسأات المجتمأع المأدني األردنأي المختصأة
بأأالمرأة وايأأاياها .كمأأا نأأاف منظمأأات ومامعأأات االيميأأا ودوليأأا وشأأاركها أييأأا فأأي و أول االستشأأارات والتأأدري
والتوعية .وتم تحويق هذه الميزة التنافسية خالل تركيز إدارته على توديم االستشارات والتدريبات النوعيأة المبنيأة علأى
أفيل المعايير ،وبرامج التوعيأة االبتكاريأة والمسأتندة ألسأ الحأوار والتفكيأر النااأد ،واتخأذ التميأز والريأادة لتصأور
رؤيته.
أنش ئ مركأأز دراسأأات المأأرأة فأأي المجتمأأع اسأأتجابة ال تيامأأات المأأرأة والمجتمأأع االردنأأي فأأي تعزيأأز دور المأأرأة فأأي
المجاالت االمتماعية والسياسية واالاتصادية في األردن وتحييد العوائق امام انيمامها لسوق العمل ووصولها للموااع
الويادية ،ودعما ً للجهود الوطنية نحو تحويق أهداف التنميأة المسأتدامةا األول كمكافحأة الفوأرل والخأام ك مكافحأة عأدم
المساواة بين الجنسينل والسابع عشر كعود الشراكات واالتفااات لتحويق اهداف التنمية المستدامةل ،ممأا يعأزو ويرسأ
سمعة الجامعة الهاشمية.
صدرت في الثامن من تشرين أول عام  2017موافوة مجل أمنأا الجامعأة الهاشأمية علأى إنشأا مركأز دراسأات المأرأة
في المجتمع وباشر المركز عملة في السابع من كانون ثاني .2018
يلتئز مركأأز دراسأات المأرأة فأأي المجتمأع فأأي تحويأق رؤيأأة الجامعأة الهاشأأمية ورسأالتها وايمهأأا وغاياتهأا االسأأتراتيجية.
ويركز على تحويق رؤية ورسالة وايم موهرية وأهداف استراتيجية خاصة به تشكل امتدادا لما يلتزم به.
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رؤيا ورسالة مركز دراسات المرأة في المجتمع وقيمه الجوهرية
الرؤية Vision
مركز ريادي متميز على المستوى المحلي واالاليمي والدولي ملتزم بتحويق المساواة بين الجنسين.
الرسالة Mission
توعية المجتمع وتمكين الفتيات والنسا وتحويق المساواة بين الجنسين.
القيـم الجوهريـة Core Values
نأأؤمن فأأي مركأأز دراسأأات المأأرأة فأأي المجتمأأع بأأالويم التاليأأة ،ونسأأعى إلأأى تجأأذيرها بأأين الطلبأأة والعأأاملين فأأي الجامعأأة،
أكاديميين وإداريينا
 المساواة بين الجنسين
 االنصاف
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التحليل الرباعي (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats( SWOT
نقاط القوة ()Strengths
 -1ارتباط اسم مركز دراسات المرأة في المجتمع باسم وسمعة الجامعة الهاشمية.
 -2طبيعة انجاوات المركز الريادية والنوعية.
 -3التطوير المستمر واالبتكار في برامج المركز ومشاريعه.
 -4التشبيك والتعاون مع المجتمع المدني و مامعات ومنظمات محليا وااليميا ودوليا.
 -5ترويج خدمات المركز وفعالياته.
 -6اثرا األنشطة الالمنهجية في الجامعة كما ونوعا.
 -7اعتماد أنظمة الكترونية في أنشطة التدري والتوعية.
 -8الكفا ة المعرفية والعملية لمتدربات ومتدربي المركز وتميزهم على أارانهم.
 -9كفا ة وفاعلية إدارة المركز.
 -10الكوادر التدريسية الكفؤة في الجامعة ومن خريجي الجامعات المرمواة.
 -11وعي إدارة الجامعة ألهمية دور المركز.

الفرص ()Opportunities
 -1المصدااية التي ووها المركز لدى طلبة الجامعة ولدى المجتمع المدني
ومؤسساته ومامعات ومنظمات محليا وااليميا ودوليا.
 -2اهتمام متزايد في دور تشاركي واستشاري للجامعات بما فيه مراكز
المرأة.
 -3ومود مجاالت متنوعة للتعاون واالنجاو فيما يتعلق بويايا المرأة .
 -4توبل التعليم والتدري عن بعد.
 -5تواطع أهداف مشاريع تنموية محلية ووطنية مع أهداف المركز.
 -6معارف وخبرات أعيا الهيئة التدريسية المتنوعة والمتميزة.
 -7ومود نوص محلي ببرامج مامستير ساسة للنوع االمتماعي وعملية.
 -8االنفتاح الحالي على التخصصات المتواطعة يشجع على توميه الموفدين
من الجامعة لدراسة برامج أكاديمية عليا تتواطع تخصصاتها مع
دراسات المرأة خصوصا ما يتعلق باالدارة والويادة.

نقاط الضعف ()Weaknesses
 -1البعأأد الجغرافأأي عأأن بأأااي المحافظأأات فأأي المملكأأة والبعأأد الجغرافأأي النسأأبي عأأن مراكأأز
النشاطات ضمن المجتمع المحلي في محافظة الزراا .
 -2ضعف شبكة المواصالت المؤدية للجامعة من نا ية الوصول الجغرافأي والتغطيأة الزمنيأة
والنوعية سوا للطلبة أو لبااي أصحاب المصلحة.
 -3عدم كفاية التغطية االعالمية الرسمية ألنشطة وفعاليات المركز.
 -4اعتماد عمل المركز على المدير وشبه انعدام الكادر االداري.
 -5عزوف معظم أعيا الهيئة التدريسية للتعاون مع المركز لطول االمرا ات وتعويدها
وعدم تعاون بعض عمادات الكليات فيما يتعلق بتسهيل عملهم مع المركز.
 -6عدم ومود مأسسة من خالل الووانين واألنظمة لموضوع التمييز ضد المرأة مما يؤثر سألبا ً
على مدية بعض االداريين وأعيا الهيئة التدريسية والطلبة تجاه ايم ونشاط المركز.

التهديدات ()Threats
 -1تأأأثر السياسأأة العامأأة وأولويأأات االهتمأأام بحوأأوق وايأأايا المأأرأة محليأأا
بالسياسات الخارمية و س أولويات الدول المسيطرة دوليا.
 -2المنافسة على االستشارات والمشاريع من ابل مراكز الجامعات األخرى
تحديدا التي تطرح برامج أكاديمية والذي يمثل عامل مذب أكبر لها.
 -3تومه الجامعات األردنيأة إلأى افتتأاح مراكأز مأرأة مديأدة باالضأافة إلأى
اوديأأاد الشأأركات الربحيأأة التأأي توأأدم وتنأأاف علأأى الفأأر االستشأأارية
والتدريبية.
 -4المنافسة على مصادر التمويل من الجهات المانحة والمنظمات الدولية.
 -5تأأأثر الجامعأأة بالثوافأأة المجتمعيأأة السأأائدة ممأأا يأأنعك أثأأره سأألبا علأأى
التفاعل مع أنشطة المركز.
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الغايات لخطة الجامعة الهاشمية اإلستراتيجية (المحاور الرئيسية)
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الغاية اإلستراتيجية  1ا البحث العلمي واالبداع
الغاية االستراتيجية كالمحورل البحث العلمي واالبداع
الهدف االستراتيجي 1.1
الخطة التنفيذية Action Plan

إجراء االبحاث العلمية األكاديمية
الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

سنة -2021
2024

القيم المالية

 1.1.1امرا ونشر  4أبحاث ول ايايا المركز
كالمدير ونائ
المرأة في مجالت مرمواة
المديرل
وأعيا الهيئة
التدريسية
حضور وتقديم أوراق بحثية في مؤتمرات دولية
الهدف االستراتيجي 1.2
الخطة التنفيذية Action Plan

الجهة المنفذة

 2.1.1اعداد أوراق بحث وتوديمها في المركز
كالمدير ونائ
مؤتمرات علمية دولية
المديرل

الفترة الزمنية

سنة -2021
2024

500
سنوي

القيم المالية

1000
سنوي

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

 امرا  4ابحاث-نشر  4أبحاث

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

 4مشاركات فيمؤتمرات علمية
  4أوراق بحثيةمودمة في
مؤتمرات
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الغاية اإلستراتيجية  2ا التطوير البشري كاالكاديمي واإلداريل والمادي
الغاية االستراتيجية كالمحورل التطوير البشري كاالكاديمي واإلداريل والمادي
الهدف االستراتيجي 2.1
الخطة التنفيذية Action Plan

تأسيس الكادر البشري للمركز
الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

سنة 2021

الموارد البشرية
 2.1.1تعيين نائ مدير
رئاسة الجامعة
مدير المركز
 2.1.2تعيين موظفين اثنين اضافيين كل الموارد البشرية سنه -2022
2024
سنة على مدى ثالث سنوات في المركز رئاسة الجامعة
مدير المركز
كاممالي ستة موظفينل
تطوير الكادر البشري
الهدف االستراتيجي 2.2
الخطة التنفيذية Action Plan
 2.2.1تدري
الموظفين

الجهة المنفذة

مستمر لرفع كفا ة وفاعلية الموارد البشرية
مركز الدراسات
المركز

الفترة الزمنية

سنة -2021
2022

القيم المالية

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

1000
سنوي

تعيين نائ مدير

معدل
سنوي
24000

تعيين  6موظفين

القيم المالية

معدل
سنوي
1000

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

 16دورةارتفاع تنوع ونوعية العمل
المنجز من ابل
الموظفين كتوييمل
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الغاية اإلستراتيجية  3ا برامج بكالوري
الغاية االستراتيجية كالمحورل برامج بكالوري
الهدف االستراتيجي 3.1
الخطة التنفيذية Action Plan

ودراسات عليا متميزة

استحداث برنامج ماجستير في القيادة حساس للنوع االجتماعي
الجهة المنفذة

 3.1.1امرا دراسة لمتطلبات استحداث رئاسة الجامعة
عمادة التطوير
البرنامج
األكاديمي
كلية االاتصاد
والعلوم االدارية
المركز
رئاسة الجامعة
 3.1.2اعداد متطلبات استحداث البرنامج
عمادة التطوير
األكاديمي
كلية االاتصاد
والعلوم االدارية
المركز
الهدف االستراتيجي 3.2

ودراسات عليا متميزة

الفترة الزمنية

القيم المالية

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

سنه -2022
2023

-

دراسة واضحة

2024

-

استحداث
البرنامج

االنجاز
السنوي

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

اإلنجاز
كنسبة

توجيه الموفدين من الجامعة لدراسة برامج أكاديمية عليا تتقاطع تخصصاتها مع دراسات المرأة خصوصا ما يتعلق باالدارة والقيادة

رقابة Control /
الخطة التنفيذية Action Plan

الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

 3.2.1توميه موفدين من إدارة االعمال الجامعة
لدراسة برامج أكاديمية عليا تتواطع تخصصاتها
مع دراسات المرأة خصوصا ما يتعلق باالدارة
والويادة.

رئاسة الجامعة

سنه -2022
2024

كلية االاتصاد
والعلوم االدارية

القيم
المالية

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

-

 3موفدين

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

أسباب عد االنجاز
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الغاية اإلستراتيجية  4ا التعليم التوني و التكنولومي والمدمج
الغاية االستراتيجية كالمحورل التعليم التوني و التكنولومي والمدمج
الهدف االستراتيجي 4.1
الخطة التنفيذية Action Plan

التدريب التقني التقليدي
الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

2024-2022

 4.1.1امرا  20دورة ومها لومه من المركز
أعيا الهيئة
خالل عوود تدريبية خارمية
التدريسية
التدريب التقني التكنولوجي والمدمج
الهدف االستراتيجي 4.2
الخطة التنفيذية Action Plan

الجهة المنفذة

ا 4.2.1امرا  20دورة عن بعد ومدمجة المركز
أعيا الهيئة
من خالل عوود تدريبية خارمية
التدريسية

الفترة الزمنية

2024-2022

القيم المالية

-

القيم المالية

-

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

تنفيذ  20دورة
وماهية

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

تنفيذ  20دورة
عن بعد
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الغاية اإلستراتيجية  5ا العالمية واالعتماد والجودة
الغاية االستراتيجية كالمحورل العالمية واالعتماد والجودة
الهدف االستراتيجي 5.1
الخطة التنفيذية Action Plan

اعتماد المركز كجهة تدريبية واستشارية
الجهة المنفذة

 5.1.1التودم للجهات الدولية التي تودم رئاسة الجامعة
االعتمادات للمراكز االستشارية والتدريبية المركز
في مجال المرأة
الهدف االستراتيجي 5.2
الخطة التنفيذية Action Plan
للمشاريع

الفترة الزمنية

سنه 2021

القيم المالية

5000

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

الحصول على
اعتماد دولي
لمركز استشاري
تدريبي

العمل مع المنظمات والجامعات الدولية
الجهة المنفذة

االستشارية المركز

 5.2.1التودم
والتدريبية الدولية
 5.2.2التشبيك والتعاون والشراكات مع المركز
عمادة التطوير
المنظمات والجامعات الدولية
االكاديمي

الفترة الزمنية

سنه -2021
2024
سنه -2021
2024

القيم المالية

-

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

تنفيذ مشروع
دولي سنويا
توايع  4مذكرات
تفاهم سنويا مع
مهات دولية

الخطة االستراتيجية و الخطط التنفيذية لمركز دراسات المرأة في المجتمع لألعوام 2024-2021

1
0

الغاية اإلستراتيجية  6ا البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية
الغاية االستراتيجية كالمحورل البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية
الهدف االستراتيجي 6.1
الخطة التنفيذية Action Plan

توعية وتدريب الطلبة
الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

سنة -2021
2024

القيم المالية

امرا  16ملسة توعوية للطلبة بمواضيع المركز
امتماعية وااتصادية و وواية وسياسية أعيا الهيئة
التدريسية
مرتبطة بالمرأة
سنه -2021
عرض ونواش  16فلم توعوي مرتبط المركز
2024
بويايا المرأة
سنه -2021
تنفيذ البرنامج التدريبي والتطوعي داخل المركز
2024
المركز
توفير بيئة جامعية تتوائم مع رؤية ورسالة وقيم المركز
الهدف االستراتيجي 6.2
الخطة التنفيذية Action Plan
توعية كافة أعيا
واالداريين

الجهة المنفذة

الهيئة التدريسية الموارد البشرية
المركز

الهدف االستراتيجي 6.3
الخطة التنفيذية Action Plan

الفترة الزمنية

سنة -2021
2024

-

القيم المالية

5000

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

تنفيذ  16ملسة
توعوية للطلبة
عرض ونواش
 16فلم توعوي
تدري  48طال
وطالبة
مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

تنفيذ  75يوم
عمل توعوي

االلتزا بالمسؤولية االجتماعية على المستوى المحلي والوطني
الجهة المنفذة

تنفيذ  20يوم عمل تطوعي توعية/تدري  /المركز
توديم استشارات في المجاالت المرتبطة أعيا الهيئة
التدريسية
بتمكين المرأة وايايا المرأة.

الفترة الزمنية

سنة -2021
2024

القيم المالية

-

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

انجاو ما
مجموعه 20
يوم عمل تطوع

الخطة االستراتيجية و الخطط التنفيذية لمركز دراسات المرأة في المجتمع لألعوام 2024-2021
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الغاية اإلستراتيجية  7ا الحاكمية واإلدارة الجامعية
الغاية االستراتيجية كالمحورل الحاكمية واإلدارة الجامعية
الهدف االستراتيجي 7.1
الخطة التنفيذية Action Plan

تسهيل عملية تعاون أعضاء الهيئة التدريسية مع المركز
الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

 7.1.1مرامعة امرا ات التعاون الفعلية رئاسة الجامعة
المركز
وتعديلها بين المركز والكليات.

2022-2021

-

 7.1.2التنسيق مع عمادات الكليات فيما عمادات الكليات
يتعلق بتسهيل عمل أعيا الهيئة التدريسية المركز
مع المركز.

2024-2022

-

الهدف االستراتيجي 7.2
الخطة التنفيذية Action Plan

 7.2.2ايجاد فر
الهيئة التدريسية

الخروج
بامرا ات مبسطة
وواضحة
 سهولة عملأعيا الهيئة
التدريسية الفعلية
مع المركز
 ويادة عددأعيا الهيئة
التدريسية مع
المركز.

الخروج بسبل الرسملة على معرفة وخبرات أعضاء الهيئة التدريسية
الجهة المنفذة

 7.2.1التبا ث مع أعيا الهيئة التدريسية رئاسة الجامعة
في الكليات المختلفة ول طبيعة خبراتهم عمادات الكليات
المركز
الممكن االستفادة منها في المركز.
مناسبة لخبرات اعيا

القيم المالية

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

المركز

الفترة الزمنية

القيم المالية

2022

-

2024-2022

-

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عد االنجاز

عدد لوا اتالتبا ث
الخروج بجوانالخبرة
ايجاد فر
مناسبة لخبرات
اعيا الهيئة
التدريسية
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ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤﯿﺎه واﻟﺒﯿﺌﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ
ﺍﳋﻄﺔ ﺍﻻﺳﱰﺍﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻼﻋﻮﺍﻡ 2024-2021

ت
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ و اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ ﻟﻸﻋﻮام 2024-2021
اﻟﺨﻄﺔ

1

ف
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ ي� اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤ�ﺔ
رؤ�ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤ�ﺔ كﺎﻧﺖ ﻧﻘﻄﺔ اﻻﻧﻄﻼق ﺑﺘﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ي ن
اﻟﻌﻠ�
ﺑن ﻋﻨﺎ� اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒيﺌ�ﺔ :اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ ،وﻣﻮا�بﺔ اﻟﺘﻄﻮر
ي
ن
واﻹﻗﻠ��
اﻟﻤﺤ�
اﻟﻤﻨﺎ� وأﺛﺮە
واﻟﻌﺎﻟ� بﺎﻟﻤﺴﺘﻘبﻞ اﻟﻤﻨﻈﻮر ،ﻓﻘﺪ ﻋﻤﺪت اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤ�ﺔ ا�
واﻟﺘﻐ�
واﻟﺪرﺳﺎت اﻟﺨﺎﺻﺔ بﺎﻻﺣﺘبﺎس اﻟﺤﺮاري
ي
ي
ي
ي
ي
ف
ن
اﻟﺠﺎﻣ�
اﻟﻌﻤ� و�دارة ﻣﺸﺎر� ــﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ي� اﻟﺤﺮم
اﻟﻤﺒى ﻋ� اﻟﺘﻄﺒﻴﻖ
ﺗﺄﺳ�ﺲ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ ﻋﺎم  2016ﻟ�ﻜﻮن ﻧﻮاة اﻟﻌﻤﻞ واﻟبﺤﺚ واﻟﺘﻄ��ﺮ
ي
ي
ي
وﺗﻘﺪ�ﻢ اﻻﺳتﺸﺎرات ﻟﻠﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﻮﻃﻨ�ﺔ واﻟﻌ���ﺔ.
ش
ﻳﻬﺪف ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ ا� ش
اﻟﻤﺤ�
اﻟﻤبﺎ� و�دارة ﻣﺸﺎر� ــﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﺗﺪﻗ�ﻘﻬﺎ واﻟﻘ�ﺎم بﺄبﺤﺎث ﻣﺴﺘﻘﻠﺔ وﻫﺎدﻓﺔ ﻋ� اﻟﻤﺴﺘﻮى
اﻻ�اف
ي
ف
ت
اﻟي ﺗﻮاﺟﻬﻬﺎ ي� اﻟﺒيﺌﺎت ﺷبﻪ اﻟﺼﺤﺮاو�ﺔ ،بﺎﻹﺿﺎﻓﺔ إ�
واﻹﻗﻠ�� و�ﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﻋﻠﻤ�ﺔ ﻟﺘﻌﻤﻴﻖ ﻣﻌﺮﻓﺔ وﻓﻬﻢ اﻟﻄﺎﻗﺔ وﻣﺘﻄﻠبﺎﺗﻬﺎ وﻣﺸﺎ�ﻠﻬﺎ واﻟﺘﺤﺪ�ﺎت ي
ي
اﻟﺤﻠﻮل اﻟﻤﺒﺘﻜﺮة ﻟﺘﻠﻚ اﻟﻤﺸﺎ�ﻞ.كﻤﺎ ﻳﻬﺪف إ� ﺗﻔﻌ�ﻞ اﻟنﺸﺎﻃﺎت اﻟبﺤﺜ�ﺔ واﻟﻤﺘﻘﺎﻃﻌﺔ ي ف
ﺑن اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺨﺘﻠﻔﺔ وﻣﺎ �ﺼﺎﺣبﻪ ﻣﻦ ﺗﻄﻮر اﻗﺘﺼﺎدي
واﺟﺘﻤﺎ� ،وأﺛﺮ ذﻟﻚ ﻋ� اﻟﺒيﺌﺔ واﻟﺘﻐ�ات اﻟﻤﻨﺎﺧ�ﺔ ف� اﻷردن واﻹﻗﻠ�ﻢ وﻋﻘﺪ ش�ا�ﺎت ت
اﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ ﻣﻊ اﻟﻤﻨﻈﻤﺎت اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ وذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﻋ�
ي
ي
ي
واﻟﻌﺎﻟ� ف ي� ﻗﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە ﻣﻦ ﺟﻮاﻧﺐ اﻹﻧﺘﺎﺟ�ﺔ واﻻﺳﺘﻬﻼك.
اﻟﻤﺤ�
اﻟﺼﻌ�ﺪﻳﻦ
ي
ي
و�ﺴ� اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻟﺘﻨﻔ�ﺬ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ ﺿﻤﻦ ﻧﻄﺎق ﻣﺴﺆوﻟﻴﺘﻪ ﻟﺘﺤﻘﻴﻖ رؤ�ﺘﻪ ورﺳﺎﻟﺘﻪ ،وﻣﻨﻬﺎ :ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻄﺎﻗﺔ
ض
اﻟﻤﺠﺘﻤ� بﻜ�ﻔ�ﺔ
اﻟﻮ�
اﻟﺠﺎﻣ� وﺧﺎرﺟﻪ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻤﻮارد ،و ﺧﻠﻖ
اﻟﺨ�اء داﺧﻞ اﻟﺤﺮم
ي
ي
ي
ش
يض
اﻟﻌﺎﻣﻠن ﻣﻊ
واﻟن�ات ،واﻟﺘﻌﺎون اﻟﻤﻜﺜﻒ ﻣﻊ أﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪر�ﺲ
اﻻﺳﺘﻐﻼل اﻻﻣﺜﻞ ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ وﺗﺮﺷ�ﺪ اﻻﺳﺘﻬﻼك ﻋﻦ ﻃ��ﻖ اﻟﺪورات واﻟنﺸﺎﻃﺎت
ف
اﻟﺨ�ات اﻟﻔﻨ�ﺔ
اﻟﻄﻠبﺔ ي� ﻣﺸﺎر� ــﻊ اﺑﺘكﺎر�ﺔ ﻻ ﺳ�ﻤﺎ كﻠ�ﺎت اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ واﻟﻤﻮارد اﻟﺒيﺌ�ﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎد .و�ﺴ� اﻟﻤﺮﻛﺰ إ� رﻓﺪ ﻛﻮادرە
بﺎﻟﺨ�ات و�ﻛﺴﺎب ب
ب
ق
ﻃﺎ� ،و إ�ﺠﺎد ﺣﻠﻮل ﻟﻘﻄﺎع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة ﻋ� اﻟﺼﻌ�ﺪﻳﻦ
اﻟﻤﻄﻠ��ﺔ ﻟﻠﻌﺪ�ﺪ ﻣﻦ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ�ﺔ واﻟﻤﺤﻠ�ﺔ وﻋﻤﻞ دراﺳﺎت ﻃﺎﻗﺔ وﺗﻘﻴ�ﻢ ي
واﻟﻮﻃي ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ اﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻟﺤﻜﻮﻣ�ﺔ ش
ن
اﻟﻤﺤ� ،وﺗﻄ��ﺮﻛﻔﺎءات
واﻟ�كﺎت اﻟﻤﺰودة ﻟﻠﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﺆﺳﺴﺎت اﻷ�ﺎد�ﻤ�ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
اﻟﻤﺤ�
ي
ي
ي
ت
ف
)
اﻋﺘﻤﺎدات
ﻋ�
ﻟﻠﺤﺼﻮل
�ﺔ
اﻟﻄﺎ� ) Energy
اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
وﻣﻨﻬﺎ
،
ﻛﺰ
ﻟﻤﺮ
ا
ﻋﻤﻞ
ﺑﻨﻄﺎق
اﻟﺨﺎﺻﺔ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
(
Accreditation
واﻟﺘﺠﻬ�
اﻟﻮﻇ�ﻔ�ﺔ
ﻛﺰ
اﻟﻤﺮ
ي
ي
 (Auditواﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟﺒيﺌ�ﺔ واﻟﻤﺎﺋ�ﺔ وﻓﺤﻮﺻﺎت اﻟﻐﺎزات اﻟﻤﻨبﻌﺜﺔ وﺟﻮدة اﻟﻬﻮاء ) (Air Qualityوﻣﺘﺎبﻌﺔ اﻟﺘﻠﻮث.
ت
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ و اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ ﻟﻸﻋﻮام 2024-2021
اﻟﺨﻄﺔ

2

رؤ�ﺎ ورﺳﺎﻟﺔ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ وﻗ�ﻤﻪ اﻟﺠﻮﻫ��ﺔ

اﻟﺮؤ�ﺔ :Vision

ف
ف
أن �ﻜﻮن اﻟﻤﺮﻛﺰ ﻣﺮﺟﻌ�ﺔ بﺤﺜ�ﺔ واﺳتﺸﺎر�ﺔ ﻣﻌﺘﻤﺪة ي� ﻣﺠﺎﻻت أبﺤﺎث اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒيﺌ�ﺔ ي� اﻻردن واﻟﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﻌ���ﺔ

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ :Mission

ض
يض
اﻟﺘﺠﻬ�ات واﻻﺟﻬﺰة
ﺑﺘﻮﻓ�
أن ﻳﻮﻓﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﺒن�ــﺔ اﻟﺘﺤﺘ�ــﺔ اﻟﺨــﺎدﻣــﺔ ﻷﻏﺮاض اﻟبﺤــﺚ واﻟــﺪراﺳ ـ ـ ـ ـ ـ ــﺎت ي� ﻣﺠــﺎﻻت اﻟﻄــﺎﻗــﺔ اﻟﻤﺘﺠــﺪدة واﻟﻤ�ــﺎە واﻟﺒيﺌــﺔ وذﻟــﻚ
ي
�
يض
ﻟﻠبﺎﺣﺜن واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ و�ﻨﺎء ﻣﻨﺼ ـ ـ ـ ــﺎت وﺣﻮاﺿ ـ ـ ـ ــﻦ اﻟ��ﻂ واﻟﺪﻋﻢ
ﺗﻮﻓ� اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت واﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
واﻟﻔﺤﻮﺻ ـ ـ ـ ــﺎت واﻟ�ﻮادر اﻟﻤﺪر�ﺔ واﻟﻤﻌﺘﻤﺪة دوﻟ�ﺎ ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ� ي
ف
ف
�
اﻟﻤﻨﺎ�.
واﻟﺘﻐ�
اﻟبﺤئ وز�ﺎدة اﻟﺘﻮﻋ�ﺔ اﻟﺒيﺌ�ﺔ ي� ﻣﺠﺎﻻت اﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ اﻟﺒيﺌ�ﺔ
ي
ي
ي
اﻟﻘ�ـﻢ اﻟﺠﻮﻫ��ـﺔ Core Values
ف
ت
ن
ف
ف
ف
ف
و�دار�ن:
أ�ﺎد�ﻤﻴن
واﻟﻌﺎﻣﻠن ي� اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ،
اﻟى ﺗﺄﺳﺴﺖ ﻋﻠﻴﻬﺎ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻬﺎﺷﻤ�ﺔ ،و�ﺴ� إ� ﺗﺠﺬﻳﺮﻫﺎ يﺑن اﻟﻄﻠبﺔ
ي
ي
ي
ﻣﺒى ﻋ� اﻟﻘ�ﻢ ي
اﻟﻤﺮﻛﺰ ي






اﻷﺻﺎﻟﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ اﻟﻌ���ﺔ واﻹﺳﻼﻣ�ﺔ.
اﻟﻤﺆﺳﺴ�ﺔ واﻟﻤﻬﻨ�ﺔ واﻻﺧﺘﺼﺎص.
اﻻﻧﺘﻤﺎء واﻟﻤﻮاﻃﻨﺔ اﻟﺼﺎﻟﺤﺔ وﺧﺪﻣﺔ اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ.
اﻟﺸﻔﺎﻓ�ﺔ واﻟﻮﺿ�ح.
اﻟﺪ�ﻤﻘﺮاﻃ�ﺔ واﻟﻌﺪاﻟﺔ واﻟﻤﺴﺎواة.







اﻟﺤ��ﺔ اﻷ�ﺎد�ﻤ�ﺔ وﺗﻘﺪﻳﺮ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﻤﻌﺮﻓﺔ.
ين
ين
اﻟﻌﺎﻣﻠن.
وﺗﻤﻜن
اﻟﺘﻌﺎون واﻟﻤﺸﺎرﻛﺔ
نن
اﻟ�اﻫﺔ واﻷﻣﺎﻧﺔ اﻷ�ﺎد�ﻤ�ﺔ واﻻدار�ﺔ.
اﻟﺘﻨﺎﻓﺴ�ﺔ واﻹﻧﺠﺎز.
ت�
اﻻﻟ�ام واﻟﻤﺴﺎﺋﻠﺔ.

ت
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اﻟ��ﺎ� (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) SWOT
اﻟﺘﺤﻠ�ﻞ
ي
ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ
ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة
ض
ف
ش
اﻟﻮﻇ�� ﻋﺪا ﻣﺪﻳﺮ اﻟﻤﺮﻛﺰ وﻣﻬﻨﺪس اﻻ�اف
• ﻋﺪم وﺟﻮد كﺎدر ﻟﻠﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺨ�ات اﻟبﺤﺜ�ﺔ واﻟﺘﻄﺒ�ﻘ�ﺔ اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ ﻷﻋﻀﺎء ﻫﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪر�ﺲ ي� اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
• ب
ﺣﺴﺐ اﻟﻬ�كﻞ ف ي
ف
ئ
يف
اﻟﺠﺎﻣ�
اﻟﺤﺮم
�
ﺛﺎﺑﺘﺔ
ﻣكﺎﺗﺐ
�
ﻛﺰ
ﻟﻠﻤﺮ
ﺗﻮﻃن
وﺟﻮد
ﻋﺪم
•
اﻟﺠﺎﻣ�
ﻟﻠﺤﺮم
اﻟ�ﻬ��ﺎئ
واﻟﺤﻤﻞ
اﻟﻄﺎﻗﺔ
ﻻﻧﺘﺎﺟ�ﺔ
واﻟﺒ�ﺎﻧﺎت
اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت
•
ي
ي
ي
ي
ف
يف
ت
ش
ش
اﺗ�� ﻟﻠﻤﺸﺎر� ــﻊ اﻟﺨﺎﺻﺔ بﺎﻟﻄﺎﻗﺔ
اﻟﺠﺎﻣ� وﻓﺎﺗﻮرة • ﻋﺪم ﺷﻤﻮل اﻟﻤﺮﻛﺰ � ﻫﺮﻣ�ﺔ
• اﻹدارة واﻻ�اف ﻋ� ﻋﻤﻞ ﻣ�وع اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﺸﻤﺴ�ﺔ ي� اﻟﺤﺮم
اﻟﺘﺨﻄ�ﻂ اﻻﺳ� � ي
ي
واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺘﻮﺳﻊ اﻟﻌﻤ يﺮ ناي واﻟﻌﻤﻠ�ﺎيت
اﻟ�ﻬ��ﺎء اﻟﺼﻔ��ﺔ
ي
ي
ض
ض
ﻣ�اﻧ�ﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ بﺎﻟنﺴبﺔ ﻷﻫﻤﻴﺘﻪ وﺧﻄﻄﻪ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ
• ﺗﻮاﻓﺮ بﻌﺾ اﺟﻬﺰة اﻟﻘ�ﺎس ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت اﻟ�ور�ﺔ ﻻﺳﺘﺪاﻣﺔ ﻋﻤﻞ اﻟﻤﺤﻄﺎت • اﻧﺨﻔﺎض ي
اﻟﺘﺤﺪ�ﺎت
اﻟﻔﺮص
ف
ف
ف
ا� ﻟﻠﺠﺎﻣﻌﺔ ي� ﻣﻨﻄﻘﺔ ﻋﺎﻟ�ﺔ اﻻﺷﻌﺎع واﻟﺤﺮارة ﻻﺳﺘﻐﻼل اﻟﻄﺎﻗﺔ • وﺻﻮل اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ ﻟﻠﻘﺪرة اﻟﻘﺼﻮى ي� ﻣﺸﺎر� ــﻊ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة اﻟﻤﺮﺗبﻄﺔ ﻣﻊ ﺷبﻜﺔ
ﺮ
اﻟﺠﻐ
اﻟﻤﻮﻗﻊ
•
ي
اﻟ�ﻬ��ﺎء
اﻟﺸﻤﺴ�ﺔ اﻟﻀﻮﺋ�ﺔ واﻟﺤﺮار�ﺔ
ﻣﺨﺘ�ات ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﻌﺘﻤﺪة ﻻﺟﺮاء اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت.
• اﻟﺘكﻠﻔﺔ اﻟﻌﺎﻟ�ﺔ ﻻ�ﺸﺎء
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻤﻼﺻﻖ ﻟﻠﻤﻨﻄﻘﺔ اﻟﺤﺮة
ب
ت
اﻟ��ى وﻣﺼﻔﺎة اﻟﺒ�ول ﻓ�ﻤﺎ �ﺨﺺ اﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
• ﻣﻮﻗﻊ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﻘ��ﺐ ﻣﻦ اﻟﻤﺼﺎﻧﻊ ب
ق
اﻟﻄﺎ� و ﻣﺮاﻗبﺔ اﻟﺘﻠﻮث
ي
ف
واﻟﻤﺆﺳ� ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﻤﻠﻚ ﻋبﺪﷲ ﻟﻠﺘﺼﻤ�ﻢ واﻟﺘﻄ��ﺮ
ا�
• اﻟﺘﻘﺎرب اﻟﺠﻐﺮ ي
ي
اﻟﺠﺎﻣ� ﻓ�ﻤﺎ �ﺨﺺ ﺗﻄﺒﻴﻖ أبﺤﺎث وﻣﺸﺎر� ــﻊ
• اﻟﻤﺴﺎﺣﺔ اﻟﺠﻐﺮاﻓ�ﺔ اﻟﻮاﺳﻌﺔ ﻟﻠﺤﺮم
ي
ف
واﺳﻌﺔ اﻟﻨﻄﺎق ي� ﺗﻄﺒ�ﻘﺎت اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة
ئ
اﻟ�ﻬ��ﺎئ
• ﺗﻄﺒ�ﻘﺎت اﻟﺸبكﺎت اﻟﺬﻛ�ﺔ وﺗﺨ��ﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻨﻘﻞ
ي

ت
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اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻹﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ )اﻟﻤﺤﺎور(

اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻹﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ:1
اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ واﻻﺑداع
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :2
اﻟﺗطوﯾر اﻟﺑﺷري
)اﻻﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻹداري(
واﻟﻣﺎدي

اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :3
ﺑراﻣﺞ ﺑﻛﺎﻟورﯾس
ودراﺳﺎت ﻋﻠﯾﺎ ﻣﺗﻣﯾزة

اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :7
اﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ واﻻدارة
اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ

اﻟﻣﺣﺎور

اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :4
اﻟﺗﻌﻠﯾم اﻟﺗﻘﻧﻲ و
اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﻲ واﻟﻣدﻣﺞ

اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :6
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ
واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ

اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ :5
اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد
اﻟﺟودة

ت
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ت
اﻟﻌﻠ� واﻻبﺪاع
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ )اﻟﻤﺤﻮر( اﻟبﺤﺚ
اﻟﻐﺎ�ﺔ
ي
ت
اﺗ�� 1
اﻟﻬﺪف اﻻﺳ� � ي

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ Action Plan

وﻣﺨﺘ�ات اﻟبﺤﺚ واﻟﺘﺤﻠ�ﻞ
ﺗﻄ��ﺮ أدوات
ب
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة

•

ش�اء أﺟﻬﺰة ﺣﺎﺳ���ﺔ و�ﺮﻣﺠ�ﺎت داﺋﺮة ش
اﻟ�اء
ﻋﻤﺎدة اﻟبﺤﺚ
ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ
اﻟﻌﻠ�
ي

•

ش�اء أﺟﻬﺰة ﻗ�ﺎس وﺗﺤﻠ�ﻞ

•

ت
اﺗ�� 2
اﻟﻬﺪف اﻻﺳ� � ي
ﺗﻮﻓ� اﻟﻤﻌﻠﻮﻣﺎت واﻟﺒ�ﺎﻧﺎت ﻋﻤﺎدة اﻟبﺤﺚ
ي
اﻟﻌﻠ�
ﻫﻴﺌﺔ
ﻷﻋﻀﺎء
ـﻊ
ـ
�
بﺎﻟﻤﺸﺎر
اﻟﺨﺎﺻﺔ
ي
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺤﺎﺳﺐ
اﻟﺘﺪر�ﺲ

داﺋﺮة ش
اﻟ�اء
ﻋﻤﺎدة اﻟبﺤﺚ
اﻟﻌﻠ�
ي

ش
اﻟﻌﻠ�
اﻟن�
ي

ت
اﻟﻔ�ة اﻟﺰﻣﻨ�ﺔ

اﻟﻘ�ﻢ
اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ

ﺳﻨﻪ 2021

10000

ﺳﻨﺔ -2021
2023

50000
�
ﺳﻨ��ﺎ

ﺳﻨﺔ -2021
2022

1000

ش
ﻣﺆ�ات اﻷداء
)ﻗﺎبﻠﺔ ﻟﻠﻘ�ﺎس(

ش�اء أﺟﻬﺰة
ﺣﺎﺳﻮب ﻣﺘﻄﻮرة
ﻋﺪد )(2
و�ﺮﻣﺠ�ﺎت
اﻟﺘﺼﻤ�ﻢ
واﻟﺘﺤﻠ�ﻞ ﻋﺪد
)(2
ش�اء أﺟﻬﺰة
ت
ﻃﺎ�
ﺗﺤﻠ�ﻞ ي
ف
وﻃ�� وأﺟﻬﺰة
ي
ﻗ�ﺎس ﺣﺮار�ﺔ
واﺷﻌﺎﻋ�ﺔ
واﻧبﻌﺎث ﺟﺮاري
وﻏﺎزات
وﻓﺤﻮﺻﺎت ﻣ�ﺎە
وأﺟﻬﺰة
ﻓﺤﻮﺻﺎت
ﻋﻀ��ﺔ

اﻻﻧﺠﺎز
اﻟﺴﻨﻮي

اﻹﻧﺠﺎز
ﻛنﺴبﺔ

رﻗﺎبﺔ Control /
أﺳبﺎب ﻋﺪم اﻻﻧﺠﺎز

ﻧﻈﺎم ﻓﻬﺮﺳﺔ
وﺗﺤﻠ�ﻞ ﺑ�ﺎﻧﺎت

ت
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•

•

•

•

ث
�� اﻷبﺤﺎث اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ ﻣﺒيﻨﺔ ﻋ� اﻟﻤﺮﻛﺰ
كﻠ�ﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﺒ�ﺎﻧﺎت اﻟﻤﺘﻮﻓﺮة ﺣﺎﻟ�ﺎ
ﻋﻤﺎدة اﻟبﺤﺚ
اﻟﻌﻠ�
ي
ت
اﺗ�� 3
اﻟﻬﺪف اﻻﺳ� � ي
ﻧﻈﺎم ﺷبكﺎت ذﻛ�ﺔ بﺎﺳﺘﺨﺪام اﻟﻤﺮﻛﺰ
أﻧﻈﻤﺔ ﺗﺨ��ﻦ اﻟﻄﺎﻗﺔ بﺎﻟبﻄﺎر�ﺎت كﻠ�ﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
داﺋﺮة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺼ�ﺎﻧﺔ
داﺋﺮة ش
اﻟ�اء
واﻟﺘﺤﻠ�ﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻤﺮاﻗبﺔ
ﺑﺮاﻣﺞ
ت
كﻠ�ﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
اﻟﻄﺎ�
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ
ي
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
داﺋﺮة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺼ�ﺎﻧﺔ
داﺋﺮة ش
اﻟ�اء
اﻟ�ا�ﺔ ﻣﻊ ش
ش
اﻟ�كﺎت اﻟ��ﺎد�ﺔ ف ي� اﻟﻤﺮﻛﺰ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤﻨﺎخ
ﻋﻤﺎدة اﻟبﺤﺚ
اﻟﻌﻠ�
ي

-

ش
�� أبﺤﺎث ﻋﺪد
) (3ﺳﻨ��ﺎ �ف
ي
ﻣﺠﻼت
وﻣﺆﺗﻤﺮات ﻋﻠﻤ�ﺔ
ﺗﺄﺛ�
ذات ﻣﻌﺎﻣﻞ ي
ﻋﺎل

ﺳﻨﺔ -2021
2023

400000
ﺳﻨ��ﺎ

ﺳﻨﺔ -2021
2022

25000
ﺳﻨ��ﺎ

ﻧﻈﺎم ﺗﺨ��ﻦ
اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟ�ﻬ��ﺎﺋ�ﺔ
بﻄﺎر�ﺎت ﻟﻴثﻴﻮم
ﺣﺠﻢ
)3ﻣ�ﺠﺎواط
ﺳﺎﻋﺔ(
ش
ﻣ�وع ﻣﺮاﻗبﺔ
وﺗﺤكﻢ وﺗﺮﺷ�ﺪ
ﻟﻼﺳﺘﻬﻼك
ئ
اﻟ�ﻬ��ﺎئ ف ي�
ي
اﻟﺠﺎﻣ�
اﻟﺤﺮم
ي

ﺳﻨﺔ -2021
2024

10000
ﺳﻨ��ﺎ

ش�ا�ﺎت أو spin-
 offsﻋﺪد )(1
ﺳﻨ��ﺎ

ﺳﻨﺔ -2021
2024

اﻟﺤﻠﻮل ش
واﻟ�ا�ﺎت اﻷبﺪاﻋ�ﺔ

ت
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ و اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ ﻟﻸﻋﻮام 2024-2021
اﻟﺨﻄﺔ
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اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ )اﻟﻤﺤﻮر( اﻟﺘﻄ��ﺮ ش
ت
)اﻻ�ﺎد�� واﻹداري( واﻟﻤﺎدي
اﻟب�ي
اﻟﻐﺎ�ﺔ
ي
ت
اﺗ�� 1
اﻟﻬﺪف اﻻﺳ� � ي

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ Action Plan

ي ن
اﻟﺘﻨﻈ��
ﺗﻌﻴن ﺷﻮاﻏﺮ اﻟ�ﺎدر اﺳتﻨﺎدا ﻟﻠﻬ�كﻞ
ي
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة

اﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ت
اﻟﻔ�ة اﻟﺰﻣﻨ�ﺔ

•

ين
ﺗﻌﻴن رﺋ�ﺲ دﻳﻮان

•

رﻓﻊ اﻟ�ﻔﺎءة اﻟﻠﻐ��ﺔ واﻟﻠﻮﺟﺴت�ﺔ اﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ
ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺪراﺳﺎت
ﻟﻤﻮﻇﻒ اﻟﺪﻳﻮان

ﺳﻨﺔ -2021
2022

•

ﺗﻌﻴن رؤﺳﺎء دواﺋﺮ ﻣﻦ ﺣﻤﻠﺔ اﻟﻤﻮارد ش
ين
اﻟب��ﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘ�
ي

ﺳﻨﺔ 2021

•

•

ﺳﻨﻪ 2021

اﻟﻘ�ﻢ
اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ

ﺗﻘ��بﺎ
5000
ﺳﻨﻮي
300
�
ﺳﻨ��ﺎ
ﺗﻘ��بﺎ
5000
ﺳﻨﻮي

ت
اﺗ�� 2
اﻟﻬﺪف اﻻﺳ� � ي
ﺗﻄ��ﺮ اﻟ�ﺎدر اﻟﻔيف بﺪورات اﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ
ي
ﺗﺪر�ب�ﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وذات اﻋﺘﻤﺎد رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﺎﻟ� وذﻟﻚ ﻟﺮﻓﻊ ﻛﻔﺎءﺗﻬﻢ.
ي

ﺳﻨﺔ -2021
2022

2000
ﺳﻨ��ﺎ

اﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﺳﻨﺔ -2021
2024

1000
ﺳﻨ��ﺎ

ﺗﻄ��ﺮ وﺗﺄﻫ�ﻞ اﻟ�ﺎدر ش
اﻟب�ي

ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺗﻤﺮات وورﺷﺎت ﻋﻤﻞ

ش
ﻣﺆ�ات اﻷداء
)ﻗﺎبﻠﺔ ﻟﻠﻘ�ﺎس(

ين
ﺗﻌﻴن رﺋ�ﺲ
دﻳﻮان ﻋﺪد )(1

اﻻﻧﺠﺎز
اﻟﺴﻨﻮي

اﻹﻧﺠﺎز
ﻛنﺴبﺔ

رﻗﺎبﺔ Control /
أﺳبﺎب ﻋﺪم اﻻﻧﺠﺎز

ﺗﺄﻫ�ﻞ رﺋ�ﺲ
اﻟﺪﻳﻮان ﻷﻋﻤﺎل
دﻋﻢ اﻷبﺤﺎث
ش
واﻟن�
ين
ﺗﻌﻴن ﺷﻮاﻏﺮ
ﻋﺪد ) (2ﻣﻦ
اﻟﻤﺎﺟﺴﺘ�
ﺣﻤﻠﺔ
ي
داﺧﻞ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
دورات ﻣﻌﺘﻤﺪة
ﻟﻤﺪراء اﻟﺪواﺋﺮ
ﻋﺪد ) (2ﺳﻨ��ﺎ
ف ي� ﻣﺠﺎل
اﻟﺘﺼﻤ�ﻢ
واﻟﺘﺪﻗﻴﻖ اﻟﻄﺎ�ت
ي
ﺣﻀﻮر ﻣﺆﺗﻤﺮات
ﻋﺪد ) (2ﺳﻨ��ﺎ
ﻟ�ﺎدر اﻟﻤﺮﻛﺰ

ت
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ و اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ ﻟﻸﻋﻮام 2024-2021
اﻟﺨﻄﺔ

8

ت
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ )اﻟﻤﺤﻮر( اﻟﻌﺎﻟﻤ�ﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد /اﻟﺠﻮدة
اﻟﻐﺎ�ﺔ
ت
اﺗ�� 1
اﻟﻬﺪف اﻻﺳ� � ي

ف
اﻻﻋﺘﻤﺎد ي� اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ Action Plan

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة

•

ﺗﺪر�ﺐ وﺗﺄﻫ�ﻞ اﻟ�ﺎدر

اﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

•

اﻟتﺸﺎرﻛ�ﺔ ﻣﻊ ﻣﺮا�ﺰ اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة دوﻟ�ﺎ

•

•

•

ت
اﻟﻔ�ة اﻟﺰﻣﻨ�ﺔ

ﺳﻨﻪ 2023

اﻟﻘ�ﻢ
اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ

ش
ﻣﺆ�ات اﻷداء
)ﻗﺎبﻠﺔ ﻟﻠﻘ�ﺎس(

ﺗﻘ��بﺎ
5000
ﺳﻨﻮي
5000
�
ﺳﻨ��ﺎ

ن
ت
اﻟﻤكﺎي
اﻟﺘﺄﻫ�ﻞ
واﻟﻌﻤﻠ�ﺎي رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ي
ي
ش
داﺋﺮة اﻟ�اء
اﻟﺨ��ﺔ اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ﻟﻠﻔﺤﻮﺻﺎت ب
داﺋﺮة اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
واﻟﺼ�ﺎﻧﺔ
اﻟﻤﺸﺎﻏﻞ
اﻟﻬﻨﺪﺳ�ﺔ
ف
ت
اﻻﻋﺘﺪﻣﺎد ي� اﻟﺘﺪر�ﺐ
اﺗ�� 2
اﻟﻬﺪف اﻻﺳ� � ي
ﺗﻄ��ﺮ اﻟ�ﺎدر اﻟﻔيف بﺪورات اﻟﻤﻮارد ش
اﻟب��ﺔ ﺳﻨﺔ -2021
ي
ين
اﻟﻤﺪر�ن
ﺗﺪر�ﺐ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ 2022

دورات
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪة
ت
اﻟ�ﺧ�ﺺ ﻣﻦ
ﺟﻬﺎت ﻣﻌﺘﻤﺪة
ﻣﺜﻞ TUV
ي�
اﻟﺘﺠﻬ�ات
ش
اﻟﺨﺎﺻﺔ بﺎﻟ�ا�ﺔ
ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﻔﺤﻮﺻﺎت
اﻟﻤﻌﺘﻤﺪ

2000
ﺳﻨ��ﺎ

ﺳﻨﺔ -2021
2024

1000
ﺳﻨ��ﺎ

دورات ﻣﻌﺘﻤﺪة
ﻟﻤﺪراء اﻟﺪواﺋﺮ
ﻋﺪد ) (2ﺳﻨ��ﺎ
ف
ي� ﻣﺠﺎل ﺗﺪر�ﺐ
ين
اﻟﻤﺪر�ن
ورﺷﺎت ﻋﻤﻞ
ﻋﺪد ) (3ﺳﻨ��ﺎ
ف
ي� ﻣﺠﺎل ﺑﻨﺎء
اﻟﻘﺪرات واﻟﺘﻌﻠ�ﻢ
اﻟﻤﺠﺘﻤ�
ي
اﻟﻤﺴﺘﻤﺮ

ﺳﻨﺔ -2023
2024
ﺳﻨﺔ -2022
2024

ﻋﻘﺪ اﻟﺪورات اﻟﺘﺪر�ب�ﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ

اﻟﻤﺮﻛﺰ

ﺗﻘ��بﺎ
5000
ﺳﻨﻮي

اﻻﻧﺠﺎز
اﻟﺴﻨﻮي

اﻹﻧﺠﺎز
ﻛنﺴبﺔ

رﻗﺎبﺔ Control /
أﺳبﺎب ﻋﺪم اﻻﻧﺠﺎز

ت
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ و اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ ﻟﻸﻋﻮام 2024-2021
اﻟﺨﻄﺔ
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•

اﻟﺪورات
ﻋﻘﺪ
اﻟﻤﺘﺨﺼﺼﺔ

اﻟﺘﺪر�ب�ﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ

ﺳﻨﺔ -2022
2024

رﺳﻮم
اﻟﺪورات
دﺧﻞ
ين
ﻟﻤ�اﻧ�ﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻋﻘﺪ ) (3دورات
ﺳﻨ��ﺎ بﺎﻟﺘﻌﺎون
ﻣﻊ AEE

ت
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ و اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ ﻟﻸﻋﻮام 2024-2021
اﻟﺨﻄﺔ
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ت
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ )اﻟﻤﺤﻮر( اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﻼﺑ�ﺔ واﻟﺠﺎﻣﻌ�ﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌ�ﺔ
اﻟﻐﺎ�ﺔ
ت
اﺗ�� 1
اﻟﻬﺪف اﻻﺳ� � ي

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ Action Plan

ﺗﻄ��ﺮ ﻣﺨﺮﺟﺎت اﻟﺒيﺌﺔ اﻟﻄﻼﺑ�ﺔ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة

اﻟﻘ�ﻢ
اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ

ت
اﻟﻔ�ة اﻟﺰﻣﻨ�ﺔ

•

ﺗﺪر�ﺐ وﻋﻤﻞ ورﺷﺎت ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
بﻤﺠﺎل اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ

ﺳﻨﻪ -2021
2024

-

•

اﻟﻤﺮﻛﺰ
ﻣﺸﺎر� ــﻊ وابﺤﺎث ﺗﺨ�ج ﻃﻼﺑ�ﺔ
وﻫﻨﺪﺳ�ﺔ كﻠ�ﺔ اﻟﻬﻨﺪﺳﺔ
ﻓﻨ�ﺔ
ﻣﺸﻮرات
واﻟﻤﺴﺎبﻘﺎت اﻟﻄﻼﺑ�ﺔ

ﺳﻨﻪ -2021
2024

-

ﺳﻨﺔ -2022
2024

-

•

•

اﻟﻤنﺸﻮرات اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ واﻟﺘﺜﻘ�ﻔ�ﺔ
ﺑ�ﺧﺮاج ﻃﻼب IEEE

اﻟﻤﺮﻛﺰ

ت
اﺗ�� 2
اﻟﻬﺪف اﻻﺳ� � ي
أ�ﺎم ﺗﻮﻋ��ﺔ ﺗﺜﻘ�ﻔ�ﺔ ﻋﺎﻣﺔ بﻤﺠﺎل اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﻄﺎﻗﺔ واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ

ف
اﻹ�ﺠﺎي ي� ﺛﻘﺎﻓﺔ اﻟﺒيﺌﺔ واﻟﻤﻨﺎخ اﻟﻤﺠﺘﻤﻌ�ﺔ
ﻟﺘﺄﺛ�
ا ي
بي

ﺳﻨﺔ -2021
2024

-

ش
ﻣﺆ�ات اﻷداء
)ﻗﺎبﻠﺔ ﻟﻠﻘ�ﺎس(

ﻋﻘﺪ ) (4ورﺷﺎت
ﻃﻼﺑ�ﺔ ﺳﻨ��ﺎ و
بﻤﻌﺪل )(100
ﻃﺎﻟﺐ ﻟ�ﻞ ورﺷﺔ
اﻟﻌﻠ�
اﻟﺪﻋﻢ
ي
يف
واﻟﻔ ي
ت
واﻟﻠﻮﺣﺴي
ي
ﻟﻤﺸﺎر� ــﻊ ﺗﺨ�ج
ﻋﺪد ) (2ﺳﻨ��ﺎ
ﻣﺎﺟﺴﺘ�
ورﺳﺎﺋﻞ
ي
ﻋﺪد ) (2ﺳﻨ��ﺎ
ﻣنﺸﻮرات ر�ــﻊ
ﺳﻨ��ﺔ
Newsletter

اﻻﻧﺠﺎز
اﻟﺴﻨﻮي

اﻹﻧﺠﺎز
ﻛنﺴبﺔ

رﻗﺎبﺔ Control /
أﺳبﺎب ﻋﺪم اﻻﻧﺠﺎز

ﻋﻘﺪ ورﺷﺎت
ف
ﻋﺪد ) (2ي� ﻣﺮا�ﺰ
اﻟﺸبﺎب
واﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ف
اﻟﻤﺤ� ي�
ي
ﻣﺤﺎﻓﻈ ت يي اﻟﺰرﻗﺎء
واﻟﻤﻔﺮق

ت
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ و اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ ﻟﻸﻋﻮام 2024-2021
اﻟﺨﻄﺔ
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ت
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ )اﻟﻤﺤﻮر( اﻟﺤﺎ�ﻤ�ﺔ واﻻدارة اﻟﺠﺎﻣﻌ�ﺔ
اﻟﻐﺎ�ﺔ
ت
اﺗ�� 1
اﻟﻬﺪف اﻻﺳ� � ي

اﻟﺨﻄﺔ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ Action Plan

اﻟﺘﻌﻠ�ﻤﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔﺬة

اﻟﻘ�ﻢ
اﻟﻤﺎﻟ�ﺔ

ت
اﻟﻔ�ة اﻟﺰﻣﻨ�ﺔ

ش
ﻣﺆ�ات اﻷداء
)ﻗﺎبﻠﺔ ﻟﻠﻘ�ﺎس(

•

ئ
اﻟﺸكﻞ
اﻟﻨﻬﺎئ اﻟﻤﺮﻛﺰ
اﺳﺘﺼﺪار
ي
ﻟﻠﺘﻌﻠ�ﻤﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻌﻤﻞ اﻟﻤﺮﻛﺰ رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻌﻤﺪاء

ﺳﻨﻪ 2021

-

•

�ﺸﻜ�ﻞ ﻣﺠﻠﺲ اﻟﻤﺮﻛﺰ

•

اﻟﻤنﺸﻮرات اﻟﻌﻠﻤ�ﺔ واﻟﺘﺜﻘ�ﻔ�ﺔ
ﺑ�ﺧﺮاج ﻃﻼب IEEE

اﻟﻤﺮﻛﺰ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
ﻟﻤﺤ�
ا
ي
اﻟﻤﺮﻛﺰ

ﺳﻨﻪ 2021

-

ﻗﺮار ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻌﻤﺪاء
بﺎﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ ﻋ�
ﺗﻌﻠ�ﻤﺎت اﻟﻤﺮﻛﺰ
�ﺸﻜ�ﻞ ﻣﺠﻠﺲ
اﻟﻤﺮﻛﺰ واﻟﻤﻮاﻓﻘﺔ
ﻋﻠ�ﻪ

ﺳﻨﺔ -2022
2024

-

ﻣنﺸﻮرات ر�ــﻊ
ﺳﻨ��ﺔ
Newsletter

-

ادراج ﻣﺪﻳﺮ
اﻟﻤﺮﻛﺰ ﺿﻤﻦ
اﻟﻠﺠﺎن اﻟﻌﻠ�ﺎ
ﻟﻠﺘﺨﻄ�ﻂ
ض
اﻟﺤ�ي
واﻟﻌﻤﻠ�ﺎي �ف
ت
ي ي
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

•

ت
اﺗ�� 2
اﻟﻬﺪف
اﻻﺳ� � ي
ف
ادراج اﻟﻤﺮﻛﺰ ي� اﻟﻤﻨﻈﻮﻣﺔ اﻟﻬﺮﻣ�ﺔ اﻟﻤﺮﻛﺰ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ف ي� اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮار

ف
ﺗثﺒ�ﺖ دور اﻟﻤﺮﻛﺰ ي� اﻟﺤﺎ�ﻤ�ﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌ�ﺔ

ﺳﻨﺔ -2021
2024

اﻻﻧﺠﺎز
اﻟﺴﻨﻮي

اﻹﻧﺠﺎز
ﻛنﺴبﺔ

رﻗﺎبﺔ Control /
أﺳبﺎب ﻋﺪم اﻻﻧﺠﺎز

ت
اﻻﺳ�اﺗ�ﺠ�ﺔ و اﻟﺨﻄﻂ اﻟﺘﻨﻔ�ﺬ�ﺔ ﻟﻤﺮﻛﺰ اﻟﻄﺎﻗﺔ اﻟﻤﺘﺠﺪدة واﻟﻤ�ﺎە واﻟﺒيﺌﺔ ﻟﻸﻋﻮام 2024-2021
اﻟﺨﻄﺔ

12

Strategic Plan 2021-2024

الجامعة الهاشمية
مركز اللغات
الخطة اإلستراتيجية لألعوام
2021-2024

لجنة إعداد الخطة
الدكتور أنس الحنيطي
الدكتور محمد عبابنة
الدكتور عاطف الجبور
الدكتور ظاهر زواهرة
السيدة مريم الزيود
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رسالة المدير
أهال بكم في مركز اللغات في الجامعة الهاشمية ) (HULCنحن في المركز وبالتعاون مع قسمي اللغة العربية واإلنجليزية  ،وانطالقا من إدراكنا بأهمية اللغات في التفاعل والبحث بين
الثقافات ،نزود جميع طلبة الجامعة بالمهارات األساسية في اللغة اإلنجليزية والعربية ،إذ تعزز إنجازاتهم األكاديمية من خالل المساقات اإللزامية في كل لغة ،وتعقد على المستوى
الجامعي .إضافة إلى ذلك يقوم المركز بإعداد الطلبة للعمل من خالل ثالث دورات تم تصمميمها مؤخرا ً لتزويدهم بالمهارات اللغوية األساسية الالزمة للعمل ،مثل :إجراء المقابالت
وإدارتها ،وإنتاج أنواع مختلفة من النصوص بما في ذلك :السيرة الذاتية والمراسالت والردود .وإعداد الملخصات والتقارير ،وترجمة النصوص العربية إلى اللغة اإلنجليزية واإلنجليزية
إلى العربية  .كما يقدم المركز ست مساقات باللغة اإلسبانية ،وست مساقات أخرى باللغة الفرنسية يستفيد منها عادة ً طلبة السياحة (متطلبات تخصص) ،ومتاحة لباقي الطلبة كمساقات
اختيارية .يعد برنامج اللغة العربية للناطقين بغيرها من أفضل البرامج في المنطقة؛ إذ اكتسب البرنامج السمعة والتميز نتيجةً لتلقي أعضاء هيئة التدريس تدريبهم في هذا المجال في
الواليات المتحدة أثناء التحضير لنيل درجة الدكتوراه ؛ مما يعني معرفتهم بكيفية التعامل مع متعلمي اللغة العربية الناطقين بلغات أخرى  ،ويعرفون كيفية تهيئة األجواء المناسبة
ضا تصميم برامج لعام
للتدريس .ويقدم المركز مستويات مختلفة للغة العربية تناسب جميع الشرائح من المبتدئين أو متوسطي المستوى أو حتى متقدمي المستوى المعرفي بها ،ويمكن أي ً
دراسي أو فصل دراسي ،إلى جانب برنامج اللغة العربية الصيفي المكثف ) (ASIPالذي يتم تقديمه سنويًا .ومن الجدير بالذكر أن دوراتنا تهتم بخصوصية كل لغة ،وأننا ال نتبنى نه ًجا
أخيرا ،نـرجو النجاح لكل طلبتنا في الجامعة ،في المساقات والبرامج التدريبة
معينًا في تدريس اللغة ،والمدرسون لدينا مؤهلون تما ًما لتلقي األسئلة والرد عليها باحترافية عالية.
ً
المطروحة.

مدير مركز اللغات
الدكتور أنس الحنيطي
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المقدمة
قامت الجامعة الهاشممم بة إنشممماء مركز اللغات في الجامعة في مطلع العام الجامعي 2006/2005؛ إدراكا منها أه بة تعلبم اللغات وتعل ها،
وحرصممها ىلم مكاك ة ىجلة الدم م والددرد في الدعلبم العالي في ىصممر ال علكماتبة والعكل ة ،العصممر ال ب ات فبا اتماأ ثك ر مل لغة حا ة ثسمماسممبة،
و ا يدكافق مع الرؤى والدطلعات ال لكبة السامبة في االرتماء سدكى تعلم اللغات الحبة في األردأ.
ويطرح المركز مواد اللغة اإلنجليزية لطلبة الدراسات العليا في برنامجي الماجستير والدكتوراة ،فقد تم إعدادها بعناية لتشمل مجاالت
اللغة االنجليزية الثالث :األدب و اللغويات و الترجمة .وبعدأن ينهي الطالب هذه المواد بنجاح ينتظم في دراسة برنامجه في الدراسات العليا في
الجامعة .

رسالة المركز
ويأتي إنشمماء مركز اللغات في الجامعة الهاش م بة انعكاسمما ل ور الجامعة الريادب في تم يم األف ممأل واأل كد لس م احدبا ات وم ها ومك دبها
ال عرفبة ال خدلدة واحدبا ات ثفراد ال جد ع ال حلي ،ك ا يع ُّ ال ركز راف ا ً لع لبة الدن بة الكونبة الشمماملة الدي يشممه ها األردأ ،ووسممبلة ف مملم لدحمبق
رسالة الجامعة الدعلب بة وال مافبة ،وناف ة ل زي مل االندداح والدكاصأل الح ارب وال مافي وإسهاما ً في تر ة الدراث العر ي إلم اللغات الحبة وروائع
األدب العال ي إلم اللغة العر بة.
ونظرا ألن العلم يمهد الطريق الى حياة اكاديمية و اجتماعية أفضل للمتعلمين و يرسخ مبادئ المثابرة و االعتماد على الذات ،و ينمي
األخالق الحميدة والتدريب النافع ،فإن المركز يغرس في نفوس الطلبة مبدأ حبّ العلم وتعلمه ،وتطبيق ما يكتسبونه من مهارات و أخالقيات في
مجتمعاتهم المحلية.
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رؤية المركز
وبناء على رسالة الجامعة في نشر العلم وبناء القيادات ،فإن رؤية مركز اللغات تركز على أن قونه تكمن في تنوعه و قدرة أعضاء الهيئة
التريسية على تقديم معرفة واسعة و شاملة في المساقات و البرامج المتنوعة في اللغة و األدب وعلى جميع المستويات.
وسيستمر المركز بالعمل على مالئمة الظروف المحلية واالجتماعية لتلبية الهدف العام في إعداد الطلبة وتحفيزهم؛ وباستخدام و اتباع
أفضل األساليب الحديثة و المتطورة ،كما سيعمل المركز على تحسين مهارات الطلبة في مجال الكتابة و المحادثة  ،ويعمل المركز حاليا على
تطوير مساقات إلكترونية تعتمد على التدريس اإللكتروني/المحوسب بالكامل .وقد تم بالفعل إعداد بعض هذه المساقات في مجاالت اللغة العربية
واإلنجليزية المختلفة.
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أهداف المركز ومهامه
 .1ت ريس ال كاد اال ارية واالخدبارية في اللغدببل العر بة و االنجلبزية ،ومدطل ات الجامعة اإل ارية واالخدبارية (م أل اللغة
 .2العر بة الدط بمبة ،واللغة االنجلبزية الدط بمبة ،والدر ة الدنبة ) و ه ا تندرد الجامعة د ريسها إضافة إلم ال كاد االسد راكبة.
 .3ت ريس اللغة العر بة للناومبل غبرها واسدمطاب ومب مل مخدلف الجنسبات لملدحاق رنامج ت ريس اللغة العر بة للناومبل غبرها.
 .4اإلشراف ىلم امدحاأ ال سدكى في اللغدبل العر بة واإلنجلبزية.
 .5ت ريس مكاد اللغات األ ن بة ال طلك ة ض م ل خطا الطمب في شممدم ثقسممام الجامعة كالدرنسممبة واإلس م انبة ،واإليطالبة  ،وك لك اللغدبل البا انبة
والككرية وال كلن ية والروسبة والدركبة سدكاياتها ال خدلدة.
 .6إى اد وتألبف مناهج ال كاد اإلخدبارية ل ركز اللغات وحكس دها انسجاما مع خطا الدعلبم ىل ال ع .
 .7يمكم ثى مماء مركز اللغات إىطاء دورات في مهارات االتصمماو والحكار اللغدبل العر بة واإلنجلبزية ،وكبدبة اى اد ال خاو ات وال راسمممت
ل ك دي الجامعة الهاش م بة  ،وك لك ال ك دبل في ال وائر الرس م بة في محافظدي الزرقاء و ال درق  ،وتم يم االسممدشممارات اللغكية و الخ رات األكادي بة
للطل ة ولل ك دبل في الجامعة.
 .8الدعاوأ مع كافة دوائر الجامعة لغايات ض ا ال خاو ات الرس بة وتحريرها انسجاما مع قانكأ ح اية اللغة العر بة وم ادرة (ض).
 .9يمكم ثى اء مركز اللغات األى او الدطكىبة لخ مة ال جد ع ،ومل ثه ها تم يم دورات لدعلبم اللغة االنجلبزية و ال حادثة وتدعبأل مشاركة الطل ة
في األنشطة الممنهجبة.
 .10إى اد االمدحاأ ال كافئ في اللغة اإلنجلبزية لطل ة ال راسات العلبا واإلشراف ىلبا.
 .11تكثبق ثواصر الدعاوأ ال مافي والعل ي مع ال لحمبات ال مافبة في السدارات األ ن بة في ال لكة ،ومع الجامعات في مخدلف دوو العالم.
 .12تكفبر ال صادر الدعلب بة ال س كىة وال رئبة للطل ة الدي ق تسهم في تعلم اللغات وإقامة نشاوات وفعالبات ثمافبة في اللغات الحبة.

5

Strategic Plan 2021-2024

الخطط المستقبلية:
 .1ثأ يككأ مركز اللغات نكاة لكلبة ت نح ال ر ات العل بة ،ويككأ اس ها ( :كلية اللغات األجنبية  /أو كلية اللغات غير العربية) ثسكة عض
الجامعات.
 .2الدكسع في مجاو ت ريس اللغة العر بة للناومبل غبرها ى ر مخاو ة هكر ثوسع مل الجامعات األ ن بة وإنشاء رامج لغكية ي ة في تعلم
اللغة العر بة للناومبل غبرها ىلم مسدكى الدصكو االىدبادية اإلضافة إلم رامج الدصأل الصبدي ال ك ف( (ASIPوإنشاء رامج لغكية ي ة
في تعلم اللغة العر بة للناومبل غبرها ىلم مسدكى ال ا سدبر وغبرها مل رامج سنكية وفصلبة وإىادة تص بم رنامج ي لدعلبم اللغة
العر بة لغبر الناومبل حبث يعد ىلم النظام ال مج(ىل ع وداخأل الحرم الجامعي).
 .3ورح مكاد لغات ي ة كاللغة الع رية واالن ونبسبة وفي ى ة مسدكيات.
 .4ال زي مل االندداح والدكاصأل مع مراكز اللغات وال ؤسسات الدعلب بة ال خدلدة محلبا ً وىال باً.
 .5إنشاء مجلة ىل بة ل ركز اللغات تحدكب ىلم مكاضبع تخص اللغات الدي ي رسها ال ركز.
 .6زيادة تفعيل التعاون مع الركن األمريكي في المكتبة وذلك من خالل مشاركة طلبة مساقات مركز اللغات في األنشطة المنهجية والالمنهجية
التي يعدها مدرسو المساق و إنشاء قاىات مصادر لل راسات األورو بة واآلسبكية ال خدلدة.
 .7ال شاركة في ورشات الع أل ألح ث ورق الدعلبم ىل ال ع .
 .8ىم مج كىة مل ال ورات في اللغات الح ي ة الدشارك مع مركز االسدشارات وخ مة ال جد ع.
 .9تعبل م رسبل د ل كاد ال ركز ال خدلدة.
 .10حكس ة ثلبة االشدراك في دفع رسكم االمدحاأ ال كافمء في اللغة اإلنجلبزية.
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تحليل بيئة العمل لمركز اللغات
تحليل البيئة الداخلية والخارجية SWOT Analysis
أوضحت نتائج ورش العمل التي قام بها فريق الخطه االستراتيجية لمركز اللغات أن هناك مجموعة من نقاط القوة التي يتميز بها المركز داخليا والتي يمكن استثمارها وتفعليها
على النحو الذي يحقق رساتها ورسالة الجامعة .كما أظهرت نتائج ورش العمل بعض نقاط الضعف التي قد تؤثر على كفاءة أداء المركز وفاعليته في تحقيق رسالته وأهدافه اإلستراتيجية.
كما توضح الجداول اآلتية :

نقاط القوة ()Strengths

الفرص ()Opportunities

 .1توافر المرافق كمختبرات اللغة والتي تسهل العملية التدريسية.

 .1السمعة الطيبة التي يتمتع بها المركز داخل الجامعة.

 .2الكوادر التدريسية المؤهلة والمتخصصة في المواد التي يتم تدريسها.

 .2الثقة التي يحظى بها المركز من قبل طالب الجامعة.

 .3المدرسين األجانب الذين يغنون الكادر التدريسي في المركز.

 .3وعي المجتمع المحلي وثقته بمركز اللغات كمرجعية لعقد دورات خدمية
متعددة.

 .4المناهج التدريسية المتطورة والمواكبة للتغيرات التي تشهدها العملية
التدريسية.

 .4اإلنفتاح العالمي والعولمة والتي سهلت التواصل بين المركز وجامعات أجنبية
في الصين وروسيا ودول أخرى.

 .5النشاطات المميزة للمركز وعقد دورات مجانية للكادر األدراي في الجامعة.

 .5تميز المواد المطروحة في المركز عن باقي مواد الجامعة وخاصة في مجال
اللغات األجنبية.

 .6العالقة الوثيقة مع المجتمع المحلي والتي تحققت من خالل عقد الدورات
المجانية وعرض الخدمات واالستشارات للمراجعين من المجتمع المحلي.

 .6توفر وأزدياد فرص العمل لطلبة الجامعة ممن يدرسون اللغات األجنبية
للعمل في دول أوروبية كألمانيا.
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 .7أهمية المركز من خالل كونه واجهة الجامعة في استقبال الطالب الجدد
واالشراف على امتحانات المستوى وتدريس متطلبات الجامعة األختيارية
واإلجبارية لكافة طالب الجامعة على اختالف تخصصاتهم.

 .7اإلدارة الرشيدة من قبل رئاسة الجامعة ودعمها لألقتراحات البناءة والتي
تصب في مصلحة الجامعة.

 .8اإلنتاج العلمي المتميز ألعضاء هيئة التدريس في المركز.
 .9السمعة الطيبة التي يتمتع بها المركز من خالل خدماته وتعاونه مع شتى
الكليات والعمادات في الجامعة.
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نقاط الضعف ((Weaknesses

التهديدات ()Threats
 .1عدم توافر مدرسين لبعض اللغات التي يطمح المركز بطرحها بسبب
ندرتها.
 .2المنافسة من مراكز اللغات في الجامعات األردنية أألخرى.

 .1نقص في عدد أعضاء الهيئة التدريسية.
 .2تضخم أعداد الطلبة في الشعب المطروحة من قبل المركز.
 .3نقص في بعض المرافق الضرورية للمركز كغرف المصادر ومكتبة خاصة
للمركز للغات األجنبية.

 .3قيام مراكز خاصة بطرح مواد موازية لمواد المركز وبأسعار رمزية.

 .4ضعف ونقص في االتفاقيات المبرمه مع الجهات الخارجية.

 .4العجز األقتصادي لبعض السفارات والجهات الداعمة للمركز.

.5ضعف التعاون مع السفارات األجنبية فيما يخص بدعم تعليم اللغات الخاصه
ببلدانهم في المركز.
 .6ضعف التعاون مع مراكز اللغات في الجامعات األردنية.
 .7ضعف التمويل لبعض مشاريع المركز كأنشاء غرفة مصادر لغوية خاصة
بالمركز.
 .8ضعف العالقات بين المركز ومراكز الجامعة األخرى

9

Strategic Plan 2021-2024

البيئة الطالبية
والجامعية
والمجتمعية
الحاكمية
واإلدارة
الجامعية

العالمية
واالعتماد
والجودة

المحاور

التطوير البشري
(االكاديمي
واإلداري)
والمادي

البحث العلمي
واالبداع

برامج
البكالوريوس
ودراسات عليا
متميزة

التعليم التقني
والتكنولوجي
والمدمج
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الغايات اإلستراتيجية (المحاور)
الهدف اإلستراتيجي
 :1البحث العلمي واالبداع
األهداف التنفيذية القابلة للقياس
-

الجهة المنفذة

دعم البحث العلمي ألعضاء هيئة -
التدريس
ربط البحث بأحتياجات المجتمع
المحلي
األستفادة من مخرجات البحث
العلمي في خدمة الجامعة -
والمجتمع المحلي.
رفع جودة البحث العلمي واالبداع
من خالل المطالبة برفع نسبة
األنفاق على البحث العلمي
إزالة كافة المعوقات التي تحول
دون إبداع الباحثين وإنهائهم
لمشروعاتهم العلمية.
تشجيع نشر االبحاث في المجالت
والدوريات العالمية

رئاسة الجامعة
البحث
عمادة
العلمي
خدمة
مركز
المجتمع

الفترة الزمنية
-

2024-2021
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مؤشرات األداء

اإلنجاز السنوي

رقابة Control/

-

-

-
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 .2التطوير البشري (االكاديمي واإلداري) والمادي

األهداف التنفيذية القابلة للقياس

الجهة المنفذة

 عقد دورات ألعضاء الهيئة التدريسية حول -استخدام وسائل التدريس الحديثة بالتنسيق مع -
مركز الحاسوب.
عقد دورات لتطوير المهارات لدى الكادر األداريفي المركز حول استخدام أنظمة الجامعة.
عقد دورات مجانية للغات األجنبية واللغة
األنجليزية من قبل مركز اللغات لكادر الجامعة
األداري.
عقد دورات للغة األنجليزية والعربية
الوظيفية بالتنسيق مع مركز األستشارات لتطوير أداء
موظفي الجامعة.
التشبيك مع مراكز ثقافية من خارج الجامعة
لعقد دورات مشتركة ذات مردود مادي وزيادة دخل
الجامعة
العمل مع المراكز الثقافية األوروبية،
األمريكية واألسترالية ألعتماد الجامعة مقر لعقد
أمتحانات اللغات األجنبية مقابل حصول الجامعة على
نسبة من رسوم هذه األمتحانات
التعاون مع السفارات للحصول على دعم
مادي للجامعة أو توفير مدرسين لتدريس اللغات
األجنية مجانا كمدرس اللغة الكورية ومدرسة اللغة
األيطالية ومدرس اللغة البولندية.

مركز اللغات
مركز
األستشارات
في الجامعة
الهاشمية

مؤشرات األداء

الفترة
الزمنية
 - -20212024
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عقد دورتين كل -
دراسي
عام
بالتعاون مع
مركز
األستشارات
والمراكز
الثقافية خارج
الجامعة

رقابة Control/
-
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 .3برامج البكالوريوس ودراسات عليا متميزة.

األهداف التنفيذية القابلة للقياس

الجهة المنفذة

-

تقديم مقترح لتأسيس قسم للغات األجنبية تحت -
مظلة كلية األداب يكون نواة لتأسيس كلية اللغات -
األجنبية الحقا.

-

تقديم مقترح لتأسيس كلية للغات األجنبية في
الجامعة تطرح برامج البكالوريوس في اللغات
األجنبية

رئاسة الجامعة
كلية االداب

الفترة
الزمنية
 - -20222024

مؤشرات األداء
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مقتر -

تقديم
للمجلس
المختصة في
مع
الجامعة
العام
بداية
الدراسي
2022

رقابة Control/
-
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 .4التعليم التقني والتكنولوجي والمدمج.

الجهة
األهداف التنفيذية القابلة للقياس
المنفذة
تدريس المواد ضمن خطط الجامعة للتعليم التقني  -مركز
اللغات
وموائمة محتوى هذه المواد بما يتناسب مع الخطط الموضوعة
 رئاسةمن قبل الجامعة
الجامعة
 استخدام التعليم المدمج في تدريس مواد مركز اللغاتوتبني األساليب الحديثة لتحقيق هذه الغاية
 استضافة المختصين وعقد لقاءات دورية لهم مع مدرسيمركز اللغات لتعريفهم بأهم اساليب التعليم المدمج .
-

رفع وتطوير مستوى الكفاءة لمدرسي مركز اللغات في
مجال التعليم التكنولوجي من خالل تعريفهم بأهم األدوات
التعليمية واألجهزة التكنولوجية المستخدمة في النظام
التعليمي.

-

تجهيز خطط واضحة المعالم لمواد مركز اللغات التي تتبع
نظام التدريس المدمج أو التعليم االلكتروني لتمكين الطالب
من األستفادة القصوى من المواد بالشكل األمثل.
تعريف المدرسين في المركز بأهم أنواع التعليم
التكنولوجي المتزامن منها (بث المحاضرات مباشرة
للطالب والتفاعل معهم واالجابة على تساؤالتهم ) وغير
المتزامن(تسجيل المحاضرات وبثها في وقت المحاضرة
للطالب) من خالل عقد دورات تعريقية بالتنسيق مع مركز
الحاسوب.

-

مؤشرات األداء

الفترة
الزمنية
 - -20212024

تنفيذ االهداف -
لهذا المحور
بشكل دوري
في كل فصل
دراسي ابتدا
العام
من
الدراسي
 2021حتى
العام التدريسي
2024

تنفيذ هذا المحور
عند تفعيل التعليم
التقني في الجامعة.
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رقابة Control/
-
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 .5العالمية واالعتماد والجودة.
األهداف التنفيذية القابلة للقياس
-

-

الجهة المنفذة

 تطوير محتوى المناهج الخاصة بمواد -بمركز اللغات لتواكب المناهج العالمية.
التقيد بتعليمات هيئة األعتماد بما يساعد ويسرع
حصول الجامعة على األعتماد العام والخاص
لمركز اللغات.
استقطاب مدرسين من شتى الجنسيات العالمية
ألثراء المركز خاصة والجامعة عامة ورفع
ترتيبها عالميا.
الحرص على جودة المواد المطروحة في مركز
اللغات وتميزها عن المواد المماثلة على المستوى
الوطني والعالمي.
تطبيق معايير الجودة واألعتماد في مواد مركز
اللغات بالتعاون مع وحدة القبول وخاصة من
حيث تضخم األعداد في الشعب المطروحة في
المركز.
عقد اتفاقيات لتبادل أعضاء الهيئة التدريسية مع
الجامعات العالمية مما يرقى بالجامعة عالميا

مركز اللغات

مؤشرات األداء

الفترة
الزمنية
 - -20212024
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الحصول على -
االعتماد من
هيئة
قبل
االعتماد
واحراز تقدم
للجامعة عالميا
مع نهاية عام
2024

رقابة Control/
-
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 .6البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية.
مؤشرات األداء

الفترة
الجهة المنفذة
األهداف التنفيذية القابلة للقياس
الزمنية
 - -2021 مشاركة مركز اللغات في النشاطات الالمنهجية  -مركز اللغات2024
 عمادة شؤونللطلبة .
الطلبة
 تقديم يد العون لألندية الطالبية التابعة لعمادةشؤون الطلبة وخاصة األندية الخاصة باللغات
األجنبية ،اللغة العربية واللغة األنجليزية.
 المشاركة في المبادرات المجتمعية وإنجاحهالخدمة المجتمع المحلي بالشكل األمثل.
 المشاركة الفاعلة في نشاطات الجامعة والعملعلى إنجاحها والقيام باألعمال الموكولة للمركز
بهذا الشأن.
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التعاون
الدوري للمركز
جهات
مع
في
مختلفة
الجامعة كل
فصل دراسي
العام
من
 -2021حتى
عام 2024

اإلنجاز السنوي

رقابة Control/

-

-
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 .7الحاكمية واالدارة الجامعية.
األهداف التنفيذية القابلة للقياس
-

مراجعة تعليمات المركز وأضافة أعضاء
لمجلس المركز من الكادر التدريسي للمركز
(رؤساء الشعب الثالثة على األقل)
ضمان استقاللية المدرسين في المركز و
منحهم حرية اتخاذ القرار ضمن إطار قوانين
وتعليمات الجامعة.
العمل الجماعي والمتكامل بين كادر مركز
اللغات
الشفافية واإلمانة بالتعامل مع العاملين بالمركز
.
تشجيع اإلبداع واألبتكار لكادر المركز
 التكامل والتوافق المتبادل بين كادر مركزاللغات
التأثير الريادي لمركز اللغات بما يضمن هوية
المركز في الجامعة.
تفعيل المسؤولية المجتمعية والعمل على دعم
المجتمع المحلي

مؤشرات األداء

الفترة
الجهة المنفذة
الزمنية
 - -2021 مركز اللغات2022
 مكتب الشؤنالقانونية
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إصدار تعليمات -
جديدة للمركز
مع بداية العام
الدراسي
2023

رقابة Control/
-

اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ﻟﻣﻛﺗﺑﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﮭﺎﺷﻣﯾﺔ 2024-2021

اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ اﻟﮭﺎﺷﻤﯿﺔ

2024-2021
1

ﻣﻜﺘﺒﺔ ا�جﺎﻣﻌﺔ اﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ
ا�خﻄﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟﻸﻋﻮام 2024-2021
ﻣﻘﺪﻣﺔ :
�ﺴ�� وﺣﺪة اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻨﺬ ﺗﺄﺳيﺴهﺎ ﺑﺎﻟ��اﻣﻦ ﻣﻊ ﺗﺄﺳيﺲ ا�جﺎﻣﻌﺔ اﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ �� اﻟﻌﺎم  ، 1995وﻣﻦ ﺧﻼل ﺧﻄﻄهﺎ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ اﳌن�جﻤﺔ ﻣﻊ ا�خﻄﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ ﻟ�جﺎﻣﻌﺔ ا�� ﺗﻠﺒﻴﺔ ﺣﺎﺟﺎت
ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻟﺴﺎدة اﻋﻀﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪريﺴﻴﺔ واﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺪارﺳ�ن وا�جﺘﻤﻊ ا�ح�� ﻣﻦ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑ�ﺎﻓﺔ اﺷ�ﺎﻟهﺎ اﳌﺘﺎﺣﺔ  ،ﻟﺮﻓﺪ ﺟﻤﻴﻊ اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت اﻻ�ﺎدﻳﻤﻴﺔ واﳌﺴﺎﻗﺎت
اﻟﺘﺪريﺴﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﺪرس �� �ﻠﻴﺎت ا�جﺎﻣﻌﺔ وﻣﻌﺎهﺪهﺎ وﻣﺮاﻛﺰهﺎ ،ﻟﻠﻮﺻﻮل إ�� ﺑيﺌﺔ ﻣﻌﺮﻓﻴﺔ �ﻌﻠﻴﻤﻴﺔ ﺗﺮ�ﻮ�ﺔ ﻣﺘﻤ��ة وﺟﺎذﺑﺔ �� ﻇﻞ اﻟﺘﻄﻮر اﳌتﺴﺎرع �� وﺗ��ة اﻧﺘﻘﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت و�ﻌﺪد أﺷ�ﺎل أوﻋﻴﺔ
ً
ً
ً
اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋ�� وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ وﻣﺎ ﻓﺮﺿﮫ و اﻗﻊ اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ �ﻌﺪ ،اﻟﺬي أﺻﺒﺢ ﺿﺮورة ﻻ ﺧﻴﺎرا وﺧﺼﻮﺻﺎ �� أزﻣﺔ و�ﺎء ﻛﻮروﻧﺎ  ،وﺗﻄﻤﺢ وﺣﺪة اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺪور اﳌﻨﺎط ��ﺎ ا�� اﳌﺴﺎهﻤﺔ
�� ﺗﻄﻮر ا�جﺎﻣﻌﺔ وا�حﺎﻓﻈﺔ ﻋ�� اﳌﺴﺘﻮى اﻻ�ﺎدﻳ�ي اﻟﺮﻓﻴﻊ اﻟﺬي وﺻﻠﺖ إﻟﻴﮫ ،وﺣﺼﻮﻟهﺎ ﻋ�� اﻋ�� اﻟﺘﺼنﻴﻔﺎت ا�حﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ واﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺎم وا�خﺎص ﻟﻠﺘﺨﺼﺼﺎت
ً
اﳌﻄﺮوﺣﺔ واﳌﺘﻮﻗﻊ ﻃﺮﺣهﺎ �� اﳌﺴﺘﻘﺒﻞ  ،ﻣﻮاﻛﺒﺔ ﻻزدﻳﺎد اﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻃﺮح ﺗﺨﺼﺼﺎت ﺟﺪﻳﺪة وﻣﺘﻔﺮدة�� ا�جﺎﻣﻌﺔ ﻟﺘﻠ�ي ﺣﺎﺟﺎت ﺳﻮق اﻟﻌﻤﻞ اﻟﻔﻌﻠﻴﺔ .

رؤ�ﺔ ورﺳﺎﻟﺔ اﳌﻜﺘﺒﺔ وﻗﻴﻤهﺎ ا�جﻮهﺮ�ﺔ
اﻟﺮؤ�ﺔ : Vision

ً
اﻟﺘﺤﻮل ا�� اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﺮﻗﻤﻴﺔ و�ﻐﻴ�� اﻟﻔﻜﺮة اﻟﺴﺎﺋﺪة ﻋﻦ اﳌﻜﺘﺒﺎت ﺑﻮﺻﻔهﺎ ﻣ�ﺎﻧﺎ ﻟﺘﻮﻓ�� وﺣﻔﻆ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ ﻓﻘﻂ  ،وا�خﺮوج ��ﺎ ا�� آﻓﺎق اوﺳﻊ  ،ﻟﺘﺼﻞ ﻷن ﺗﻜﻮن ﺣﺎﺿﻨﺔ ﻟ�ﻞ ﻣﺎ ﻳﺘﻌﻠﻖ
ً
ﺑﻤﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ووﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﻌﺎﺻﺮة ﺑ�ﺎﻓﺔ أﺷ�ﺎﻟهﺎ  ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� ﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ�ي واﻟﺘﻮﺳﻊ �� ﺗﻘﺪﻳﻢ ا�خﺪﻣﺎت اﻹﺿﺎﻓﻴﺔ اﻟﻼزﻣﺔ ﺑ�ﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ
اﻻﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ﻣ��ﺎ  ،واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻟﻈﺮوف ا�حﺎﻟﻴﺔ ﻷزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ واﻟﺘﻌﻠﻴﻢ ﻋﻦ �ﻌﺪ ﻟﺘﻄﻮ�ﺮ وﺗﺤﺴ�ن اﻻدوات وا�خﺪﻣﺎت ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار ﺿﻤﻦ رؤ�ﺔ و�يﺌﺔ ﺗﻔﺎﻋﻠﻴﺔ ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻣن�جﻤﺔ ﻣﻊ ﺣﺎﺟﺎت ا�جﺘﻤﻊ
ا�حﻴﻂ وﻣﻠﺒﻴﺔ �حﺎﺟﺎﺗﮫ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ .

2

اﻟﺮﺳﺎﻟﺔ ) :( Mission
�ﺴ�� اﳌﻜﺘﺒﺔ ا�� ﺗﻮﻓ�� ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وا�خﺪﻣﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ واﻟﺒﺤﺜﻴﺔ �ﺸ�ى اﻧﻮاﻋهﺎ و�ﻌﺰ�ﺰ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﺪريﺲ واﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ�ي ﻣﻦ أوﻋﻴﺔ اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت �ﺸ�ﻠهﺎ اﻟﺘﻘﻠﻴﺪي اﻟﻮر�� أو اﻻﻟﻜ��و�ﻲ
وﻣﻦ ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺼﺎدرهﺎ ا�حﻠﻴﺔ واﻟﻌﺎﳌﻴﺔ ﺑﺎﺳﺘﺨﺪام أﻓﻀﻞ اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﻟﺘﻜﻨﻮﻟﻮﺟﻴﺔ  ،ﻟﺘﻠﺒﻴﺔ اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا�حﺎﻟﻴﺔ واﳌﺴﺘﻘﺒﻠﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﺒﺤﻮث واﻟﺪراﺳﺎت واﻟﻜﺘﺐ وا�جﻼت وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﳌﻮاد
اﻟﺴﻤﻌﺒﺼﺮ�ﺔ و أﻳﺔ ﻣﺼﺎدر أو أﺷ�ﺎل ﻣﺘﺎﺣﺔ أﺧﺮى.

اﻟﻘﻴﻢ ا�جﻮهﺮ�ﺔ ): (Core Values
.1
.2
.3
.4
.5
.6

اﻟﺪﻗﺔ وا�حﺮﻓﻴﺔ اﻟﻌﺎﻟﻴﺔ �� ﺗﻮﻓ��وﺗﻘﺪﻳﻢ ﻣﺼﺎدراﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑ�ﺎﻓﺔ اﺷ�ﺎﻟهﺎ اﻟﻮرﻗﻴﺔ واﻻﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﺑﻄﺮ�ﻘﺔ ﺳهﻠﺔ وﻣيﺴﺮة .
ﺗﺠﻮ�ﺪ ا�خﺪﻣﺔ و�ﻨﺎء ﺟﺴﻮر ﻟﻠﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ ﻣﺠﺘﻤﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ �ﺸ�ﻞ ﻋﺎم واﻟﻄﻠﺒﺔ �ﺸ�ﻞ ﺧﺎص وﺗﻠﺒﻴﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎ��ﻢ وﺣﺎﺟﺎ��ﻢ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻓ�ﺎرهﻢ وﻣﻘ��ﺣﺎ��ﻢ وﻣﻼﺣﻈﺎ��ﻢ .
زرع وﺗﺄﺻﻴﻞ اﻟﺴﻠﻮﻛﻴﺎت اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻟﺪى اﻟﻄﻠﺒﺔ وﺣﻘهﻢ �� ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﻌﺮﻓﺔ و�ﻋﻼء ﻗﻴﻢ اﻟﻌﻠﻢ واﻟﺜﻘﺎﻓﺔ واﻟ��ﻛ��ﻋ�� ﻣﻔﺎهﻴﻢ اﳌﻮاﻃﻨﺔ واﻻﺧﻼق اﻟﻌﺎﻣﺔ .
اﻻﺳتﻨﺎد ا�� اﻟﻘﻮاﻧ�ن واﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﻟﻨﺎﻇﻤﺔ ﻟﻠﺴﻠﻮﻛﻴﺎت �� اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ و ﻣﻨتﺴ�ي ﻣﺠﺘﻤﻊ ا�جﺎﻣﻌﺔ وﺗﺄﺻﻴﻞ اﳌﻤﺎرﺳﺔ اﻟﺪﻳﻤﻘﺮاﻃﻴﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﻴﺔ واﻟتﺴﺎوي �� ا�حﻘﻮق واﻟﻮاﺟﺒﺎت .
ﺗﻨﻤﻴﺔ روح اﻟﺘﻌﺎون واﻻﻧﺘﻤﺎء و�ﻌﺰ�ﺰﻣﺒﺪأ اﳌﺸﺎرﻛﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﺔ واﻟﺮوح اﻻﻳﺠﺎﺑﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل اﻟﺘﻌﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ .
اﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� ﺗﻄﻮ�ﺮ ا�حﺲ اﻟﻌﻤﻴﻖ ﺑﻘﻴﻤﺔ ﻣﺼﺎدر اﳌﻌﺮﻓﺔ واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺴﺎهﻤﺔ �� ا�ﺸﺎء ﻣﺠﺘﻤﻊ ﻣﻌﺮ�� �ﺴ�� ﻟ�حﺼﻮل ﻋ�� اﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﻻﺣﺼﺎءات واﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﻣﻦ ﻣﺼﺎدرهﺎ ا�حﻘﻴﻘﻴﺔ
واﻻﻋﺘﻤﺎد ﻋﻠ��ﺎ �� اﻟﺒﺤﺚ واﻟﺪراﺳﺎت و اﺗﺨﺎذ اﻟﻘﺮارات واﳌﺴﺎهﻤﺔ �� ﺑﻨﺎء ا�جﺘﻤﻊ وﺗﻄﻮرﻩ وازدهﺎرﻩ.
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اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮ�ﺎ�� ﻟﻠﺒيﺌﺔ اﻟﺪاﺧﻠﻴﺔ وا�خﺎرﺟﻴﺔ
SWOT Analysis
)(Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats
��ﺪف اﻟﺘﺤﻠﻴﻞ اﻟﺮ�ﺎ�� ا�� ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻣ�ﺎﻣﻦ اﻟﻘﻮة واﻟﻀﻌﻒ ،واﻟﺘﻌﺮف ﻋ�� اﻟﻈﺮوف اﻟﺒﻴئﻴﺔ واﻟﻌﻨﺎﺻﺮ ا�حﻴﻄﺔ ﺑﻤﺎ ﻓ��ﺎ ﻣﻦ ﻓﺮص وﺗﺤﺪﻳﺎت)��ﺪﻳﺪات( و أﺛﺮهﺎ �� ﻣﺪى ﻗﺪرة وﺣﺪة اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻋ��
ﺗﻨﻔﻴﺬ ﺧﻄ��ﺎ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ ،واﻟﻮﺻﻮل إ�� اﻷهﺪاف واﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺮﺟﻮة .إن ﺗﺤﺪﻳﺪ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻘﻮة واﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� ﺗﻨﻤﻴ��ﺎ و�ﻌﺰ�ﺰهﺎ ،واﻟﻔﺮص اﳌﺘﺎﺣﺔ ودراﺳﺔ إﻣ�ﺎﻧﺎت اﺳﺘﻐﻼﻟهﺎ ،وﻣﻌﺎ�جﺔ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﻀﻌﻒ
واﻟ��ﺪﻳﺪات واﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� ﺗﻼﻓ��ﺎ واﻟﺘﻘﻠﻴﻞ ﻣﻦ آﺛﺎرهﺎ اﻟﺴﻠﺒﻴﺔ ،ﺳﻮف ﻳﺆدي إ�� ز�ﺎدة ﻓﺮص ﻧﺠﺎح ا�خﻄﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ ،وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻷهﺪاف اﳌﺮﺳﻮﻣﺔ واﻟﻐﺎﻳﺎت اﳌﺮﺟﻮة.
وا�جﺪاول اﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺗﻮ�ح ﻣ�خﺼﺎ ﻟهﺬﻩ اﻟﺘﺤﻠﻴﻼت.

ﻨﻘﺎط اﻟﻘوة
اﻟرﻗم

Strengths

ﻨﻘﺎط اﻟﻘوة ﻤرﺘبﺔ ﺤسب درﺠﺔ اﻟتﺄﺜیر

-1

اﻟﻘﺪرة ﻋ�� ﺗﻠﺒﻴﺔ وﺗﻮﻓ���ﺎﻓﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﻌﻤﻠﻴﺔ اﻟﺘﺪريﺴﻴﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت �جﺘﻤﻊ اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ اﻻﺳﺎﺗﺬة واﻟﻄﻠﺒﺔ وا�جﺘﻤﻊ ا�ح�� �ﺸ�ﻞ ﻋﺎم .

-2

ﺗﻘﺪﻳﻢ �ﺎﻓﺔ ا�خﺪﻣﺎت اﳌﺘﻄﻮرة اﻟ�ي ﺗﻮﻓﺮهﺎ اﳌﻜﺘﺒﺎت وﻣﺮاﻛﺰاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﺑﺄ�ﺴﺮاﻟﻄﺮق واﻟﺘﻮﺳﻊ �� ﺗﻄﻮ�ﺮوﺗﻨﻮيﻊ ا�خﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ﳌﻮاﻛﺒﺔ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ �ﻌﺪ �ﺸ�ﻞ ﻓﻌﺎل وﻣﺴﺘﻤﺮ.

-3

اﻻﺳﺘﻤﺮار�� ا�حﺎﻓﻈﺔ ﻋ�� اﳌﺴﺘﻮى اﳌﻄﻠﻮب ﻣﻦ ﻣﺘﻄﻠﺒﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺎم وا�خﺎص وﺗﺤﻘﻴﻖ اﻟﺘﻮازن ﺑ�ن اﻋﺪاد اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت ﺑﻤﺎ ﻳﺨﺪم و�ﻠ�ي ﻣﻌﺎﻳ��
ﻣﺆﺳﺴﺎت اﻋﺘﻤﺎد اﻟﺘﻌﻠﻴﻢ اﻟﻌﺎ��.
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-4

ﺗﺰاﻳﺪ ﻣﺠﺎﻻت ﺗﺒﺎدل ا�خ��ات واﻟتﺸبﻴﻚ ﻣﻊ اﳌﻜﺘﺒﺎت وﻣﺮاﻛﺰاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ا�حﻠﻴﺔ واﻟﻌﺮ�ﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺗﺠﺎر��ﻢ وﻓﺘﺢ آﻓﺎق �ﻌﺎون ﺟﺪﻳﺪة �ﺸ�ﻞ ﻣ���� وﻣﺴﺘﻤﺮ.

-5

اﻟﻌﻼﻗﺎت اﳌﺘﻤ��ة ﻣﻊ ﻣﺆﺳﺴﺎت ا�جﺘﻤﻊ ا�ح�� واﻟﺪو�� �� ﻣﺠﺎل ﺗﺒﺎدل اﳌنﺸﻮرات و اﻗﺎﻣﺔ اﻟﻮرﺷﺎت اﻟﺘﺪريﺴﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ.

-6

إﺷﺮاك اﻟ�ﻠﻴﺎت واﻻﻗﺴﺎم اﻻ�ﺎدﻳﻤﻴﺔ و�جﺎن اﳌﻜﺘﺒﺔ اﳌﻨبﺜﻘﺔ ﻋ��ﺎ �� اﺧﺘﻴﺎروﺗﻨﻤﻴﺔ ﻣﺼﺎدراﳌﻌﻠﻮﻣﺎت واﳌﺮاﺟﻊ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت واﻟﺘﻮاﺻﻞ �ﺸ�ﻞ اﻳﺠﺎ�ﻲ وﺗﻔﺎﻋ�� ﻣﺎ ﺑ�ن ادارة اﳌﻜﺘﺒﺔ واﻟ�ﻠﻴﺎت
وﺗﺒﺎدل اﳌﺸﻮرة ﺑﺎﺳﺘﻤﺮار.

-7

إﺗﺎﺣﺔ �ﺎﻓﺔ ﻣﺼﺎدراﳌﻜﺘﺒﺔ اﻻﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﻛﺘﺐ وﻗﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت ورﺳﺎﺋﻞ ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ ﻣﻦ داﺧﻞ وﺧﺎرج ا�جﺎﻣﻌﺔ ﻋﻦ ﻃﺮ�ﻖ ﻣﻮﻗﻊ اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻻﻟﻜ��و�ﻲ.
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اﻟﻘﺪرة ﻋ�� إﻗﺎﻣﺔ وﺗﻨﻈﻴﻢ واﺳﺘﻀﺎﻓﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت واﻟﻨﺪوات اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ �� وﺣﺪة اﳌﻜﺘﺒﺔ �� اﻟﻮﻗﺖ ﻧﻔﺴﮫ وذﻟﻚ ﻟﺘﻌﺪد اﻟﻘﺎﻋﺎت ا�جهﺰة ﺑﻤﺎ ﻳﻠﺰم ﻣﻦ أﺟهﺰة و اﺛﺎث وﻣﻌﺪات ﻓﻨﻴﺔ  ،واﻻﺳﺘﻤﺮار
�� إﻗﺎﻣﺔ اﻟنﺸﺎﻃﺎت ﺿﻤﻦ ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﺷهﺮي ﻣﺘﻨﻮع  ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� اﻳﺠﺎد ﺣﺎﺿﻨﺔ و�يﺌﺔ ﻣﻨﺎﺳﺒﺔ ﻟﻠﺘﻔﺎﻋﻞ واﻻﺑﺪاع ﺑ�ﺎﻓﺔ اﺷ�ﺎﻟﮫ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ ﻣﺮﺗﺎدي اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ا�� اﻟﺪور اﻻﺳﺎ�ىي واﻟﺘﻘﻠﻴﺪي
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ .
ﺗﻄﻮ�ﺮﻣﺮ اﻓﻖ اﳌﻜﺘﺒﺔ واﺿﺎﻓﺔ وﺗﺤﺴ�ن ا�خﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ و�ﺎن آﺧﺮهﺎ اﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� ا�ﺸﺎء ﻗﺎﻋﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ ا�جﻤﺎﻋﻴﺔ وﻗﺎﻋﺔ ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ ا�� إﺿﻔﺎء اﻟﻠﻤﺴﺎت ا�جﻤﺎﻟﻴﺔ
اﻟﻌﺼﺮ�ﺔ ﻋ�� ﻣﺪﺧﻞ اﳌﻜﺘﺒﺔ .
ً
اﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ واﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟ�ﺎﻣﻞ ﻋ�� ا�خﺪﻣﺔ اﻟﺬاﺗﻴﺔ اﳌﺘ�ﺎﻣﻠﺔ �� اﻻﻋﺎرة واﻻرﺟﺎع اﻟﻜ��وﻧﻴﺎ ﻣﻦ ﻗﺒﻞ اﻟﻄﻠﺒﺔ دون ﺗﺪﺧﻞ ﻣﻮﻇﻔﻲ اﳌﻜﺘﺒﺔ  ،واﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻟ�ﺎﻣﻞ ﻣﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل وﺳﺎﺋﻞ
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ�� وﺗﺨﺼﻴﺺ ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﳌﻜﺘﺒﺔ ا�جﺎﻣﻌﺔ اﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ ) (GROUPﻋ�� ﺻﻔﺤﺔ ) (FACEBOOKﻟﻠﺮد ﻋ�� اﺳﺘﻔﺴﺎرات وﻣﻼﺣﻈﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ �� أي وﻗﺖ .
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ﻨﻘﺎط اﻟضعﻒ )( Weaknesses
اﻟرﻗم

ﻨﻘﺎط اﻟضعﻒ ﻤرﺘبﺔ ﺤسب درﺠﺔ اﻟتﺄﺜیر

-1

ﺣﺎﺟﺔ وﺣﺪة اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻟﺘﻄﻮ�ﺮ وﺻﻴﺎﻧﺔ �ﻌﺾ ﻣﺮ اﻓﻘهﺎ وﺗﺤﺴ�ن ا�خﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ ﻓ��ﺎ واﺿﻔﺎء اﻟﻠﻤﺴﺎت ا�جﻤﺎﻟﻴﺔ اﻟﻌﺼﺮ�ﺔ ﻋﻠ��ﺎ ﻻﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ وﻣﺠﺘﻤﻊ
اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ �ﺸ�ﻞ ﻋﺎم.
ً
ﻋﺪم اﺳﺘﻘﺮار اﻟ�ﺎدر اﻟﻮﻇﻴﻔﻲ وا�حﺎﺟﺔ ﻟﺰ�ﺎدة ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔ�ن �� �ﻌﺾ اﻻﻗﺴﺎم وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﺆهﻠ�ن �� ﻣﺠﺎل ا�حﺎﺳﻮب وﻣهﺎرات اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ�� ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ
ً
ا�خﺪﻣﺎت اﻻﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ﻋﻦ �ﻌﺪ وﺧﺼﻮﺻﺎ �� ﻇﻞ ﻣﺎ ﻓﺮﺿﺘﮫ ﻇﺮوف اﻟﺘﻌﻠﻢ ﻋﻦ �ﻌﺪ �� أزﻣﺔ ﻛﻮروﻧﺎ.
ً
ﻣﺤﺪودﻳﺔ أوﻗﺎت دوام اﳌﻜﺘﺒﺔ وارﺗﺒﺎﻃﮫ ﺑﺎﻧ��ﺎء وﻗﺖ اﻟﺪوام اﻟﺮﺳ�ي ﻟ�جﺎﻣﻌﺔ ﻣﻘﺎرﻧﺔ ﺑﺎ�جﺎﻣﻌﺎت اﻷﺧﺮى واﻟﺬي �ﻌﻮد ﻟﺒﻌﺪ ا�جﺎﻣﻌﺔ �ﺴبﻴﺎ ﻋﻦ ﻣﺮﻛﺰ اﳌﺪﻳﻨﺔ وﻋﺪم
وﺟﻮد ا�خﺪﻣﺎت واﳌﻮاﺻﻼت ﺑﺎﻟﺸ�ﻞ اﻟ�ﺎ�� واﳌﻨﺎﺳﺐ  ،ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ا�� ﺗﺤﺪﻳﺪ وﺗﻘﻠﻴﺺ اﻻوﻗﺎت اﻟ�ي ﻳﻘﻀ��ﺎ اﻟﻄﻠﺒﺔ داﺧﻞ اﳌﻜﺘﺒﺔ.
ﻋﺰوف اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻋﻀﺎء اﻟهﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪريﺴﻴﺔ ﻋﻦ ارﺗﻴﺎد اﳌﻜﺘﺒﺔ و اﻛﺘﻔﺎ��ﻢ ﺑﺎ�حﺼﻮل ﻋ�� ا�خﺪﻣﺔ ﻟﻐﺎﻳﺎت ﻣﺤﺪودة وﺿﺮور�ﺔ ﻓﻘﻂ ﻣﺜﻞ ا�حﺼﻮل ﻋ�� ﺟﺰء ﻣﻦ رﺳﺎﻟﺔ
ﺟﺎﻣﻌﻴﺔ او ﻣﻘﺎﻟﺔ ﻻﺳﺘﺨﺪاﻣهﺎ �� اﻟﺒﺤﻮث واﻟﻮاﺟﺒﺎت اﳌﻄﻠﻮ�ﺔ ﻣ��ﻢ ﻓﻘﻂ دون اﻛتﺸﺎف ﻣﺎ ﺗﺰﺧﺮﺑﮫ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺮاﺟﻊ ﻗﻴﻤﺔ وﻣﺼﺎدرﻣﺘﻌﺪدة وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ.
اﻻﺟﺮاءات اﻻدار�ﺔ واﳌﺎﻟﻴﺔ اﻟﻄﻮ�ﻠﺔ �� ا�جﺎﻣﻌﺔ واﻟ�ي ﺗﺆدي ا�� ﺗﺎﺧ�� وﺻﻮل اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ وﺗﺆﺧﺮاﻻﺷ��اك �� ﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌهﻤﺔ �� اﻟﻮﻗﺖ اﳌﻄﻠﻮب
ً
وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻟﻐﺎﻳﺎت اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﺪو�� وا�ح�� ﻟﻠ�ﻠﻴﺎت واﻟﺘﺨﺼﺼﺎت.
ﻧﺪرة اﳌﺸﺎرﻛﺔ �� اﳌﻌﺎرض اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ ﺑﺎﻟﻜﺘﺐ اﻻ�ﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﻤﺎ ﻳﺆدي ا�� ﻓﻘﺮ وﻋﺪم ﺗﻨﻮع ﻣﺼﺎدر اﳌﻜﺘﺒﺔ وﻗﺪم ﺳﻨﻮات �ﺸﺮهﺎ �حﺪودﻳﺔ وﺟﻮد
اﻟﻜﺘﺐ اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ وا�حﺪﻳﺜﺔ �� اﻟﺴﻮق ا�ح��.
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اﻟﻔرص ) ( Opportunities
اﻟرﻗم

اﻟﻔرص ﻤرﺘبﺔ ﺤسب درﺠﺔ اﻟتﺄﺜیر

-1

وﺟﻮد ﻓﺮص ﻛﺒ��ة ﻟﻠﺘﻌﺎون واﻟﺘﻮاﺻﻞ ﻣﻊ اﳌﻜﺘﺒﺎت وﻣﺮاﻛﺰاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻋ�� اﳌﺴﺘﻮى ا�ح�� واﻟﺪو�� واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ ﺧ��ا��ﻢ وﺗﺠﺎر��ﻢ �� هﺬا ا�جﺎل.

-2

اﳌﺸﺎرﻛﺔ �� ﺑﻨﺎء ﻗﺎﻋﺪة ﺑﻴﺎﻧﺎت ﺑﺒﻠﻴﻮﻏﺮ اﻓﻴﺔ ﻋ�� ﻣﺴﺘﻮى اﻻردن ﺑﺎﻟﺘﻌﺎون ﻣﻊ �ﺎﻓﺔ ﻣﺆﺳﺴﺎﺗﮫ ا�جﺎﻣﻌﻴﺔ واﻟ��ﺑﻮ�ﺔ واﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ  ،واﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� دﻣﺞ اﻟت�جﻴﻼت اﳌﻮﺟﻮدة
ﻟﺪى �ﺎﻓﺔ اﳌﻜﺘﺒﺎت ا�جﺎﻣﻌﻴﺔ اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻻردﻧﻴﺔ وﺗﻮﺣﻴﺪهﺎ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺸﺮوع اﻟﻔهﺮس اﻻرد�ﻲ اﳌﻮﺣﺪ اﻟﺬي �ﻌﻤﻞ ﻋﻠﻴﮫ داﺋﺮة اﳌﻜﺘﺒﺔ اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﺑﺎﳌﺸﺎرﻛﺔ ﻣﻊ ﻣﺮﻛﺰ اﻟﺘﻤ��
ﻟ�جﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ واﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﺜﻘﺎﻓﻴﺔ اﻷﺧﺮى.
وﺟﻮد ﻣﺠﻤﻮﻋﺎت ﻗﻴﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ واﻟﻜﺘﺐ اﻟﻨﺎدرة واﳌﻮﺳﻮﻋﺎت واﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ا�جﺎﻣﻌﻴﺔ وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﳌهﻤﺔ واﳌﺘﻤ��ة �� ﻣﺨﺘﻠﻒ ا�جﺎﻻت اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ ﻣﻤﺎ �ﺸ�ﻞ
ً
ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺬب وﺳﻤﻌﺔ أ�ﺎدﻳﻤﻴﺔ ﻣﺘﻤ��ة ﻟﺪى ﻣﺠﺘﻤﻊ اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﺪارﺳ�ن وﺧﺼﻮﺻﺎ ﻃﻠﺒﺔ اﻟﺪراﺳﺎت اﻟﻌﻠﻴﺎ ﻣﻦ داﺧﻞ وﺧﺎرج اﻻردن.
اﺳﺘﻘﻄﺎب اﻟﻄﻠﺒﺔ ﻟﻠﺪراﺳﺔ �� ا�جﺎﻣﻌﺔ اﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ �حﺴﻦ اﻟﺘﻨﻈﻴﻢ واﻻدارة واﻟﺴﻤﻌﺔ اﻻ�ﺎدﻳﻤﻴﺔ اﻟ�ي ﺗﺘﻤﺘﻊ ��ﺎ واﻟﺴ�� اﳌﺴﺘﻤﺮواﻟﺪؤوب ﻟﺘﻘﺪﻳﻢ ا�خﺪﻣﺎت اﳌﺘﻄﻮرة ﻓ��ﺎ
 ،وﻓﻴﻤﺎ ﻳﺨﺺ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻓﻘﺪ ﺗﻢ ا�ﺸﺎء اﻛ�� ﻣﻦ ﻣﻜﺘﺒﺔ ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ �� �ﻞ ﻣﻦ �ﻠﻴﺔ اﻟﻄﺐ و�ﻠﻴﺔ اﻟهﻨﺪﺳﺔ ﻟﺘﻮﻓ�� ا�جهﺪ واﳌﺸﻘﺔ ﻋ�� ﻃﻠﺒﺔ هﺬﻩ اﻟ�ﻠﻴﺎت ﻻﺳﺘﺨﺪام
هﺬﻩ اﳌﺮاﺟﻊ واﳌﺼﺎدرداﺧﻞ �ﻠﻴﺎ��ﻢ  ،واﻟﻨﻴﺔ ﺗﺘﺠﮫ ﻻ�ﺸﺎء ﻣﻜﺘﺒﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ أﺧﺮى.
ا�حﺼﻮل ﻋ�� اﻟﺪﻋﻢ اﳌﺎ�� واﻟﻔ�ي ﻣﻦ ﺧﻼل �ﻌﺾ اﳌﺆﺳﺴﺎت اﻟﻌﻠﻤﻴﺔ ا�حﻠﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ ﻻﻗﺎﻣﺔ اﻟﻔﻌﺎﻟﻴﺎت اﳌﺘﺨﺼﺼﺔ �� اﳌﻜﺘﺒﺔ ﳌﺎ ﺗﻤﺘﺎز ﺑﮫ ا�جﺎﻣﻌﺔ اﻟهﺎﺷﻤﻴﺔ ﻣﻦ
ﻣ�ﺎﻧﺔ وﺳﻤﻌﺔ ﻃﻴﺒﺔ ﺑ�ن ا�جﺎﻣﻌﺎت  ،وﻟﺘﻤ��ا�خﺪﻣﺎت اﻟ�ي ﺗﻘﺪﻣهﺎ وﺗﻨﻔﺮد ��ﺎ اﳌﻜﺘﺒﺔ .
وﺟﻮد ﻗﺎﻋﺎت وأر�ﺎن ﻣﺘﺨﺼﺼﺔ وﻣﺘﻨﻮﻋﺔ �� ﻣﺒ�ى وﺣﺪة اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﺰودة ﺑﺎﻷﺛﺎث واﻻﺟهﺰة اﳌﻨﺎﺳﺒﺔ �ﺸ�ﻞ ﺑيﺌﺔ ﺟﺎذﺑﺔ وﺗﺰ�ﺪ ﻣﻦ اﻋﺪاد ﻣﺮﺗﺎدي اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﺘﻤﻊ ا�جﺎﻣﻌﺔ
وا�جﺘﻤﻊ ا�ح�� ،وﻋ�� ﺳبﻴﻞ اﳌﺜﺎل ﻻ ا�حﺼﺮ  :اﻟﺮﻛﻦ اﻷﻣﺮ��ﻲ  /رﻛﻦ اﻟﻌﻤﻞ اﻻﺟﺘﻤﺎ�� /ﻗﺎﻋﺔ ﺳﻤﻮ اﻷﻣ�� ا�حﺴﻦ ﺑﻦ ﻃﻼل /ﻗﺎﻋﺔ ﻣﻨﺎﻗﺸﺔ اﻟﺮﺳﺎﺋﻞ ا�جﺎﻣﻌﻴﺔ  /ﻣﻜﺘﺒﺔ
ﺳﻤﻮ اﻻﻣ��ة اﻳﻤﺎن ﻟﻠﻄﻔﻮﻟﺔ ...ا�خ
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اﻟتﻬدﯿدات ) ( Threats

اﻟرﻗم
-1
-2
-3
-4
-5

اﻟتﻬدﯿدات ﻤرﺘبﺔ ﺤسب درﺠﺔ اﻟتﺄﺜیر
ً
ً
ﺿﻌﻒ اﳌ��اﻧﻴﺎت ا�خﺼﺼﺔ ﻟﺘﻄﻮ�ﺮ ا�خﺪﻣﺎت اﳌﻜﺘبﻴﺔ وﺧﺼﻮﺻﺎ اﳌﻘﺪﻣﺔ اﻟﻜ��وﻧﻴﺎ اﻟ�ي �ﻌﺘﻤﺪ ﻋﻠ��ﺎ ﻧﻈﺎم اﻟﺒﺤﺚ وادﺧﺎل اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت اﻟﺒﺒﻠﻴﻮﻏﺮ اﻓﻴﺔ
اﳌﺸ��ﻛﺔ ﺑ�ن ا�جﺎﻣﻌﺎت اﻟﺮﺳﻤﻴﺔ اﻷردﻧﻴﺔ ﻣﻦ ﺧﻼل ﻣﺮﻛﺰاﻟﺘﻤ��.
ﻋﺪم ﺗﺤﺪﻳﺚ ﻣﻘﺘنﻴﺎت اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻣﻦ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ ﺑﺎﻟﺸ�ﻞ اﳌﻄﻠﻮب وﻋﺪم اﳌﺸﺎرﻛﺔ واﻟﺸﺮاء ﻣﻦ ﻣﻌﺎرض اﻟﻜﺘﺐ اﻟﻌﺮ�ﻴﺔ واﻟﺪوﻟﻴﺔ .
ﻗﻠﺔ اﳌﻮﻇﻔ�ن اﳌﺘﺨﺼﺼ�ن �� ﻣﺠﺎل اﳌﻜﺘﺒﺎت وﻣﺮاﻛﺰاﳌﻌﻠﻮﻣﺎت وا�حﺎﺳﻮب وﻋﺪم وﺟﻮد ﻗﺮار�� اﳌﺪى اﳌﻨﻈﻮر ﻟﺘﻌﻴ�ن ﻣﻮﻇﻔ�ن ﺟﺪد .
ً
ﻋﺰوف اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ ﺧﺪﻣﺎت اﳌﻜﺘﺒﺔ ﻋﻦ ارﺗﻴﺎدهﺎ واﻻﺳﺘﻔﺎدة ﻣﻦ اﻣ�ﺎﻧﺎ��ﺎ وﻣﻮﺟﻮدا��ﺎ اﻟﻘﻴﻤﺔ واﻻﻗﺘﺼﺎر ﻋ�� ا�خﺪﻣﺎت اﻻﻧﺘﻘﺎﺋﻴﺔ واﻟﻀﺮور�ﺔ ﺟﺪا
وﻋﻦ �ﻌﺪ  ،دون اﻻﺳﺘﻔﺎدة �ﺸ�ﻞ ﻣﺒﺎﺷﺮﻣﻦ هﺬﻩ ا�خﺪﻣﺎت واﻻﻣ�ﺎﻧﻴﺎت داﺧﻞ اﳌﻜﺘﺒﺔ وﻣﺮ اﻓﻘهﺎ وﻗﺎﻋﺎ��ﺎ .
ﻗﺪم اﳌﺮ اﻓﻖ اﳌﻮﺟﻮدة �� ﻣﺒ�ى اﳌﻜﺘﺒﺔ وﻋﺪم ﻛﻔﺎءة اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ وا�خﺪﻣﺎت اﳌﺴﺎﻋﺪة واﳌﺮ�ﺤﺔ ﻓ��ﺎ ﻣﺜﻞ ﻧﻈﺎم اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ واﻻﺿﺎءة  ،ﺣﻴﺚ أن ا�جﻮ
ً
ً
ﺻﻴﻔﺎ واﻟ��ودة اﻟﺸﺪﻳﺪة ً
ﺷﺘﺎء ﻣﻤﺎ �ﺸ�ﻞ ﻇﺮوﻓﺎ ﻏ��ﻣﺮ�ﺤﺔ وﻏ��ﺟﺎذﺑﺔ ﻟﺮواد اﳌﻜﺘﺒﺔ .
ا�حﻴﻂ ﺑﺎ�جﺎﻣﻌﺔ ﻳﺘﻤ�� ﺑﺎرﺗﻔﺎع درﺟﺎت ا�حﺮارة

8

اﻟﻐﺎﻳﺎت اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ ) ا�حﺎور ( :

 اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ  : 1اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ�ي وﺗﻄﻮ�ﺮا�خﺪﻣﺎت اﳌﻜﺘبﻴﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ  : 2اﻟموارد اﻟبشر�ﺔ  :اﻟتطو�ر اﻟمﻬنﻲ واﻻداري اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ  : 3ﺗﻄﻮ�ﺮاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻧ�ن ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎ�خﺪﻣﺎت اﳌﻜﺘبﻴﺔ اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ  : 4ﺗﺤﻘﻴﻖ ر�ىى ﺟﻤهﻮر اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ )اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ( اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ  : 5اﻟﺒيﺌﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  :اﻟﻄﻠﺒﺔ واﳌﻜﺘﺒﺔ -اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ  : 6ﺿﺒﻂ ا�جﻮدة وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳ��اﻻﻋﺘﻤﺎد
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اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ : 1
اﻟﺒﺤﺚ اﻟﻌﻠ�ي وﺗﻄﻮ�ﺮا�خﺪﻣﺎت اﳌﻜﺘبﻴﺔ

اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
)اﻟﻣﺣور (1
اﻟﮭدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 1
اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ Action Plan

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 1/1
ﺗﺰو�ﺪ اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑﻘﻮاﻋﺪ ﺑﻴﺎﻧﺎت وﻣﺼﺎدراﻟﻜ��وﻧﻴﺔ ﺗﻠ�ي اﺣﺘﻴﺎﺟﺎت
اﻟﺒﺎﺣﺜ�ن واﻟﺪارﺳ�ن �� ا�جﺎﻣﻌﺔ

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 2/1
ﺗﺤﺪﻳﺚ اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ واﳌﻮﺳﻮﻋﺎت
اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 3/1
ﺗﻄﻮ�ﺮوﺗﺤﺪﻳﺚ اﻻﺟهﺰة اﳌﺴﺘﺨﺪﻣﺔ �� اﳌﻜﺘﺒﺔ

اﻟبحث اﻟﻌﻠمﻲ وﺘطو�ر اﻟخدﻤﺎت اﻟمكتبیﺔ
اﻟبحث اﻟﻌﻠمﻲ وﺘطو�ر اﻟخدﻤﺎت اﻟمكتبیﺔ
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة

وﺤدة اﻟمكتبﺔ
رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻠﯿﺎت

وﺤدة اﻟمكتبﺔ
رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻠﯿﺎت
وﺤدة اﻟمكتبﺔ
رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
داﺋﺮة اﻟﺸﺮاء

اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ

2021
-2024

2021
2024-

2021
2022-
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اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

100000
ﺳﻨﻮﯾﺎ

ﻣؤﺷرات اﻷداء
)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس(

ﻋﺪد
اﻻﺷﺘﺮاﻛﺎت
اﻟﻔﻌﻠﯿﺔ ﺳﻨﻮﯾﺎ ً

50000
ﺳﻨﻮﯾﺎ ً

2000
ﺳﻨﻮﯾﺎ

اﻟﺰﯾﺎدة ﻓﻲ
ﻣﺠﻤﻮع أﻋﺪاد
اﻟﻜﺘﺐ

وﺟﻮد أﺟﮭﺰة
ﺣﺪﯾﺜﺔ

اﻻﻧﺟﺎز
اﻟﺳﻧوي

رﻗﺎﺑﺔ Control /
أﺳﺑﺎب ﻋدم
اﻹﻧﺟﺎز
اﻻﻧﺟﺎز
ﻛﻧﺳﺑﺔ

اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ : 2
اﳌﻮارد اﻟبﺸﺮ�ﺔ  :اﻟﺘﻄﻮ�ﺮاﳌ�ي واﻻداري

اﻟﮭدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 2
)اﻟﻣﺣور (2
اﻟﮭدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 2
اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ Action Plan

ﺗطوﯾر اﻟﻛــــﺎدر اﻟﺑﺷري  /ﻣﮭﻧﯾﺎ وإدارﯾﺎ ً
ﺗطوﯾر اﻟﻛــــﺎدر اﻟﺑﺷري  /ﻣﮭﻧﯾﺎ وإدارﯾﺎ ً
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 1/2
ز�ﺎدة ﻋﺪد اﳌﻮﻇﻔ�ن �� وﺣﺪة اﳌﻜﺘﺒﺔ
)ﺳﺒﻌﺔ ﻣﻮﻇﻔ�ن(

اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 2/2
رﻓﻊ اﻟﻜﻔﺎءة اﻟﻔﻨﻴﺔ واﻻدار�ﺔ ﳌﻮﻇﻔﻲ اﳌﻜﺘﺒﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
ﻣﺮﻛﺰ
اﻟﺪراﺳﺎت

اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ

اﻟﻘﯾم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣؤﺷرات اﻷداء )ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس(

ﺳﻨﮫ 2021

50000
ﺳﻨﻮي
ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ

ﺗﻌﯿﯿﻦ ) (7ﻣﻮظﻔﯿﻦ

ﺳﻨﺔ -2021
2022
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500
ﺳﻨﻮﯾﺎ ً

ﻋﺪد اﻟﻮرﺷﺎت واﻟﺪورات
اﻟﺘﻲ اﻟﺘﺤﻖ ﺑﮭﺎ اﻟﻤﻮظﻔﻮن
ﺳﻨﻮﯾﺎ

اﻻﻧﺟﺎز
اﻟﺳﻧوي

رﻗﺎﺑﺔ Control /
اﻹﻧﺟﺎز
ﻛﻧﺳﺑﺔ

أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻻﻧﺟﺎز

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 3/2
اﺳﺘﻜﻤﺎل اﻟﻮﻇﺎﺋﻒ اﻻدار�ﺔ �� اﳌﻜﺘﺒﺔ :
ﻧﺎﺋﺐ ﻣﺪﻳﺮاﳌﻜﺘﺒﺔ  /ﻣﺪراء اﻟﺪو اﺋﺮ /رؤﺳﺎء اﻟﺸﻌﺐ  /رﺋيﺲ
اﻟﺪﻳﻮان

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 4/2
ﺗﻜﺮ�ﻢ اﳌﻮﻇﻔ�ن اﳌﺘﻤ��ﻳﻦ وﺗﺤﻔ��هﻢ ﻣﻌﻨﻮ�ﺎ وﻣﺎﻟﻴﺎ

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 5/2
اﺳﺘﻀﺎﻓﺔ ذوي ا�خ��ات �� ﻣﺠﺎل اﳌﻜﺘﺒﺎت واﳌﻌﻠﻮﻣﺎت ﻻﻋﻄﺎء
دورات وورﺷﺎت ﻋﻤﻞ ﻣﺘﻘﺪﻣﺔ

رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻤﻮارد
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ

2021

2500

2022 -

اﻟﻤﻮارد
- 2021
اﻟﺒﺸﺮﯾﺔ
وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ 2024
رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
رﺋﺎﺳﺔ
اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

- 2021
2024
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ﺻﺪور ﻗﺮارات اﻟﺘﻌﯿﯿﻦ

2000

ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺮﻣﯿﻦ
واﻟﻤﺒﻠﻎ اﻻﺟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺘﺤﻔﯿﺰ

ﺑﺪون
ﺗﻜﻠﻔﺔ

ﻋﺪد اﻟﻮرﺷﺎت واﻟﺪورات

اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ : 3
ﺗﻄﻮ�ﺮاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻧ�ن ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎ�خﺪﻣﺎت اﳌﻜﺘبﻴﺔ
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
)اﻟﻣﺣور (3
اﻟﮭدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 3
اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ Action Plan

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 1/3
إﻋﺎدة ﺗﻘﻴﻴﻢ و�ﻌﺪﻳﻞ اﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت اﳌﺘﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﳌﻜﺘﺒﺔ ﺣﺴﺐ
اﻟﻈﺮوف واﳌﺴﺘﺠﺪات

ﺗﻄﻮ�ﺮاﻟﺘﻌﻠﻴﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻧ�ن ا�خﺎﺻﺔ ﺑﺎ�خﺪﻣﺎت اﳌﻜﺘبﻴﺔ
ﺗﻄﻮﯾﺮ اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت واﻟﻘﻮاﻧﯿﻦ اﻟﺨﺎﺻﺔ ﺑﺎﻟﺨﺪﻣﺎت اﻟﻤﻜﺘﺒﯿﺔ
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون
اﻟﻄﻠﺒﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ

ﻣﺴﺘﻤﺮ

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 2/3
اﺑﺮاز�ﻌﻠﻴﻤﺎت اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺘﺒﺔ ووﺿﻊ ﻟﻮﺣﺎت ارﺷﺎدﻳﺔ
اﻟﻜ��وﻧﻴﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
داﺋﺮة اﻟﺸﺮاء
داﺋﺮة اﻟﻠﻮازم

2021
-2022

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 3/ 3
ﻋﻤﻞ اﺳتﺒﺎﻧﺎت وﺻﻨﺪوق اﻗ��اﺣﺎت ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ ﺣﻮل ا�خﺪﻣﺎت
اﳌﻘﺪﻣﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون
اﻟﻄﻠﺒﺔ

ﻣﺴﺘﻤﺮ

13

اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣؤﺷرات اﻷداء
)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس(

ﺑﺪون
ﺗﻜﻠﻔﺔ

اﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت
اﻟﻤﺘﻐﯿﺮة
واﻟﺠﺪﯾﺪة

500

وﺟﻮد ﻟﻮﺣﺎت
ارﺷﺎدﯾﺔ
وﺗﻌﻠﯿﻤﺎت

دﯾﻨﺎر

ﺑﺪون
ﺗﻜﻠﻔﺔ

ﻧﺘﺎﺋﺞ
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎت
واﻻﻗﺘﺮاﺣﺎت

اﻻﻧﺟﺎز
اﻟﺳﻧوي

اﻹﻧﺟﺎز
ﻛﻧﺳﺑﺔ

رﻗﺎﺑﺔ Control /
أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻻﻧﺟﺎز

اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ : 4
ﺗﺤﻘﻴﻖ ر�ىى ﺟﻤهﻮر اﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ )اﻟﺘﻐﺬﻳﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ(
ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺿﻰ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ )اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ (

اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ )اﻟﻣﺣور (4
اﻟﮭدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 4
اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ Action Plan

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 1/4
اﻟﺘﻮاﺻﻞ اﳌﺒﺎﺷﺮﻣﻊ
أﻋﻀﺎء هﻴﺌﺔ اﻟﺘﺪريﺲ واﻟﻄﻠﺒﺔ وا�جﺘﻤﻊ ا�ح�� ﺑ�ﺎﻓﺔ
اﻟﻮﺳﺎﺋﻞ اﳌﺘﺎﺣﺔ
اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 2/4
ﻣﺘﺎ�ﻌﺔ �ﻌﻠﻴﻘﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ و اﻗ��اﺣﺎ��ﻢ ﻋ�� ﻣﻮ اﻗﻊ اﻟﺘﻮاﺻﻞ
اﻻﺟﺘﻤﺎ�� واﻟﺘﻔﺎﻋﻞ ﻣﻌهﺎ وﺗﺤﻘﻴﻖ اﳌﻤﻜﻦ ﻣ��ﺎ
اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 3/4
اﻟﺘﻔﺎﻋﻞ اﻻﻳﺠﺎ�ﻲ ﻣﻊ اﻗ��اﺣﺎت اﻟﻄﻠﺒﺔ واﳌﺴﺘﻔﻴﺪﻳﻦ ﻣﻦ
ا�خﺪﻣﺔ و اﻧﺠﺎزﻣﺎ ﻳﻤﻜﻦ ﻣ��ﺎ

ﺗﺤﻘﯿﻖ رﺿﻰ ﺟﻤﮭﻮر اﻟﻤﺴﺘﻔﯿﺪﯾﻦ )اﻟﺘﻐﺬﯾﺔ اﻟﺮاﺟﻌﺔ(
اﻟﻔﺗرة
اﻟزﻣﻧﯾﺔ

اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻠﯿﺎت

ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﺑﺪون
ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺎدﯾﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﺑﺪون
ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺎدﯾﺔ

ﻧﻤﻮذج ﺗﻘﯿﯿﻢ
ﻟﻠﻤﻜﺘﺒﺔ ﻛﻞ ﻓﺼﻞ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻠﯿﺎت

ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﺑﺪون
ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺎدﯾﺔ

اﻟﻤﻘﺘﺮﺣﺎت اﻟﺘﻲ ﯾﺘﻢ
ﺗﻨﻔﯿﺬھﺎ

اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة
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ﻣؤﺷرات اﻷداء )ﻗﺎﺑﻠﺔ
ﻟﻠﻘﯾﺎس(

ﻋﺪد اﻟﻤﺨﺎطﺒﺎت
اﻟﺮﺳﻤﯿﺔ اﻟﺪاﺧﻠﯿﺔ
واﻟﺨﺎرﺟﯿﺔ

اﻻﻧﺟﺎز اﻟﺳﻧوي

اﻹﻧﺟﺎز
ﻛﻧﺳﺑﺔ

رﻗﺎﺑﺔ Control /
أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻻﻧﺟﺎز

اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ : 5
اﻟﺒيﺌﺔ اﳌﻌﺮﻓﻴﺔ  :اﻟﻄﻠﺒﺔ واﳌﻜﺘﺒﺔ

اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
)اﻟﻣﺣور (5
اﻟﮭدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 5

اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ  :اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﻤﻌﺮﻓﯿﺔ  :اﻟﻄﻠﺒﺔ واﻟﻤﻜﺘﺒﺔ(
اﻟﻔﺗرة
اﻟزﻣﻧﯾﺔ

اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

1000
دﯾﻨﺎر ﺳﻨﻮﯾﺎ ً

ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺎدﯾﺔ

اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ Action Plan

اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 1/5
ﺗﻮﻓ��وﺳﺎﺋﻞ اﻟﺮاﺣﺔ وا�خﺪﻣﺎت ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ :اﻻﺿﺎءة واﻟ��ﻮﺋﺔ ا�جﻴﺪة  /اﻟﻨﻈﺎﻓﺔ
 /ﺧﺪﻣﺔ اﻟﺘﺼﻮ�ﺮاﻟﻔﻮﺗﻮﺳﺘﺎ�ﻲ  /ﺧﺪﻣﺔ ��خ اﻻﻗﺮاص اﳌ��اﺻﺔ  /اﻻﺛﺎث
اﳌﻨﺎﺳﺐ  /اﻟﺘﻜﻴﻴﻒ واﻟﺘﺪﻓﺌﺔ ....ا�خ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
داﺋﺮة اﻟﻠﻮازم
داﺋﺮة اﻟﺼﯿﺎﻧﺔ

ﻣﺴﺘﻤﺮ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻤﺎدة ﺷﺆون
اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟﻜﻠﯿﺎت

ﻣﺴﺘﻤﺮ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
اﻟﻜﻠﯿﺎت

-2021
2024

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 2/5
اﻟﻌﻤﻞ ﻋ�� ا�ﺸﺎء ﻧﺎدي أو ﻣﺠﻤﻮﻋﺔ ﺑﺎﺳﻢ ﻧﺎدي أﺻﺪﻗﺎء اﳌﻜﺘﺒﺔ

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 3/5
اﻓﺘﺘﺎح ﻣﻜﺘﺒﺎت ﻓﺮﻋﻴﺔ ﺗﺨﺪم اﻟﻄﻠﺒﺔ �� �ﻠﻴﺎ��ﻢ
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ﻣﺘﻐﯿﺮ /
وﺣﺴﺐ
ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﺴﻨﻮﯾﺔ

ﻣؤﺷرات اﻷداء
)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس(

اﻻﻧﺠﺎزات
واﻟﺘﺤﺴﯿﻨﺎت
اﻟﻤﺘﺤﻘﻘﺔ ﻓﻲ ھﺬه
اﻟﻤﺠﺎﻻت

وﺟﻮد ھﺬا اﻟﻨﺎدي
وﻧﺸﺎطﺎﺗﮫ

ﻋﺪد اﻟﻤﻜﺘﺒﺎت
اﻟﻔﺮﻋﯿﺔ اﻟﻤﻨﺠﺰة

اﻻﻧﺟﺎز
اﻟﺳﻧوي

رﻗﺎﺑﺔ Control /
أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻻﻧﺟﺎز
اﻹﻧﺟﺎز
ﻛﻧﺳﺑﺔ

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 4/5
ﻋﻤﻞ �ﺸﺎﻃﺎت ﺷهﺮ�ﺔ ﻣﺘﻨﻮﻋﺔ �� ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻣﺠﺎﻻت اهﺘﻤﺎم اﻟﻄﻠﺒﺔ
اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 5/5
اﻳﺎم ارﺷﺎدﻳﺔ ﻟﻠﻄﻠﺒﺔ )اﻳﺎم ﻣﻔﺘﻮﺣﺔ(

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
اﻟﻜﻠﯿﺎت

-2021
2024

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
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ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺎدﯾﺔ

ﺑﺪون ﺗﻜﻠﻔﺔ

ﺑﺮﻧﺎﻣﺞ ﻧﺸﺎطﺎت
ﺷﮭﺮي
ﻋﺪد اﻟﻨﺸﺎطﺎت
ﻓﻲ ھﺬا اﻟﻤﺠﺎل

اﻟﻐﺎﻳﺔ اﻻﺳ��اﺗﻴﺠﻴﺔ : 6
ﺿﺒﻂ ا�جﻮدة وﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳ��اﻻﻋﺘﻤﺎد

اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ )اﻟﻣﺣور (6
اﻟﮭدف اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﻲ 6
اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ Action Plan

ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻮدة وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد
ﺿﺒﻂ اﻟﺠﻮدة وﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﻌﺎﯾﯿﺮ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة

اﻟﻔﺗرة اﻟزﻣﻧﯾﺔ

اﻟﻘﯾم اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 1/6
اﳌﺘﺎ�ﻌﺔ اﳌﺴﺘﻤﺮة �جﻮدة ا�خﺪﻣﺎت اﳌﻘﺪﻣﺔ واﺧﺘﺼﺎراﻻﺟﺮاءات اﻻدار�ﺔ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻣﺴﺘﻤﺮ

ﺑﺪون
ﺗﻜﻠﻔﺔ
ﻣﺎدﯾﺔ

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 2/6
ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻣﻌﺎﻳ�� اﻻﻋﺘﻤﺎد اﻟﻌﺎم وا�خﺎص ﻟﻠ�ﻠﻴﺎت �� ﻣﺠﺎل أﻋﺪاد اﻟﻜﺘﺐ واﳌﺮاﺟﻊ
وﻗﻮاﻋﺪ اﻟﺒﻴﺎﻧﺎت

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ

ﻣﺴﺘﻤﺮ/
ﺿﻤﻦ
ﻣﯿﺰاﻧﯿﺔ
اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ

اﻟهﺪف اﻻﺳ��اﺗﻴ�� 3/6
ﺗﻮﻓ�� اﺟهﺰة و أﺛﺎث ﺧﺎص ﻟﺬوي اﻻﺣﺘﻴﺎﺟﺎت ا�خﺎﺻﺔ وﺗﺠه�� ﻗﺎﻋﺔ ﺧﺎﺻﺔ ��ﻢ
ﺗﻤﻜ��ﻢ ﻣﻦ اﺳﺘﺨﺪام اﳌﻜﺘﺒﺔ ﺑ�ﻞ ﺳهﻮﻟﺔ ويﺴﺮ

وﺣﺪة اﻟﻤﻜﺘﺒﺔ
رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺠﺎﻣﻌﺔ
داﺋﺮة اﻟﻠﻮازم
داﺋﺮةاﻟﺸﺮاء
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- 2021
2022

ﻣﺘﻐﯿﺮ

5000
دﯾﻨﺎر

ﻣؤﺷرات اﻷداء
)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس(

آراء أﻋﻀﺎء
ھﯿﺌﺔ اﻟﺘﺪرﯾﺲ
واﻟﻄﻠﺒﺔ
ﻣﻦ ﺧﻼل
اﻻﺳﺘﺒﺎﻧﺎت
ﺣﺼﻮل اﻟﻜﻠﯿﺎت
 /اﻟﺘﺨﺼﺼﺎت
ﻋﻠﻰ اﻻﻋﺘﻤﺎد
اﻟﻌﺎم واﻟﺨﺎص
ﺗﺠﮭﯿﺰ وﺷﺮاء
اﻟﻤﺴﺘﻠﺰﻣﺎت

اﻻﻧﺟﺎز
اﻟﺳﻧوي

رﻗﺎﺑﺔ Control /
أﺳﺑﺎب ﻋدم
اﻹﻧﺟﺎز
اﻻﻧﺟﺎز
ﻛﻧﺳﺑﺔ

ﻣرﻛز إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
اﻟﺧطﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ ٢٠٢٤-٢٠٢١

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ٢٠٢٤-٢٠٢١

رﺳﺎﻟﺔ اﻟﻣدﯾر
ﯾﺳﻌﻰ ﻣرﻛز إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻰ ﺗطوﯾر إطﺎر ﺷﺎﻣل وﺧطط ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ،واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ
ﺗﻧﻔﯾذ وﻣراﺟﻌﺔ ﻣﮭﺎم وأﻧﺷطﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر وذﻟك ﯾﺗم ﻋن طرﯾق ﺗﺣدﯾد اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ و ﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ واﻟﺗﻧﺳﯾب ﻻدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﺑﺎﻻﻟﯾﺎت اﻟﻣﻧﺎﺳﺑﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻟﻣﺧﺎطر.
ﻧﺑذه ﻋن اﻟﻣرﻛز
ﺗﺄﺳس ﻣرﻛز إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ ﻧﮭﺎﯾﺔ ﻋﺎم  ٢٠٢٠وﻻ ﯾزال اﻟﻣرﻛز ﻗﯾد اﻟﺗﺄﺳﯾس .ﯾﻘوم اﻟﻣرﻛز ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﻣراﺟﻌﺔ اﻟﻌدﯾد ﻣن
اﻻﺟراءات ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺗﻘﯾﯾﻣﮭﺎ ووﺿﻊ ﺧطط واﺟراءات ﺗوﻓر ﺣﻣﺎﯾﺔ اﻟﻣوارد اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ وأﺻوﻟﮭﺎ واﻟﻣﻧﺗﺳﺑﯾن اﻟﯾﮭﺎ وطﻠﺑﺗﮭﺎ ﻣن
ﺧﻼل إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺈﻣور اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻻدارﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ واﻟﺗﻘﻧﯾﺔ وھذا ﯾﺷﻣل ﺗﺧطﯾط اﻟﻣوارد  ،وﻣﺧﺎطر اﻧﻘطﺎع اﻟﻌﻣل ،
واﻟﺗﻐﯾﯾر ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ ﺗﻘﻧﯾﺎ أو إﻗﺗﺻﺎدﯾﺎ أو ﺳﯾﺎﺳﯾﺎ.
اﻟرؤﯾﺎ
ﺧﻠق ﻣدﯾﻧﺔ ﺟﺎﻣﻌﯾﺔ آﻣﻧﺔ ﺗﺳﻌﻰ ﻟﺣﻣﺎﯾﺔ ﻣواردھﺎ اﻟﺑﺷرﯾﺔ واﻟﻣﺎدﯾﺔ واﻟﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣن أﯾﺔ ﻣﺧﺎطر ﻣﺣﺗﻣﻠﺔ.

اﻟرﺳﺎﻟﺔ
ﯾﮭدف ﻣرﻛز إدارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻰ ﺗطوﯾر إطﺎر ﺷﺎﻣل وﺧطط ﻧﻣوذﺟﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ ﻣﺳﺗوى اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ  ،واﻹﺷراف ﻋﻠﻰ
ﺗﻧﻔﯾذ وﻣراﺟﻌﺔ ﻣﮭﺎم وأﻧﺷطﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻠﻰ اﻟﻣﺳﺗوى اﻟﺑﺷري واﻟﻣﺎدي واﻟﻣﺎﻟﻲ ،وذﻟك ﻣن ﺧﻼل ﺗﻘﻠﯾل اﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ او ﻣﻧﻊ أي
ﺣدث أو ظرف ﻣﺣﺗﻣل ﯾﻣﻛن ان ﯾﻛون ﻟﮫ ﺗﺎﺛﯾرات ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣن ﺣﯾث وﺟودھﺎ ،ﻣواردھﺎ )ﻣوظﻔﯾن أو رأس ﻣﺎل(،
ﺧدﻣﺎﺗﮭﺎ أو طﻠﺑﺗﮭﺎ أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮭﺎ وﻣﻧﻊ اي آﺛﺎر ﺳﻠﺑﯾﺔ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﻣﺣﯾطﺔ .ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺣﺻر اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ
واﺣﺗﻣﺎﻟﯾﺔ ﺣدوﺛﮭﺎ وﻧﺗﺎﺋﺟﮭﺎ اﻟﻣﻣﻛﻧﺔ وﻣن ﺛم وﺿﻊ ﺧطط ﻣﺣددة ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﻗﺑل ﺣدوﺛﮭﺎ.
اﻻھداف
•

ﺗﮭﯾﺋﺔ ﺑﯾﺋﺔ ﺗﻌﻠﯾﻣﯾﺔ أﻣﻧﮫ وﺳﻠﯾﻣﺔ ﻓﻲ طرق اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣﺑﺎﻧﯾﮭﺎ وﻗﺎﻋﺎﺗﮭﺎ وﻣﺣﯾطﮭﺎ .

•

ﻗﯾﺎس اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣل ﺣﺻوﻟﮭﺎ ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ.

•

ﺗﻌزﯾز اﻟﺳﻼﻣﺔ وﻣﻧﻊ اﻟﺣوادث ﻣن ﺧﻼل ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﯾن اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ.

•

وﺿﻊ أﺳﺎﺳﯾﺎت و ﺧطوط إرﺷﺎدﯾﺔ ﻹدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻻﻋﺗﻣﺎد ﻋﻠﻰ اﺳس وﻣﻌﺎﯾﯾر ادارة اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﺔ

•

وﺿﻊ ﺑراﻣﺞ ﻟﻠوﻗﺎﯾﺔ ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﺗواﺟﮫ ﻣوارد اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ،أﺻوﻟﮭﺎ ،طﻠﺑﺗﮭﺎ،اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﯾﮭﺎ واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮭﺎ.

•

ﺗﻘﯾﯾم ﺧطط اﻟطوارئ واﻻﺳﺗﺟﺎﺑﺔ اﻟﺳرﯾﻌﺔ ﻟﻠﺣﺎﻻت اﻟطﺎرﺋﺔ

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ٢٠٢٤-٢٠٢١

•

ﺗطوﯾر ﻣﻧظوﻣﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺗﺣدﯾد اﻻﺟراءات اﻟواﺟب ﻋﻣﻠﮭﺎ ﻓﻲ ﺣﺎل ﺣدوث أي ﺧطر ﺑﮭدف
ﺗﻘﻠﯾل اﻟﺧﺳﺎﺋر.ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ ﺗطوﯾر إﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺎت ﻣواﺟﮭﺔ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻣﺳﺗﻣر .

•

دراﺳﺔ وﺗﺣﻠﯾل اﻟﻘﺿﺎﯾﺎ اﻟﮭﺎﻣﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺧﻼل إﺟراء اﻟﺑﺣوث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ اﻟﻣﺗﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل ﺑﺎﺣﺛﯾن
ﻣؤھﻠﯾن ﺑﺄﺣدث اﻷدوات واﻷﺳﺎﻟﯾب.

•

ﻧﺷر ﺳﻠﺳﻠﺔ ﻣن أوراق اﻟﻌﻣل اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﺑﺎﺣﺛﯾن ﻣؤھﻠﯾن.

•

اﻟﻘﯾﺎم ﺑﻣﺳوﺣﺎت ودراﺳﺎت ﻣﯾداﻧﯾﺔ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ

•

ﺗﻘدﯾم اﻻﺳﺗﺷﺎرات واﻟﻧﺻﺎﺋﺢ ﻟﻠﻘطﺎﻋﺎت ذات اﻟﻌﻼﻗﺔ ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ اﻷﺑﺣﺎث اﻟﻌﻠﻣﯾﺔ.

•

اﯾﺟﺎد ﺣﻠﻘﺔ وﺻل ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﺑﯾن ﻣﺗﺧذﯾن اﻟﻘرار واﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر.

•

ﻋﻘد دورات ﺗدرﯾﺑﯾﺔ ﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ﻓﻲ ﻣﺟﺎﻻت إدارة اﻟﻣﺧﺎطر واﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﻠﻌﺎﻣﻠﯾن ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﺧﺎرﺟﮭﺎ.

•

ﻋﻘد ﻣؤﺗﻣرات ﻋﻠﻣﯾﺔ ﻣﺣﻠﯾﺔ وﻋﺎﻟﻣﯾﺔ ﺗﺗﻧﺎول أﺣدث ﺗطورات وادوات إدارة اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺎﻻﺳﺗﻧﺎد إﻟﻰ دراﺳﺎت ﻋﻠﻣﯾﺔ
ﻧظرﯾﺔ وﺗطﺑﯾﻘﯾﺔ ﺑﺣﯾث ﯾﺷﻛل ﻧﻘطﺔ اﺗﺻﺎل ﺑﯾن اﻟﺑﺎﺣﺛﯾن وﺻﻧﺎع اﻟﻘرار ﻓﻲ اﻟﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣﯾﺔ اﻟﻣﺧﺗﻠﻔﺔ.

•

دﻋوة ﻣﺗﺣدﺛﯾن ﻣن ذوي اﻟﺧﺑرة واﻟﻣﻌرﻓﺔ ﺳواء ﻣن داﺧل أو ﺧﺎرج اﻟﻣﻣﻠﻛﺔ

•

إﻧﺷﺎء ﻗﺎﻋدة ﺑﯾﺎﻧﺎت ﻣﻌﻠوﻣﺎﺗﯾﺔ ﻷھم ﻣؤﺷرات ﻗطﺎع اﻟﻣﺧﺎطر ﻣن ﺣﯾث ﺟﻣﻊ ﺑﯾﺎﻧﺎت ﺗﺗﻌﻠق ﺑﻌدد اﻟﻣﺧﺎطر وﺗﺻﻧﯾﻔﮭﺎ
ﺑﺎﻻﺿﺎﻓﺔ اﻟﻰ طرق اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺳﺎﺑﻘﺔ ﺣﺎل ﺣدوﺛﮭﺎ.

•

ﺗطوﯾر ﻧﻣﺎذج ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﺑﺷﻛل ﻋﻠﻣﻲ وﻣﻘﺎرﻧﺗﮭﺎ ﻣﻊ اﻻﻟﯾﺎت اﻟﻣﺳﺗﺧدﻣﺔ ﻣﺣﻠﯾﺎ وإﻗﻠﯾﻣﯾﺎ

•

ﺗﻘدﯾم ﺗﻘﺎرﯾر دورﯾﺔ ﻟﻼدارة ﻋن ﻧﺗﺎﺋﺞ ادارة اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﻣﺧﺎطر اﻟﺗﻲ ﯾﺟب اﯾﻼﺋﮭﺎ اھﺗﻣﺎم
-

ﻣﺧﺎطر ﺗﺷرﯾﻌﯾﺔ  ،ﺗﺗﺿﻣن اﻟﻣﺳؤوﻟﯾﺔ اﻟﻘﺎﻧوﻧﯾﺔ ﻋن اﻟﺧدﻣﺎت او اﻟﺗﻌﺎﻗدات

-

ﻣﺧﺎطر ﻣﺎﻟﯾﺔ ﻣﺛل اﺳﺗﻐﻼل اﻟﻣﺎل اﻟﻌﺎم أو اﻻﺣﺗﯾﺎل اﺛﻧﺎء اﻷداء اﻟوظﯾﻔﻲ

-

ﻣﺧﺎطر ﺗﻘﻧﯾﺔ ﻣﺛل ﺳوء اﺳﺗﺧدام اﻟﺗﻛﻧوﻟوﺟﯾﺎ ﺑﻣﺎ ﯾﺳﻲء ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ أو اﻟﻣﺗﻌﺎﻣﻠﯾن ﻣﻌﮭﺎ او ﻣوظﻔﯾﮭﺎ

-

ﻣﺧﺎطر ﺑﺷرﯾﺔ  ،ﺗﺗﻣﺣور ﺣول اﻟﺳﻼﻣﺔ اﻟﻌﺎﻣﺔ أﺧﻼﻗﯾﺎت اﻟﻌﻣل  ،ﻣﺳﺎﺋل ذات ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺎﻟﺻﺣﺔ اﻟﺑﺷرﯾﺔ
واﻟﺣﯾواﻧﯾﺔ واﻟﺑﯾﺋﯾﺔ

-

اﻟﻣﺧﺎطر اﻟطﺎرﺋﺔ  ،اﻟﺗﻲ ﯾﻧدرج ﺗﺣﺗﮭﺎ أي ﻧوع ﻣن اﻟﻣﺧﺎطر اﻟﻣﻔﺎﺟﺋﺔ ﻣﺛل اﻟﺣراﺋق  ،اﻟﻛوارث
اﻟطﺑﯾﻌﯾﺔ وﻏﯾرھﺎ

-

ﺗﺳﮭﯾل اﻟﺣﺻول ﻋﻠﻰ اﻟﻣﻌﻠوﻣﺎت اﻟدﻗﯾﻘﺔ اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﻧﺳب ﺗﺣﻘق ﻣؤﺷرات أداء اﻟﺧطط اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
واﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ.
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اﻟﮭﯾﻛل اﻟﺗﻧظﯾﻣﻲ ﻟﻠﻣرﻛز

اﻟﻘﯾم اﻟﺟوھرﯾﺔ ﻟﻠﻣرﻛز
•

اﻟﺷﻔﺎﻓﯾﺔ

ﺗوﻓﯾر ﻣﻌﻠوﻣﺎت واﺿﺣﺔ ودﻗﯾﻘﺔ ﻻدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣوظﻔﯾﮭﺎ ﻟﻠﻣﺧﺎطر اﻟﻣﺣﺗﻣﻠﺔ ﺳواء ﻛﺎﻧت إدارﯾﺔ أو ﻣﺎﻟﯾﺔ أو ﻓﻧﯾﺔ وﺗﺣدﯾد
اھداف واﺿﺣﺔ ﻟﻠﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ھذه اﻻﺧطﺎر واﻟوﻗﺎﯾﺔ ﻣﻧﮭﺎ.
•

اﻻﻟﺗزام و اﻟﻣﺳﺎءﻟﺔ

ﻣﺳﺎءﻟﺔ ﺟﻣﯾﻊ اﻟﻣﻌﻧﯾﯾن ﺑﺎﻹﻋداد واﻟﺗﻧﻔﯾذ واﻻﺷراف ﻋﻠﻰ ﺧطط اﻟوﻗﺎﯾﺔ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر
•

اﻟﺛﻘﺔ

زرع اﻟﺛﻘﺔ اﻟﻣﺗﺑﺎدﻟﺔ ﺑﯾن ادرة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣوظﻔﯾﮭﺎ وطﻠﺑﺗﮭﺎ ﻣن ﺧﻼل ﺗﻧﻔﯾذ ﺑراﻣﺞ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻌﻣل ﻋﻠﻰ ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم اﻟﻣﺧﺎطر
وإﯾﺟﺎد طرق ﻟﻠﺗﺧﻠص ﻣﻧﮭﺎ واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻌﮭﺎ ﺣﺎل ﺣدوﺛﮭﺎ.
•

اﻟﺟودة

ﻣﺟﻣوﻋﺔ ﻣن اﻟﻣﻌﺎﯾﯾر اﻻﺟراءات واﻟﺧطط اﻟواﺟب ﺗواﻓرھﺎ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ ﺗﺣدﯾد وﺗﻘﯾﯾم واﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ اﻟﻣﺧﺎطر ﻓﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ اﻟﺗﻲ ﻣن
ﺷﺄﻧﮭﺎ ﺗﺣﻘﯾق اﻷھداف اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻓﻲ ﻋﻣﻠﯾﺔ إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
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•

اﻻﻧﺗﻣﺎء واﻟﻣواطﻧﺔ

ﺗﻌزﯾز و ﺗﻧﻣﯾﺔ اﻻھﺗﻣﺎم ﺑﺎﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وﻣراﻓﻘﮭﺎ و ﻣواردھﺎ ﻣن ﺧﻼل دورات ﺗوﻋوﯾﺔ وﺗﺛﻘﯾﻔﯾﮫ

ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ) (SWOT Analysis
اوﺿﺣت ﻧﺗﺎﺋﺞ اﻟدرﺳﺎت اﻟﻣﺑدﺋﯾﺔ ﻓﻲ اﻟﻣرﻛز ان ھﻧﺎﻟك ﻣﺟﻣوﻋﮫ ﻣن ﻧﻘﺎط اﻟﻘوه اﻟﺗﻲ ﯾﺗﻣﯾز ﺑﮭﺎ اﻟﻣرﻛز داﺧﻠﯾﺎ واﻟﺗﻲ ﯾﻣﻛن
اﺳﺗﺛﻣﺎرھﺎ وﺗﻔﻌﻠﯾﮭﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻧﺣو اﻟذي ﯾﺣﻘق رﺳﺎﻟﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ و ﻛذﻟك اظﮭرت ﺑﻌض ﻧﻘﺎط اﻟﺿﻌف اﻟﺗﻲ ﻗد ﺗؤﺛر ﻋﻠﻰ ﻛﻔﺎءة اداء
اﻟﻣرﻛز وﻓﺎﻋﻠﯾﺗﮫ ﻓﻲ ﺗﺣﻘﯾق رﺳﺎﻟﺗﮫ واھداﻓﮫ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ.
ﺗﺣﻠﯾل اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟداﺧﻠﯾﺔ واﻟﺧﺎرﺟﯾﺔ ) (SWOT Analysis

ﻧﻘﺎط اﻟﻘﻮة )(Strength
•
•

ﻧﻘﺎط اﻟﻀﻌﻒ)(Weaknesses

اھﺗﻣﺎم إدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ ﻓﻲ ﺗﻔﻌﯾل دور اﻟﻣرﻛز ﻟﻠﺣد ﻣن
اﻟﻣﺧﺎطر
وﺟود ﺧﺑرات ﻋﻠﻣﯾﺔ وﻣﺗﻧوﻋﮫ ﺗﺗﻌﻠق ﺑﺎﻟﻣﺧﺎطر
وادارﺗﮭﺎ

•
•

اﻟﻔﺮص)(Opportunities
•
•

ﻧﻘص اﻟﻛﺎدر اﻹداري
ﻋدم وﺟود ﺗﺧﺻﯾص ﻣﻛﺎﺗب ﻟﻠﻣرﻛز واﻟﺗﻲ ﺗﻌﯾق ﻋﻣﻠﮫ

اﻟﺘﺤﺪEﺎت)(Threats

ﻋﻘد اﺗﻔﺎﻗﯾﺎت ﻣﻊ اﻟﻣرﻛز اﻟوطﻧﻲ ﻹدارة اﻻزﻣﺎت ﯾﺗم
ﻣن ﺧﻼﻟﮭﺎ ﻋﻘد دورات وورش ﺗدرﯾﺑﺔ.
اﻟدﻋم اﻟﺣﻛوﻣﻲ اﻟﻣﺳﺗﻣر ﻟﺗﻌزﯾز ﻓﻛره إدارة اﻻزﻣﺔ.

•
•

اﻟﻣوﻗﻊ اﻟﺟﻐراﻓﻲ ﻟﻠﺟﺎﻣﻌﺔ واﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺻﺣراوﯾﺔ
ﺻﻌوﺑﺔ ﻧﺷر ﺛﻘﺎﻓﺔ إدارة اﻻزﻣﺔ ﻓﻲ اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ.

اﻟﻐﺎﯾﺎت اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
)(٢
اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

اﻟﺗطوﯾر اﻟﺑﺷري ) اﻻﻛﺎدﯾﻣﻲ واﻹداري( واﻟﻣﺎدي.
اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة

اﻟﻔﺗرة
اﻟزﻣﻧﯾﺔ

ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت وداﺋرة
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻣرﻛز اﻟدراﺳﺎت وداﺋرة
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
ﻣرﻛز إدارة اﻟﻣﺧﺎطر

-٢٠٢١
٢٠٢٤
-٢٠٢١
٢٠٢٤

اﻟﻘﯾم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣؤﺷرات اﻷداء
)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس(

اﻟرﻗﺎﺑﺔ

اﻻﻧﺟﺎز
اﻟﺳﻧوي
ﻧﺳﺑﺔ
اﻻﻧﺟﺎز

اﻟﺗطوﯾر اﻟوظﯾﻔﻲ
ﻟﻛﺎدر اﻟﻣرﻛز
ﺗﻌزﯾز ﻣﻔﮭوم إدارة
اﻟﻣﺧﺎطر ﻋﻧد
اﻟﻣوظﻔﯾن ﻣن ﺧﻼل
ﻋﻘد ورﺷﺎت ﺗدرﯾﺑﯾﺔ

ﻋﻘد دورة ﺳﻧوﯾﺔ
ﻟﻛل ﻣوظف
ﻋﻘد دورة ﺳﻧوﯾﺔ
ﻟﻛل ﻣوظف

أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻻﻧﺟﺎز
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ﺗﻌزﯾز اﻟﻛﺎدر اﻻداري
ﻋﻣل اﺳﺗﺑﺎﻧﮫ
اﻟﻛﺗروﻧﯾﺔ ﻧﺻف
ﺳﻧوﯾﮫ ﻟﻠﺗﻌرف ﻋﻠﻰ
ﻣﺳﺗوى اﻟرﺿﺎ
اﻟوظﯾﻔﻲ ﻟدى اﻟﻌﺎﻣﻠﯾن
ﺑﮭدف ﺗﺣﺳﯾﻧﮫ.
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ
)(٧
اﻟﺧطﺔ اﻟﺗﻧﻔﯾذﯾﺔ

ﻣرﻛز اﻟﺣﺎﺳوب وداﺋرة
اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ

رﻓﻊ ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻣن  ٢-١ﺳﻧوﯾﺎ
اﻧﺟﺎز اﺳﺗﺑﯾﺎﻧﯾﯾن
ﺳﻧوﯾﺎ

-٢٠٢١
٢٠٢٤
-٢٠٢١
٢٠٢٤

اﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ واﻹدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
اﻟﻘﯾم
اﻟﻣﺎﻟﯾﺔ

ﻣؤﺷرات اﻷداء
)ﻗﺎﺑﻠﺔ ﻟﻠﻘﯾﺎس(

اﻟﺟﮭﺔ اﻟﻣﻧﻔذة

اﻟﻔﺗرة
اﻟزﻣﻧﯾﺔ

داﺋرة اﻟﻣوارد اﻟﺑﺷرﯾﺔ
إدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

-٢٠٢١
٢٠٢٤

اطﻼع ٪٩٥-٪٩٠
ﻣن ﻋدد اﻟﻣوظﻔﯾن
ﻋﻠﻰ ﻣدوﻧﺔ اﻟﺳﻠوك

رﺋﺎﺳﺔ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ وأﻣﺎﻧﺔ
ﺳر اﻟﻣﺟﺎﻟس

-٢٠٢١
٢٠٢٤

ﺗﺣدﯾث ٪٣٠-٪٢٠
ﻣن اﻷﻧظﻣﺔ
واﻟﺗﻌﻠﯾﻣﺎت ﺳﻧوﯾﺎ

اﻟرﻗﺎﺑﺔ

اﻻﻧﺟﺎز
اﻟﺳﻧوي
ﻧﺳﺑﺔ
اﻻﻧﺟﺎز

ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ وﺟود ﻣ د و ﻧ ﺔ
ﻟﺳﻠوك واﺧﻼﻗﯾﺎت
اﻟوظﯾﻔﺔ وﺗﻌﻣﯾﻣﮭﺎ ﺑﯾن
ﻣوظﻔﻲ اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻣﺗﺎﺑﻌﺔ ﺗﺣدﯾث أﻧظﻣﺔ
وﺗﻌﻠﯾﻣﺎت اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ
ﻋﻠﻰ اﻟﻣوﻗﻊ
اﻻﻟﻛﺗروﻧﻲ
ﺗﻘﻠﯾل ﻋدد اﻟﻣﺧﺎطر

ﻣرﻛز إدارة اﻟﻣﺧﺎطر
ﻛﺎﻓﺔ ﻣراﻓق اﻟﺟﺎﻣﻌﺔ

-٢٠٢١
٢٠٢٤

اﻟﺗﻌﺎﻣل ﻣﻊ ٢٠-١٠
ﺧطر ﺳﻧوﯾﺎ

أﺳﺑﺎب ﻋدم اﻻﻧﺟﺎز

الجامعة الهاشمية

اخلطة االسرتاتيجية/وحدة املدينة اجلامعية
لالعوام 2024-2021

لجنة اعداد الخطة االستراتيجية /وحدة المدينة الجامعية
م.عبدهللا المصري
م.ابراهيم الحمود
م.محمد الشبول
أ.عبدالحليم الزواهرة
أ.منذر العوضات
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وحدة المدينة الجامعية  /الجامعة الهاشمية

قرر مجلس الجامعة إنشاء وحدة المدينة الجامعية في عام  2020والتي تتشكل من ثالث دوائر ادارية
هي -:
 .1دائرة البيئة الجامعية وتتضمن الخدمات الزراعية وخدمات النظافة .
 2.دائرة الهندسة والصيانة .
 .3دائرة المشاغل الهندسية .

الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021
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نبذة عن دائرة المشاغل الهندسية
 أنشئت دائرة المشاغل الهندسية بالتزامن مع كلية الهندسة وافتتحت في صيف عام .2001
 استقبلت دائرة المشاغل الهندسية الطلبة وبوشر بالتدريب فيها مع بداية الفصل األول للعام الدراسي .2002-2001
 باشرت دائرة المشاغل الهندسية أعمالها اإلنتاجية في صيف عام .2002

أهداف دائرة المشاغل الهندسية
 توفير متطلبات التدريب العملي في مجال اختصاصها؛ لطالب كلية الهندسية وغيرها من كليات الجامعة؛ وحسب أفضل المعايير األكاديمية ومتطلبات االعتماد من
مختلف الجهات الوطنية والدولية.
 تأمين قاعدة تصنيعية أولية لتنفيذ مشاريع الطالب والمشاريع البحثية.
 البقاء في حالة جاهزية قصوى لتلبية احتياجات الجامعة المستجدة والعاجلة من المشغوالت الخشبية والمعدنية وأعمال الصيانة المتخصصة.

محاور دعم العملية األكاديمية
تعتبر مشاغل التدريب قاعدة إسناد للعملية األكاديمية وتقوم بالمهام التالية:
 تدريب طلبة كلية الهندسة في مادة (مشاغل هندسية).
الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021
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تقديم اإلسناد والدعم الفني الالزم لتنفيذ مشاريع التخرج لطلبة كلية الهندسة والكليات

األخرى.

 تقديم اإلسناد والدعم الفني الالزم لتنفيذ مشاريع أعضاء الهيئة التدريسية البحثية.
أهداف تدريب الطالب في المشاغل الهندسية
 تقوم دائرة المشاغل الهندسية بتدريب طلبة كلية الهندسة بجميع أقسامها.
 تهدف عملية التدريب إلى:

 تأهيل الطالب نفسيا ألجواء العمل الواقعية.
 تعريف الطالب باألدوات وال ِعدَد والماكينات الصناعية العامة األكثر استخداما في المجاالت الهندسية المتنوعة.


تقديم المعرفة العملية األولية والضرورية في مجاالت الصناعات األساسية .وتدريبهم على بعض المهارات الفنية

األساسية.

 تدريب الطالب على االستعمال الصحيح للعدد واألدوات اليدوية.
 التوعية العملية للطالب بأهمية االلتزام بمعايير ومتطلبات األمن الصناعي.
محاور اإلنتاج في المشاغل الهندسية
 إنتاج األثاث المتخصص وبعض األعمال اإلنشائية لتلبية حاجات الجامعة وتوسعاتها.
 إنتاج قطع الغيار لألجهزة والمعدات المستعملة في الجامعة الهاشمية.
 تصنيع العينات المستخدمة في الفحوصات المخبرية لمختلف مختبرات الجامعة.

 القيام بمهام الصيانة المتخصصة فيما يقع في مجال تخصصها وإمكاناتها الفنية.
الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021
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أفضليات اإلنتاج في المشاغل الهندسية
 يتم اإلنتاج حسب أعلى المواصفات الفن ية وتحت اإلشراف المباشر للجهة الطالبة .كما يتم تزويد الجهة الطالبة بالمالحظات المستجدة أثناء التنفيذ لتعديل التصميم إذا لزم األمر.
 يتم اختصار كثير من الوقت الالزم لإلجراءات اإلدارية الخاصة بطرح العطاءات وشراء المواد وتوريدها واستالمها .ويمكن تسليم ما يتم تجهيزه من الطلبية أوالً بأول.
 تلبية الطلبيات المستعجلة والفورية.

نبذة عن دائرة الهندسة والصيانة
 أنشئت دائرة الهندسة والصيانة عام  1997وتضم الشعب التالية.:-
 شعبة األعمال الكهربائية والميكانيكية
 شعبة األعمال المدنية

مهام دائرة الهندسة والصيانة










المشاركة في التخطيط إلستكمال الحرم الجامعي.
متابعة اإلشراف على مباني الجامعة.
صيانة أبنية الجامعة المختلفة والبنية التحتية واألنظمة الميكانيكية والكهريائية.
متابعة صيانة أجهزة الجامعة المختلفة.
المشاركة في إجراءات طرح عطاءات جديدة(تصميم،إشراف،تنقيذ) بما يخدم متطلبات الجامعة من الكليات المستحدثة.
اإلسهام مع الدوائر األخرى فنيا ً إلنجاز العطاءات المركزية وعطاءات األشغال الفرعية.
إعداد الخطط ألعمال الصيانة الدورية والوقائية.
توفير ما يلزم من احتياطات إلجراءات السالمة العامة.
تنفيذ بعض األشغال المتعلقة بالجامعة.
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نبذة عن شعبة الزراعة
تقوم شعبة الزراعة حاليا بزراعة وتجميل وتزيين مدخل الجامعة من الباب الرئيسي باتجاة رئاسة الجامعة بالورود واالشجار
وتعمل شعبة الزراعة على المحافظة على ديمومه االشجار واالزهارواستمرارية االعمال اليومية من ري وتعشيب وتجوير ومكافحه اآلفات الزراعية
تسعى شعبة الزراعة خالل الفترة القادمة الى زيادة الرقعة الزراعية الخضراء وذلك بزراعةعدد كبيرمن االشجار والنباتات داخل الجامعة
 -1زراعة سياج من االشجار حول الشيك الدائري للجامعة ()RING ROOD
 -2زراعة اكثر من موقع بالمسطحات الخظراء ( نجيل ) يتم تحديد الموقع باالتفاق مع الوحدة
 -3انشاء عدد من النوافير داخل الحرم الجامعي وتزينها باالشجار والورود
 -4زراعة وتحسين المنظر الجمالي لمدخل الطلبة من جهة مجمع باصات عمان والكراجات
 -5زراعة الدوار الجنوبي باالشجار المناسبة
 -6زراعة االشجار الحرجية بجانب الطريق من باب عمان ولغاية الدوار الجنوبي
 -7زراعة ثالث خطوط من االشجار بجانب الشيك يمين ويسار الباب الجنوبي من جهة شارع خو
 -8تأمل شعبة الزراعة في أن يتم انتاج االشتال والنباتات والورود داخل مشتل شعبة الزراعة
*** تقترح شعبة الزراعة
 انشاء حديقة عامة في الساحة المحاذية لصالة عثمان بدير انشاء غابة بمساحة عشر دونمات بالقرب من الباب الجنوبي وزراعتها بأشجار تتناسب مع طبيعه المنطقة الجغرافية حفر بئر ارتوازي في المنطقة الجنوبيةالخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021
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رؤيا ورسالة وحدة المدينة الجامعية وقيمها الجوهرية

الرؤية :Vision

تطمح وحدة المدينة الجامعية ألن تكون الرائدة في تحقيق االهداف المنشودة بتوفير مدينة جامعية مريحة ومثالية
للعاملين والطلبة والجمهور ومحفزة لهم تخلق ديمومة الوالء لبيئتها المكانية والمجتمعية .

الرسالة :Mission

توفير مدينة جامعية للعاملين والطلبة محفزة للعمل والدراسة والبحث العلمي توفر تجربة ايجابية ال تنسى وذات اثر مميز
في حياة المتعاملين معها فتخلق لهم بيئة تعليمية مثالية محفزة بحيث تؤمن لهم الراحة والتسهيالت وتدفعهم الى درجة عالية من
الوالء لمؤسستهم كما تحقق التميز وتحسن مرتبة الجامعة على المستوى المحلي والعالمي .

الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021
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األهداف:

 .1جعل المدينة الجامعية بيئة متكاملة للعاملين والطلبة ومحاولة مقاربتها الى مدينة سكنية مصغرة متكاملة تلبي جميع
االحتاجات والتسهيالت المساعدة و المحفزة لهم .
 .2االعتماد على كوادر وهندسبة وفنية نشطة وكفؤه تدفع بتوفير بيئة جامعية مريحة وجذابة ومحفزة .
 .3توفير مساحات ومرافق آمنه ومريحة وتوفير دعم فني دائم لها وتأمين أية صيانات طارئة على مدار الساعة .
 .4تأمين الصيانة الدورية للمرافق الجامعية واجهزتها واالثاث والبنية التحتية لتوفير افضل خدمة ولتالفي التلف والفاقد
وتخفيف االعطال الفجائية قدر االمكان .
 .5توفير بيئة جامعية خضراء ونظيفة تبعث على الراحة النفسية والتحفيز .
القيـم الجوهريـة Core Values
نؤمن في وحدة المدينة الجامعية بالقيم التالية:،
 األصالة والثقافة العربية واإلسالمية.
 المؤسسية والمهنية واالختصاص.
 االنتماء والمواطنة الصالحة وخدمة المجتمع.

 التنافسية واإلنجاز.
 االلتزام والمسائلة.

الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021
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التحليل الرباعي (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats( SWOT
نقاط القوة ()Strength

(نقاط الضعف(Weaknesses

كادر وفنيين ذوي خبرة و اختصاص ودراية بمجال العمل المهني
وحسب احتياجات الجامعة.

قلة أعداد وتناقص الكادر البشري العاملين في الوحدة والمؤهلة
والمدربة القادرة على استخدام الوسائل التكنولوجية الحديثة
وبكفاءة.
صعوبة استقطاب وتعيين كوادر بديلة بدل النقص سواء بسبب
اإلستقالة أو انتهاء الخدمات.
ضعف كفاءة بعض الكوادر االدارية.

مأكينات وأجهزة ومعدات توفر بيئة عمل مناسبة.
وجود رؤية واضحة لسياسة العمل داخل الوحدة.
التزام باألنظمة والتعليمات الخاصة بالعمل .

الفرص ( ) Opportunities

التحديات ()Threats

• العمل بروح الفريق الواحد وتحسين بيئة العمل.
• وجود سياسة واضحة الستقطاب الخبرات الجيدة للدائرة.

• عدم وجود مبنى(مجمع) لدوائر الوحدة.
• استقطاب كادر وفنيين ذوي خبرة و اختصاص ودراية بمجال العمل
المهني

• العمل عن بعد يشكل فرصة لتطوير آليات إنجاز العمل.

الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021
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الغايات اإلستراتيجية (المحاور)

الغاية اإلستراتيجية:1
البحث العلمي واالبداع
الغاية االستراتيجية :2

الغاية االستراتيجية :7
الحاكمية واالدارة الجامعية

التطوير البشري (االكاديمي
واإلداري) والمادي

المحاور

الغاية االستراتيجية :3
برامج بكالوريس ودراسات
عليا متميزة
الغاية االستراتيجية :4
التعليم التقني و التكنولوجي
والمدمج

الغاية االستراتيجية :6
البيئة الطالبية والجامعية
والمجتمعية

الغاية االستراتيجية :5
العالمية واالعتماد الجودة
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الغاية اإلستراتيجية  : 2التطوير البشري (االكاديمي واإلداري) والمادي
الغاية االستراتيجية
(المحور)
الهدف االستراتيجي 1
الخطة التنفيذية Action Plan
• زيادة عدد الموظفين في
الوحدة
• رفع الكفاءة االدارية لفنيي
الوحدة

• تحفيزالكادر البشري من
خالل تقديم حوافز معنوية
ومالية
والكادر
• إعطاءالفنيين
الوحدة
في
البشري
لتولي
فرصةمناسبة
مناصب /وظائف أعلى بما
يتناسب مع الخبرات
والمؤهالت التي يحملونها

التطوير البشري (اإلداري) والمادي
تطوير الكادر البشري في وحدة المدينة الجامعية
الجهة
المنفذة
الموارد
البشرية+
رئاسة
الجامعة
الموارد
البشرية +
مركز
الدراسات
الموارد
البشرية
+رئاسة
الجامعة
الموارد
البشرية
+رئاسة
الجامعة

الفترة الزمنية

)(2021-2022

القيم المالية
تقريبا 120000
سنوي
 400سنويا

مؤشرات األداء (قابلة
للقياس)

االنجاز
السنوي

رقابة Control /
أسباب عدم
اإلنجاز
االنجاز
كنسبة

تعيين  10مهندسين وفنيين

تأهيل فنيين عدد 32كل سنة

)(2021-2022

)(2021-2023

)(2021-2024

• ()2000
سنويا

( )3000سنويا

إعطاء كتب شكر +مكافآت
مالية

تفعيل أسس التعيين في
المناصب اإلدارية الشاغرة

الخطة االستراتيجية لألعوام 2024-2021

1
1

الخطة االستراتيجية
الجامعة الهاشمية (وحدة القبول والتسجيل)
2021-2024

نبذة عن وحدة القبول والتسجيل
أنشئت وحدة القبول والتسجيل عام  1995لتتولى المهام المتعلقة بقبول الطلبة وتسجيلهم ،ومتابعة توثيق تقدمهم اثناء تقدمهم
في سنوات الدراسة ،وذلك بعد ان تم انشاء اربع عشر كلية وهي :كلية الطب البشري ،كلية العلوم الصيدالنية ،كلية التمريض ،كلية
العلوم التطبيقية ،كلي ة العلوم ،كلية اآلداب ،كلية العلوم التربوية ،كلية الملكة رانيا للطفولة ،كلية االمير الحسين بن عبدهللا لتكنولوجيا
المعلومات ،كلية التربية البدنية وعلوم الرياضة ،كلية الملكة رانيا للسياحة والتراث ،كلية االمير الحسن للموارد الطبيعة واالراضي
الجافة.
وقد شهدت وحدة القبول والتسجيل تطورا شامال في جميع النواحي التنظيمية واالدارية والتقنية ،فانتقلت من االسلوب التقليدي
الذي كان االعتماد عليه اساسا في انجاز جميع المعامالت الى استخدام االتمتة وتحويل معظم المعامالت الى معامالت الكترونية،
وذلك انسجاما مع التطورات التكنولوجية والتغيرات البيئية التي فرضت نفسها مؤخرا على المنظمات ،فتحولت من مجتمعات صناعية
الى مجتمعات خدمية ومعرفية ،فأصبح االرتكاز على الخدمات التقنية أكثر من االعمال اليدوية االمر الذي أسهم في رفع كفاءة الوحدة
وفعاليتها.
-

دوائر الوحدة:
دائرة القبول والوثائق.
دائرة التدقيق والمعلومات.
دائرة التسجيل

-

العاملون في الوحدة:
يبلغ عدد المدراء في الوحدة .3
بانتظار تعيين نائب مدير واستحداث منصب مدير بعد فصل تسجيل الكليات العلمية عن الكليات االنسانية.
عدد رؤساء الشعب واالداريين .38

رؤية ورسالة وحدة القبول والتسجيل
 الرؤية :الريادة والتميز في عمليات القبول والتسجيل. الرسالة :تحقيق التميز في أداء كافة عمليات وحدة القبول والتسجيل ،ضمن إطار من الجودة والشفافية والعدالة بينالطلبة ،مع استمرارية العمل على توظيف االمكانيات البشرية والمادية لصالح خدمة الطلبة مع تفعيل الشراكات الداخلية
والخارجية بما يضمن جودة االعمال.
 القيم :تحرص الوحدة على تحقيق رؤيتها ورسالتها من خالل منظومة القيم التالية: العدالة
 النزاهة والشفافية.
 الجودة والتميز في االداء.
 العمل بروح الفريق.
 منح السلطات مع تحميل المسؤولية والمحاسبة.

التحليل الرباعي (

) SWOT

التحليل الداخلي والخارجي لبيئة وحدة القبول

والتسجيل:

نقاط القوة Strength
نقاط الضعف Weakness
 وجود كادر اداري متميز يتمتع بالمهارات كثرة تعاقب االدارات التي تستلم ادارةالعالية والخبرات الكبيرة والمعرفة
الوحدة مما يضعف عملية االنسجام والتفاهم
الالزمة لتأدية االعمال بكفاءة وفاعلية.
مع الموظفين ،ومحاولة البعض مقاومة
 تعدد الدوائر الذي يؤدي الى تخصصيةالتغيير ،االمر الذي يتسبب في بعض
العمل وسرعة انجاز المهام.
االحيان بتأخير انجاز االعمال.
 وجود انظمة وتعليمات مرنة تسمح احضار ادارات من خارج الوحدة مما يحبطبالتعديل بما يتالءم مع مصلحة الطلبة.
الموظفين ويزيد من الطاقة السلبية لديهم.
 وجود مجالس استثنائية لحل االشكاليات عدم العمل بنظام االعارات للعاملين ،االمرالتي لم يرد بها نص في االنظمة
الذي ال يسمح لهم اكتساب المهارات من
والتعليمات مثل (لجنة البت في قضايا
المصادر الخارجية ،والدوران في نفس
الطلبة ،لجنة تعديل العالمات) ،مما يعني
مجاالت المهارات المكتسبة داخليا.
سرعة االستجابة لمشاكل الطلبة والعمل
 عدم وجود نظام حوافز ومكافآت يشجع علىعلى حلها بما ينسجم مع روح التعليمات
تحمل ضغوطات العمل خصوصا في اوقات
وتحقيق المصلحة العامة.
الذروة (قبول الطلبة ،تسجيل الطلبة).
 تعدد تخصصات الكادر االداري يسمح عدم توفر اجهزة حاسوب وطابعات حديثةبالتنوع والقدرة على التأقلم مع كافة
تفي بمتطلبات العمل العصرية.
التطورات.
 ضعف في نوعية الدورات التي يعقدها التطور الوظيفي للعاملين مما يؤدي الىمركز الدراسات واالستشارات لموظفي
رفع الروح المعنوية للعاملين وزيادة
وحدة القبول والتسجيل.
والئهم وانتمائهم ،وحرصهم على االلتزام

التنظيمي بما يؤدي الى تحقيق االهداف
المرغوب بتحقيقها.
 تنمية وتطوير القدرات البشرية في الوحدةمن خالل التدوير الوظيفي.
 احضار موظفي جدد يسمح بضخ دماءجديدة في الوحدة ،قادرين على التطوير
وتقديم االفكار االبداعية في تحسين العمل.
 قيام الجامعة بتوفير سكرن للطلبة القادمينمن الخارج او من المناطق البعيدة ساعد
في تشجيع الطلبة على التسجيل في
الجامعة الهاشمية.

-

-

-

السماح بنقل الموظفين ذوي المهارات
والخبرات المتراكمة ،واحضار موظفين
بدالء ال يمتلكون المعرفة والدراية بأعمال
التسجيل مما يؤدي الى تأخير االنجاز في
االعمال.
قلة عدد الموظفين بالوحدة مقارنة مع عدد
الطلبة في الجامعة ،مما يؤدي الى
ضغوطات في العمل.
تقادم المبنى لوحدة القبول والتسجيل وسوء
التصميم ،وعدم مالئمة االثاث الستقبال
الطلبة ،ناهيك عن عدم توفر اجهزة تدفئة او
تكييف في المبنى ،مما يزيد من استياء
الطلبة والمراجعين.
الموقع الجغرافي للجامعة من حيث وجوده
بعيدا عن المناطق السكنية.

الفرص Opportunities
التهديدات Threats
 اعتبار الجامعة الهاشمية من أبرز تحول الدراسة الى التعليم االلكتروني مماالجامعات العربية محليا واقليميا وحصولها
يعني تسجيل الطلبة في جامعات اقليمية،
على تصنيفات عالمية ،مما يجعلها جاذبة
نظرا لسهولة التعلم عن بعد.
لكافة الطلبة من كل الجنسيات ،االمر الذي
 تحول الدراسة الى التعلم عن بعد يضعفينعكس على ازدياد اعداد الطلبة.
من المهارات والقدرات التي يكتسبها الطبة
 تنوع التخصصات في الجامعة جعلهامما يؤدي الى االساءة الى سمعة الجامعة
محط انظار الجميع ،االمر الذي جعل
محليا واقليما ،ويقلل من االقبال عليها.

-

-

-

عملية استقطاب الطلبة امرا سهال مقارنة
بالجامعات االخرى.
ايفاد الكثير من اعضاء هيئة التدريس الى
جامعات عالمية مرموقة جعل من الجامعة
الهاشمية جامعة متميزة علميا ،مما انعكس
على قدرات الطلبة وتفوقهم في المهارات،
ويتضح ذلك جليا في مستوى الجامعة
بامتحانات الكفاءة ،االمر الذي يعني زيادة
اقبال الطلبة على التسجيل في الجامعة
الهاشمية لتميزها أكاديميا.
وجود ادارة داعمة للتطور االداري
والتكنولوجي ،مما يسمح بسرعة تطور
االداء الوظيفي للعاملين.
سرعة تطور الجامعة من حيث التركيز
على التخصصات النشطة في سوق
العمل ،اضافة الى التوسع في المباني
والقاعات ،واستخدام التكنولوجيا في ادارة
مرافق الجامعة ،جعلها جامعة جاذبة.
تحول اعمال الوحدة الكترونيا ،جعل من
السهولة بمكان للطلبة الدوليين الى انجاز
معامالتهم من الخارج ،االمر الذي انعكس
ايجاب على كفاءة وفعالية االعمال في
وحدة القبول والتسجيل ،واالعتراف
بالجامعة الهاشمية بأنها من أكثر الجامعات

 ارتفاع معدالت القبول في الجامعةالهاشمية ،مما يؤدي الى احجام الطلبة عن
التسجيل في الجامعة والتحول الى جامعات
خاصة داخلية او جامعات خارجية.

تميزا ومرونة في تيسير اعمال الطلبة
الدوليين.
 وجود البرنامجين الدولي والموازي الىجانب برنامج القبول الموحد ساعد في
زيادة عدد الطلبة ،مما عمل على رفع
القدرات المالية للجامعة ،وزيادة االعتماد
على ذاتها في عملية التمويل وصرف
الرواتب ودعم البحث العلمي والتطور
التكنولوجي.

الغايات االستراتيجية

الحاكمية واالدارة الجامعية

تنمية وتطوير الموارد
البشرية

زيادة عدد الكادر اإلداري

المحاور الرئيسية

تطوير البيئة المادية

تطوير االعمال اإلدارية

الغايات االستراتيجية
الحاكمية واالدارة الجامعية

المحور األول
الخطة التنفيذية

الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

 .1مراجعة االنظمة والتعليمات الحالية
والمعمول بها

دائرة امانة سر المجالسالموارد البشريةجهاز الرقابة الداخلية-وحدة القبول والتسجيل

2021

حسب
تقديرات
الجامعة

 .2التعديل على التعليمات بما ينسجم مع
التطورات البيئية المختلفة

دائرة امانة سر المجالسالموارد البشرية.-جهاز الرقابة الداخلية

2024-2021

حسب
تقديرات
الجامعة

المحور الثاني
الخطة التنفيذية

 -1عقد دورات تدريبية

القيم المالية

مؤشرات االداء

اإلنجاز
السنوي

الرقابة
نسبة
االنجاز

 الدافعية والحماس عندالعاملين
التفاؤل والرضا الوظيفي.التفوق واالبداع وتقديم افكارجديدة
عدد المعامالت المنجزةقلة المشاكل التي تواجه
الموظفين

تنمية وتطوير الموارد البشرية
الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

مركز الدراساتواالستشارات.
-وحدة القبول والتسجيل

2024-2021

القيم المالية

حسب
تقديرات
الجامعة

مؤشرات االداء
تطور القدرات والمهارات عندالعاملين.
-سرعة انجاز المهام.

اإلنجاز
السنوي

الرقابة
نسبة
االنجاز

 -2التدوير الوظيفي
 -3تفعيل نظام االعارة خارجيا
 -4تفعيل المسار الوظيفي
للعاملين

-وحدة القبول والتسجيل

2024-2021

-رئاسة الجامعة

2024-2021

وحدة القبول والتسجيل.دائرة الموارد البشرية.
رئاسة الجامعة.

2024-2021

المحور الثالث
الخطة التنفيذية

حسب
تقديرات
الجامعة
حسب
تقديرات
الجامعة
حسب
تقديرات
الجامعة

اكتساب مهارات وخبرات جديدة تحسن الروح المعنوية لدىالعاملين وزيادة الرضا الوظيفي.
تطوير مهارات االتصال.اكتساب مهارات وخبرات جديدة.
-زيادة الرضا الوظيفي .

زيادة عدد الكادر االداري
الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

 -1زيادة عدد الموظفين
من داخل الجامعة

دائرة الموارد البشرية.وحدة القبول والتسجيل.-رئاسة الجامعة

2024-2021

 -2تعيين موظفين جدد من
خارج الجامعة.

وحدة القبول والتسجيلدائرة الموارد البشرية.
رئاسة الجامعة.-ديوان الخدمة المدنية

2024-2021

القيم المالية

مؤشرات االداء

حسب
تقديرات
الجامعة

سرعة انجاز المهام وذلك بسببالتعود على ثقافة المنظمة
والتعايش مع ظروفها.
 -تطوير رأس المال العالئقي.

حسب
تقديرات
الجامعة

رفد الوحدة بدم جديد ومهاراتوخبرات جدية.
زيادة عدد المعامالت المنجزةوتطور العمل االداري.
الرضا الوظيفي ،وتخفيف ضغوط
العمل عن العاملين.

اإلنجاز
السنوي

الرقابة
نسبة
االنجاز

المحور الرابع
الخطة التنفيذية

 -1تحويل االعمال
اليدوية الى
الكترونية بنسبة
%100

تطوير االعمال االدارية
الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

مركز تكنولوجياالمعلومات.
-وحدة القبول والتسجيل

2024-2021

المحور الخامس
الخطة التنفيذية

 -1تغيير مبنى الوحدة

القيم المالية

حسب
تقديرات
الجامعة

مؤشرات االداء

اإلنجاز
السنوي

الرقابة
نسبة
االنجاز

االستغناء عن الورق.تقليل تكلفة الطباعة والتخزين
وتقليل الهدر.
 سرعة انجاز المعامالتوسرعة متابعتها.
التأقلم مع الظروف الخارجيةوانجاز االعمال من خارج
الجامعة.
قلة الشكاوى الواردة منالطلبة.
سهولة الرجوع للمعامالت عندالحاجة.

تطوير البيئة المادية
الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

القيم المالية

مؤشرات االداء

دائرة المشاريع الهندسية. رئاسة الجامعة.-وحدة الشؤون المالية.

2024-2021

حسب
تقديرات
الجامعة

وجود مبنى جديد يليق بسمعةالجامعة ،ويصلح الستقبال الطلبة
وذويهم.
اعطاء صورة ايجابية عن وحدةالقبول والتسجيل ،كون تعد

اإلنجاز
السنوي

الرقابة
نسبة
االنجاز

الوحدة محط االنظار واول مكان
يدخل اليه المراجعون
 -2تزويد الوحدة بأثاث جديد

وحدة القبول والتسجيل دائرة اللوازم العامة.رئاسة الجامعة.

2024-2021

 -3تحديث اجهزة الحاسوب
والمعدات االلكترونية

وحدة القبول والتسجيل. وحدة الشؤون المالية.مركز تكنولوجيا المعلومات.
دائرة المشتريات.=العطاءات المركزية

2024-2021

 اعداد لجنة الخطة االستراتيجية في وحدة القبول والتسجيل:
مقررا.
 السيدة مجدولين بلعاويعضوا
 السيد نضال يوسفعضوا.
 السيد احمد الزيودعضوا.
 السيد محمد المساعيدعضوا.
 السيد رأفت حتاملةعضوا.
 -السيد احمد الشرمان

حسب
تقديرات
الجامعة

تحسين نفسية العاملين والطلبةوذويهم.
 عكس صورة ايجابية عنالجامعة.
سرعة انجاز المهام والواجباتالوظيفية.
توفير الوقت والجهد.
تحسين رضا العاملين
والمراجعين.

اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻟﻼﻋوام 2024 – 2021

ﻟﺠﻨﺔ اﻋﺪاد اﻟﺨﻄﺔ اﻻﺳﺘﺮاﺗﯿﺠﯿﺔ ﻟﻮﺣﺪة اﻟﺸﺆون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻣـﺮاد اﻟﺒﻮاﻟﯿﺰ
ﻧﻮر اﻟﺪﯾﻦ اﺑﻮ ﻋﺒﯿﺪ
ﺷﺮﯾﻒ ﺣﺴـﺎن

1

ﺘﻘدﻤﺔ ﻤن اﻟﻤدﯿر:
إن وﺤدة اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﺴﻌﻰ ﻟﺘﻘدﯿم اﻓﻀل اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻟﻰ اﻻﻟﺘزام ﺒﺘطﺒﯿق اﻟﻘواﻨﯿن واﻷﻨظﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت اﻟﺘﻲ ﺘﺤﻛم ﻋﻤﻠﻬﺎ ﻟﻠﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ
اﻤوال اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،وﺘﺘطﻠﻊ اﻟﻰ زﯿﺎدة اﻟﻤوارد اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن ﺨﻼل اﻻﺴﺘﺜﻤﺎر واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﯿط ﻤن ﺨﻼل اﻋداد ﻤوازﻨﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻤﺼﺎدر
اﻟﻤﺘﺎﺤﺔ ﻟﺘﻠﺒﯿﺔ اﻻﺤﺘﯿﺎﺠﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺴﺘﻘﺒﻠﯿﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ .ﻛﻤﺎ اﻨﻬﺎ ﺘﺴﻌﻰ ﻻﺴﺘﺨدام ﻛل ﻤﺎ ﻫو ﺠدﯿد ﻟﺘﺤﺴﯿن اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﻘدﻤﺔ وﻟﺘﻘدﯿم ﺘﻘﺎرﯿر ﻤﺎﻟﯿﺔ ﺘﺘﻤﯿز
ﺒﺎﻟدﻗﺔ واﻟﻤوﻀوﻋﯿﺔ.

ﻨﺒذة ﻋن اﻟوﺤدة:
ﺘﺄﺴﺴت وﺤدة اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻬﺎﺸﻤﯿﺔ ﻋﺎم  1992ﻟﺘﻛون اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن ﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤـﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠـﺎﻤﻌﺔ ،ﺤﯿث ﺘﺘوﻟﻰ اﻟوﺤدة ﻗﺒض
أﻤوال اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﺤﺼﯿل إﯿراداﺘﻬﺎ وﺘﺴدﯿد اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ وﻓﻘﺎً ﻟﻠﻘواﻨﯿن واﻷﻨظﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت واﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة ،وﻗد ﻨﺼت اﻟﻤﺎدة
) (5ﻤن اﻟﻨظــﺎم اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻬﺎﺸﻤﯿﺔ ﻋﻠﻰ أن "وﺤـدة اﻟﺸـؤون اﻟﻤــﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠــﺎﻤﻌﺔ ﻫـﻲ اﻟﺠﻬــﺔ اﻟﻤﺴؤوﻟﺔ ﻋن ﺠﻤﯿﻊ اﻷﻋﻤﺎل اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ،
وﺘﺘوﻟــﻰ ﻗﺒض أﻤوال اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﺘﺤﺼﯿﻠﻬﺎ ودﻓﻊ اﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﺘرﺘﺒﺔ ﻋﻠﯿﻬﺎ ،وذﻟك طﺒــﻘﺎً ﻟﻘـﺎﻨون اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وأﻨظﻤﺘﻬﺎ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت واﻟﻘ اررات اﻟﺼﺎدرة
ﺒﻤﻘﺘـﻀﺎﻫﺎ" .ﻛﻤﺎ ﺘﻘوم وﺤدة اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒﺈﻋداد ﻤﺸروع ﻤوازﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺨﺘﺎﻤﯿﺔ واﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ واﻹﺤﺼﺎﺌﯿﺎت اﻟﻀرورﯿﺔ.
ﺘﺘﻛون وﺤدة اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤن ﺜﻼﺜﺔ دواﺌر وﻛﻤﺎ ﯿﻠﻲ :
-1داﺌرة اﻟرواﺘب واﻟﺘﻌوﯿﻀﺎت:
وﺘﻘوم ﺒﺼرف وﺘدﻗﯿق رواﺘب اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ٕوارﺴﺎﻟﻬﺎ اﻟﻰ اﻟﺒﻨوك ،وﺼرف ﻤﺴﺘﺤﻘﺎت اﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﻤن ﺼﻨدوق ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﺨدﻤﺔ واﻻدﺨﺎر
واﻹﺴﻛﺎن ،وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ اﻷﻤور اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠﻤوﻓدﯿن وﺼرف اﻟﻤﺨﺼﺼﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻬم.
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 -2داﺌرة اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت:
ﺘﻘوم ﺒﻘﺒض اﻤوال اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ اﻟﻤﺤﺼﻠﺔ ﻤن اﻟرﺴوم اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ واﻹﯿرادات اﻻﺨرى وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺠﻤﯿﻊ اﻻﻤور اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠطﻠﺒﺔ ،ﻛﻤﺎ ﺘﻘوم ﺒﺼرف ﺠﻤﯿﻊ اﻟﻤطﺎﻟﺒﺎت
واﻻﻟﺘزاﻤﺎت اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وطﺒﺎﻋﺔ اﻟﺸﯿﻛﺎت وﺘﺴﻠﯿﻬﻤﺎ ﻟﻠﻤﺴﺘﻔﯿدﯿن.
 -3داﺌرة اﻟﻤوازﻨﺔ واﻟرﻗﺎﺒﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ:
ﺘﻘوم ﺒﺈﻋداد ﻤﺸروع ﻤوازﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻤﺘﺎﺒﻌﺔ ﺘﻨﻔﯿذﻫﺎ ﺨﻼل اﻟﺴﻨﺔ اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ٕواﻋداد اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت اﻟﺨﺘﺎﻤﯿﺔ واﻟﺘﻘﺎرﯿر اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ،وﻤراﻗﺒﺔ اﻻﯿرادات واﻟﻨﻔﻘﺎت وﺘدﻗﯿق
اﻟﻤﺴﺘﻨدات اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ وﺠرد اﻟﺼﻨدوق اﻟرﺌﯿﺴﻲ.

اﻟرؤﯿﺔ :Vision
ﻨﺤو وﺤدة ﺸؤون ﻤﺎﻟﯿﺔ ﻤﺘﻤﯿزة وﻤﻬﻨﯿﺔ ﻋﺎﻟﯿﺔ ﺒﺎﻷداء ﻟﻀﻤﺎن اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟﻤﺴﺎﻫﻤﺔ ﻓﻲ اﻟﺘﺨطﯿط ﻟﻠﻤﺴﺘﻘﺒل.

اﻟرﺴﺎﻟﺔ :Mission
ﺘﻘدﯿم اﻓﻀل اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﻟﻠطﻠﺒﺔ واﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺠﯿﯿن ،وﺘوﻓﯿر اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ ﺒدﻗﺔ ﻟﻛﺎﻓﺔ اﻟﺠﻬﺎت اﻟداﺨﻠﯿﺔ
واﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ ،واﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻤوال اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
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اﻟﻘﯿم اﻟﺠوﻫرﯿﺔ : Core Values
-

اﻟﻌﻤل اﻟﺠﻤﺎﻋﻲ )اﻟﺘﺸﺎرﻛﯿﺔ(.

-

اﻟﻤوﻀوﻋﯿﺔ واﻟﺸﻔﺎﻓﯿﺔ واﻟﻨزاﻫﺔ.

-

اﻻﻨﺠﺎز واﻟﺘﻤﯿز واﻻﺒداع.

 اﻟﻔﺎﻋﻠﯿﺔ ﻓﻲ اﻻداء. اﻻﻟﺘزام ﺒﺄﺨﻼﻗﯿﺎت اﻟﻌﻤل. اﻟﺘطوﯿر واﻟﺘﺤدﯿث اﻟﻤﺴﺘﻤر. -اﻟﻤﺴؤوﻟﯿﺔ اﻟﻔردﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ.
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اﻟﺘﺤﻠﯿل اﻟرﺒﺎﻋﻲ : SOWT
ﻨﻘﺎط اﻟﻘوة ) (Strength
 -1ﻛﺎدر ﺒﺸري ﻤؤﻫل ذو ﺨﺒرة ٕواﻟﻤﺎم ﺒﺎﻟﻌﻤل.
 -2ﻗواﻨﯿن وأﻨظﻤﺔ وﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﺘﺤﻛم اﻟﻌﻤل.

ﻨﻘﺎط اﻟﻀﻌف ) (Weaknesses
 -1ﻨﻘص اﻟﻛوادر اﻟﺒﺸرﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ ﺒﺎﻟﺴﻨوات اﻻﺨﯿرة.
 -2ﻀﻐوطﺎت اﻟﻌﻤل وﻗﻠﺔ اﻟﺤواﻓز اﻟﻤﺎدﯿﺔ.

 -3ﺘﻨوع اﻟﺠﻬﺎت اﻟرﻗﺎﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘراﻗب اﻟﻌﻤﻠﯿﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ )ﺘدﻗﯿق

 -3ﺘﻌدﯿل اﻻﻨظﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت ﻤﻤﺎ ﯿﺘطﻠب ﺘﻌدﯿل اﻟﺒراﻤﺞ

 -4اﺴﺘﻘرار ﻤﺎﻟﻲ ﻤﻨذ ﺘﺄﺴﯿس اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ وﻟﻐﺎﯿﺔ اﻵن.

 -4ﻋدم اﻻﻗﺒﺎل ﻋﻠﻰ اﻟدورات اﻟﺘدرﯿﺒﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻟﺨﺎرﺠﯿﺔ،

داﺨﻠﻲ ،وﺤدة رﻗﺎﺒﺔ داﺨﻠﯿﺔ ،دﯿوان اﻟﻤﺤﺎﺴﺒﺔ(.

 -5اﻋداد ﺘﻘﺎرﯿر ﻤﺎﻟﯿﺔ دورﯿﺔ ﻟﺘﺤﻠﯿل وﻤراﻗﺒﺔ اﻟوﻀﻊ اﻟﻤﺎﻟﻲ
ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ.

 -6اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟﺤﺎﺴوﺒﯿﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻤﯿز ﺒﻬﺎ اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ.

اﻟﺤﺎﺴوﺒﯿﺔ وﺨﺎﺼﺔ اﻟﺘﻲ ﺘﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟطﻠﺒﺔ.

ﻨظ اًر ﻟﺘﺤﻤل اﻟﻤوظف ﺠزء ﻤن ﺘﻛﻠﻔﺔ اﻟدورة.

 -5ﻤﺨﺎطر اﻟﺘﻌﺎﻤل ﺒﺎﻟﻨﻘد ﺒﺸﻛل ﻤﺒﺎﺸر.

 -7ارﺸﻔﺔ اﻟﻌﻤل اﻟﻤﺎﻟﻲ.

اﻟﻔرص ) (Opportunities

اﻟﺘﺤدﯿﺎت ) (Threats

 -1اﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ )اﻟﺘوﺠﻪ ﻨﺤو ﺸﻤول ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

 -1اﻟﻤﺤﺎﻓظﺔ ﻋﻠﻰ اﻻﺴﺘﻘرار اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻓﻲ ظل اﻟوﻀﻊ

 -2اﻟﺘﻌﺎون ﻤﻊ اﻟوﺤدات واﻟدواﺌر اﻻدارﯿﺔ ﺒﺎﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ،ﺨﺎﺼﺔ

 -2زﯿﺎدة اﻟﻤﺒﺎﻟﻎ اﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ ﻋﻠﻰ اﻟﺠﻬﺎت اﻟﺒﺎﻋﺜﺔ

ﺒﺎﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ(.

ﻓﯿﻤﺎ ﯿﺘﻌﻠق ﺒﺎﻟرﺒط اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ.

اﻻﻗﺘﺼﺎدي.

واﻨﺨﻔﺎض اﻟﺘﺤﺼﯿل.

 -3اﺤﺘﯿﺎﺠﺎت ﻀرورﯿﺔ وطﺎرﺌﺔ ﻟﻐﺎﯿﺎت ﻏﯿر ﻤﺨﺼﺼﺔ ﻓﻲ
ﻤوازﻨﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ.
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اﻟﻐﺎﯿﺎت اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ )اﻟﻤﺤﺎور(
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ )(2
اﻟﺗطوﯾر اﻟﺑﺷري
)اﻟﻛﺎدر اﻻداري( واﻟﻣﺎدي

اﻟﻣﺣﺎور
اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ )(6
اﻟﺑﯾﺋﺔ اﻟطﻼﺑﯾﺔ واﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
واﻟﻣﺟﺗﻣﻌﯾﺔ

اﻟﻐﺎﯾﺔ اﻻﺳﺗراﺗﯾﺟﯾﺔ )(7
اﻟﺣﺎﻛﻣﯾﺔ واﻹدارة اﻟﺟﺎﻣﻌﯾﺔ
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اﻟﻐﺎﯿﺎت اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ:
اﻟﻐﺎﯿﺔ اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ )اﻟﻤﺤور (2

اﻟﺘطوﯿر اﻟﺒﺸري )اﻟﻛﺎدر اﻻداري( واﻟﻤﺎدي

اﻟﻬدف اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ

ﺘﻌزﯿز وﺘطوﯿر اﻟﻛﺎدر اﻻداري

اﻟﺨطﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ

 -1ﺘﻌﯿﯿن ﻤوظﻔﯿن ﻓﻲ اﻟوﺤدة
 -2دورات ﺘدرﯿﺒﯿﺔ ﻟﺘطوﯿر ﻛﻔﺎءة
اﻟﻤوظﻔﯿن

 -3ﺘﺤﻔﯿز اﻟﻤوظﻔﯿن ﻤن ﺨﻼل

ﺼرف ﺤواﻓز ﺘﺸﺠﯿﻌﯿﺔ ﻤﺎدﯿﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔذة
رﺌﺎﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ
اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ

اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ

2022-2021

اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ
ﻤرﻛز اﻟدراﺴﺎت
واﻻﺴﺘﺸﺎرات

رﺌﺎﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ

2024-2021

2024-2021

اﻟﻘﯿم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
 8200دﯿﻨﺎر

ﺴﻨوﯿﺎ ﻟﻠﻤوظف
اﻟواﺤد

ﻤؤﺸرات اﻻداء

اﻻﻨﺠﺎز
اﻟﺴﻨوي

رﻗﺎﺒﺔ
اﻻﻨﺠﺎز
ﻛﻨﺴﺒﺔ

اﺴﺒﺎب ﻋدم اﻻﻨﺠﺎز

) (7ﻤوظﻔﯿن
دورة واﺤدة ﻋﻠﻰ

اﻻﻗل ﻟﻛل ﻤوظف
ﻤﻛﺎﻓﺄة ﻤﺎدﯿﺔ
ﺘﻌﯿﯿن ) (4رؤﺴﺎء

 -4ﺘﻌﺒﺌﺔ ﺸواﻏر اﻟﻬﯿﻛل اﻟﺘﻨظﯿﻤﻲ
وﺠدول اﻟﺘﺸﻛﯿﻼت

رﺌﺎﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻟﻤوارد اﻟﺒﺸرﯿﺔ

2024-2021

ﺸﻌب

ﺘﻌدﯿل ﻤﺴﻤﻰ ﻛﺎﺘب

اﻟﺤﺴﺎﺒﺎت ﻋدد )(5

اﻟﻰ ﻤﺴﻤﻰ ﻤﺤﺎﺴب
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اﻟﻐﺎﯿﺔ اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ )اﻟﻤﺤور (2

اﻟﺘطوﯿر اﻟﺒﺸري )اﻟﻛﺎدر اﻻداري( واﻟﻤﺎدي

اﻟﻬدف اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ

اﻟﺘطوﯿر اﻟﻤﺎدي ﻟﻠوﺤدة

اﻟﺨطﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔذة

اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ

اﻟﻘﯿم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻤؤﺸرات اﻻداء

اﻻﻨﺠﺎز
اﻟﺴﻨوي

رﻗﺎﺒﺔ
اﻻﻨﺠﺎز
ﻛﻨﺴﺒﺔ

اﺴﺒﺎب ﻋدم اﻻﻨﺠﺎز

) ﺘم اﺴﺘﻛﻤﺎل ﺠزء
 -1اﻻرﺸﻔﺔ اﻻﻟﻛﺘروﻨﯿﺔ ﻟﻠﻤﺴﻨدات
اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻤرﻛز ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ
اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت

2022-2021

وﺤدة اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻤن ﻫذﻩ اﻟﺨطﺔ ﻤن
ﺒداﯿﺔ ﻋﺎم (2021
اﺠﻬزة ﻤﺎﺴﺢ

ﻀوﺌﻲ ﻋدد )(2
ﺒراﻤﺞ ﺠدﯿدة ﻟﻠوﺤدة

 -2اﺴﺘﻛﻤﺎل ﺨطﺔ اﻟوﺤدة ﺒﺤوﺴﺒﺔ
اﻋﻤﺎﻟﻬﺎ

ﻤرﻛز ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ
اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت

وﺤدة اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

وﺘﻌدﯿل ﺒﻌض

2024-2021

اﻟﺒراﻤﺞ اﻟﺤﺎﻟﯿﺔ

)ﺤﺴب اوﻟوﯿﺎت
ﻤرﻛز ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ

اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت(
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اﻟﻐﺎﯿﺔ اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ )اﻟﻤﺤور (6

اﻟﺒﯿﺌﺔ اﻟطﻼﺒﯿﺔ واﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ واﻟﻤﺠﺘﻤﻌﯿﺔ

اﻟﻬدف اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ

ﺘﺤﺴﯿن اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ اﻟﻤﻘدﻤﺔ ﻟﻠطﻠﺒﺔ واﻟﻌﺎﻤﻠﯿن ﻓﻲ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟﻌﻤﻼء اﻟﺨﺎرﺠﯿﯿن

اﻟﺨطﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔذة

اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ

اﻟﻘﯿم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻤؤﺸرات اﻻداء

اﻻﻨﺠﺎز
اﻟﺴﻨوي

رﻗﺎﺒﺔ
اﻻﻨﺠﺎز
ﻛﻨﺴﺒﺔ

اﺴﺒﺎب ﻋدم اﻻﻨﺠﺎز

) (4ﺨدﻤﺎت ﻤﺎﻟﯿﺔ
ﻤرﻛز ﺘﻛﻨوﻟوﺠﯿﺎ
 ﺸﻤول ﻛﺎﻓﺔ اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔاﻟﻤﺘﺒﻘﯿﺔ ﺒﺎﻟدﻓﻊ اﻻﻟﻛﺘروﻨﻲ

اﻟﻤﻌﻠوﻤﺎت

وﺤدة اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ 2022-2021

ﺸرﻛﺔ ﻤدﻓوﻋﺎﺘﻛم

)اي-ﻓواﺘﯿرﻛم(

)اﻟﺨدﻤﺎت اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ
اﻟﻤﺘﻔرﻗﺔ ﻟﻠطﻠﺒﺔ،

اﯿرادات ﻤرﻛز

اﻟدراﺴﺎت ﻤن

اﻟدورات ،اﺸﺘراﻛﺎت

اﻟﺘﺄﻤﯿن اﻟﺼﺤﻲ،

ﺒدل ﻨﺴﺦ اﻟﻌطﺎءات(
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اﻟﻐﺎﯿﺔ اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﯿﺔ )اﻟﻤﺤور (7

اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ واﻻدارة اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ

اﻟﻬدف اﻻﺴﺘراﺘﯿﺠﻲ

اﻟﺤﺎﻛﻤﯿﺔ واﻟﻌﻼﻗﺔ ﻤﻊ اﻻدارة اﻟﺠﺎﻤﻌﯿﺔ

اﻟﺨطﺔ اﻟﺘﻨﻔﯿذﯿﺔ

 -1ﺘطﺒﯿق اﻻﻨظﻤﺔ واﻟﺘﻌﻠﯿﻤﺎت

وﻤراﺠﻌﺘﻬﺎ واﺠراء اﻟﺘﻌدﯿﻼت

اﻟﻼزﻤﺔ

اﻟﺠﻬﺔ اﻟﻤﻨﻔذة

اﻟﻔﺘرة اﻟزﻤﻨﯿﺔ

وﺤدة اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

اﻟﺴﻨوي

اﻻﻨﺠﺎز
ﻛﻨﺴﺒﺔ

اﺴﺒﺎب ﻋدم اﻻﻨﺠﺎز

ﺘﻌدﯿل ﺒﻌض

داﺌرة اﻟﺸؤون اﻟﻘﺎﻨوﻨﯿﺔ
رﺌﺎﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

اﻟﻘﯿم اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

ﻤؤﺸرات اﻻداء

اﻻﻨﺠﺎز

رﻗﺎﺒﺔ

اﻻﻨظﻤﺔ
ﻤﺴﺘﻤر

و ازرة اﻟﺘﻌﻠﯿم اﻟﻌﺎﻟﻲ

)ﻨظﺎم ﺼﻨدوق

ﻨﻬﺎﯿﺔ اﻟﺨدﻤﺔ ،ﻨظﺎم

اﻟرواﺘب اﻟﻤوﺤد
ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺎت(

 -2ﺘزوﯿد ادارة اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺒﺎﻟوﻀﻊ
اﻟﻤﺎﻟﻲ ﻟﻠﺠﺎﻤﻌﺔ واﻟﺒﯿﺎﻨﺎت

اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

وﺤدة اﻟﺸؤون اﻟﻤﺎﻟﯿﺔ

رﺌﺎﺴﺔ اﻟﺠﺎﻤﻌﺔ

ﻤﺴﺘﻤر

ﺘﻘﺎرﯿر دورﯿﺔ ورﺒﻌﯿﺔ
وﺴﻨوﯿﺔ
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الخطة االستراتيجية لوحدة الرقابة والتدقيق الداخلي
2024- 2021

1

 مقدمة من المدير
تسعى وحدة الرقابة والتدقيق الداخلي في رسالتها الى الوصول الىى التييىف فىي اء,او و لى ى
خالل التأكد اءستغالل األ ثل لليوار ,اليالية والبشرية والفنية اليتاحة بكل كفاوة وفعالية وفقىا
لينظو ة التشريعات النافىةة حيى ن الوحىدة ىي ىو لىال,ارة العليىا وتهىدب لتاىوي ىوا
الخلل إ وجدت ,و التركيف لى تايد اءخطاو بهدب اءرتقاو بالعيل الوظيفي بكافة جوانبه

 نبذة عن الوحدة
تىىأ ننشىىاو وحىىدة الرقابىىة و التىىدقيق الىىداخلي فىىي الما عىىة الهاشىىيية بهىىدب التىىدقيق والرقابىىة الياليىىة
واإل,ارية والفنية لىى إجىراوات الما عىة و طابقتهىا للينظو ىة التشىريعية و لىى ن ىوال الما عىة
و وجو,اتهىىا حس ى اليعىىايير الدوليىىة وفىىق القىىواني واألنظيىىة والتعلييىىات اليعيىىول بهىىا وتهىىدب
الرقابة الداخلية الى تفويد رئاسة ملس األ ناو بالتقارير الالز ىة واليتعلقىة بيىا يمىرل فعليىا فىي
الواقىىم يىىا تىىأ ننمىىازد ى األ ىىداب الياىىد,ة للخطىىا والسياسىىات لغايىىات إحكىىا الرقابىىة والتقيىىيأ
ىىبا ختلى جوانى العيليىىة
واليسىىاولة حيى تعتبىىر الرقابىىة الداخليىىة خىىا الىىدفاض األول بشىىأ
اليالية واأل,ارية

 الرؤيا
ن تكو الوحدة تييىفة فىي مىال يلهىا الرقىابي القىائأ لىى التىبا والتىدقيق الىداخلي بنفا ىة
وشفافية بيا يسا أ بشكل فا ل في تاقيق ن داب الما عة اإلستراتيمية

 الرسالة
تقديأ خد ات الرقابة والتدقيق الداخلية ات المو,ة العالية للما عة ووحداتها وتفويد اء,ارة العليىا
للما عة و مالس ح اكييتهىا بالتقىارير اليشىتيلة لىى النتىائت والتوصىيات التىي ى شىأنها تاسىي
وتطوير نسالي العيل و خرجاته لرفم ستوى اء,او وتاوي اءخطاو إ وجدت

2

 القيم الجوهرية
تتبنى الوحدة نظو ة القيأ في كافة ا يالها وتتبا السلوك اليتوقم
وتقييأ اجراواتها و ي كالتالي:
 1الشفافية والعدالة
 2اءستقاللية
 3اليو و ية
 4العيل بروح الفريق
 5التطوير اليستير
 6الافاظ لى سرية اليعلو ات
 7المو,ة

3

نسوبيها نثناو تطبيق

 تحليل SWOT
الفر

نقا القوة ()Strengths

()Opportunities

 1ىىوظفي ول خبىىىرة و اختاىىىا و,رايىىىة  1توحيد العيل الرقابي في اليؤسسات الاكو يىة
بايى تىىأ و ىىم نظىىا رقابىىة ,اخليىىة وتعلييىىات
بيمال العيل الرقابي
شا لة لاللتفا بها
 2كات مهفة وتوفر بيئة يل الئية
 3اءلتىىىىفا باءنظيىىىىة والتعلييىىىىات الاكو يىىىىة  2التنسيق م المهات الرقابية (,يوا اليااسبة
يئة النرا ة و كافاة الفسا ),خالل وجىو,
الخاصة بالعيل الرقابي و واكبة اليعايير
ىىابا ارتبىىا عهىىأ يىىا يسىىا د لىىى تعفيىىف
 4يكل تنظييي جديد لييارسة الىدور الرقىابي
الدور الرقابي
لى نكيل وجه
 , 5أ ملس اء ناو والرئاسة للدور الرقابي
نقا التع
1
2
3
4

التهديدات ()Threats

()Weaknesses

قلىىة اإل كانيىىات البشىىرية فىىي الوحىىدة لتىتيك
تغطية كافىة الىدوائر والكليىات اليختلفىة
في الما عة
صعوبة استقطاب كوا,ر فنية تخااة
تسرب الكفاوات اليتييفة الوحدة
ىىىد اءسىىىىتمابة و تابعىىىىة تقىىىىارير الرقابىىىىة
الداخلية

 1كثىىىرة تعىىىديل القىىىواني واألنظيىىىة الخاصىىىة
بالرقابة الداخلية

4

 الغايات االستراتيجية

الهدف االستراتيجي
(المحور )2
االهداف التنفيذية القابلة
للقياس
1

2

3

4

رفىىىىم كفىىىىاوة وفا ليىىىىة
يىىىىىىىىىىىل الوحىىىىىىىىىىىدات
والىىىىدوائر ىىىى خىىىىالل
اءسىىىىىىىىتغالل اء ثىىىىىىىىل
لليوار,
جىىىىىىىىىىةب و اختيىىىىىىىىىىار
اءشىىىىخا اليىىىىؤ لي
ىىىىىىى ول الخبىىىىىىىرة و
الكفىىىىىاوة لتعفيىىىىىف ,ور
الوحدة ( د)7 ,
تفعيل نهمية الشكاول
خالل
واءقتراحات
تىىوفير نظىىا الكترونىىي
ليىىىىىتأ قيىىىىىا
خىىىىىا
ر ا تلقي الخد ة
الاىىام ىىوظفي الرقابىىة
ببىىىىىىىىىىرا ت تدريبيىىىىىىىىىىة
تخااة

التطوير البشري (االداري) و المادي
المهة الينفةة

الفترة
الف نية

القيأ
اليالية

ؤشرات اء,او

جييىىم الكليىىات -2021
والوحىىىىىىىىىىىدات 2024
والىىىىىىىىىىىىىىىدوائر
واليراكىىف فىىي
الما عة
,ائىىرة اليىىوار-2021 ,
البشىىىىىىىىىىىىىىرية 2022
رئاسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
الما عة

نسىىىبة اءنارافىىىات ىىى
بنىىىو ,اليوازنىىىة بايىىى
يتأ راجعة ,ورية لبنو,
اليوازنىىة و قارنتهىىا ىىم
اءرقا الفعلية
تعيىىىىىىىىىىىي ىىىىىىىىىىىد)7( ,
وظفي

ركىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف -2021
تكنولوجيىىىىىىىىىىىىا 2022
اليعلو ىىىىىىىىات
رئاسىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىة
الما عة
ركىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىف -2021
الدراسىىىىىىىىىىىىات 2024
و,ائىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرة
اليىىىىىىىىىىىىىىىىىوار,
البشرية

تىىىوفير نظىىىا الكترونىىىي
للشكاول واءقتراحات

د, 3( ,ورات سنويا)

5

اءنماز
السنول

اسباب
د
اءنماز

رقابةControl/
اءنماز
كنسبة

اسباب د
اءنماز

الهدف االستراتيجي
(المحور )7
االهداف التنفيذية القابلة
للقياس
 1راجعىىىىىىىىىة و تطىىىىىىىىىوير
التشىىىىىىىريعات الناظيىىىىىىىة
لعيىىل الما عىىة ليواكبىىة
التطورات
 2التأكىىىىىىىد ىىىىىىى تطبيىىىىىىىق
اءجراوات اليالية وفقىا
لألنظية وتعلييات
 3قىىىد اجتيا ىىىات ,وريىىىة
ىىىم ( ملىىىس اء نىىىاو
ا,ارة الما عة)
 4نشىىىر اليفهىىىو الاىىىاي
للرقابىىىىة الداخليىىىىة بىىىىي
اليوظفي في الما عة
 5التأكىىد ى يىىل دونىىة
سىىىىىلوك للعىىىىىا لي فىىىىىي
الما عة
 6تقليىىىىىىىىىىىىىىىىىىل ىىىىىىىىىىىىىىىىىىد,
اءستيتىىاحات ى قبىىل
,يوا اليااسبة

الحاكمية و االدارة الجامعية
المهة الينفةة

الفترة
الف نية

كتىىى الشىىىؤو -2021
القانونيىة ووحىدة 2024
الرقابة والتىدقيق
الداخلي
وحىىىىىدة الرقابىىىىىة -2021
والتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدقيق 2024
الداخلي
رئاسة الما عىة -2021
وحىىىىىدة الرقابىىىىىة 2024
والتىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدقيق
الداخلي
كافىىىىة الوحىىىىدات -2021
والكليات ووحدة 2024
الرقابة والتىدقيق
الداخلي
,ائىىىىرة اليىىىىوار-2021 ,
البشىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىرية 2022
بالتنسىىىىىىيق ىىىىىىم
كافة المهات
جييىىىىم الكليىىىىات -2021
والوحىىىىىىىىىىىىىىىدات 2024
والىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىدوائر
واليراكف

القيأ
اليالية

ؤشرات اء,او
ىىىىىىىىد 4( ,تشىىىىىىىىريعات
سنويا)
د 4( ,تقارير سنويا)
ىىىىىىىد 4( ,اجتيا ىىىىىىىات
سنويا)
د 20( ,زيارة سنويا)

تىىىىىوفر دونىىىىىة سىىىىىلوك
خاصىىىىىىىىىىىة بيىىىىىىىىىىىوظفي
الما عة
نسىىىىىىبة اءستيتىىىىىىاحات
اليغلقىىىىىىىىىىىىىىىة لعىىىىىىىىىىىىىىىد,
اءستيتاحات الكلية
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اءنماز
السنول

اسباب
د
اءنماز

رقابةControl/
اءنماز
كنسبة

اسباب د
اءنماز

الخطة االستراتيجية لدائرة المستودعات
واللوازم 2024-2021

مقدمة المدير

أنشئت دائرة اللوازم منذ تأسيس الجامعة عام .1995
تتولى الدائرة مسؤولية توفير اللوازم واحتياجات الجامعة وتأمين المواد واللوازم والقرطاسية وتجهيزات الجامعة بجودة عالية بكافة احتياجاتها
ومتطلباتها من مواد إنشائية ولوازم تعليمية (أجهزة ومعدات وأدوات) وأدوية وقطع غيار وصرفها حسب األصول وفق النماذج المعتمدة والرنامج
االلي المعتمد وحسب نظام اللوازم واألشغال لعام .1999
مهام الدائرة:
تتولى دائرة اللوازم المهام والصالحيات المنوطه بها بموجب نظام المشتريات الحكومية رقم ( 2019 )28وهي-:
*استالم وفحص وترميز المواد وتخزينها في المستودعات المعدة لها وبما يضمن تخزينها بطرق سليمة والمحافظة عليها من أية عوامل قد تؤثر على
جودتها وكذلك إجراء عمليات الجرد الدورية للتأكد من تطابق أرصدتها مع السجالت والمستندات إضافة إلى توزيع االحتياجات من األثاث والقرطاسية
على الكليات والوحدات والدوائر حسب الحاجة وعند الطلب.
*تصنيف اللوازم والمستودعات الخاصة بها وفق األساليب الحديثة في دائرة اللوازم.
*خدمة المجتمع المحلي بتقديم االهداءات للجمعيات والمدارس والمركز الثقافية والتعليمية من األجهزة واألثاث والكمبيوتر والقرطاسية وغيرها دعما ً من
الجامعة لهذه الجمعيات والمراكز.

مدير دائرة المستودعات واللوازم

مساعد المدير

الديوان

شعبة التدقيق والتخليص

شعبة العهدة

شعبة النقل والترحيل

شعبة الرقابة

الرؤيا ،الرسالة ،القيم الجوهرية

الرؤيا Vision
التميز والريادة في إدارة المخزون واالستالم

الرسالة Mission

القيم Core Values
الجوهرية

تخزين واستالم وتخليص لوازم الجامعة
وتلبية احتياجاتها من اللوازم والخدمات
وفق االستخدام األمثل للموارد ،وبما يعزز
الشراكة بين الجهات الطالبة والدائرة

*االنتماء.
*النزاهة
*الشفافية
*االبداع واالبتكار
*العمل بروح الفريق

*االنتماء :اإلخالص في العمل واالحساس بالمسؤولية تجاه الدائرة وعمالئها.
*النزاهة :التعامل بحيادية وموضوعية وعدالة لتحقيق اهداف الدائرة.
*الشفافية :االلتزام باإلفصاح عن المعلومات المرتبطة بتقديم الخدمات بكل مهنية مع مراعاة درجة
خصوصيتها.
*االبداع واالبتكار :التميز واالرتقاء بمستوى انجاز المهام وتقديم الخدمات لمتلقيها وفق أفضل
الممارسات.
*العمل بروح الفريق :ترسيخ العمل الجماعي سلوكا ً وفكراً.

التحليل الرباعي
SWOT Analysis
نقاط القوة )(Strengths
-1إدارة قيادة داعمه تتبنى ثقافة التميز
-2صدور نظام موحد لجميع أنظمة اللوازم في الجهاز الحكومي.
-3موارد بشرية مؤهله وذات تنوع تخصص.
-4هيكل تنظيمي مالئم ويلبي االحتياجات والتوقعات.
-5توفير بيئة تكنولوجيه مواكبه للمستجدات.
-6التطور في التحول االلكتروني وخاصة الربط بين دوائر الجامعة المختلفة.
-7تعزيز مبدأ النزاهة والشفافية والمسائلة.

نقاط الضعف)( weaknesses
-1عدم معرفة الجهات الطالبة بمهام الدائرة نتيجة انفصال شعبة المشتريات عن دائرة اللوازم
وحسب النظام الجديد
-2نقص بعض التخصصات الوظيفية الرئيسية.
-3كثرة المعدالت والمالحق للقرارات الرئيسية نتيجة ضعف تقدير الجهات الطالبة الحتياجاتها.
-4عدم توفر المخزون الكافي لبعض األجهزة لتلبية احتياجات الجهات الطالبة لعدم توفر
المخصصات والتأخر في الشراء.
-5عدم وجود مواصفات اللوازم بشكل دقيق لألجهزة واللوازم المراد شراؤها.

الفرص )(Opportunities

التهديدات( ))Threats

-1دعم رئاسة الجامعة للتحول االلكتروني لألنظمة الخاصة باللوازم.
-2إعادة هيكلة الدائرة بما يتوافق مع النظام الجديد.
-3متطلبات جائزة الملك عبد هللا للتميز الداء الحكومي والشفافية.

-1خسارة الكفاءات والخبرات وعدم وجود خطة إحالل وظيفي لعدم وجود تعيينات جديدة.
-2عدم االستقرار التشريعي وتكرار التعديالت.
-3انتشار األوبئة وتفاقم أزمة كورونا.
-4ضعف الجهات الطالبة في وضع احتياجاتها وتأخر الردود على كتب الدائرة الرسمية
بخصوص اعداد المواصفات وتحديد االحتياجات السنوية للجهات الطالبة.

البيئة الجامعية
واالساسية
والمجتمعية

الحاكمية واإلدارة
الجامعية

المحاور
التطوير االداري
والمالي

الدعم الفني
والتكنولوجي

الغاية االستراتيجية (المحور )1الحاكمية واإلدارة الجامعية
الهدف االستراتيجي  :تعزيز الحاكمية والعالقة مع االدارة
الجهة المنفذة الفترة الزمنية القيمة المالية

الخطة التنفيذية ( Action
)Plane
مستمر
تطبيق التشريعات والتعليمات دائرةالناظمة لعمل دائرة المستودعات المستودعات
واللوازم والصادرة عن رئاسة واللوازم
الوزراء ومجالس الجامعة.
دائرة كل ستة
تزويد اإلدارة بالتقارير الالزمةعن المخزون واحتياجات الجامعة المستودعات شهور
واللوازم
عن كل سنة.
دائرة كل نهاية عام
تنفيذ عمليات الجرد السنويةوتزويد اإلدارة بالتقارير ونتائج المستودعات
واللوازم
الجرد.
دائرة حسب خطة
استالم اللوازم الموردة للجامعةوتزويد اإلدارة بالمالحظات ونسبة المستودعات الشراء المقرة
واللوازم
االنحراف للعينات عن اللوازم
الموردة لكل عطاء او قرار شراء
ونسبة االنحراف المالي.

مؤشرات االداء

-

تقارير التدقيق
عن اعمال
الدائرة عدد()2

-

تقارير المطلوبة
لرئاسة الجامعة
عدد()2
تقرير الجرد
السنوية
عدد()1
الكتب الصادرة
للجنة الشراء
الرئيسية
حسب عدد
العطاءات في
السنة

-

اإلنجاز السنوي

اإلنجاز كنسبة

أسباب عدم االنجاز

الغاية االستراتيجية (المحور  )2البيئة الجامعية والمجتمعية
الهدف االستراتيجي  :تطوير البيئة الداخلية للدائرة والعالقة مع البيئه الخارجية
الخطة التنفيذية ( Action
)Plane
التوسع في زيادة مسطح مبنىالمستودعات لمواكبة التوسع في
الجامعة وعمل اإلضافات
المطلوبة بمساحة ( )200متر
تحسين مرافق الدائرة من حيثتوفير التكييف الالزم في مباني
الدائرة
المحلي
المجتمع
خدمةومؤسسات الدولة المختلفة من
خالل االهداءات للفائض عن
حاجة الجامعة من األجهزة
والمعدات اللوازم

الجهة المنفذة
رئاسة الجامعة
ودائرة
المستودعات
الشراء

دائرة
ورئاسة
الجامعة
رئاسة الجامعة
ودائرة اللوازم
والمستودعات

الفترة
الزمنية
2024

القيمة
المالية
الكلفة حسب
المساحة
المطلوبة

2023

حسب
الموازنة
20000
حسب
الفائض عن
الحاجة

مستمر

مؤشرات
االداء
توفير
المساحات
المطلوبة
200م
تركيب
مكيفات عدد
6
قيمة وكمية
االهداءات
كل سنة ()5
اهداءات

اإلنجاز
السنوي
مستودعات
200م

اإلنجاز
النسبي

أسباب عدم االنجاز

الغاية االستراتيجية (المحور )3الدعم الفني والتكنولوجي
الهدف االستراتيجي :تطوير البرامج ومواكبة التحديثات
مؤشرات
القيمة
االداء
المالية
حسب كلف اعتماد وتشغيل
البرنامج
اعداد
عدد()1
البرامج

الفترة
الجهة المنفذة
الخطة التنفيذية ()Action Plane
الزمنية
توفير برامج للمتابعة والمراجعة من دائرة اللوازم ومركز 2021تكنولوجيا المعلومات
خالل برامج محوسبة
واالتصاالت والتعليم
االلكتروني
ربط دائرة الشراء مع الدائرة ووحدة دائرة الشراء ووحدة نهاية  2021حسب كلفة ربط البرنامجعدد()1
الربط
الشؤون المالية للمعامالت المشتركة الشؤون المالية ودائرة
المستودعات واللوازم
ومركز تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت والتعليم
االلكتروني
استخدام نظام
5000
اللوازم 2022
حوسبة العمل في دائرة واستخدامدائرة
bar code
أحدث الوسائل لضبط المستودعات
والمستودعات
عدد()1
من خالل استخدام Bar code
ومركز تكنولوجيا
المعلومات
واالتصاالت والتعليم
االلكتروني

اإلنجاز السنوي

اإلنجاز النسبي

أسباب عدم االنجاز

الغاية االستراتيجية (المحور  )4التطوير البشري (اإلداري) والمادي
الهدف االستراتيجي :تعزيز وتطوير الكادر االداري
الخطة التنفيذية ()Action Plane

الجهة المنفذة

الفترة الزمنية القيمة المالية
2022-2021

دائرة الموارد
توفير موظفين بكفاءة معينةالبشرية ورئاسة
الجامعة
ومركز الدراسات 2022
دورات تدريبية متخصصة للعاملين فيواالستشارات
الدائرة.
وخدمة المجتمع
ودائرة الموارد
البشرية
استخدام آليه الحوافز التشجيعية المعنويةوالمادية

رئاسة الجامعة 2022-2021
ووحدة الشؤون
المالية ودائرة
الموارد البشرية

توفير
مخصصات
الموازنة
مخصصات
مالية للدورات

مؤشرات االداء
تعيين ()6
موظفيين

عقد دورات تدريبية
عدد (.)3
إدارة المستودعاتالرقابة علىالمستودعات.
االستالم والتسلمتقدر حسب قيمة قيمة المكافئات
وعدد الترفيعات
الحوافز
المصروفة

اإلنجاز السنوي

اإلنجاز النسبي

أسباب عدم االنجاز

الخطة إلاستراثيجية لدائزة لامن الجامعي
2024-2021

1

قائمـ ـ ـ ــة املحت ـ ــىي ـ ــات
الصفحة الزئيسية

1

قائمة املحتىيات

2

ثقدمة من املديز

3

هبذة عن الدائزة

3

الزؤيـ ـ ـ ـ ــة

4

الزسالة

4

القيم الجىهزية

4

ثحليل هقاط القىة/الضعف و التحديات/الفزص

5

2

الغايات إلاستراثيجية ولاهداف املنبثقة عنها
 الغاية الاستراثيجية (املحىر  )2التطىيز البشزي (الكادر إلاداري واملادي) الغاية الاستراثيجية (املحىر  )6البيئة الطالبية والجامعية واملجتمعية .1ثأمين الحزم الجامعي ومحيطه
 .2ثىاصل لامن الجامعي مع الهيئتين لاكاديمية وإلادارية والطلبة

6
6
6
6
10

 ثقدمة من املديز:
حعمل دائسة لامً الجامعي بالخعاون مع الجهاث املخخصت على املدافؽت على لامً والظالمت العامت في حمُع املساف داخل الحسم الجامعي ومخابعت
كافت إلاحساءاث الكفُلت باملدافؽت على أمً وطالمت لاشخاص واملمخلكاث  ،و ًخم ذلك مً خالل مساقبت البىاباث السئِظُت للجامعت لضبغ
ومساقبت وحظهُل عملُت دخىل العاملين والعلبت واملساحعين إلى الحسم الجامعي واصداز الخصازٍذ الالشمت لدخىل طُازاث العاملين ولاشخاص
املصسح لهم بالدخىل الى الجامعت .كما جقىم الدائسة بخأمين الحساطت الالشمت لظكً العالباث الخابع للجامعت  ،باالضافت إلى ما طب جقىم الدائسة
بمساقبت حمُع الشسكاث واملؤطظاث املظدثمسة والعاملت داخل الحسم الجامعي ومدي التزامهم بالهؽمت والخعلُماث.
كما حعمل دائسة لامً الجامعي بالخعاون مع املعىُين على مساقبت لاوشعت املخخلفت والاخخفاالث واملىاطباث والفعالُاث التي جقام داخل الحسم
ً
الجامعي ومخابعت إلاحسءاث أمىُا أزىاء اوعقاد جلك لاوشعت وجىفير الجى الامً لها.

3

 هبذة عن الدائزة:
أوشئذ دائسة لامً الجامعي عام  2002وجمثل دائسة لامً الجامعى اوعكاض لعبُعت عمل الجهاث لامىُت في الدولت مً خُث عملها ،خُث أنها
معىُت بمخابعت إحساءاث املدافؽت عل أمً وطالمت لاشخاص واملمخلكاث داخل الحسم الجامعي بددود اخخصاصها وبالخعاون مع الىخداث
والعماداث والدوائس في الجامعت  .وجضم الدائسة باالضافت إلى الدًىان الشعب الخالُت:
 .1شعبت لامً والحساطت
 .2شعبت املباوي والبىباث
 .3شعبت الظُعسة واملساقبت الالكتروهُت
وَعمل في الدائسة ( )75مىؼف ،كما جم حعصٍص الكادز بــ( )33مىؼف مً خالل اجفاقُت جم جىقُعها عام  2012مع مؤطظت املخقاعدًً العظكسٍين
واملدازبين القدماء.
والشكل التالي يبين الهيكل التنظيمي في الدائزة-:

4

الهيكل التنظيمي لدائرة األمن الجامعي

مدير الدائرة

مساعد مدير

شعبة أمن المباني والبوابات

الديوان

شعبة األمن والحراسة

5

شعبة السيطرة والمراقبة االلكترونية

 الزؤية :Vision
خل بِئت حامعُت همىذحُت ،آمىت ومظخقسة للعلبت والعاملين .

 الزسالة : Mission
جىفير بِئت حامعُت آمىت ومسٍدت والحفاػ على أمً لاشخاص واملمخلكاث وجدقُ إلاطخقساز في الجامعت مً خالل جعبُ لاخكام والخعلُماث في
ً
حى مً الخعامل إلاًجابي لخل أحىاء مىاطبت للخعلُم والبدث العلمي وضمً لاطع العاملُت ،وذلك في ضىء إًماها املعل بأن عمل لامً
ً
الجامعي داخل الحسم الجامعي بشمىلُخه ٌعد امخدادا لعمل لاحهصة لامىُت داخل الدولت.

 القيم الجىهزية :Core values
هؤمً بالقُم الخالُت واملىبثقت عً القُم الاطالمُت والقُم الجىهسٍت للجامعت الهاشمُت :
 لاصالت والثقافت العسبُت إلاطالمُت املؤطظُت واملهىُت والاخخصاص إلاهخماء واملىاظىت الصالحت وخدمت املجخمع -الشفافُت والىضىح

6

 النزاهت ولاماهت إلادازٍت الدًمقساظُت والعدالت واملظاواة إلالتزام واملظائلت الخعاون والعمل الجماعي وهبر الفسدًتتحليل نقاط القوة/الضعف و الفرص/التحديات : SOWT
هقاط القىة )(Strength

 -2الخدل ــي ب ــالخيرة املُداهُ ــت بد ــدود كبي ــرة للع ــاملين ف ــي ال ــدائسة وهـ ـم
باملعؽم مً الكىادز املخقاعدة مً لاحهصة لامىُت املخخلفت والقىاث
املظلحت.
 -3وح ــىد البِئ ــت الالكتروهُ ــت وذل ــك كىدُج ــت لل ــىلك الالكتروو ــي داخ ــل
الجامع ـ ــت م ـ ــً مخخل ـ ــف الاص ـ ــعدة واملظ ـ ــخىٍاث فق ـ ــد ج ـ ــم الخىح ـ ــه
للمخابعت واملساقبت داخل الجامعت باإلطخخدام أهؽمت الكاميراث.

هقاط الضعف )(Weaknesses

.1
.2

.3

.4
.5

حعدد الثؼساث املىحىدة في مدُغ الحـسم الجـامعي والتـي جدـُذ الـدخىل ػيـر املشـسو
لشخاص ػير مصسح لهم بالدخىل للحسم الجامعي بئخخالف ػاًاتهم.
ض ــعف شـ ــبكت املىاص ــالث املؤدًـ ــت للجامعـ ــت بد ــدود معُىـ ــت ممـ ــا ًد ــُذ وحـ ــىد طـ ــبب
إلخـ ــدار الخـ ــالف وبالخـ ــالي إلاخـ ــخالل لام ـ ــي بـ ــين املجخمـ ــع العالبـ ــي املظـ ــخخدم الاكيـ ــر
للشبكت املىاصالث.
هقــع أعــداد الهُئــت إلادازٍــت فــي دائــسة لامــً الجــامعي وخاصــت بمــا ًخــع الكــىادز
لامىُت العاملت (مىؼفي لامً الجامعي) وعدم جىاطـهها مـع أعـداد العلبـت علـى مقاعـد
الدزاطــت ،وإشدًــاد جــأزير ذلــك أصــبذ أكيــر فــي ؼــل إشدًــاد أعــداد العلبــت الــرًً ًقبلــىن
ً
طىىٍا.
البعىء والخأخير بئهجاش وإوشاء وجأمين بعض مظخلصماث عمل لامً الجامعي.
ع ــدم كفاً ــت وجى ــى اليش ــاظاث الالمىلجُ ــت للعلب ــت مم ــا ًد ــُذ له ــم املج ــال للدظ ــبب
باخالالث لامً داخل الجامعت.
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الفزص ) (Opportunities

 .1الخعىز الخكىىلىجي (كاميراث مساقبت ،وطائل جىاصل ذكُت  ،احهصة
الطلكي ملىؼفي الامً) لخىاصل افضل واطس و ملساقبت افضل
للثؼساث في مدُغ الجامعت .
 .2العمل على اوشاء هادي اصدقاء لامً الجامعي مً العلبت املهخمين
بهرا املجال والعمل على جدزٍههم وجىحيههُم ملظاعدة مىؼفي لامً
الجامعي.

التحديات )(Threats

 .1الاججاهاث واملمازطاث الظلبُت ولاهماط الظلىكُت الخاظئت لبعض العلبت
وإججاه بعض العلبت لخقلُدها مً طلفهم دون قُام الجهاث الساعُت للخدمت
إلاحخماعُت للعلبت بىاحباتها كما ًجب للحد مً هره الظلىكُاث.
ً
 .2جأزس املؤطظاث الخعلُمُت بالثقافت املجخمعُت الظائدة مما ًىعكع أزسه طلبا على
املجخمعاث العالبُت املخىاحده داخل الجامعت.

 .3العمل على جىعُت العلبت والعاملين على خد طىاء بظلىك املىاظىت
الخىؽُمُت مً خالل دوزاث ووزشاث عمل بهرا املجال.
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الغايات إلاستراثيجية:
الغاية الاستراثيجية (املحىر )2

التطىيز البشزي (الكادر إلاداري) واملادي

الهدف إلاستراثيجي
الخطة التنفيذية

ثطىيز الكادر البشزي
الفترة الشمينة
الجهة املنفذة

 .1شٍادة اعداد مىؼفي لامً مً
خالل مؤطظت املخقاعدًً
واملدازبين القدماء.

 .2حعصٍص الكادز إلادازي مً خالل
حعُين زئِع أو ادازي دًىان

-

زئاطت
الجامعت
دائسة لامً
الجامعي
دائسة الشساء
دائسة لامً
الجامعي
املىازد
البشسٍت

القيم املالية

2022-2021

مإشزات لاداء

شٍادة عدد مىؼفي لامً
الجامعي عدد()20

حعُين إدازي أو زئِع دًىان

2022-2021
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إلاهجاس
السنىي

رقابة Control
أسباب عدم
إلاهجاس
إلاهجاس
كنسبة

الغاية الاستراثيجية (املحىر )6
الهدف الاستراثيجي
الخطة التنفيذية

البيئة الطالبية والجامعية واملجتمعية
تهيئة بيئة جامعية امنة ومزيحة للطالب والعاملين
مإشزات لاداء
القيم
الفترة
الجهة املنفذة
املالية
الشمينة
 -دائسة لامً الجامعي

 .1ثأمين الحزم الجامعي ومحيطه
 .1/1اطخكمال حظُِج املدُغ الخازجي للجامعت بئطخخدام
الشُك الحلصووي بشكل مخىاشي مع الشُك (شبك البقالوة)  -وخدة املدًىت
ً
املىحىد خالُا ،وذلك للحد مً ؼاهسة الدخىل الؼير شسعي الجامعُت
للحسم الجامعي ،وملىع دخىل الكالب الضالت التي حظخؼل
وحىد بعض الفخداث املىحىدة بالظُاج زػم احساء الصُاهت
 .2/1إوشاء هقعت املساقبت (بسج مساقبت) في مىاقع آلاباز  -دائسة لامً الجامعي
الشسقُت ،لخدقُ املخابعت املباشسة للمىقع و وحىد وؼُفت
أمً أقسب للمىقع بهدف جدقُ الحماًت واملساقبت املعلىبت - .وخدة املدًىت
الجامعُت
 .3/1حظُِج مدُغ املظاخاث الصزاعُت القسٍبت مً بىاباث  -دائسة لامً الجامعي
الجامعت بهدف فصلها عً مىاقع جىاحد العلبت للحد مً  -وخدة املدًىت
الجامعُت
إطخؼاللها الظلبي مً قبلهم (الشسقُت ،الؼسبُت).

2022-2021

اطخكمال حظُِج
مدُغ الجامعت
باطخخدام الشُك
الحلصووي

2022-2021

اطخكمال اوشاء بسج
املساقبت

2022-2021

حظُِج مدُغ املظاخت
الصزاعُت الشسقُت

 .4/1إوشاء بىاء مىاطب للمىقع البىابت الشمالُت (لاقسب  -دائسة لامً الجامعي 2023-2022
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حظُِج مدُغ املظاخت
الصزاعُت الؼسبُت
اطخكمال إوشاء مىقع

إلاهجاس
السنى
ي

رقاية Control
أسباب عدم
إلاهجاس
إلاهجاس
كنسبة

ملجمع الكلُاث العبُت).
 وخدة املدًىتالجامعُت
 .5/1جىفُر مشسو كاميراث املساقبت ملخخلف الظاخاث  -دائسة لامً الجامعي
الخازحُت والبىاباث والكساحاث (إصعفاف الظُازث،
خافالث الىقل العام) لخدقُ السصد لاطس ولاشمل لي  -مسكص جكىىلىحُا
املعلىماث
خالت أمىُت.
والاجصاالث

 .6/1هقل البىابت الجىىبُت مً مىقعها الحالي ملظافت بددود  -دائسة لامً الجامعي
الـ ( )200متر للداخل ،بدُث ًخم إوشاء بىابت مشابهت للبىابت
السئِظُت جكىن ذاث بىاء إطمىتي وبىاباث خدًدًت مىاطبت - .وخدة املدًىت
الجامعُت

البىابت الشمالُت

2022-2021

جسكُب كاميراث
للكساحاث
جسكُب كاميراث
خازحُت للبىاباث

2022-2021

جسكُب كاميراث
للظاخاث
هقل البىابت الجىىبُت
اوشاء بىابت حدًدة
ببىاء اطمىتي

 .7/1دزاطت شاملت ملىاقع كساحاث إلاصعفاف لظُازاث  -دائسة لامً الجامعي 2023-2022
العلبت والعمل على إهجاش لاعمال إلاوشائُت والصُاهت لها
(إوشاء فخداث مىاطبت للسبغ بين املظاخاث للكساحاث في  -وخدة املدًىت
الكساج الشسقي ،دهان الازضُاث لخددًد مظاخاث الجامعُت
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جسكُب بىاباث خدًدًت
اطخكمال دزاطت ملىاقع
الكساحاث
إوشاء فخداث السبغ

إلاصعفاف وإججاهاث الدخىل والخسوج ومىاقع مىع
إلاصعفاف ،وضع اللىخاث إلازشادًت داخل الكساحاث).

بين الكساحاث
اكمال دهان الازضُاث
لخددًد مظاخت
الاصعفاف
والاججاهاث

 .8/1إضاءة طاخاث الجامعت الخازحُت ومىاقع الكساحاث  -دائسة لامً الجامعي 2022-2021
ً
لُال بدُث ًكىن حجم إلاضاءة مخىاطب مع إلاخخُاحاث  -وخدة املدًىت
الجامعُت
الحقُقُت لها.
 . 9/1جىفير شبكت إجصال الطلكي داخلي لألمً الجامعي  -دائسة لامً الجامعي 2022-2021
بهدف جدقُ الخىاصل الظسَع مع مىؼفي لامً الجامعي في
مخخلف املىاقع املىدشسة في مباوي وطاخاث الجامعت أزىاء  -مسكص جكىىلىحُا
الحاالث العازئت والتي جدخاج إلبالغ حماعي بىقذ واخد ،مع املعلىماث
ضسوزة إلابقاء على شبكت إلاجصال داخل هفع املجمىعت والاجصاالث
املعمىل بها في الىقذ الحالي.
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وضع لىخاث ازشادًت
ً
اضاءة الظاخاث لُال
ً
اضاءة الكساحاث لُال
جىفير شبكت اجصال
الطلكي ملىؼفي الامً

 .10/1جىؽُم مىاقع إلاهخؽاز للعلبت في مىاقع الحافالث  -دائسة لامً الجامعي 2024-2022
بدُث ًخم إوشاء مظازب لىقىف العلبت جدق خالت جىؽُم
 وخدة املدًىتإلصعفاف الحافالث وصعىد العلبت املىخؽم.
الجامعُت
2022-2021
 .11/1الخعاون مع الجهاث لامىُت املخخصت مً أحل إوشاء  -زئاطت الجامعت
هقعت أمىُت(هقعت شسظت) في أزض الجامعت خازج الحسم
الجامعي الداخلي لخدقُ الخدخل لام ي عىد الحاحت على  -دائسة لامً الجامعي
مداز الظاعت ،خاصت ملا ًخعل بداالث العىف الجامعي
داخل الكساحاث بين العلبت ،والخجاوشاث الحاصلت مً قبل
الالُاث وخافالث الىقل العام أو الظُازاث الخاصت للعلبت
واملساحعين والصواز.
 .2ثىاصل لامن الجامعي مع الهيئتين لاكاديمية وإلادارية  -دائسة لامً الجامعي 2023-2022
والطلبة
 عمادة شؤون العلُت .1/2اوشاء هادي أصدقاء لامً الجامعي مً العلبت
املهخمين بهرا املجال والعمل على جدزٍههم وجىحيهُم
ملظاعدة مىؼفي الدائسة.

13

إوشاء مظازب لىقىف
العلبت

إوشاء الىقعت الامىُت
(هقعت الشسظت)

اطخكمال اوشاء هادي
أصدقاء الجامعت

الخطة االستراتيجية لألعوام من ()2024-2021
الجامعة الهاشمية
دائرة الموارد البشرية

كلمة المدير
دائرة الموارد البشرية
بسم هللا الرحمن الرحيم
انه لمن دواعي سروري أن أرحب بكم في موقع دائرة الموارد البشرية االلكتروني ،والذي نأمل من خالله أن نلبي جميع احتياجاتكم واستفساراتكم فيما يخص الخدمات التي تقدمها دائرة الموارد
البشرية للعاملين في الجامعة الهاشمية من أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية.
هذا وتأسست الدائرة وباشرت أعمالها في  ، 1995/7/1ومنذ ذلك التاريخ ونحن نتولى مختلف األعمال المتعلقة بشؤون أعضاء الهيئتين التدريسية واإلدارية من حيث التعيين والترقية والنقل
والترفيع والتثبيت والزيادة السنوية واالنتداب واإلعارة واإلجازات بأنواعها واإليفاد والضمان االجتماعي والتأمين على الحياة وحفظ الملفات للعاملين والدورات التدريبية واإلحصاءات المتعلقة
بكافة العاملين بالجامعة.
وتعمل الدائرة من خالل كادرها على تلبية مطالب العاملين في الجامعة بعدالة ومساواة وفقا ً للوائح واألنظمة المعمول بها في الجامعة حيث تركز على العنصر البشري والذي يعتبر من أهم
عناصر اإلدارة وأكثرها تأثيراً في اإلنتاجية بالجامعة الهاشمية.
وقد تميزت دائرة الموارد البشرية بحركة دؤوبة نشطة ،حيث حوسبة جميع المعلومات المتعلقة بالدائرة ومعالجتها من جوانبها المختلفة ،وذلك بوضعها بصورة معلوماتية محوسبة تواكب
التطور ،وتتماشى مع متطلبات العصر ،لتشكل مدخالً سهالً للتعرف على الجامعة الهاشمية.
وهللا الموف،،،،،
مدير دائرة الموارد البشرية
السيد محمد امين غازي

األهداف والتطلعات
دائرة الموارد البشرية
أهــداف الدائـرة
أن من متطلبات المؤسسات الناجحة وجود القيادات الفاعلة والمؤثرة القادرة على إدارة المؤسسة والبد لذلك من إعتمادها على العنصر البشري الكفؤ والمدرب مع ضرورة مراعاة احتياجاته
والعمل على تطويره بشكل دائم ومستمر لذلك سعت الدائرة ومنذ إنشاءها إلى تحقي ،مجموعة من األهداف والتي منها تحقي ،أعلى مستوى كفاءة بشرية من خالل تخطيط وتحديد وتوفير
احتياجات الجامعة من العناصر البشرية ذات المهارة والكفاءة و ضمن المعايير والنسب العالمية لكوادر التعليم العالي بحيث تمثل نسبة اعضاء الهيئة اإلدارية الى األكاديمية (، )1 :18,1
باإلضافة إلى رفدها بأعضاء هيئة التدريس من خريجي الجامعات العالمية المرموقة بحيث بلغت نسبة الخريجين من هذه الجامعات ( )%60من مجموع أعضاء هيئة التدريس العاملين في
الجامعة الهاشمية ،بحيث تحتل الواليات المتحدة األمريكية ما نسبته ( )%34يليها بريطانيا ( )%16ثم كندا ( )%6وألمانيا بنسبة ( )%4بينما تبلغ نسبة خريجي الجامعات األردنية ( )%29
من المجموع الكلي ألعضاء هيئة التدريس والذين يساهموا في إثراء الجامعة ومختلف األقسام فيها بجهاز أكاديمي تمثل فيه نسبة أعضاء هيئة التدريس الحاصلين على درجة الدكتوراه ()%75
يليها ( )%15من حملة درجة الماجستير وما نسبته ( )%6من حملة شهادات االختصاصات السريرية في الطب الب شري باإلضافة إلى عدد من مساعدي البحث والتدريس الذين تبلغ نسبتهم
( ،)%4والذي يؤدي إلى فتح وتوسيع آفاق العلم والمعرفة واإلبداع لدى طلبة الجامعة والتأثير في المجتمع المحيط لتكون الجامعة مركزا ً لإلشعاع الفكري وليس لتلقي العلم فقط.
وكذلك رفدها بالخبرات والكفاءا ت اإلدارية المؤهلة والمدربة لزيادة مستوى أداء العاملين وزيادة قدرة األفراد على العمل ورغبتهم به من خالل التطوير والتمييز واإلرتقاء بمهام وواجبات
الوظائف التي يؤدونها ومتابعة ورعاية شؤونهم الوظيفية والمتمثلة بالتعيين ،الترفيع ،النقل ،اإلعارة ،تحديد الرواتب والعالوات والحوافز ،واشتراكهم بالضمان االجتماعي والتأمين على حياتهم
والتأمين الطبي ،هذا وقد بلغت نسبة موظفو الجامعة الحاصلين على الشهادة الجامعية األولى كحد أدنى ما يقارب ( )%45من المجموع الكلي ألعضاء الهيئة اإلدارية.
وتعمل الدائرة أيضا ً على تنمية مهارات ا لعاملين من خالل التدريب المستمر لمواجهة التطورات الحديثة في العلوم اإلدارية وللحصول على كفاءات ومهارات متخصصة كما تعمل على إيجاد
وتطوير آليات عمل مالئمة تساعد على تبسيط اإلجراءات بحيث عملت الدائرة على إعداد خطة تدريبية متقدمة للعاملين في الجامعة والتي تمثلت في دورات تأهيل السكرتارية وفي مجاالت
العلوم اإلدارية الحديثة باإلضافة إلى دورات اللغة اإلنجليزية المبتدئة والمتقدمة.
ويمكن تلخيص أهم أهدافنا في دائرة الموارد البشرية بما يلي-:
-

تحقي ،أهداف الجامعة وف ،األنظمة والتعليمات النافذة.
وضع وتطبي ،سياسات توظيف تساهم في توفير العناصر البشرية ذات كفاءة عالية و مدربة.
المساهمة في المحافظة على سلوكيات وأخالقيات العمل.
الشفافية والوضوح في وضع و تطبي ،األنظمة والتعليمات النافذة.
وضع وتطبي ،أساليب شفافة وعادلة ودقيقة وفعالة في تقييم مستويات األداء الوظيفي .
تحديد وتنفيذ عدد من برامج التدريب الالزمة لتطوير األداء ورفع مستوى اإلنتاجية.
المساهمة في توفير بيئة عمل مناسبة للعاملين من خالل رعاية شؤونهم وحقوقهم الوظيفية بما فيها الخدمات المساندة واالمتيازات الوظيفية.

-

تحسين مستوى الرضا الوظيفي وتحقي ،الذات لدى الموظفين قدر اإلمكان.
إيصال سياسات الجامعة في إدارة الموارد البشرية إلى العاملين كافة.
إدارة وتنمية الموارد البشرية بصورة حديثة في إطار ظروف عمل مالئمة مقترنة باألداء ،وذلك بهدف مضاعفة كفاءة الموظفين ودافعيتهم.
رفد كوادر الجامعة بالعناصر المؤهلة والمدربة ألداء مهامها بكفاءة  ،وضمن الخطة المرسومة  ،وتنمية روح الوالء وااللتزام التي تحفز إخالص العاملين.
رفد الجامعة بأعضاء هيئة التدريس خريجي الجامعات العالمية المرموقة ومن حملة التخصصات المختلفة التي تساعد على إثراء مختلف األقسام األكاديمية في الجامعة بكوادر مؤهلة
وكفؤة تساهم في توسيع آفاق العلم والمعرفة لدى طلبة الجامعة.
توفير الكادر اإلداري المؤهل لتقديم مختلف الخدمات الفنية واإلدارية والحرفية والخدماتية لمجتمع الجامعة مما يساهم في االرتقاء بأداء العملية التربوية .

التطلعات المستقبليــة:-
 تعزيز كادر الدائرة بالعناصر المؤهلة والمدربة ألداء مهامهم بكفاية وفاعلية للتعاطي مع عبء العمل المتزايد الناجم عن ازدياد عدد العاملين وأعضاء الهيئة التدريسية في الجامعة . االرتقاء بالمستوى التنظيمي من دائرة الموارد البشرية إلى وحدة الموارد البشرية. الربط االلكتروني المتخصص ما بين أنظمة دائرة الموارد البشرية ووحدة الشؤون المالية. تفعيل الدورات التي تتطلبها طبيعة العمل في الدائرة لرفع قدرات الموظفين وإتباع أحدث األساليب اإلدارية. توفير موقع مناسب لمكان عمل الدائرة في الجامعة. انجاز برنامج األرشفة االلكترونية لكافة ملفات العاملين في الجامعة من اعضاء الهئيتين االكاديمية واالدارية والموفدين. -تقديم الخدمات المطلوبة من الدائرة والعمل على تطوير العنصر البشري في الجامعة بالتعاون مع الجهات المعنية .

الرؤية Vision
دائرة الموارد البشرية
موارد بشرية مستدامة ،كفوءة ،قادرة على تحقي ،رؤية الجامعة ورسالتها من خالل تقديم أفضل الخدمات اإلدارية للعاملين وتوفير بيئة عمل متطورة ومحفزة وعن طري ،استخدام الوسائل
الحديثة والعمل على تطوير مهارات الموظفين وقدراتهم بما يحق ،تكافؤ الفرص والشفافية والعدالة

الرسالة Mission
دائرة الموارد البشرية

التأكيد على ممارسة إدارة الموارد البشرية في الجامعة من خالل سياسات وإجراءات واضحة وعادلة ضمن بيئة عمل متميزة تحاكي أفضل الممارسات والتقنيات الحديثة في مجال الموارد
البشرية.

القيم الجوهرية Core values
 الحاكمية والشفافية. الجودة في الخدمات المقدمة. العمل بروح الفري ،الواحد. المصداقية. النزاهة واألمانة. -العدالة والمساواة.

دائرة الموارد البشرية

تحليل نقاط القوة /الضعف /التحديات SWOT
نقاط الضعف ()Weaknesses
نقاط القوة ()Strength
• قلة عدد العاملين في دائرة الموارد البشرية المؤهلة والمدربة القادرة على استخدام الوسائل
• توفر الكادر المؤهل القادر على العمل والتوجيه وحسب احتياجات الجامعة.
التكنولوجية الحديثة وبكفاءة.
• قيام الجامعة بقعد دورات وورشات عمل دورية بالموارد البشرية واللغة اإلنجليزية والمهارات • عدم تفعيل برنامج لتدريب وتأهيل الكادر اإلداري بالموارد البشرية.
الحاسوبية لزيادة كفاءة العاملين في دائرة الموارد البشرية.
• وجود رؤية واضحة لسياسة العمل داخل الدائرة موضح دور إدارة الموارد البشرية وأنضمتها • عدم وجود ألية ربط الكتروني لسير المعامالت.
فيما بتعل ،بالكادر ما له وما عليه.
• عدم توفر كل األدوات واألجهزة والمعدات المكتبية الحديثة.
• تطوير نظام الموارد البشرية واستكمال أرشفة الملفات في الجامعة.
التحديات ()Threats
الفرص ()Opportunities
• عدم وجود مبنى و مكاتب مناسبة لدائرة الموارد البشرية.
• العمل بروح الفري ،الواحد وتحسين بيئة العمل.
• استقطاب عاملين حاصلين على شهادات علمية وتخصصات مواكبة لسوق العمل
• وجود سياسة واضحة الستقطاب الخبرات الجيدة للدائرة.
• اصبح العمل عن بعد حاجة ملحة في ضوء األوضاع الراهنة لكنه يمثل تحديا ً لعدم وجود
• العمل عن بعد يشكل فرصة لتطوير آليات إنجاز العمل.
موظفين في نفس المكان وعدم توفر األدوات المكتبية واإلمكانيات التقنية لذلك.

لجنة إعداد الخطة االستراتيجية لدائرة الموارد البشرية

عايدة المشاقبة

جدول الغاية االستراتيجية والمحاور
الغاية االستراتيجية (المحور) التطوير البشري اإلداري /والمادي
الهدف االستراتيجي

الرقـــــــــــــــــابة Control /
االنجاز اسباب عدم
اإلنجاز
االنجاز
كنسبة
السنوي

تطوير الكادر البشري اإلداري

الخطة التنفيذية Action Plan

الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

زيادة عدد الموظفين في الدائرة بواقع خمسة
موظفين

الموارد البشرية
رئاسة الجامعة

)(2021-2022

الموارد البشرية
مركز الدراسات

القيم
المالية

مؤشرات األداء (قابلة للقياس)

تقريبا ً
()30000
سنوي

تعيين  5موظفين

)(2021-2022

()4000
سنويا ً

تأهيل  10موظفين كل سنة

)(2021-2023

()2000
سنويا ً

إعطاء كتب شكر +مكافآت

)(2021-2023

-

إعادة النظر في بطاقات الوصف الوظيفي

)(2021-2023

-

تطوير مهام الشعب داخل الدائرة

الموارد البشرية
رئاسة الجامعة

)(2021-2024

()3000
سنويا ً

تفعيل أسس التعيين في المناصب اإلدارية

إعداد مصفوفة إحالل تعمل على تمديد الكوارد
البديلة للوظائف داخل الدائرة وخارجها

الموارد البشرية
رئاسة الجامعة

)(2021-2024

-

حوسبة المصفوفة بحيث تشمل وظائف
الجامعة اإلدارية بحيث ترتبط مع جدول
التشكيالت اإلدارية ومدة الخدمة الفعلية

إيفاد عدد من العاملين في دورات تدريبية
متخصصة خارج الجامعة

الموارد البشرية
رئاسة الجامعة

)(2021-2024

()3000
سنويا ً

إيفاد خمسة موظفين على األقل سنويا ً

رفع الكفاءة اإلدارية لموظفي الدائرة من خالل
وضع برنامج تدريب تشمل المهارات الخاصة
بالحاسوب واللغة اإلنجليزية واإلدارية
تحفيز الموظفين من خالل تقديم حوافز معنوية
ومالية وتفعيل جائرة الموظف المتميز
تحديث وتطوير الوصف الوظيفي للوظائف
اإلدارية في دائرة الموارد البشرية
مراجعة الهيكل التنظيمي للدائرة بما يتماشى مع
التطورات الخاصة بعمل الدائرة
إعطاء العاملين في الدائرة فرصة لتولي
مناصب /وظائف أعلى بما يتناسب مع الخبرات
والمؤهالت

الموارد البشرية
رئاسة الجامعة
الموارد البشرية
رئاسة الجامعة
الموارد البشرية
رئاسة الجامعة

استكمال أرشفة الملفات الشخصية للعاملين في
الجامعة والموفدين
استكمال إجراءت الحوسبة الخاصة بأعمال
الدائرة كاملة
العمل على مراجعة كافة األنظمة والتعليمات
المعمول بها في الجامعة

الموارد البشرية
الموارد البشرية
مركز تكنولوجيا
المعلومات
الموارد البشرية
رئاسة الجامعة
مكتب الشؤون
القانونية

)(2021-2022
)(2021-2023

)(2022-2023

()5000
سنويا ً

أرشفة جميع الملفات الخاصة بالعاملين في
الجامعة والموفدين
حوسبة اإلجراءات من حيث استحداث
بوابات للعاملين وعمل جزء من الخدمات
من خالل بوابات إلكترونية للعاملين
اقتراح تعديل األنظمة والتعليمات

الجامعة الهاشمية

الخطة اإلستراتيجية لدائرة أمانة سر المجالس
2024 - 2021

"إن اإلدارة التي تستطيع تحقيق األهداف بجدّية وبكلفة أقل وزمن أقصر هي اإلدارة
الحصيفة التي تقوم على إيجاد مؤوسسات متخصصة فاعلة تعمل بروح الفريق
الواحد ،وتوفّر لها قيادات إدارية كفؤة نزيهة،تقدّم الصالح العام على أي اعتبار آخر"
من أقوال جاللة الملك عبدهللا الثاني بن الحسين
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تقدمة من المدير
يعتبر "التخطـيط االسـتراتيجي" ضـرورة علميـة وعمليـة وركنا ً أساسيا ً من أركان ثقافة اإلدارة
الناجحة ،وقيمـــة عليـــا في ســـــلم القـــــيم الجوهريـــــة واألداء المؤسسي المتميز للوصول إلى
سر المجالس
الحاكمية الرشيدة .في ضوء ذلك ،فقد أعـــدت الخطـــة االســـتراتيجية لدائرة أمانة ّ
لـــتعكس وا قـع الدائرة و طموحاتهـــا المســـتقبلية ضـــمن مجموعـــة أنشـــطتها لألعـــوام
المقبلـــة ( ،)2024– 2021وذلـك في ضوء التطــورات التــي تشــهدها مســيرة التعلــيم
العــالي والبحــث العلمــي فـــي المملكــة األردنيــة الهاشــمية ،لتواكــب بـــوعي وانفتـــاح
المســـتجدات اإلدارية والعملية والتنظيمية والتكنولوجيـــة ،وتلبـــي احتياجـــات الجامعة في
الشؤون اإلدارية والمالية وما يتم ّخض عنها من قرارات تتعلق بأعضاء الهيئتين التدريسية
واإلدارية والطلبة .وبما أن الجامعة الهاشمية تشهد تطورات متسارعة ،فإن المرحلة تقتضي
تكريس المزيد من الجهود لمعرفة التحديات الراهنة ،والتجاوب مع متطلباتها على مستويات
متعددة ،أحد أهمها :التماشي مع التطور األكاديمي والتكنولوجي واإلداري ،لتلبية االحتياجات
اآلنية والمستقبلية قادرة على تأهيل الكوادر البشرية الكفؤة والمنتمية للجامعة ،وقادر على خلق
منظومة متكاملة يمكن تقديمها نموذجا لجميع الوحدات اإلدارية األخرى.
في ضوء ما سبق ،فقد تم إعداد هذه الخطة االستراتيجية للدائرة بما يتوائم والغاية التي أنشأت
ألجلها هذه الدائرة وبما يرفع قدرات الكفاءات العاملة فيها ،وبما يضمن استمرار هذه الكفاءات
في خدمة الجامعة .وعند بناء هذه الخطة ،فقد وضعنا نصب أعيننا الموائمة بين خطة الدائرة
االستراتيجية والتوجهات االستراتيجية في الجامعة ،بهدف الوصول إلى أعلى درجات التنسيق
والتكامل بين الدائرة وكافة الكليات والدوائر والوحدات اإلدارية.

نبذة عن الدائرة
باشرت الدائرة أعمالها منذ قرار إنشاء الجامعة في عام 1992م كأمانة للجنة الملكية الخاصة
بالجامعة ،وانتقلت بأعمالها عام 1995م لتتولى أمانة سر مجلس الجامعة ومجلس العمداء،
واعتبرت دائرة مستقلة منذ عام 1998م .ترتبط الدائرة ارتباطا ً مباشرا ً باألستاذ الدكتور رئيس
الجامعة ،وتتولى القيام بجميع األعمال المنوطة بها وفقا ً للقوانين واألنظمة والتعليمات المعمول
بها في الجامعة والتـــي تدخل ضمن نطاق أعمال المجالس الرئيســية في الجامعة أو أي من
اللــجان المنبثقة عنها المبينة تاليا ً:
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-

مجلس األمناء

 مجلس الجامعة-

مجلس العمداء

 لجنة التعيين والترقية لجنة دعم األبحاث العلمية أي لجان فنّية تنبق عن هذه المجالس/اللجانتعنى الدائرة بشكل رئيسي في تنفيذ األعمال المتعلقة بالشؤون األكاديمية واإلدارية ضمن أعمال
المجالس واللجان المشار اليها آنفا ً وخاصة في المجاالت التاليـــــــــة:
-
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رسم السياسات العامة للجامعة ورفع مستوى الخدمات التي تقدمها في التعليم والتدريب
والبحث والخدمات العامة.
إنشاء الكليات واألقسام والبرامج والتخصصات ودمجها وإلغائها وإنشاء كراسي
األستاذية.
تحديد أعداد الطلبة المقترحة للقبول في مختلف البرامج التي تطرحها الجامعـــــــة
وتحديد مقدار الرسوم الجامعية.
إدارة شؤون أعضاء هيئة التدريس مثل تعيينهم واجازاتهم وتثبيتهم وتمديد فترة تجربتهم
وتجديد عقودهم وانتقالهم وتقييم اعمالهم وانهاء خدماتهم ونقلهم وترقيتهم وانتدابهم
وإعارتهـــم.
االبتعاث للحصول على درجات علمية ودورات تدريبية.
دراسة مشروعات الخطط الدراسية لمختلف التخصصات والبرامج االكاديمية والتنسيب
باقرارها .
إقرار دعم مشاريع األبحاث العلمية التي تدخل ضمن صالحيات المجالس ذات العالقة.
مناقشة مشاريع األنظمة والتعليمات ،واقرار التعليمات التي تدخل ضمن صالحيات
المجالس.
اقرار الخطط والمشاريع االنمائية والموازنة والحسابات الختامية والتقارير المالية.
قبول الهبات والمنح والهدايا والمصادقة على العطاءات المركزية ضمن صالحيات
المجالس .
متابعة القرارات الصادرة من مجلس إلى مجلس أعلى ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة
من المجلس األعلى.
أية أعمال أخرى تدخل ضمن صالحيات المجالس واللجان أعاله.

الرؤية
نسعى دائما ً إلى تقديم أفضل الخدمات للعاملين في الجامعة بشكل عادل دون محاباة للمساهمة في
بناء جامعة رائدة في جودة الخدمات ونشر ثقافة األداء المؤسسي والحاكمية الرشيدة.

الرسالة
أسست الدائرة لتكون حلقة وصل فاعلة ذات مصداقية ونزاهة وعدالة ما بين مجالس الجامعة
المختلفة والعاملين في الجامعة من خالل وضع كافة األنظمة والتشريعات العادلة والناظمة
للحقوق بعدالة ،باإلضافة إلى المساهمة في توفير كوادر بشرية ذات مهنية عالية قادرة على
االلتزام والتفوق وتطبيق أفضل األساليب في العمل وتطوير القدرات.

القيم
 ضمان الحاكمية الرشيدة واالستقاللية تحقيق قيم الجودة واألداء المؤسسي توفير بيئة جامعية مالئمة وفقا للقوانين واألنظمة تحقيق العدالة في التعامل مع شؤون الهيئة التدريسية والهيئة اإلدارية والطلبة الشفافية واالنفتاح والوضوح والموضوعية في نواحي العمل كافة. المسؤولية االجتماعية من التفاعل مع المجتمع بتقديم خدمات متميزة التفاني وااللتزام الوظيفي -المسائلة والشفافية
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الهيكل التنظيمي لدائرة أمانة سر المجالس
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تحليل نقاط القوة /الضعف والفرص/التحديات SOWT

نقاط القوة Strength
-

الدعم المباشر من رئاسة الجامعة
شمولية االنظمة والتعليمات والتشريعات
ثبات األنظمة والتعليمات الصادرة بموجب
قانون الجامعات األردنية
نظام أرشفة حاسوبي للوثائق والملفات
الوعي وااللتزام الوظيفي بالمهام والواجبات
مزودة
بنية تحتية حديثة ،وقاعات اجتماعات ّ
بأحدث التقنيات التي تم ّكن من عقد االجتماعات
وفي أصعب الظروف.
إصدار نظام خاص لحوسبة كافة القرارات
والمحاضر المتعلقة بمجالس الجامعة المختلفة

الفرص Opportunities

نقاط الضعف Weaknesses
-

قلة الكادر االداري
عدم المام كافة العاملين باالنظمة والتعليمات
عدم شمولية الموقع االلكتروني لكافة
االنظمة والتعليمات
تعديل بعض التعليمات واألسس المنبثقه عن
االنظمة.

التحديات Threats

 التعاون المستمر مع كافة جهات الجامعة للتعديل  -عدم اعتماد الدائرة كحلقة الوصل الرئيسيةمع مجالس الجامعه المختلفة
على التعليمات لتحقيق اقصى درجات العداله
 التداخل في الصالحيات الوظيفية مع عدد من استمرارية مراجعة االنظمة واألسس بما الوحدات الجامعة
يتعارض مع مصالح الجامعة االدارية والمالية
 اعتماد ما يصدر عن االمانة من قرارات عقد ورشات دائمة للعاملين للتعريف بالحقوقتنفيذيه ملزمة لكافة جهات الجامعة
والواجبات
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التطوير البشري( الكادر االداري) والمادي

الغاية
االستراتيجية

تعزيز وتطوير الكادر البشري

الهدف
االسترتيجي
الخطة التنفيذية

الجهة المنفذه الفترة القيم
الزمنية المالية

تفعيل الهيكل
التنظيمي الوظيفي
للدائرة

 رئاسةالجامعة
 المواردالبشرية
 -امانة السر

قبل
نهاية
2021

تنمية مهارات
وقدرات الكادر
اإلداري

 رئاسةالجامعة
 مركزالدراسات
 -امانة السر

-2021
2023

 وحداتالجامعة
 امانةالسر

مستمر

فتح قنوات اتصال
فاعلة مع الكادر
البشري في
الجامعة
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مؤشرات
االداء
 تعيينمساعد
مدير عدد
()1
 تعيينرؤساء
الشعب
عدد ()3
 إشراكالكادر
االداري
في
الدورات
المناسبة
لتأهيل
قدراتهم
الوظيفية
 حلقةوصل
فاعلة ما
بين رئاسة
الجامعة
والعاملين

رقابة
االنجاز
السنوي االنجاز اسباب
عدم
كنسبة
االنجاز

الحاكمية واالدارة الجامعية

الغاية
االستراتيجية
الهدف

تعزيز الحاكمية والشفافية

االسترتيجي
الخطة التنفيذية

الجهة المنفذه الفترة القيم
الزمنية المالية

تعديل ومراجعة ما  -رئاسة
الجامعة
يلزم من تعليمات
 المواردوالتنسيب بتعديل
البشرية
االنظمة المتعلقة
 امانة السربهذا الشأن
مكتب
أرشفة وثائق
الرئاسة
الجامعة لجميع
السنوات الماضية امانة السر
مركز
الحاسوب
حوسبة كافة
القرارات
والمحاضر المتعلقة
بمجالس الجامعة
المختلفة
اقرار الخطط
والمشاريع
االنمائية والموازنة
والحسابات
الختامية والتقارير
المالية
إنشاء الكليات
واألقسام والبرامج
والتخصصات
ودمجها وإلغائها
وإنشاء كراسي
األستاذية
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مستمر

رضا الكادر
االكاديمي
واالداري

مستمر

نظام
حاسوبي
متكامل
للوثائق
والمعامالت
الرسمية
نظام
حاسوبي
متكامل
للقرارات
والمحاضر

مستمر

 مكتبالرئاسة
 امانة السر مركزالحاسوب
مستمر
 رئاسةالجامعة
 -امانة السر

 رئاسةالجامعة
 كلياتالجامعة
 -امانة السر

مؤشرات
االداء

مستمر

رقابة
االنجاز
السنوي االنجاز اسباب
عند
كنسبة
االنجاز

دراسة
مشــــروعات
الخطط
الدراســـــية
لمختلف
التخصصات
والبرامج
األكاديمية
والتنسيب باقرارها
اقرار تعيينات
أعضاء الهيئة
التدريســية ،ونقلهم
وترقيتهم وندبهم
وإعارتهـــم
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 رئاسةالجامعة
 -امانة السر

مستمر

 رئاسةالجامعة
 -امانة السر

مستمر

االنظمة
والتشريعات
العادلة

دائرة التأمين الصحي

الخطة اإلستراتيجية
لألعوام 2024-2021
1
Page

تقدمه المدير

ضمن السعي لتحفيز العاملين في الجامعة من الفئتين التدريسية واإلدارية ،ورفع مستوى انتمائهم وتنميته ،فإن إيالء اإلهتمام بالخدمات المقدمة
لهم يشكل ركيزة هامة ودعامة أساسية من أساسات هذا التحفيز لرفع مستوى أداء العاملين ،وتطوير إنجازاتهم ،مما ينعكس إيجابا ً على سمعة ومكانة
الجامعة محليا ً وعالمياً.
وإن التأمين الصحي من أهم وأبرز الحوافز التي يمكن للمؤسسة تقديمها للعاملين لدعم هذا التحفيز بالشكل المطلوب ،والتأمين الصحي بأبسط
المفاهيم :هو أن يقوم طرف ما بالتعاقد مع جهة معينة حتى تقوم بتعويضه عن خسارة معينة أو مبلغ معين ،وتعتمد فكرة التأمين لدى الجامعة الهاشمية
على نفس المبدأ المذكور ،إذ يتم تقاضى اشتراك رمزي من كل من يرغب بالحصول على خدمات التأمين الصحي له أو له ولذويه ،مقابل الخدمات
الصحية التي تسمح بها أنظمة وتعليمات التأمين الصحي في الجامعة الهاشمية.
وإن إدارة التأمين الصحي تسعد بإناطة تلك المهام بها لتقديم الخدمات المعززة للتحفيز المذكور لكافة األطراف ،من موظفين مشتركين أو طلبة
داخل الجامعة ،بطرق مختلفه تديرها الدائرة عن طريق التواصل مع جهات متعاقد معها خارج الجامعة لهذه الغاية ،وقد تم إنشاء البوابات اإللكترونية
والصفحات التفاعلية عبر شتى طرق التواصل اإلجتماعي باإلضافة إلى موقع الجامعة االلكتروني التي تتابع الدائرة المالحظات والطلبات عبرها
لترجمتها وتحليلها إلى واقع أفضل يمثل رؤى وتطلعات إدارة الجامعة المستقاة من رؤى جاللة الملك عبدهللا الثاني حفظه هللا ورعاه.
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نبذة عن الدائرة ومهامها
أنشئت دائرة التأمين الصحي عام  2016لتضم في هيكلها التنظيمي شعباً تم سحب مهامها من كل من وحدة الشؤون المالية ودائرة الموارد البشرية ،
اللتان كانتا تقومان بشكل متفرق بأعمال التأمين الصحي المنوطه حالياً بالدائرة ،وقد شملت الدائرة في هيكلها التنظيمي شعبة اإلشتراكات والمساهمات

وشعبة المحاسبة ،فيما تم إضافة شعبة التدقيق الحقاً للهيكل التنظيمي للدائرة ،وتم أيضاً عام  ،2021إضافة شعبتين هامتين لطالما سعت إدارة الدائرة
إلضافتهما ،وهما شعبة متابعة اإلجراءات الطبية ،وشعبة المستشفيات.

كل ذلك وفق أنظمة وتعليمات مدروسة يجري تنقيحها والنظر في متطلبات مواكبتها الحتياجات وتطلعات الخدمات الفضلى للعاملين وذويهم
المشتركين والمنتفعين بالتأمين الصحي.

ومن مهام العمل في الدائرة نبين تالياً مهام الدائرة الرئيسية إضافة إلى مهام كل شعبة إدارية ووظائفها:
أوالً :مهام إدارة الدائرة:
 إدارة أموال التأمين الصحي. رفع التقارير المالية لإلدارة العليا. القيام بمهام أمانة سر لجنة التأمين الصحي المعنية بالتنسيبات المالئمة لإلدارة حول مستجدات ومتطلبات التأمين الصحي.-

متابعة عقد اإلتفاقيات مع الجهات الخارجية ،ومتابعة تنفيذها ورفع المالحظات المالية والتوصيات المناسبة بشأنها.
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ثانياً :مهام شعب الدائرة:
-

القيام بكافة متطلبات التأمين الصحي اإلداري للموظفين من حيث صرف البطاقات للمشتركين والمنتفعين ،والمعالين ،كما تشرف شعبة
االشتراكات والمساهمات أيضاً على أعمال مراقبة الوثائق التي يتوجب تقديمها للحصول على التأمين الصحي للمذكورين أعاله أو ديمومته
سنوياً.

-

إدامة عمل الدائرة من النواحي المالية ،والتي يتمثل عملها بصرف كافة المتعلقات المالية الخاصة بالتأمين الصحي بما في ذلك المستحقات
المالية للمستشفيات المتعاقد معها ،إضافة إلى مستحقات المشتركين الذين ينتفعون من خدمات عالجية خارج الشبكة الطبية المتعاقد معها،
كما يشمل العمل ترصيد مبالغ معالجات الطلبة المستحقة على أرصدتهم المالية لدى وحدة الشؤون المالية ،يتم كل ذلك بعد ورود المطالبات
والفواتير المشار إليها مدقق ًة طبياً من قبل لجنة التأمين الصحي أو من تفوضه بذلك التزاماً باألنظمة والتعليمات المعمول بها ،ووفق ما
حددته وقيدته تلك األنظمة والتعليمات.

-

من مهام الشعب التي استحدثت عام  ،2021ولم يتم رفدها بالكادر الطبي أو تفعيل قيامها باألعمال ،إنما الرؤية لها أن تقوم بالتواصل مع
كافة مقدمي الخدمة (الجهات المتعاقد معها) ،لتشكل جهة للتواصل معهم من حيث تزويدهم بالموافقات الطبية الروتينية  ،واجابة االستفسارات
من قبلهم بخصوص اإلشتراكات أو البطاقات المنتهيه...

 أيضاً من مهام الشعب التي استحدثت عام  ،2021ولم ترفد بعد بكادر يقوم بمهامها ،وهذه الشعبة من شأنها متابعة كافة متعلقات المستشفيات،مثل الفواتير الطبية العالقة التي تحتاج مناقشتها ،كما تعنى بمتابعة اتفاقيات المستشفيات ،وتعديل بنودها في حال الحاجة ،وضبط تواريخها..
-

بعد كل ذلك العمل يتم تدقيق كل ما ذكر(مالياً وادارياً) في شعبة التدقيق التي تضم كاد اًر متمرساً ذو خبرة في أعمال التدقيق والرقابة المالية
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واإلدارية.
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إن هذه األعمال السالفة الذكر ،ترتبط معاً بانسجام لتشكل بنية أساسية وهيكلية إلدارة التأمين الصحي للجامعة الهاشمية ،الذي تسعى إدارة
الجامعة الموقرة ليكون مثاالً يحتذى في تقديم الخدمات العالجية والتأمينية وتحسينها للموظفين وذويهم المنتفعين والمشتركين من التأمين الصحي.
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الرؤيا

التميز والرقي في نوعية الخدمات الطبية التي
تقدمها وتشرف على تقديمها الجامعة للعاملين فيها.
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القيم الجوهرية
اإلبداع واإلبتكار
بالتزام ومسائلة:
اإلنتماء  :اإلحساس
في
والسرعة
الدقة
النزاهة :األمانة
التميز والتحسين
بالمسؤولية،
اإلنجاز :لتقديم
والحيادية والعدالة
بالخدمات ،لرفع
واإلخالص في
للسمو بأهداف
العمل تحقيقا ً لرفعة الخدمات األمثل ،سويتها  ،والتخفيف
الدائرة نحو
الدائرة وبالتالي وتحقيق رضا متلقي من البيروقراطية
الخدمة.
الواقعية.
والسعي نحو
الجامعة..
األتمتة.
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التحليل الرباعي لنقاط القوة والضعف والفرص والتحديات (: )SOWT
نقاط القوة ( )Strength
 -1اإلدارة الداعمة.
 -2سمعة الجامعة المرموقة مع المقدرة المالية المتميزة.

نقاط الضعف ( )Weaknesses
 -1عدم توفر العدد الكافي من القوى البشرية منذ إنشاء الدائرة.

 -2ضغوطات العمل المستمرة مقارنة بالوحدات اإلدارية األُخرى في الجامعة.

 -3تعدد الجهات الرقابية التي تحكم العمليات وتراقب تنفيذها

 -3عدم وجود صندوق تأمين صحي مستقل يعمل باستقاللية مالية.

 -4روح الوالء وااللتزام من قبل العاملين في الدائرة.

 -5كثرة التدخالت الخارجية بأعمال الدائرة ،وانسيابية هذه األعمال.

(تدقيق داخلي ،وحدة رقابة داخلية ،ديوان المحاسبة).

 -5التطوير المستمر الكترونياً بدعم ممنهج من مركز الحاسوب

 -4محدودية الحيز المكاني المناسب والمالئم ألعمال الدائرة.

في الجامعة.

الفرص ( )Opportunities

التحديات ( )Threats

 -1السعي نحو نقل بعض موظفي الجامعة إلى الدائرة للمساعدة

 -1ضغط العمل وازدياده بسبب نقص الكادر اإلداري والمالي للقيام بإنجاز

 -2حرص إدارة الجامعة على تحسين خدمات التأمين الصحي

أعداد المستشفيات التي تمت بالفعل جزئياً دون رفد الدائرة بالكادر
الضروري.

في العمل الالمهني (مثل إدخال البيانات).
للجامعة وتطويرها.

 -3تجاوب بعض المستشفيات المتعاقد معها للقيام بأعمال إدخال
المطالبات الطبية على نظام التأمين الصحي االلكتروني.

األعمال بالدقة والسرعة المطلوبين ،خصوصاً في ظل الطموح نحو زيادة

 -2خسارة الكوادر البشرية والكفاءات دون التعزيز واإلحالل ،مع كون هذه
البدالء.
الخسارة في الكادر قبل تدريب ُ
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 -3فقدان الشبكة الطبية للجامعة لعدد من المستشفيات المعتمدة والالزمة
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لتكامل تقديم الخدمات العالجية والمتميزة.

 -4تطبيق نظام أرشفة مثالي الحتياجات دائرة التأمين الصحي
على بعض الدوائر في الجامعة من قبل مركز الحاسوب

والسعي للعمل به ضمن بوتقة الدائرة.

 -5إنشاء صفحة خاصة بالدائرة على موقع الجامعة األلكتروني
الجديد ،األمر الذي يجعل التواصل والتفاعل مع متلقي الخدمة

أم اًر أكثر سالسة وافادة ،ويسهل إيصال المعلومات لمتلقي
الخدمة والمتعاملين ضمن الشبكة الطبية.

 -4عزوف بعض األطباء ضمن أُطر المستشفيات المتعاقد معها عن تقديم
الخدمات الطبية ضمن التأمين الصحي للجامعة الهاشمية.
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الغايات االستراتيجية (المحاور)
الحاكمية
واإلدارة
الجامعية

التطوير
البشري
(الكادر
اإلداري)

المحاور

التطوير
المادي

الدعم
اللوجستي
والفني
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الغاية

االستراتيجية الحاكمية واالدارة الجامعية

(المحور) 1
الهدف االستراتيجي

الخطة التنفيذية

تعزيز الحاكمية والعالقة مع االدارة الجامعية

الجهة المنفذة

الفترة

الزمنية

القيم المالية

مؤشرات االداء

لجنة التأمين

 -1مراجعة واجراء

التعديالت الالزمة
على أنظمة

وتعليمات التأمين

الصحي

الصحي

رئاسة الجامعة
دائرة التأمين

الصحي

مكتب الشؤون

حسب التعديالت
2021

-2023

والرقابة على أعمال

الدائرة.

الصحي (رفد
الدائرة بمدققين).
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رئاسة الجامعة

الشبكة الطبية ،والردود

اإليجابية من قبل مقدمي

الخدمات الطبية.

استقرار األنظمة االلكترونية

والتدقيق

دائرة التأمين

 .2اإلنعكاس اإليجابي على

الجودة والسرعة في األداء.

وحدة الرقابة
 -2رفع درجة التدقيق

تقييمها في

حينها)

القانونية

الداخلي،

المقترحه (يتم

 .1الرضا من متلقي الخدمة.

والتعديالت عليها.

2021-

حصر وايقاف األخطاء في التدقيق

2022

الطبي داخل الجامعة إن وجدت من
خالل تفعيل رقابة فنية على

المطالبات الطبية بالتعاون مع وحدة
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الرقابة في الجامعة.

االنجاز
السنوي

رقابة
االنجاز
كنسبة

اسباب عدم
االنجاز

الغاية االستراتيجية (المحور )2

التطوير البشري (الكادر االداري)

الهدف االستراتيجي

تعزيز وتطوير الكادر االداري
رقابة

الخطة التنفيذية

-1تعيين موظفين في الدائرة
-2نقل كوادر بشرية من مختلف دوائر

الجهة المنفذة

رئاسة الجامعة

الموارد البشرية

وكليات الجامعة إلى الدائرة للقيام بمهام

سجالت وملفات).

الموظفين

في ضوء قدراتهم (مدخلين بيانات ،حفظة لجنة شؤون

الهيكل التنظيمي في ضوء رفد الدائرة

بالموظفين المطلوبين لتسيير األعمال

بالشكل الصحيح

الزمنية

2021

رئاسة الجامعة

الموارد البشرية
لجنة شؤون
الموظفين

 32000دينار سنوياً

تقريباً

( )4موظفين

متطلبات صرف عالوة

رئاسة الجامعة

الموارد البشرية

-3تعبئة شواغر جدول التشكيالت ،وتفعيل

الفترة

القيم المالية

مؤشرات االداء

المسؤولية المالية،
2021

وحوافز حسب طبيعة

المسمى الوظيفي لكل

نقل ()4

مدخلي بيانات.

منهم.
مساعد مدير
20212022

عالوة اإلدارة لكل موظف ()1
ومسؤول إداري ()720
دينار سنوياً..

رئيس شعبة

()3

االنجاز
السنوي

االنجاز
كنسبة

اسباب
عدم

االنجاز
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الموارد البشرية
-4دورات تدريبية لتطوير كفاءة الموظفين
 -5تحفيز الموظف المبدع والمتميز في
اإلنجاز من خالل:

 صرف حوافز تشجيعية مادية. -تكريم واظهار أسماء المتميزين.

مركز الدراسات
واالستشارات

رئاسة الجامعة

الموارد البشرية

الدورات الالزمة

2021-

والمفيدة في

2023

20222024

مجال العمل..
رفع درجة
مكافآت رمزية

التحفيز

والمنافسة في

اإلنجاز

13
Page

الغاية االستراتيجية (المحور )3

التطوير المادي

الهدف االستراتيجي

التطوير المادي
رقابة

الخطة التنفيذية

الجهة المنفذة

الفترة

القيم

الزمنية

المالية

مؤشرات االداء

تفعيل عمل الشعب المستحدثة حديثاً في

الهيكل التنظيمي من خالل رفد الدائرة
 -1إدارة التأمين الصحي بصورة

رئاسة

ممتازة وبشكل متكامل مرضي الجامعة

لكل من إدارة التأمين

الصحي ومتلقي الخدمة.

بالموظفين.

دائرة التأمين

الصحي

20212022

المزيد من مد جسور التعاون والثقة مع

المستشفيات والجهات المتعاقد معها من
خالل قيامها بإدخال مطالباتها المالية

على نظام الجامعة االلكتروني ،وبالمقابل

تسريع وانجاز الدفعات المالية بشكل
انسيابي وسريع.

االنجاز
السنوي

االنجاز
كنسبة

اسباب
عدم

االنجاز
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 -2االرشفة االلكترونية لكافة
مستندات الدائرة (المالية

مركز
تكنولوجيا

واإلدارية) ،وأرشفة المطالبات

المعلومات

أصحاب العالقة عليها.

الصحي

الطبية إلطالع المشتركين

 -3حوسبة باقي األعمال وانشاء

دائرة التأمين

البوابات االلكترونية التي تم طلبها
بوابة المتقاعدين للتأمين الصحي،

دائرة التأمين

من السادة مركز الحاسوب مثل
وبوابة الطلبة للتأمين الصحي.

-2021

من خالل إطالع أصحابها المشتركين

2022

بالتأمين الصحي عليها.

مركز
تكنولوجيا

المعلومات.
الصحي.

تعزيز الرقابة على المطالبات والمستندات

جهاز ماسح ضوئي عدد ()1

تخفيف الضغط السنوي واالكتظاظ لدى

-2021

مراجعة المتقاعدين لتجديد اشتراكاتهم.

2024

إفادة الطلبة ،وتوجيههم فيما يتعلق
بتأمينهم الصحي.
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الغاية االستراتيجية (المحور  )4الدعم اللوجستي والفني
الهدف االستراتيجي

الخطة التنفيذية

 -1توفير الحيز المكاني
المناسب والمالئم للعاملين

في الدائرة.

تحسين بيئة العمل للموظفين والمتعاملين

الجهة المنفذة

الفترة

الزمنية

 .1إنشاء طابق يخدم أعمال

دائرة الهندسة

والصيانة.

دائرة التأمين

الصحي

القيم المالية

مؤشرات االداء

حسب اإلتجاه

2023-

الذي يتم إق ارره:

2024

(بناء ،توفير

حيز بديل)...

الدائرة فوق مبنى بنك القاهرة
عمان.

 .2إنفراد الدائرة بالطابق الحالي
بعد انتقال دائرة الشراء إلى

موقع مناسب.

 توفير الخدمة السريعة لحفظ -2توفير حيز مناسب لألرشفة
الورقية الهائلة وبمساحة ال

واستخراج المطالبات فور

دائرة الهندسة

تقل عن (1000م) ألف

والصيانة.

أرشفة المطالبات

الصحي

متر مربع ،لتغطية متطلبات دائرة التأمين
للمستشفيات.

طلبها ،وضمان عدم فقدانها.

20232024

حسب اإلتجاه

الذي يتم إق ارره.

 -التبويب والتصنيف السلس

والعلمي والعملي لألرشفة التي
تعتبر وثائق مالية في غاية

األهمية.

االنجاز
السنوي

رقابة
االنجاز

اسباب عدم

كنسبة

االنجاز
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-3توفير البيئة المناسبة للعمل
المكتبي المتواصل للموظفين

من حيث توفير التكييف صيفاً

بسبب بيئة الجامعة الصحراوية

شديدة الح اررة.

رئاسة الجامعة.

2022-

يقدر من قبل

تركيب تكييف مناسب في

دائرة الشراء.

2023

المختصين

ممرات ومكاتب الدائرة.
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دائرة المرافق الجامعية
الخطة االسترتيجية 2024-2021

مقدمــــــــــــــــــة :
هي من اهم الدوائر الخدماتية في الجامعة الهاشمية انشت سنة  2008حيث تضم ثالث شعب وهي شعبـــة
القاعات الصفية وشعبة المباني وشعبة السالمة العامة تقوم بتزويد مباني ومرافق الجامعة والقاعات الصفية
بكافة المتطلبات الضرورية الستدامة العملية التدريسية والتي تخدم اعضاء الهيئة التدريسية والطلبة بشكـــل
متكامل ومتناسق بحيث ال تنقطع هذه الخدمات من خالل كافة العاملين في الدائرة بالطريقة المثلى.
الرؤيــــــــــــــــــــــا:
االبداع والتميز في توفير بيئة جامعية امنة جاذبة للطلبة والعاملين والزوار

الرســـــــــــــــالة :
تحقيق درجة عالية من الكفاءة والفاعلية في جودة الخدمات التي تقدمها العضاء الهيئة التدريسية والطلبة
والعاملين في الجامعة لتدعيم دور الجامعة في تادية رسالتها

االهــــــــــــــداف :
-1
-2
-3
-4

الوصول الى حرم جامعي حديث يحقق هدف الجامعة الى مصاف الجامعات المصنفة عالميا
ادخال التجهيزات والتكنولوجيا الحديثة في اعمال الدائرة وخاصة القاعات الصفية والمدرجات
تطوير وتحديث التجهيزات المستخدمة في السالمة العامة
اعادة تاهيل واستثمار مباني الجامعة الستغالل مرافقها بالشكل االمثل
تحليل بيئة العمل الداخلية والخارجية في دائرة المرافق الجامعية Swot Analysis
العوامل الداخلية
-

نقاط القوة
مباني الجامعة تم تاسسيها على نظام حديث
حضاري
وجود العديد من الموظفين ذوي الخبرة
والمهارات الفنية بالعمل
وجود عدد كافي من المرافق والقاعات
الصفية التي تتناسب مع ازدياد اعداد الطلبة
توافر التجهيزات التقنية الحديثة في المباني
الجديدة

-

نقاط الضعف
عدم وجود فنيين مختصين بالسالمة العامة
نقص الكادر الوظيفي في الشعب
عدم وجود نظام مراقبة كاميرات داخل مباني
الجامعة
غياب دورات متخصصة في مجال العمل
للكادر الوظيفي في الدائرة

دائرة المرافق الجامعية
الخطة االسترتيجية 2024-2021

العوامل الخارجية
الفرص
 سمعة الجامعة المرموقة داخل البلدوخارجها
 القدرة على التوسع العمراني للحرم الجامعيبدون اي عوائق
 الكم الهائل من االتفاقيات التي وقعتها الجامعةمع المؤسسات الحكومية والخاصة الخارجية
 -موقع الجامعة المتوسط بين المحافظات

-

التحديات
موقع الجامعة بعيد عن الجسم العمارني
للمدينة
عدم استثمار المنطقة المحيطة بالجامعة مما
يعزل الجامعة جغرافيا عن الوسط المجتمعي
عدم وجود جهة مختصة لتسويق مرافق
الجامعة واستغاللها بصفة التاجير للمؤسسات
المجتمع المحلي

دائرة المرافق الجامعية
الخطة االسترتيجية 2024-2021

الغاية االستراتيجية(امحور)

الهدف االسترتيجي 1
)(Action Planالخطة التنفيذية

التنسيق مع ادارة الجامعة في العمل
على مواكبة التوسع في مساحات
المباني ومرافقها واعداد الطلبة
وذلك بدراسة المعوقات الفنية
وتحليلها مع الجهات المعنية ليسهل
معالجة اي خلل
تحديد وحصر احتياجات المباني
ومرافقها

التطوير البشري (االداري والمالي)

الجهة المنفذة

المحافظة على المظهر العام للجامعة بشكل حضاري حديث
مؤشرات االداء (قابلة للقياس) االنجاز
القيم
الفترة
الشنوي
الزمنية المالية

دائرة المرافق
الجامعية
دائرة
المشاريع
الهندسية

-2021
2024

دائرة المرافق
الجامعية
مركز
تكتولوجيا
المعلومات
وحدة المدينة
الجامعية
دائرة الشراء
دائرة اللوازم

 12000 -2021عمل كشف شامل متكامل لمباني
الجامعة وتحديد االحتياجات
2024
الالزمة من آرمات خارجية
لتسمية مباني باللغتين العربية
واالنجليزية وتحديد لوحات
ارشادية تحدد مواقع المباني مما
يسهل على المراجعين التعامل
مع مباني الجامعة ومرافقها
وتحديد احتياجات المباني من
اللوحات االعالنية االلكترونية
خالل الشهور االولى 2022
 15000 -2021عمل منظومة عمل تشاركي مع
السادة عمادة شؤون الطلبة
2024
الهدف منها زيادة توعية الطلبة
باهمية مقدرات الجامعة وتفعيل
العقوبات على الطلبة المخالفين
من خالل تفعيل نظام مراقبة
كاميرات في ممرات الجامعة
ومرافقها كافة من خالل مركز
تكنولوجيا المعوماتعلى تكون
جاهزة بداية 2023
عمل نظام خاص محوسب يبين
-2021
فيه كافة االجراءات المتبعة
2024
وعملية اغالق ملف التسليم
خالل شهر 2021/10

العمل بعد التنسيق مع ادارة الجامعة
على تفعيل الوقاية االحترازية على
ممتلكات الجامعة ومقدراتها في
المرافق الجامعية

عمادة شؤون
الطلبة
مركز
تكنولوجيا
المعلومات

تنظيم آلية تسليم المفاتيح االحتياطية
البواب المرافق والمكاتب الخاصة
بالعاملين

دائرة المرافق
الجامعية
مركز
تكنولوجيا
المعلومات

100
دينار

اعداد
ثالث مخططات هندسية مدني
ومعماري وميكانيك ليتم دراستها
وتحليلها حسب معطيات العمل
بداية شهر 2021/10

 Controlرقابة /
االنجاز
كنسبة

اسباب عدم
االنجاز

دائرة المرافق الجامعية
الخطة االسترتيجية 2024-2021

عمل دراسة شاملة للطرق المعبدة
الداخلية وتحديد احتياجاتها من
اللوحات االرشادية

دائرة المرافق
الجامعية
وزارة
االشغال
العامة

-2021
2024

اخذ موافقة ادارة الجامعة العادة
المظهر العام لمباني الجامعة القديمة
لتكون متناسقة مع المباني الحديثة
وتواكبها

دائرة المرافق
الجامعية
وحدة المدينة
الجامعية
دائرة الشراء

-2021
2024

الهدف االستراتيجي 2
العمل بعد التنسيق مع ادارة الجامعة
بمواكبة التطور والتحديث في
المجاالت التقنية الحديثة للقاعات
الصفية والمدرجات ومتابعها بالشكل
االمثل

مواكبة التوسع في القاعات الصفية
في مباني الجامعة وتسهيل وتبسيط
تلقي الخدمة من قبل اعضاء الهيئة
التدريسية والطلبة

استدامة جاهزية القاعات الصفية
والمدرجات للعملية التدريسية
وصيانتها بالسرعة القصوى

دائرة المرافق
الجامعية
مركز
تكنولوجيا
المعلومات

-2021
2024

دائرة المرافق
الجامعية
دائرة الموارد
البشرية
مركز
تكنولوجيا
المعلومات
دائرة المرافق
الجامعية
مركز
تكنولوجيا
المعلومات
وحدة المدينة
الجامعية

-2021
2024

-2021
2024

تشكيل لجنة من دائرة المرافق
الجامعية ووحدة المدينة الجامعية
وكلية الهندسة لتحديد
االحتياجات الفعلية من اللوحات
االرشادية للطرق ورفع التقرير
لرئاسة الجامعة للموافقة على
مخاطبة وزارة االشغال بعد
التنسيق المسبق من قبل دائرة
المرافق الجامعية 2022/6
حصر المباني القديمة والتي
35000
بحاجة فعلية العادة تكحيل
الحجر واعادة بريقها ليكون
مظهر الجامعة الشامل محدث
بشكل متكامل بداية من 2022
الى  2024بواقع  7مباني
سنويا
تطوير وتحديث القاعات الصفية والمدرجات
العمل جاري على تنفيذ نظام
30000
حرم ذكي في بعض المباني ما
نسبته  %40من القاعات ،العمل
على ان يكون شامل جميع
القاعات في الحرم الجامعي
بنسبة  %100خالل  2022و
على مرحلتين 2023
 24000طلب مشرفي من ذوي الخبرة
بواقع  3مشرفين بداية كل سنة
ابتداء من  2022في التعامل مع
المعدات االلكترونية وتزويد
المشرفين الحاليين بدورات تقنية
بالتعامل مع المعدات االلكترونية
من خالل مركز الحاسوب
التنسيق مع السادة مركز
تكنولوجيا المعلومات ووحدة
المدينة الجامعية بعد اخذ الموافقة
من رئاسة الجامعة لتحديد رقم
طوارى لكل جهة لمعالجة اي
مشكلة بالصيانة او االجهزة
داخل القاعات الصفية
والمدرجات ليتم معالجتها باقرب
وقت وذلك بداية 2022

دائرة المرافق الجامعية
الخطة االسترتيجية 2024-2021

اخذ الموافقة المسبقة من ادارة
الجامعة على اعادة تحديث مدرجات
ابن رشد وابن خلدون

الهدف االستراتيجي 3
التنسيق مع ادارة الجامعة الخذ
الموافقة على كشف دوري من قبل
مديرية الدفاع المدني للتاكد من
جاهزية انظمة السالمة العامة
ومعداتها داخل الحرم الجامعي

دائرة المرافق
الجامعية
مركز
تكنولوجيا
المعلومات
وحدة المدينة
الجامعية
دائرة الشراء
دائرة المرافق
الجامعية
مديرية الدفاع
المدني
وحدة المدينة
الجامعية

التنسيق مع ادارة الجامعة على تفيذ
دورات في السالمة العامة داخل
الحرم الجامعي من قبل مديرية
الدفاع

دائرة المرافق
الجامعية
عمادة شؤون
الطلبة
دائرة االمن
الجامعي

العمل على وضع دارسة تقنية
لتحديد اماكن شواخص السالمة
العامة في الحرم الجامعي

دائرة المرافق
الجامعية
وحدة المدينة
الجامعية

30000 -2021
2024

اعادة تحديث المعدات التقنية
واالثاث في المدرجات والمقاعد
الطلبية كونها قديمة جدا من
خالل الجهات المختصة على
مرحلتين بداية  2022والمرحلة
الثانية بداية 2023

التوعية بامور السالمة العامة والتاكد من جاهزية معداتها بشكل مستمر
 15000 -2021استثمار توفر الخدمات المقدمة
من مديرية الدفاع المدني للوقاية
2024
لتوظيفها للتاكد على مطابقة نظام
السالمة العامة في الجامعة
باللشكل االمثل والمتابعة
والتنسيق مع السادة وحدة المدينة
الجامعية للتفقد المستمر النظمة
السالمة العامة وطلب الموافقة
من رئاسة الجامعة لتوقيع اتفاقية
تعاون مع مديرية الدفاع المدني
بداية في امور السالمة العامة
2022
 100 -2021التنسيق مع مديرية الدفاع المدني
من خالل رئاسة الجامعة لتزويد
2024
العاملين في دائرة المرافق
الجامعية ودائرة االمن الجامعي
ومجموعة من الطلبة بدورات
التعامل مع معدات السالمة
العامة وانظمتها خالل بداية كل
سنة ابتداء من 2022
تشكيل لجنة لتحديد مواقع
1000 -2021
شواخص السالمة العامة
2024
واحجامها بداية 2023

مكتب رئاسة الجامعة
الخطة االستراتيجية لالعوام 2024-2021

لجنة اعداد الخطة االستراتيجية لمكتب رئاسة الجامعة
مرام الهديبـــــــات  .................مقررا
حسام الشيشانـــي  .................عضوا
ارجوان ابو شهاب ..................عضوا
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تقديم السيد مدير مكتب الرئاسة

1

انطالقا من تحقيق األهداف في الوصول الى مستوى متميز من التعليم  ،سعت
الجامعة الى اعداد خطة استراتيجية شاملة ومتكاملة تتناسب مع ما يشهده العالم من
تطور علمي وتكنولوجي على مختلف المستويات ،وقد سعى فريق من مكتب رئاسة
الجامعة الى اعداد خطة استراتيجية متفقة مع الخطة االستراتيجية للجامعة وضعت
من خاللها رؤية واضحة قابلة للتنفيذ اخذ عند وضعها نقاط القوةوالفرص المتاحة
وكذلك نقاط الضعف والتهديدات التي قد تحد من القدرة على التميز ،ورسالة تبين ما
يهدف المكتب لتحقيقه ،ونرجو من خالل هذه الخطة أن يعود بالنفع والفائدة
المرجوتين على مسار التعليم في الجامعة.
هاني الدراوشة
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نبذة عن مكتب رئاسة الجامعة
يعتبر مكتب رئاسة الجامعة من الجهاات الرئيساية ااسساساية ال الجامعاةو هاا يمقا لوصاة الارا ةاين رئاساة الجامعاة اماتواع كوياتهاا امعاةاوةا اسكاويمياة االاواتها امراك ةاا
اواائرةا المتعووة من جهة اةين الجامعة االجهات الاارجية ملويا ً اعالميا ً من جهة أارى أكاويمية كانت أا غير اكاويمية.
ويقوم المكتب ةاعواو كا ة اسعما اسوارية من مراسالت راورة اااروة ( من االى ) اوارة الجامعة االتل تاك اليه ،امتاةعة انجا ةا من اال نظاا لاسااةل متراار يصاا عواى
متاةعة المراسالت الراورة االااروة من واا الجامعة ااارجها الكترانيا وان اللاجة لمراجعة الجامعة.

رؤيا ورسالة مكتب رئاسة الجامعة وقيمه الجوهرية
الرؤية :Vision
 تقديم الخدمة النوعية المتميزة في سير المعامالت المرتكزة على ( الجودة ،الدقة ،سرعة االنجاز ،المرونة ).
الرسالة :Mission
 االرتقاء بمستوى الخدمة بما يساهم في سالسة سير المعامالت التي تخدم البيئة الجامعية (طالب /هيئة تدريسية /هيئة ادارية) والمجتمع المحلي.
القيـم الجوهريـة Core Values
نؤمن ل مكتب رئاسة الجامعة ةالصي التالية:
 النزاهة واألمانة.
 الدقة وسرعة االنجاز.
 االلتزام والمسائلة.
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التحليل الرباعي (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats( SWOT
الفرص ()Opportunities
 .1تميز الخدمة المقدمة كتسهيل سير المعامالت وسرعة انجازها على اكمل وجه.

نقاط القوة ()Strengths
 .1وجود عدد من الكوادر االدارية المؤهلة الكفؤة. .

التهديدات ()Threats
 .1استتتقالة /انتهتتاخ ختتدمات /نقتتل المتتوظفين ،وعتتدم تتتوفر بتتديل لهتتم بستتبب وق ت
التعيينات االدارية في الجامعة.
 .2ضتتغط العمتتل وعتتدم وجتتود حتتوافز ماديتتة ومعنويتتة تحتتد متتن استتتقطاب الكتتوادر
المؤهلة للعمل في مكتب رئاسة الجامعة .
 .3تكلي بعتض المتوظفين بمهتام رداريتة تتناستب ومستمياتهم الوظفيتة رومتؤهالتهم
العلمية لقلة عدد األداريين المعينين في المكتب.

نقاط الضعف ()Weaknesses
 .1عدم تفعيل الهيكل التنظمي (الجديد) للمكتب.
 .2الحاجة الى تأهيل بعض الكوادر االدارية.
 .3عدم توفر دورات تدريبية وورش عمل تتعلق بتطوير العمل
 .4عدم توفر اجهزة حديثة كالحواسيب والسكنارات والطابعات تتناسب وحجم وضغط العمل.
 .5الحاجة الى اعادة تأهيل مبنى رئاسة الجامعة
.
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الغايات االستراتيجية(المحاور)

الغاية اإلستراتيجية:1
البحث العلمي واالبداع
الغاية االستراتيجية :2

الغاية االستراتيجية :7
الحاكمية واالدارة الجامعية

التطوير البشري (االكاديمي
واإلداري) والمادي

المحاور

الغاية االستراتيجية :3
برامج بكالوريس
ودراسات عليا متميزة
الغاية االستراتيجية
:4التعليم التقني و
التكنولوجي والمدمج

الغاية االستراتيجية :6
البيئة الطالبية والجامعية
والمجتمعية

الغاية االستراتيجية :5
العالمية واالعتماد الجودة
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الغاية االستراتيجية (المحور) التطوير البشري (اإلداري) والمادي
الهدف االستراتيجي 1
الخطة التنفيذية Action Plan

تطوير الكادر البشري
القيم المالية

الجهة المنفذة

الفترة الزمنية

 .1تفعيل الهيكل التنظيمي للمكتب

الموارد البشرية
رئاسة الجامعة

2021

ــــــــ

 .2تطوير كفاخة ومهارات الكادر
االداري للمكتب

الموارد البشرية

-2021
2024

ــــــــ

مركز الدراسات

 .3الوصول الى نسبة  %100في
اعمال الديوان االلكترونية
 .4تحفيز العاملين

رئاسة الجامعة
مركز الحاسوب
رئاسة الجامعة
الموارد البشرية

-2021
2024
- 2021
2024

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

اإلنجاز
كنسبة

رقابة Control /
أسباب عدم االنجاز

تعيين  4رؤساخ
شعب  +رئيس
ديوان  5 +اداريين
دورات في االدارة
(عليا/متوسطة/دنيا)
دورات في
العالقات العامة
وخدمة الجمهور/
اللغة االنجليزية
/اعداد وصياغة
الكتب واساسيات
اللغة العربية/
وسائل التوصل
االجتماعي وادارة
الحسابات /االيميل
 /طباعة/

ــــــــ
ــــــــ

صر مكافات
مالية ومعنوية
مقابل الجهد
المبذول.
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الجامع ـ ـ ـ ـ ـ ــة الهاشمي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

مركز اإلعداد لسوق العمل

الخطة االستراتيجية 2024-2021
مركز اإلعداد لسوق العمل
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رسالة مدير المركز
ائدا في المنطقة في مجال التعليم المهني الجامعي ،وعالقات صاحب العمل والتوظيف .تم تأسيسه
يعد مركز اإلعداد لسوق العمل في الجامعة الهاشمية ر ً
في عام  2019ليصبح أول مركز وظيفي جامعي يقدم خدمات مهنية شاملة في األردن.
يعمل المركز على تقديم العديد من الخدمات والبرامج التدريبية لتطوير مهارات ومسارات الطلبة وتهيئتهم لالنخراط في سوق العمل إضافة الى تسويق
مهاراتهم بطريقة مهنية تتناسب مع ميولهم وكفاءاتهم ،كما يعمل على إيجاد الفرص التدريبية لطلبة الجامعة من خالل التشبيك مع الشركات والهيئات والمؤسسات

في القطاعات المختلفة بما يزيد من فرصهم في العثور على الوظيفة التي تتناسب ومساراتهم الوظيفية ويعزز مساهمتهم في بناء االقتصاد الوطني وخدمة

المجتمع المحلي.

الدكتور ابراهيم منصور

مدير مركز اإلعداد لسوق العمل
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نبذة عـــــــــــــــن المركــــــــــز
تحرص الجامعة الهاشمية على العمل برؤية مستقبلية وتوجهات استراتيجية تساهم في توفير مخرجات تنافسية من الطلبة المؤهلين
والمدربين والقادرين على المساهمة بفعالية في بناء وطننا العزيز في ظل قيادته الملهمة.وفي سياق هذا التوجه جاء انشاء مركز اإلعداد لسوق
العمل والذي جاء إنشاؤه بالتعاون مع مركز تطوير األعمال وبدعم من السفارة األمريكية في عمان ليقدم خدمات االرشاد الوظيفي ودعم
المسار المهني ويوفر برامج التدريب والتأهيل الوظيفي وتوفير فرص العمل لطلبة الجامعة وإنشاء أعمال خاصة بهم وتعزيز مفاهيم ريادة
األعمال لديهم ضمن حالة من التعاون والشراكة بين المركز وكليات الجامعة ومراكزها ووحداتها المختلفة إضافة الى التعاون والشراكة مع
القطاع العام وقطاعات األعمال المختلفة.
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الرؤية :Vision
سعي المركز ليصبح نموذجاً متمي اًز وموثوقاً ومعتمداً محلياً ودولياً ليسهم في إعداد خريجين متعلمين ومدربين جيداً قادرين على االنخراط في سوق العمل وتحقيق
النجاح في متطلبات وتحديات مكان العمل سريع التغير.

الرسالة :Mission
تقديم خدمات مهنية شاملة تسهم في دمج الوظيفة في تجربة الطالب واستكشاف عالم العمل واالنخراط فيه وتعزيز العالقات مع أصحاب العمل من خالل الخدمات
اإلرشادية ،إعداد وتأهيل الطلبة ،المساهمة في التوظيف المهني ،حلقة الوصل ما بين البيئة الجامعية وسوق العمل ،وتوفير المنح الدراسية داخليا وخارجياً.

القيـم الجوهريـة للمركز Core Values
-

المصداقية

-

الشفافية والمساءلة

-

التحسين المستمر

-

الجودة والتطوير

التعاون المثمر
الريادة
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الهيكل التنظيمي للمركز:
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تحليل البيئة الداخلية والخارجية SWOT Analysis
تحليل البيئة الداخلية (نقاط القوة ونقاط الضعف):
العوامــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الداخليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
نقاط الضعـــــــــف

نقاط القــــــــــــــــــوة

 يعد المركز األول من نوعه على مستوى الجامعات األردنية ويحظى بدعم ورعاية مـن  -عدم اكتمال نضـ المركـز إداريـا وفنيـا إلـى المسـتوى الـذي يؤهلـه ألداءإدارة الجامعة والشركاء المحليين والدوليين وسيؤدي هذا بدوره أن يكـون ببلـة للطلبـة

دوره المتميز.

المتميزين لتطوير مساراتهم المهنية السيما في ظل التحول الكبير لمتطلبـات اإلنخـراط

في سوق العمل

 يعــد المركــز جــزءا مــن الجامعــة الهالــمية مات الاقــل المحلــي واإلبليمــي يســت يد مــن  -افتقاد المركز للخطط التشغيلية المكتو ة.مكانتها المحلية واإلبليمية التـي تحظـى بهـا و مـا تملكـه مـن إمكانيـات ماديـة و شـرية
وما تتمتع به من بنية تحتية متميزة.
 يحظــى المركــز بع بــات ل ـراكة متميــزة مــع العديــد مــن القطاعــات الحكوميــة والقطــاالخاص بل والقطا غير الر حي.

 غيــاا الخطــة التســويالية ال سمــة لتســويم أنشــطة المركــز و ب ـراس جــمإمكانيات المركز للمجتمع الخارجي

 يعتمد المركز في ُجل أعمالـه علـى الخبـرة اإلداريـة المتراكمـة والمتـوافرة لـدى منسـو ي  -غيـاا التمويــل الــداخلي والخــارجي الـ سم للعديــد مــن مبــادرات ومشــاريعالمركز التدريبية واإلرلادية
الجامعة من األكاديميين واإلداريين
 -يقـــوم علـــى إدارة المركـــز ك ـــاءات مميـــزة ومتخ

ـــة فـــي االســـتامار فـــي الك ـــاءات  -ض ـ ف المشــاركة الط بيــة ال اعلــة لمبــادرات المركــز وأنشــطته وخا ــة

الط بية واألفكار الرائدة.

اإللكترونية منها

 يتوفر في المركز نظام توا ل إلكتروني (بوابة ت اعلية بواعد بيانـات بوابـة توا ـللتسهيل التوا ل وتعريف الطلبة والمجتمع على القدرات التي يمتلكها المركز.
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تحليل البيئة الخارجية (الفرص والتحديات):
العوامــــــــــــــــــل الخارجيــــــــــــــــــــة
التحديـــــــــات

ال ــــــــــــرص

 تسويم مركز اإلعـداد لسـوق العمـل كمشـرو ولنـي لتحديـد المسـارات المهنيـة لطلبـة  -الظروف االبت ادية ال ـ بة ولـ ال ـرص الوظيةيـة والتدريبيـة للطلبـةالجامعات وتهيئتهم مهنيا لسوق العمل

-

في سوق العمل

ريـــة ومرونـــة التوا ـــل المبالـــر مـــع المجتمـــع الخـــارجي لتســـويم خـــدمات المركـــز  -المنافســة الشــديدة فــي الح ــول علــى التمويــل مــن الجهــات الداعمــة
للقطاعين الحكومي والخاص.

وخا ــة الدوليــة منهــا لغايــات تن يــذ دورات المســارات المهنيــة للطلبــة

وتأهليهم لسوق العمل

 -تــوفر اإلمكانيــات لتطــوير يليــات للتعــاون والتشــبيه مــع الجهــات الداعمــة للمشــروعات  -عدم وجود مراكز متخ

ة في دارسة ا تياجات السوق

الريادية للطلبة
 رغبة العديد من الشركات في بناء لراكات استراتيجية مع المركـز لقنـاعتهم بـال رص  -عدم وجود نظـام ع بـات أر ـاا العمـل لبنـاء ع بـة مسـتدامة أل ـحااالمستقبلية الواعدة له.

العمـــل مـــع الطـــ ا والخـــريجين موي الجـــودة العاليـــة لتلبيـــة ا تياجـــات
التوظيف الخا ة بهم.

 توفر الدعم الذي يحظى به المركز من جانب الجامعـة والشـركاء كتجر ـة ولنيـة رائـدة  -الح ــول علــى اإلعتماديــة الدوليــة وعضــوية الجم يــة الدوليــة للتــدريبالرلاد وتدريب وتوظيف الك اءات الط بية في المشاريع البناءة.

وتخطيط المسار المهني

 ا دار أدلة اإلرلاد الوظي ي ومنشورات عن القطاعات األكار تشغي بما يعزس ثقافـةتخطيط المسار المهني
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الغايات االستراتيجية (المحاور)

الغاية االستراتيجية :1

التطوير البشري (االمهني واإلداري
والمادي

المحاور
الغاية االستراتيجية :2

العالمية واالعتماد الجودة

الغاية االستراتيجية :3

البيئة الط بية والجام ية
والمجتم ية
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الغاية االستراتيجية (: 1
الخطة التنفيذية Action Plan
• تفعيل الهيكل التنظيمي

التطوير البشري (المهني واإلداري والمادي
الجهة المنفذة
-ادارة الجامعة

الفترة الزمنية
2024-2021

-دائرة الموارد البشرية

القيم

المالية

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

رقابة Control /
اإلنجاز كنسبة

أسباب عدم االنجاز

تعيين نائبمدير

-مركز االعداد لسوق العمل

-تعيين مدراء

دوائر عدد 2

تعيين رؤوساءشعب عدد 2
 تعيينسكرتيرة عدد 1
• تعزيز مشاركة موظفي المركز باللجان -ادارة الجامعة

المختصة بمجال عملهم في الجامعة -دائرة الموارد البشرية

الكسابهم الخبرة العملية ونقلها للطلبة

العام

-الجهات المختصة

• مشاركة موظفي المركز بالدورات الخارجية  -ادارة الجامعة
والداخلية لتطوير قدراتهم وتعزيز انتاجيتهم

2024-2021

لجنتين في

-مركز الدراسات واالستشارات

2024-2021

دورتين في
العام

-جهات مهنية دولية

مركز االعداد لسوق العمل•
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Strategic Plan HUCC 2021-2024

الغاية االستراتيجية (: 2
الخطة التنفيذية Action Plan

العالمية واالعتماد الجودة
الجهة المنفذة

• السعي للحصول على ِمَنح العتماد -ادارة الجامعة
المركز ألغراض االرشاد المهني -عمادة التطوير األكاديمي

والوظيفي ،واعتماد دوراته وبرامجه ،واية -مركز االعداد لسوق العمل
شهادات تصدر منه

-جهات اعتماد دولية

الفترة الزمنية
2024-2021

القيم

المالية

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

رقابة Control /
اإلنجاز كنسبة

أسباب عدم االنجاز

عدد الجهات
التي ستقوم
باعتماد المركز
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Strategic Plan HUCC 2021-2024
الغاية االستراتيجية (: 3
الخطة التنفيذية Action Plan

البيئة الط بية والجام ية والمجتم ية
الجهة المنفذة

• عقد دورات تدريبية تعزز تنافسية الطلبة في -مركز االعداد لسوق العمل
ايجاد فرص عمل (كتابة السيرة الذاتية ،رسالة  -ادارة الجامعة

الفترة

الزمنية
-2021

القيم المالية

مؤشرات األداء
(قابلة للقياس)

االنجاز
السنوي

رقابة Control /
اإلنجاز كنسبة

أسباب عدم االنجاز

دورتين بالفصل

2024

التغطية ،مهارات اجراءات مقابالت العمل،

مهارات الريادة والعمل الذاتي ،مهارات االتصال
والتواصل ،التدريب على اللغات ،التدريب على
تطبيقات الحاسوب)

• توفير فرص التطوع والعمل الجزئي للطلبة لدى -ادارة الجامعة

القطاعين العام والخاص بهدف تطوير مهاراتهم -مركز االعداد لسوق العمل

-2021
2024

 10-5طالب

سنوي

االجتماعية والعملية وحصولهم على دخل مادي -الجهات المختصة

يغطي تكاليف الحياة.

-الكليات المعنية

• توفير منح التدريب للطلبة لدى القطاعين العام -ادارة الجامعة

والخاص بهدف تطوير قدراتهم ومهاراتهم لغايات -مركز االعداد لسوق العمل
التوظيف.

-2021
2024

 15-10طالب

سنوي

الجهات المختصة-الكليات المعنية
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Strategic Plan HUCC 2021-2024

الغاية االستراتيجية (: 3
الخطة التنفيذية Action Plan

البيئة الط بية والجام ية والمجتم ية
الجهة المنفذة

• توفير التمويل من المؤسسات المانحة لعقد -ادارة الجامعة

الدورات التدريبية للطلبة ،اليوم الوظيفي ،مؤتم ارت -مركز االعداد لسوق العمل

الخريجين ،المبادرات الطالبية ومشاريع التطوع.

الفترة

الزمنية
-2021
2024

(قابلة للقياس)

السنوي

اإلنجاز كنسبة

أسباب عدم االنجاز

حجم التمويل الذي يتم
الحصول عليه سنويا

-الجهات المانحة

• إقامة المعارض التوظيفية /اليوم الوظيفي- ،مركز اإلعداد لسوق العمل

فعالية كل فصل

مشاريع اإلرشاد الوظيفي ،مؤتمرات الخريجين- ،عمادة شؤون الطلبة
المبادرات الطالبية ،مشاريع التطوع

القيم المالية

مؤشرات األداء

االنجاز

رقابة Control /

أرباب العمل والقطاعالحكومي

• الشراكة مع المعنيين في الجامعة للمساهمة -الكليات المعنية
لغايات تطوير المسار الوظيفي والمهني للطلبة

-مركز الدراسات

-2021
2024

واالستشارات

مركز االعداد لسوق العمل -ادارة الجامعة

• تأمين منح التبادل الثقافي في الجامعات المحلية -عمادة التطوير األكاديمي

والدولية ومختلف المؤسسات المانحة لغايات -مركز االعداد لسوق العمل

التطوير األكاديمي.

-2021

منحة كل فصل

2024

-ادارة الجامعة

-الجهات المانحة
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Strategic Plan HUCC 2021-2024

الغاية االستراتيجية (: 3
الخطة التنفيذية Action Plan

البيئة الط بية والجام ية والمجتم ية
الجهة المنفذة

• تأمين المنح المتوفرة في قسم البعثات في السفارة -ادارة الجامعة
األمريكية.

-مركز االعداد لسوق العمل

الفترة

الزمنية
-2021

القيم المالية

مؤشرات األداء (قابلة
للقياس)

االنجاز
السنوي

رقابة Control /
اإلنجاز كنسبة

أسباب عدم االنجاز

منحة سنويا

2024

-قسم البعثات في السفارة

األمريكية

• تطوير منصة وقاعدة بيانات بشركات التوظيف -الكليات المعنية
والمواقع االلكترونية لربط الخريجين بها

مركز االعداد لسوق العمل-عمادة شؤون الطلبة

-2021

-ايجاد المنصة

2024

-عدد المشتركين بها

أرباب العمل• العمل على تفعيل الصفحة االلكترونية للمركز -مركز االعداد لسوق العمل

-2021

عدد المشتركين في

بشكل أوسع وأشمل للتواصل مع عدد أكبر من -مركز التعليم اإللكتروني

2024

الصفحة ومعدل النمو

الطلبة وتطويرها لتشمل الخريجيين وأرباب العمل

السنوي
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الخطة االستراتيجة لدائرة النقل والمواقع المستثمرة
()0202-0202

2

القائمة
الصفحة الرئيسية
قائمة المحتوى
نبذة عن الدائرة
الرؤيا  ،الرسالة  ،القيم
الهيكل التنظيمي
التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية

2
0
3
2
5
8-6

(نقاط القوة  ،نقاط الضعف ،الفرص  ،التهديدات )
الخطة اإلستراتيجية لدائرة النقل والمواقع المستثمرة

0

9

نبذه عن الدائرة :

انشئت دائرة الخدمات العامة مع نشأة الجامعة عام  ، 2995وتم تعديل اسم الدائرة الى دائرة النقل والمواقع المستثمرة عام  0202وتضم الشعب التالية :
 -2شعبة النقل.
 -0شعبة المطاعم
 -3شعبة المقسم

وتقوم دائرة النقل والمواقع المستثمرة بتقديم خدماتها الى الطلبة والموظفين من خالل توزيه هذه الخدمات على الشعب كل حسب اختصاصه  ،وهي حلقة متصله
بالخدمات الداعمة للهيئة التدريسية واالدارية في الجامعة ،وتقديم الخدمات الفنية للمجتمع المحلي المحيط في الجامعة .

3

الرؤيا-:
 -1تقديم خدمات الطعام للموظفين والطلبة طلية أيام الدوام.
 -2توفير خدمات النقل للكليات والدوائر المختلفة في الجامعة.
الرد اآللي واليدوي للهواتف في الجامعة
 -3توفير خدمة ّ
 -4توفير خدمات لوجستية للطلبة  -تصوير وثائق ،قرطاسية .................... ،
الرسالة-:
إدارة إجراءات تقديم خدمات الطعام والنقل والمقسم بكل حرفية واتقان والمحافظة على ديمومة تقديم الخدمات في الجامعة للوصول إلى بيئة جاذبة.
القيم-:
ّ
 -1السرعة في اإلنجاز واإلستجابة.
 -2التميز والتكاملية في تقديم الخدمات المختلفة.
 -3الكفاية واإلبداع.
 -4المعرفة والدراية التامة والخبرة الكافية.
 -5اإلرتقاء بأخالقيات التعامل.

2

مدير الدائرة
مساعد المدير
الديوان

السكرتارية

شعبة النقل

شعبة المقسم

5

شعبة المواقع
المستثمرة

التحليل الرباعي للبيئة الداخلية والخارجية
)SWOT Analysis (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats
نقـاط القــوة Strengths
نقاط القوة ()Strengths

الرقم
.1

(ترتب حسب درجة التأثير)
توفر المخصصات المالية الالزمة لتنفيذ كافة الخطط لصيانة آليات الجامعة ( شعبة النقل ) األمر الذي يعزز فاعلية الدائرة
التنفيذية.

.2

المحافظة على آليات الجامعة وادامة عملها بزيادة العمر التشغيلي لها.

.3

اإلستمرار في تفعيل نهج التخاصية لمرافق التغذية مما عزز اإليراد المالي للجامعة.

.4

اإلستخدام األمثل للتكنولوجيا الحديثة في مجال اإلتصاالت.

.5

التوسع في تقديم خدمات عامة للطلبة على نظام

 D.P.O.Tمما يعزز وضع الجامعة الحالي المالي.

6

نقــاط الضعــف Weaknesses

الرقم

نقاط الضعف ((Weaknesses
(ترتب حسب درجة التأثير)

1

نقص الكادر الفني في الدائرة خاصة في شعبتي النقل والمقسم.

2

اإلستهالك التراكمي آلليات الجامعة مما يؤثر سلباً على كفاءتها.

3

تعامل الطلبة غير الحضاري مع آليات الجامعة.

4

ما زال العمل على مقسم الجامعة على حاله منذ نشأة الجامعة.

7

التهـديـدات Threats
(التهديدات( Threats
(ترتب حسب درجة التأثير)
Serial

الرقــــــم
1

نقص في أعداد الكادر الفني مقارنه مع زيادة حجم العمل في الجامعة وازدياد أعداد الطلبة.

2

وجود شواغر في الدائرة لم يتم إشغالها نتيجة النقل أو التسريح أو....

3

تناقص كفاءة األداء نتيجة تقدم الكادر الفني بالعمر.
الفرصOpportunities
الفرص

الرقــــــم
1

العمل على استقطاب كفاءات من داخل الجامعة

2

العمل على استقطاب كفاءات فنية من خارج الجامعة باسلوب شراء الخدمات

3

البحث عن فرص استثمارية ذات طابع خدمي للطلبة بالشراكة مع القطاع الخاص باسلوب ()B.O.T

4

البحث عن فرص استثمارية ذات طابع خدمي للمجتمع المحلي تعود ملكيتها للجامعة باسلوب ()D.B.O.T

8

لرقم

الخطط والبرامج التنفيذية

.1

تفعيــــــــل نظــــــــام الصــــــــيانة
الوقائيــــة والدوريــــة آلليــــات

الجامعة.
.2

تــوفير آليــــات ضرورية

.3

تحس ي ييديث تحي ي ي د ث ت ي ي ي د ث

تتعلق بعمـــل شعبـة النقل
إعا ةثتأهدلثث
إلبندةثإلتحتدة.
.4

تفعدلثإلهدكلثإلتنظدميث
لل إئ ةث

الجهه المنفذه

مدير الدائرة ورئيس
شعبة

رئاسة الجامعة +
الدائرة

رئاسة الجامعة +
الدائرة

مجلس العمداء  +دائرة
الخدمات العامة

القيمة

الفتره الزمنيه

المالية
موازنة الدائرة

إمتداد أيام السنة

موازنة الدائرة

النصف األول من السنة

موازنة الدائرة

األعــــــــــــوام

()2224،2223،2222،2221
موازنة الدائرة

2221

مؤشر األداء

تأهيل الكادر الحالي

زيادة فعالية وسرعة اإلنجاز

زيادة فعالية وسرعة اإلنجاز
إستحداث أفرع لشعبة النقل
والمواقع المستثمرة

موازنة الدائرة برنامج تدريبي متخصص-:

 -دورات فـــــــــــــــــــي اإلدارة

.5

تطوير مهارات كادر الدائرة.

رئاسة الجامعة +

دائرة النقل والمواقع

األعوام ()2222 -2221

رئيس الجامعة

()2221

المستثمرة

المتخصصــــــــة العليــــــــا

والمتوسطة.

 دورات متخصصـــة فـــيالصـــــــــــحة وســـــــــــالمة

الغذاء.
.6

إستكمال شواغر الشعب
الحالية في الدائرة

موازنة الدائرة

تعيين سائقيين ،فني
مكيانيك سيارات وكهربائي
سيارات ،مأمور مقسم

9

االنجاز

السنوي

االنجاز
النسبي

اسباب عدم
االنجاز

الخطة اإلستراتيجية لمكتب الشؤون القانونية
2024-2021

1

 تقدمة من المدير:
يعمل مكتب الشؤون القانونية على تقديم اإلستشارات القانونية فيما يخص المواضيع التي تعرض
عليه والمتعلقة بشؤون دوائر ووحدات وكليات الجامعة ،أو فيما يقع بينها من تباين في وجهات
النظر واالجتهاد في األمور المتعلقة بمهامها وصالحياتها واالختالف في تطبيق النصوص
القانونية .كما يعمل المكتب على متابعة اإلجراءات القانونية الخاصة بلجان التحقيق ومجالس
التأديب في الجامعة و مدى مطابقتها ألنظمة الجامعة و تعليماتها .كما يعمل المكتب
على المساهمة في تحديث التشريعات الجامعية وتطويرها واقتراح أي مشروع أو تعديل ألي
باالضافة الى ذلك يقوم المكتب بصياغة بعض القرارات
تشريع قائم.
والتعليمات التنظيمية الجامعية ووضعها في اإلطار القانوني المناسب بناء على طلب الرئيس.
ومن مهام المكتب ايضا ً إعداد مشروعات العقود واإلتفاقيات التي تبرمها الجامعة مع الجهات
األخرى .و التنسيق مع المستشار القانوني بشأن قضايا الجامعة ،وإعداد وترتيب الملفات الخاصة
بذلك.
كما يعمل المكتب على تفعيل وإدخال القرارات الصادرة عن المحاكم األردنية في مختلف
المجاالت وخاصة محكمة العدل العليا على أجهزة الحاسوب لدى المكتب وذلك لالستفادة منها
في أي حالة قد تعرض على المكتب إذا دعت الضرورة ذلك .
 نبذة عن الدائرة:
يعمل مكتب الشؤون القانونية منذ إنشاءه عام  1998على دراسة مشاريع القوانين واألنظمة
والتعليمات والقرارات التي يكلف بها من رئاسة الجامعة كما يعمل المكتب على تدقيقها وإبداء
الرأي فيها وتعديل أحكامها وإعادة صياغتها بما يتناسب مع مصلحة الجامعة ووفقا ألنظمتها و
تعليماتها باإلضافة إلى االستشارات القانونية التي ترد من جميع الكليات و العمادات و الوحدات
و الدوائر اإلدارية عن طريق رئاسة الجامعة  .يضم مكتب الشؤون القانونية الشعب التالية :
:1شعبة القضايا و االستشارات و االستيضاحات
: 2شعبة العقود و االتفاقيات و مذكرات التفاهم
 الرؤية :Vision
أن يكون مكتب الشؤون القانونية مرجعا ً قانونيا ً واستشاريا ً موثوقا ً لدوائر و وحدات
وكليات الجامعة الهاشمية.

2

 الرسالة : Mission
مراجعة وتدقيق المعامالت القانونية وتقديم االستشارات القانونية و المالية و اإلدارية
وإعداد اتفاقيات التعاون المحلية والعربية والعالمية لخدمة كافة كليات و مراكز الجامعة
ووحداتها و دوائرها و صياغتها بما يتناسب مع مصلحة الجامعة باإلضافة إلى تحقيق
الكفاءة في تقديم الخدمات.

 القيم الجوهرية :Core values
نؤمن بمكتب الشؤون القانونية بالقيم التالية :
 األصالة والثقافة العربية اإلسالمية الحاكمية والشفافية المؤسسية والمهنية واالختصاص االنتماء والمواطنة الصالحة وخدمة المجتمع النزاهة واألمانة الديمقراطية والعدالة والمساواة -االلتزام والمسائلة

3

تحليل نقاط القوة/الضعف و الفرص/التحديات : SOWT
نقاط الضعف )(Weaknesses
نقاط القوة )(Strength
 .1قلة الكادر اإلداري
 .1شمولية األنظمة والتعليمات
 .2وجود مستشار قانوني خارجي يتولى  .2عدددم وجود مختصددددددين بدداالتفدداقيددات بددالل ددة
االنجليزية
المرافعة في قضايا الجامعة أمام المحاكم
عددددم إلمدددام موظفي الجدددامعدددة بددداأل نظمدددة
 .3محدودية القضايا المرفوعة على الجامعة
والتعليمات
وقلة عدد القضايا التي نخسرها وذلك لقوة
تطبيق األنظمة .
التحديات )(Threats
الفرص ) (Opportunities
 .1بعض التدخالت في عمل المكتب وتأثير
 .1عقد اتفاقيات مع جهة مختصة لترجمة االتفاقيات
المجتمع والعالقات االجتماعية.
بالل ة االنجليزية.
 .2كثرة الجهات التي يتعامل معها المكتب
(وزارات ،هيئات رسمية ومستشار) للحفاظ
على الوضع القانوني للجامعة مما يشكل عب
على الكادر الحالي

 .2قيام وزارة العدل بعقد دورات وورش تدريبية
بشكل دوري والتي يمكن االستفادة منها لتعزيز
كفاءة العاملين في المكتب.

4

الغايات اإلستراتيجية:
الغاية االستراتيجية (المحور )2

التطوير البشري (الكادر اإلداري) والمادي

الهدف اإلستراتيجي
الخطة التنفيذية

تعزيز و تطوير الكادر البشري
القيم
الفترة
الجهة المنفذة
المالية
الزمينة

مؤشرات
األداء

 .1تعزيز الكادر االداري العامل  -رئاسة
الجامعة
في المكتب
 مكتبالشؤون
 1/1تعيين اداريين (قانونيين)
القانونية
اثنين للعمل في المكتب
 دائرةالموارد
البشرية

-2021
2023

تعيين
إداريين عدد
()2

 رئاسةالجامعة
 مكتبالشؤون
القانونية
 دائرةالموارد
البشرية

-2021
2022

توقيع
االتفاقية

 2/1عقد اتفاقية مع جهة
مختصة لترجمة االتفاقيات
بالل ة االنجليزية

5

اإلنجاز رقابة Control
السنوي اإلنجاز أسباب
كنسبة عدم
اإلنجاز

 .2زيادة وعي العاملين في  -مكتب
الشؤون
باألنظمة
الجامعة
القانونية
والتعليمات

-2021
2024

عقد دورتين
سنويا ً

 1/2عقد ورش عمل
وندوات توعوية بخصوص
األنظمة والتعليمات النافذة
لزيادة معرفة العاملين
بحقوقهم وواجباتهم

 .3زيادة كفاءة الكادر االداري  -رئاسة
الجامعة
الحالي
 مكتبالشؤون
 1/3مشاركة الكادر
القانونية
اإلداري بورشات عمل
ودورات تدريبية والتي
تعقدها المؤسسات الرسمية
وذلك لرفع كفاءتهم.

-2021
2024

6

المشاركة
بدورة واحدة
سنويا على
األقل

الغاية االستراتيجية (المحور )6
الهدف االستراتيجي
الخطة التنفيذية

البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية
تطوير الوضع القانوني
مؤشرات
الفترة القيم
الجهة المنفذة
الزمينة المالية األداء

 .1تحسين الوضع القانوني الحالي
مكتب الشؤون
 .1/1مراجعة كافة االنظمة القانونية
والتعليمات المعمول بها في
الجامعة
 .2/1عمل دراسة لسد الث رات او
الفجوات القانونية وبناء على
الدراسة السابقة

-2021
2022

انجاز
الدراسة/
كانون أول
2022

-2022
2023

انجاز
الدراسة
بحلول
كانون اول
2023

7

اإلنجاز
السنوي

رقاية Control
اإلنجاز
كنسبة

أسباب عدم
اإلنجاز

الغاية االستراتيجية (المحور )7
الهدف االستراتيجي
الخطة التنفيذية
 .1االستمرار بتحديث جميع
األنظمة والقوانين على
موقع الجامعة
 .2فتح قنوات تواصل مع
الموظفين الستقبال
الشكاوي او االستفسارات
القانونية وبشكل دوري

الحاكمية واالدارة الجامعية
تعزيز الحاكمية والشفافية
الفترة القيم
الجهة المنفذة
الزمينة المالية
 مكتبالشؤون
القانونية
 رئاسةالجامعة
 مكتبالشؤون
القانونية

مؤشرات
األداء

-2021
2024
-2021
2023

8

إنشاء
منصة
الستقبال
استفسارات
الموظفين

اإلنجاز
السنوي

رقاية Control

الخطة األستراتيجية للمركز الصحي
)(2021 -2024

الرسالة-:
توفي الرعاية الصحية والنفسية الشاملة  ،والمتكاملة  ،والوقائية  ،والعالجية  ،والتأهيلية  ،بما يتماش وخلالقيا
يسىع مركز
صح الجامعة إىل ر
ي
ى ى
المهن الطبية وتحقيق ى
الصح ،
المحل ) من لدما المركز
العاملي يف الجامعة  ،الطالب  ،المجتمع
رض المستفيدين ( خعضاء الهيئة التدريسية ،
ر
ي
ي
رى
العاملي من لالل التأهيل والتدريب المستمر لينعكس إيجابا عل مستوى الخدمة
الوع والرعاية الصحية والنفسية لهم  ،ورفع كفاءة
ورفع مستوى
ي
 .المقدمة
الرؤيا-:
ى
ى
معايي جديدة يف الرعاية الصحية والنفسية األولية والثانوية يف المستشفيا والمراكز الصحية  ،وإستخدام خفضل التقنيا
إضافة
ر
.المتوفرة وتطويرها  ،ليكون مرك ًزا عاىل التخصص والجودة  ،يهتم بتقديم لدمة ر ى
متمية للمريض
ي
القيم-:
ارضاء المنتفعين  ,سمو في الخدمة ,احترام ومحبة  ,انجاز وتقدم ,بحث عن األفضل ,تخطيط وابداع.

واألجهزة

مقدمة-:
يُعد المركز الصحي للجامعة من الدوائر والمراكز ذات األهمية التي توفر الخدمة والرعاية الصحية للعاملين فيها ( إداريين وأكاديمين وذويهم وطالب) وبما
يتماشى مع أصول واخالقيات هذه المهنة األنسانية ,وحسب األنظمة والتعليمات ال ُمسنّة داخليا ً وخارجياً.
وقد باشر المركز الصحي عمله ُمنذ تأسيس الجامعة عام  1995بكادر طبي متواضع وبسيط ,يتناسب مع حجم الجامعة في حينه.
التحليل الرباعي-:
نقاط القوة-:
 -1توفر البنية التحتية وقابليتها للتطور.
 -2توفر الكفاءة والقدرة والخبرة في موظفي المركز الصحي.
 -3السمعة الطيبة للكادر االكاديمي في كلية الطب البشري والمنعكس عمليا ً على أداء المركز الصحي.
 -4القدرة على العمل ضمن المتغيرات البيئية المحلية والعالمية والدولية المتمثل أخيرا ً بجائحة كورونا.
 -5عمل الكادر الطبي والفني واإلداري بروح الفريق الواحد.
نقاط الضعف-:
 -1الممارسات السلبية الخاطئة لبعض المستفيدين من الخدمات الطبية المقدمة في المركز.
 -2قلة التنسيق بين المركز الصحي والجهات المكملة لعمله إدارياً.
 -3قلة عدد الموظفين.
 -4سوء استخدام الخدمة الطبية.

الفرص-:
 -1تطوير وتحديث التشريعات والتعليمات الخاصة بعمل المركز الصحي.
 -2تنويع وزيادة مصادر الخدمة الطبية من خارج الجامعة.
 -3تعزيز دور المركز الصحي في الخدمة المجتمعية عن طريق اقامة أيام طبية مجانية لخدمة المجتمع المحلي.

التهديدات-:
 -1عدم األرتقاء باخالقيات المهنة من قبل بعض ُمقدميّها ( المستشفيات المتعاقد معها).
 -2عدم التزام بعض مقدمي الخدمة باألتفاقيات ال ُمبرمة معهم.

المحاور-:

المحور االستراتيجي ( الغاية االستراتيجية الثانية) :التطوير البشري ( األكاديمي واإلداري) والمادي
الهدف االستراتيجي  :نشر ثقافة مؤسسية تدعم قدرة الموظفين على تحقيق األهداف اإلستراتيجية بكفاءة وفاعلية و المحافظة عليها
وتعميم المعرفة وتشجيع الموظفين على التعلم المستمر وتطبيق سياسات موارد بشرية عادلة وشفافة.
.
االستراتيجية  :إخضاع جميع الموظفين في المركز للتدريب ك ٍل في مجال عمله.
المسئولية عن التنفيذ

الخطط والبرامج التنفيذية

األولوية

مؤشرات األداء

 .1عمل تمارين وهمية للتدريب على
األخالء واالسعاف في حالة الطوارئ
والكوارث الطبيعية.
 .2عقد دورات متخصصة للعاملين في
المركز وللطلبة في مجال االسعافات
األولية .
 .3التعاون المشترك مع الجهات ذات
العالقة
 .4وضع دراسة تفصيلية عن إحتياجا
الصح .
المركز
ي

2

عدد التمارين المنعقدة

إدارة الجامعة ,
المركز الصحي .

الموارد المطلوبة

اإلطار
الزمني
مستمر

تقدر الحقا

3

عدد الدورات

إدارة الجامعة ,
المركز الصحي .

مستمر

-

1

عدد االتفاقيات

إدارة الجامعة .

مستمر

-

3

الدراسة التفصيلية

إدارة الجامعة ،
الصح  ،مركز
المركز
ي
الدراسا

مستمر

تقدر الحقا

 .5زيادة الطاقة االستيعابية للمركز
رى
وتجهيه بشكل مناسب .
الصح
ي

2

المعايي القياسية
ر
المعتمدة

.6مخاطبة وزارة الصحة االردنية
إلعتماد العدد المطلوب من القوى
معايي الجودة
العاملة حسب
ر

1

المعايي
ر

إدارة الجامعة ،
الصح  ،دائرة
المركز
ي
الموارد البشية.
إدارة الجامعة ،
الصح  ،دائرة
المركز
ي
الموارد البشية ،مركز
الدراسا

2021

تقدر الحقا

2021

-

المحور االستراتيجي ( الغاية االستراتيجية الخامسة) :العالمية واألعتماد والجودة
الهدف االستراتيجي :اعداد كوادر بشرية مؤهلة ومتخصصة في حقول المعرفة المختلفة التي تلبي حاجات المجتمع.
االستراتيجية  :تحديد وقياس مؤشرات األداء الرئيسية في المركز والتي تشمل التطعيم  ,الصيدلة  ,المختبر  ,األمراض المزمنه وتقييم التعامل
مع الحاالت الطارئة في المركز الصحي  ,ودراسة التجهيزات.
الموارد
اإلطار الزمني
المسئولية عن التنفيذ
مؤشرات األداء
األولوية
الخطط والبرامج التنفيذية
المطلوبة
تقدر الحقا
مستمر
عدد النشرات الدورية المركز الصحي
3
 .1نشر مفاهيم الجودة والسالمة من
خالل التوعية بحقوق وواجبات
المرضى وإصدار نشرات دورية
بذلك .
تقدر الحقا
مستمر
إدارة الجامعة  ,المركز
الحوافز المقدمة
2
 .2تطوير االجراءات والصالحيات
الصحي .
ووضع الحوافز المشجعة للكادر
الطبي .
مستمر
المركز الصحي
االحصائيات
1
 .3التدقيق والمراجعة المستمرة
لإلحصائيات

المحور االستراتيجي ( الغاية االستراتيجية السادسة) :البيئة الطالبية والجامعية والمجتمعية
الهدف االستراتيجي  :توفير البيئة األكاديمية والنفسية واالجتماعية الداعمة لإلبداع والتميز واالبتكار وصقل المواهب.
االستراتيجية  :خدمة طبية متميزة ومتكاملة تحقق تطلعات المرحلة الحالية والمستقبلية في الجامعة .
المسئولية عن التنفيذ
األولوية مؤشرات األداء
الخطط والبرامج التنفيذية
 .1إيجاد بيئة صحية نظيفة من خالل التوسع في
إنشاء المرافق الصحية
 .2السيطرة على البيئة الداخلية لمنع كافة أنواع
التلوث.
 .3السيطرة على البيئة الخارجية من خالل
التعاون مع الجهات الخارجية المعنية .
ى
 .4عقد ندوا يف مجال التوعية الصحية
الوقائية
ى
 .5إصدار نشا يف مجال التوعية الصحية
ى
 .6المساهمة يف تدريب طالب وطالبا كلية
الطب والتمريض والعلوم الطبية التطبيقية.
ى
تدريبية يف مختلف الجوانب

 .7عقد دورا
الصحية .
 .8تقديم االستشارا الصحية للمجتمع
المحل
ي
 .9بناء العالقا وعمل إتقاقيا وشاكا مع
ى
المحل المهتمة يف
مؤسسا المجتمع
ي
مجال الرعاية الصحية .

3
2
1
3
2
1

2
1
3

المعايير الصحية إدارة الجامعة  ,المركز الصحي
 ,مركز الجودة
الكشف الدوري إدارة الجامعة  ,المركز الصحي
 ,الرقابة الداخلية
إدارة الجامعة  ,المركز الصحي,
عقد إتفاقيات
مركز الجودة
الصح ،
إدارة الجامعة  ،المركز
عقد الندوا
ي
عمادة شؤون الطلبة
الصح ،
إدارة الجامعة  ،المركز
عدد النشا
ي
عمادة شؤون الطلبة
الصح ،
اليامج التدريبية إدارة الجامعة  ،المركز
ر
ي
كلية الطب والتمريض والعلوم
الطبية التطبيقية
رى
الصح ،
الملتحقي إدارة الجامعة  ،المركز
خعداد
ي
مركز الدراسا
الصح  ،كلية الطب ،
المركز
عدد االستشارا
ي
مركز الدراسا .
الصح ،
إدارة الجامعة  ،المركز
عدد األتفاقيا
ي
كلية الطب البشي .

الموارد المطلوبة

اإلطار
الزمني
مستمر

تقدر الحقا

مستمر

-

مستمر

-

مستمر

-

مستمر

تقدر الحقا

مستمر

-

مستمر

تقدر الحقا

مستمر

-

مستمر

-

المحور االستراتيجي ( الغاية االستراتيجية السابعة) :الحاكمية واإلدارة الجامعية
الهدف االستراتيجي  :تطوير و تحديث و استكمال التشريعات و التعليمات الخاصة بعمل الجامعة.
االستراتيجية  :بناء عالقات وشراكات مع المستشفيات المعتمدة في المملكة لخدمة المجتمع الجامعي وخدمة المجتمع المحلي .
اإلطار الزمني
المسئولية عن التنفيذ
مؤشرات األداء
األولوية
الخطط والبرامج التنفيذية
 .1طرح مشروعات للتعاون مع
المستشفيات المعتمدة في المملكة
ومعرفة إمكانياتها.
 .2تقديم االستشارات واألبحاث في
مجال التدريب الصحي .
 .3عقد برامج توعية إجتماعية من
خالل عقد المحاضرات والندوات
ى
زمن لتنفيذ بنود
 .4وضع جدول ي
رى
الميانية لضمان االستفادة
القصوى منها .
 .5عقد إجتماعا دورية لمناقشة
المعوقا وجدولة اإلحتياجا
 .6تخصيص ر ى
ميانية تشغيلية
ى
لألجهزة والمعدا الطبية يف
الصح .
المركز
ي

3

عقد اتفاقيات

1

عدد االستشارات

2

مذكرات التفاهم مع
الجهات المعنية

3

ى
الزمن
الجدول
ي

2

نسبة االنفاق من
رى
الميانية

1

إعداد ر ى
الميانية
التشغيلية

إدارة الجامعة  ,المركز
الصحي  ,مركز
الدراسات
المركز الصحي  ,كلية
الطب
إدارة الجامعة  ,المركز
الصحي  ,مركز
الدراسات
إدارة الجامعة  ،المركز
الصح  ،الدائرة
ي
المالية
إدارة الجامعة  ،المركز
الصح  ،الدائرة
ي
المالية
إدارة الجامعة  ،المركز
الصح  ،الدائرة
ي
المالية

2021

الموارد
المطلوبة
-

2021

تقدر الحقا

مستمر

-

مستمر

تقدر الحقا

مستمر

-

مستمر

تقدر الحقا

