
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

يرتقي   نحو عمادة حاضنة لبحث علمي متميز
اً وعالمي ا  قليميا  و  ا  محليبتصنيف الجامعة   

 عمادة البحث العلمي

  ( 5151 – 5102)  االستراتيجية الخطة  
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 :مقدمة. 1
ًإذًع،وخدمةًالمجتمً،والبحثًالعلميً،التدريسً:هيًعلىًتنفيذًثالثًوظائفًرئيسةفلسفةًالجامعةًًتقوم

فيًخدمةًًمخرجاتهفرصًالتميزًوالعطاءًالعلميًوتوظيفًًفيًإيجادأهميةًالبحثًالعلميًعلىًتؤكدًالجامعةً
أماً.ًللمجتمعاتًتحقيقًالتقدمًوالتطورفيًاألساسًًيمثلالبحثًالعلميًًو،ًالمستدامةًحقيقًالتنميةالوطنًوت

خدمةًالمجتمعًالمحليًفهيًالركيزةًالثالثةًفيًفلسفةًالجامعةًبحيثًيمتدًأثرًالجامعةًوتأثيرهاًااليجابيًخارجً
ً.وحاجاتًتنمويةأسوارهاًالىًمحيطهاًالمجتمعيًوماًيتصلًبهًمنًقضاياًومشكالتًوتحدياتً

ً
 :عمادة البحث العلمي. 2

ًالبحثًالعلميًأسستً ًاإلشرافًوتطويرًودعمًالبحثًالعلميًمًلتكونًمسؤولةًعن0991عامًًعمادة
تتوىل عمادة البحث العلمي يف جامعة مؤتة تنفيذ السياسات العامة للبحث العلمي وً.لتنفيذًرؤيةًالجامعةًوأهدافها

 اإلجراءاتالعالي والبحث العلمي ونظام البحث العلمي يف جامعة مؤتة من خالل اليت نص عليها قانون التعليم 

ً.اآلتية
دعم البحوث العلمية، حيث تعطى أولوية للبحوث العلمية التطبيقية والبحوث العلمية املتعلقة بأغراض    .1

 .التنمية يف اململكة ويف العامل العربي

ق حبثية، وذلك عن طريق إعطائها األولوية يف الدعم وذلك لرفع تشجيع الباحثني على العمل من خالل فر   .2

 .سوية البحث العلمي وتعميم الفائدة وتبادل اخلربات البحثية املتخصصة

نشر اإلنتاج العلمي للباحثني من داخل اجلامعة ومن خارجها من خالل إصدار جمالت علمية متخصصة    .3

 .حمكمة ومفهرسة ومصنفة دوليًا

شر الكتب العلمية والرتمجات واملخطوطات احملققة ألعضاء هيئة التدريس يف اجلامعة والعاملني دعم ن   .4

فيها، واليت تتضمن إضافة مهمة إىل املعرفة أو خيدم نشرها أغراض التنمية يف اململكة بعامة وإقليم 

 .اجلنوب خباصة

 :مهام عمادة البحث العلمي. 3 
ً:اًيليتتلخصًمهامًعمادةًالبحثًالعلميًبمً
ًوحسبًالتعليمات  -0 ًرئيسًالجامعة، ًالتيًيترأسها ًالبحثًالعلمي ًقراراتًلجنة ًتنفيذ ًمتابعة تتولىًًو.

ً:اللجنةًالمهامًوالصالحياتًالتالية
ً.تنفيذًسياسةًالجامعةًالمتعلقةًبدعمًالبحوثًالعلميةًونشرها -أً
 .سًإلقرارهإعدادًمشروعًخطةًالبحثًالعلميًووسائلًتنفيذهاًورفعًالمشروعًًإلــىًالمجل -بً
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تحديـدًاألسـسًالالزمــةًلحفـظًحقـوقًالجامعــةًوالبـاحثينًفـيًالبحــوثًالعلميــةًفـيًالجامعــةً -جً
 .ونتائجًهذهًالبحوث

 .مناقشةًمخصصاتًالبحثًالعلميًإلدراجهاًفيًموازنةًالجامعة -دً

 .جمعًالمعلوماتًعنًالبحوثًالعلميةًفيًالجامعةًوخارجها -هً

ةًبتنظـــيمًشـــؤونًالبحـــثًالعلمـــيًفـــيًالتنســـيبًإلـــىًالمجلـــسًبعصـــدارًالتعليمـــاتًالخاصـــ -وً
 .الجامعةًوتشجيعهًودعمهًونشرهًومتابعةًتقييمه

مجلةًمؤتةًللبحوثًوالدراساتً)متابعةًإصدارًمطبوعاتًالجامعةًالخاصةًبالكتبًوالمجالتًالعلميةً -2
ًبسلسلتيها )ً ًإلى ًفيًمجلةالباإلضافة ًالعربيةًاألردنية ًالًوًوآدابها،ًاللغة ًمجلة ًفي القانونًاألردنية

 .والعلومًالسياسية
المؤتمراتًالتيًتعقدهاًكلياتًالجامعةًواقسامها،ًباإلضافةًدعمًمشاركةً:ًمتابعةًشؤونًالمؤتمراتً -3

 .أعضاءًهيئةًالتدريسًفيًالمؤتمراتًالداخليةًوالخارجية
 .متابعةًدعمًالمشاريعًالبحثيةًالمدعومةًمنًالجامعة -4
ً(.صندوقًدعمًالبحثًالعلمي)الخارجيةًمثلًًثيةًالمدعومةًمنًالجهاتمتابعةًدعمًالمشاريعًالبحً -5

 
يف تنفيذ سياسة البحث العلمي يف جامعة عمادة الالتحديات التي تواجهها . 4

 :مؤتة
ًالجامعةً ًرؤية ًتحقيق ًدون ًتحول ًالتي ًالجوهرية ًالتحديات ًمن ًمجموعة ًالعلمي ًالبحث ًعمادة تواجه

جةًهذهًالتحدياتًلتتمكنًالعمادةًمنًممارسةًدورهاًوأهدافهاًاالستراتيجية،ًاألمرًالذيًيدعوًإلىًضرورةًمعال
ًً:وتتمثلًهذهًالتحدياتًفيماًيلي.ًفيًتحقيقًاالهدافًاالستراتيجيةًللجامعةًفيماًيخصًالبحثًالعلمي

 .التعليماتًالتيًتنظمًوتوضحًدورًالعمادة .0

 .المتبعةًداخلًالعمادةًومعًالكلياتًاإلداريةًاإلجراءات .2

 .تحدياتًالعمادةًومسؤوليةًالكلياتًالمنتجًالبحثيًللجامعةًبين .3

 .التحديًالتكنولوجيًللعمادةًومسؤوليةًمركزًالحاسوب .4

 :والجدولًالتاليًيوضحًالتحدياتًوالحلولًالالزمةًلها

ً

ً
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 الحلول التعليمات التي تنظم وتوضح دور العمادة .0
التعليماتًالتيً

تنظمًدورً
داخلًًالعمادة
ًالجامعة

ً:لعالقةًماًبينعدمًوجودًالتعليماتًالتيًتنظمًا
 .العمادةًوالمراكزًالبحثيةًداخلًالجامعة .0
 .العمادةًوهيئةًالباحثينً .2
ًيمارسً .3 ًالذي ًالدولية ًالعالقات ًومكتب العمادة

ًدونً ًيحول ًمما ًالجامعة ًخارج ًالعمادة دور
ًللجامعةً تحقيقًاألهدافًوالغاياتًاالستراتيجية

ًالعلمي ًبالبحث ًيتعلق ًفيما ًالىً. ًويؤدي كما
عمادةًفيًشؤونًالبحثًالعلميًانحصارًعملًال

ً.داخلًاسوارًالجامعةًفقط

ً:ًوضعًالتعليماتًالتيًتحددًالعالقة
ًبينًالعمادةًوالمراكزًالبحثيةً .0
 .بينًالعمادةًوهيئةًالباحثين .2
ًبينًالعمادةًومكتبًالعالقاتًالدولية .3

التعليماتًالتيً
توضحًدورً

خارجًًالعمادة
ًالجامعة

العمادةًًعدمًوجودًالتعليماتًالتيًتنظمًدور
ً:في

ً.إيجادًمصادرًدعمًوتمويلًمنًجهاتًخارجية .0
ًالمؤسساتً .2 ًمع ًالبحثي ًللتعاون ًفرص إيجاد

ً.والمنظماتًوالمراكزًالبحثيةًاإلقليميةًوالدولية
ًوالمراكزً .3 ًالجامعات ًمع ًالبحثية ًاالتفاقيات عقد

 .العلمية
ًالخاصةً .4 ًوالمؤتمرات ًالندوات ًفي المشاركة

ًتس ًدون ًيحول ًمما ًالعلمي ًدورًبالبحث ويق
ً.الجامعةًفيًادراكًأهميةًالبحثًالعلمي

ً:ًوضعًالتعليماتًالتيًتوضحًدورًالعمادةًفي
ً.إيجادًمصادرًدعمًخارجية .0
ً.إيجادًفرصًللتعاونًاإلقليمييًوالدولي .2
 .عقدًاالتفاقياتًالبحثية .3
المشاركةًفيًالندواتًوالمؤتمراتًالتيً .4

ً.تسوقًدورًالجامعة

ًالحلولًلًالعمادةًومعًالكلياتالمتبعةًداخًاإلداريةًاإلجراءات .2
ًاإلجراءات
المتبعةًًاإلدارية

ًداخلًالعمادة

الهيكلًالتنظيميًالمعمولًبهًالًينسجمًمعًرؤيةً .0
ً.البحثًالعلميًفيًالجامعة

تعقدًالتنظيمًوتركزًالسلطاتًوالمسؤولياتًوطولً .2
 .اإلجراءات

 .ًغيابًالتخطيطًاالستراتيجيًالفعال .3
4. ً ًوالتقليدية ًالقديمًاال)البيروقراطية ًفي نحصار

 (.المعتادًومقاومةًالتغيير
ضعفًتنميةًالقدراتًوكفاءاتًالعاملينًبالعمادةً .5

 (.عدمًوجودًخططًإحاللًوظيفي)
 .ضعفًإدارةًالتغييرًوالتطويرًوشخصنتهاً .6
 .غيابًالرؤيةًالمستقبليةًالشاملة .7
 .ًغيابًمعاييرًالتقويمًوآلياتًالمساءلة .8
ًواألهداف .9 ًوالرسالة ًالرؤية ًتحديد ًعدمًًعدم مع

 .تعديلًالهيكلًالتنظيمي .0
 .وضعًخطةًاستراتيجيةًواضحةًالمعالم .2
 .تحديدًالوصفًالوظيفيًلكلًشاغر .3
 .توفيرًالكوادرًالمدربة .4
 .توزيعًالمهامًوالواجباتًبعدالة .5
 .تفعيلًنظامًالمساءلة .6
 .فئاتتفعيلًنظامًالحوافزًوالمكا .7
عدمًحصرًالمهامًوالواجباتًبأشخاصً .8

ً.محددينًدونًغيرهم
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 .تخصيصًالمواردًبطريقةًعلمية
ً.التشتتًوزيادةًالنشاطاتًالمطلوبة .01

ًاإلجراءات
المتبعةًًاإلدارية

ًمعًالكليات

0. ً ًدعمًًاإلجراءاتتعقد ًفي ًالمتبعة اإلدارية
ً.األبحاثًوالمشاريعًالعلميةًوالمؤتمرات

قدمًالنماذجًالمستخدمةًفيًعمادةًالبحثًالعلميً .2
ً.وعدمًصالحيتهاًلمواكبةًالتطور

تشريعاتًالبحثًالعلميًفيًالجامعةًًعدمًمواكبة .3
 .لرؤيةًالجامعةًوأهدافها

ًفيً .4 ًالعلمي ًالبحث ًألهمية ًالكليات ًادراك عدم
 .التقييمًوالتصنيف

ًفيً .5 ًمتخصصة ًعمل ًوورش ًندوات ًعقد عدم
 .توجيهًالبحثًالعلميًلدىًالكليات

ًعلىً .6 ًللحصول ًمتخصصة ًورشات ًعمل عدم
ً.دعمًللمشاريعًواألبحاثًالعلمية

 المتبعةًًءاتاإلجراتبسيطً .0
 تعديلًالنماذجًالمستخدمة .2
ًرؤيةً .3 ًمع ًينسجم ًبما ًالتشريعات تعديل

 .الجامعةًوأهدافها
اهتمامًالكلياتًبدورًالبحثًالعلميًفيً .4

 التقييمًوالتصنيف
عقدًالكلياتًلندواتًوورشًعملًمتخصصةً .5

 .فيًتوجيهًالبحثًالعلمي
ًللحصولً .6 ًمتخصصة ًلورشات ًالكليات عقد

ً.اثًالعلميةعلىًدعمًللمشاريعًواألبح

ًالحلولًالمنتجًالبحثيًللجامعةًبينًتحدياتًالعمادةًومسؤوليةًالكليات .3
التحدياتًالتيً
تواجهًًالعمادةً

امامًالمنتجً
ًالبحثيًللجامعة

0. ً ًالتسويق ًهيئةًًلإلنتاجغياب ًألعضاء البحثي
التدريسًلعدمًوجودًقاعدةًبياناتًللبحثًالعلميً

 .منًقبلًالكليات
 .لعلميعدمًوجودًدليلًللبحثًا .2
ًالعالميةً .3 ًالبيانات ًقواعد ًفي ًاالشتراك عدم

ً.المعتمدةًفيًالتصنيفًوالترتيبًللجامعات
ًمنً .4 ًالجامعة ًإصدارات ًتسويق غياب

 .المطبوعات
ًفيًنشرًالوعيًالبحثيًفيماً .5 غيابًدورًالعمادة

ً.يتعلقًبالنشرًوالدعم
ًالمؤتمراتًواأليامً .6 ًتنظيم ًفي ًالعمادة غيابًدور

ً.ختصةًبالبحثًالعلميالعلميةًوورشًالعملًالم
ً.ًغيابًدورًالعمادةًفيًالمشاركةًفيًالمؤتمرات .7
8. ً ًًاإلجراءاتتعقد ًوعدمً)المتبعة ًقدمها بسبب

ًتطويرها ًوالمحكمينً( ًالباحثين ًمع ًالتعامل في
 .للمجالتًالصادرةًعنًالجامعة

ًهيئاتً .9 ًألعضاء ًتشجيعية ًحوافز ًوجود عدم
تحريرًمجالتًمؤتةًأسوةًبأعضاءًهيئاتًتحريرً

 .تًالوطنيةالمجال

البحثيًبعدًًاإلنتاجالعملًعلىًتسويقً .0
توفرًقاعدةًبياناتًللبحثًالعلميًمنًقبلً

 .الكليات
 .دليلًللبحثًالعلميًعمل .2
االشتراكًفيًقواعدًالبياناتًالعالميةً .3

ً.المعتمدةًفيًالتصنيفًوالترتيبًللجامعات
تسويقًإصداراتًالجامعةًمنًالمطبوعاتً .4

 .واإلهداءاتمنًخاللًالمعارضً
ً.نشرًالوعيًالبحثيًالخاصًبالنشرًوالدعم .5
تنظيمًالمؤتمراتًواأليامًالعلميةًوورشً .6

ً.علميالعملًالمختصةًبالبحثًال
ً.ًمشاركةًالعمادةًفيًالمؤتمرات .7
القديمةًالمتبعةًًوتطويرًاإلجراءاتمراجعةً .8

فيًالتعاملًمعًالباحثينًوالمحكمينً
 .للمجالتًالصادرةًعنًالجامعة

ايجادًحوافزًتشجيعيةًألعضاءًهيئاتً .9
تحريرًمجالتًمؤتةًأسوةًبالمجالتً

 .الوطنية
ايجادًمجالتًجديدًمدعومةًمنًصندوقً .01
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ًمدعومةًمنًصندوقً .01 ًمجالتًجديدة ًوجود عدم
ً.دعمًالبحثًالعلمي

ًوالدراساتً .00 ًللبحوث ًمؤتة ًمجلة ًأغلفة قدم
ًوالعلومً ًواالجتماعية، ًاإلنسانية ًالعلوم بسلسلتيها

ً.الطبيعيةًوالتطبيقية
عدمًوجودًختمًخاصًتتميزًبهًالمجالتًالعلميةً .02

 .المحكمةًالصادرةًعنًالعمادة
ًدور .03 ًتفعيل ًالفكريةًًعدم ًالملكية ًحماية مكتب

ونقلًالتكنولوجياًعلىًالرغمًمنًوجودًالتعليماتً
 .الخاصةًبه

ًمنً .04 ًالبحثي ًللمنتج ًتشجيعية ًجوائز ًوجود عدم
ًالكلياتً ًمستوى ًعلى ًوالجودة ًالكمية حيث

ً.واألقسام

ً.لميدعمًالبحثًالع
تحديثًأغلفةًمجلةًمؤتةًللبحوثً .00

والدراساتًبسلسلتيهاًالعلومًاإلنسانيةً
ً.واالجتماعية،ًوالعلومًالطبيعيةًوالتطبيقية

ايجادًختمًخاصًتتميزًبهًالمجالتً .02
 .العلميةًالمحكمةًالصادرةًعنًالعمادة

تفعيلًدورًمكتبًحمايةًالملكيةًالفكريةً .03
 .ًونقلًالتكنولوجيا

فيًكلًفصلًًعملًيومًللبحثًالعلمي .04
ً.أكاديميًلتقديمًالجوائزًللكلياتًواألقسام

مسؤوليةًالكلياتً
امامًالمنتجً

ًالبحثيًللجامعة

ًهيئةً .0 ًأعضاء ًألبحاث ًبيانات ًقاعدة ًوجود عدم
ًاختصاصً ًحسب ًومصنفة ًمفهرسة التدريس

 .األقسامًالتابعةًلكلًكلية
ًالعلميً .2 ًللبحث ًاستراتيجية ًخطة ًوجود عدم

 .خاصةًبكلًكلية
ًتفعيل .3 ًفيًًعدم ًالعلمي ًالبحث ًلجان دور

ً.الكليات
 .شحًالمشاركةًفيًالمؤتمرات .4
 .شحًتنظيمًالمؤتمرات .5
فرقً)غيابًآلياتًتفعيلًالعملًالبحثيًالجماعيً .6

 (.العمل
ًجهاتً .7 ًمن ًباحثين ًمع ًالمشتركة ًالبحوث شح

 .خارجيةًدولية
8. ً ًالبينية ًالبحوث ًتتضمنً)شح ًالتي البحوث

 (.باحثينًمنًتخصصاتًمختلفة
ًتحديدهاًغيابًاألول .9 ًللجامعةًوعدم وياتًالبحثية

 .ًمنًقبلًالكلياتًوالتخصصاتًالمختلفة
ًاألبحاثًوالدراساتًالتيًترتبطًبخدمةً .01 محدودية

ً.المجتمعًالمحلي

ًبياناتًًإليجادتحفيزًوحثًالكلياتً .0 قاعدة
ًمفهرسةً ًالتدريس ًهيئة ًأعضاء ألبحاث

 .ًومصنفةًحسبًاختصاصًأقسامها
ًاسترات .2 ًخطة ًلعمل ًالكليات يجيةًدعوة

 .للبحثًالعلميًخاصةًبها
ًفيً .3 ًالعلمي ًالبحث ًلجان ًدور تفعيل

ًالكليات
 تشجيعًالكلياتًللمشاركةًفيًالمؤتمرات .4
 تشجيعًالكلياتًلتنظيمًالمؤتمرات .5
ًالبحثيً .6 ًالعمل ًلتفعيل ًالكليات تشجيع

 (.فرقًالعمل)الجماعيً
تشجيعًالكلياتًلعملًالبحوثًالمشتركةًمعً .7

 .باحثينًمنًجهاتًخارجيةًدولية
 .تشجيعًالكلياتًلعملًالبحوثًالبينية .8
ًالبحثيةً .9 ًاألولويات ًلتحديد ًالكليات تشجيع

 .للجامعة
ًاألبحاثً .01 ًمن ًللمزيد ًالكليات تشجيع

ًالمجتمعً ًبخدمة ًترتبط ًالتي والدراسات
ً.المحلي

ًالحلولًالتحديًالتكنولوجيًللعمادةًومسؤوليةًمركزًالحاسوب .4
ًللعمادةً .0الموقعًااللكترونيًللعمادةًالموجودًحالياًعقيمًوالً .0التحدياتً ًااللكتروني ًالموقع ًبناء اعادة
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التكنولوجيةًالتيً
تواجهًًالعمادةً
وتتطلبًدعمً

ومساعدةًعاجلةً
منًقبلًمركزً

ًالحاسوب

ينسجمًمعًطموحًالجامعةًفيًابرازًأهميةًالبحثً
ً.العلمي

ًفيًالمشاريعً .2 ًااللكترونيًالمستخدم ًالنظام بدائية
 .العلميةًفيًالعمادة

ًعملً .3 ًفي ًالتكنولوجي ًالدور غياب
ًالمتبعةًاإلجراءاتهلًتطبيقاتًتس/انظمة حيثً.

ًهيئةً ًالمخاطباتًالتيًتخصًأعضاء أنًجميع
التدريسًفيًالكلياتًواألقسامًلطلبًدعمًالبحوثً
ًتقليديةً ًتزال ًبالمؤتمراتًال ًوالمشاركة والمشاريع

 .وتأخيرهاًاإلجراءاتوورقيةًمماًيساهمًفيًتعقيدً
ًعملً .4 ًفي ًالتكنولوجي ًالدور غياب

ً/انظمة ًتسهل ًفيًًاتاإلجراءتطبيقات المتبعة
ًالمجالت ًفي ًاألبحاث ًنشر ًجميعً. ًأن حيث

ًالباحثينً ًمع ًالتواصل ًتخص ًالتي المخاطبات
والمحكمينًالًتزالًتقليديةًوورقيةًمماًيساهمًفيً

ًوتأخيرها ًاجراءاتًالنشر ًتعقيد ًفيً. ًويسهم كما
ًالبريدً ًاستخدام ًعلى ًالمترتبة ًالتكاليف رفع

 .العادي
ًمنًالمختص .5 ًأيديًعاملة ًوجود ينًفيًعلمًعدم

ًالعلميً ًالبحث ًعمادة ًفي ًوالبرمجة الحاسوب
ًالعمادةً ًموقع ًعلى ًوادامتها ًالتطورات لمواكبة

ً.اإللكتروني

ًبرؤيةً ًيليق ًبمستوى ًوتحديثه الموجود
ً.الجامعة

ًفيً .2 ًالمستخدم ًااللكتروني ًالنظام تطوير
 .المشاريعًالعلميةًفيًالعمادة

ًانظ .3 ً/مةعمل ًتسهل ًاإلجراءاتتطبيقات
ًوالمشاريعً ًالبحوث ًدعم ًطلب ًفي المتبعة

 .والمشاركةًبالمؤتمرات
ًانظمة .4 ً/عمل ًتسهل ًاإلجراءاتتطبيقات

ًالمجالتً ًفي ًاألبحاث ًنشر ًفي المتبعة
ًالباحثينً ًمع ًالتواصل ًيخص فيما
ًالتكاليفً ًتقليل ًفي ًيسهم ًمما والمحكمين

 .المترتبةًعلىًاستخدامًالبريدًالعادي
ًالحاسوبًتوف .5 ًعلم ًفي ًالمختصين ير

والبرمجةًفيًعمادةًالبحثًالعلميًلمواكبةً
ًالعمادةً ًموقع ًعلى ًوادامتها التطورات

ً.اإللكتروني

 

 اخلطة االسرتاتيجية لعمادة البحث العلمي. 5
واضـــحةًلخارطـــةًالبحـــثًالعلمـــيًفـــيًالجامعـــةًًرؤيـــةوضـــعتًعمـــادةًالبحـــثًالعلمـــيًعلـــىًعاتقهـــاً

رؤيـةًالمنبثقـةًعـنًالخطــةًاالسـتراتيجيةًللجامعـةًإلـىًتحقيـقًالتميـزًفـيًمجــاالتً،ًوتهـدفًهـذهًالاوأنشـطته
إذًتـمًوضـعًالخطـطًالمناسـبةً.ًالبحثًالعلمـيًتنفيـذا ًللسياسـاتًالعامـةًللجامعـةًوالتعلـيمًالعـاليًفـيًاألردن

مـعًروحًالعمادةًوأهدافهاًالنابعةًمنًضرورةًالتطويرًوالتحديثًآللياتًتنسـجمًًالتيًتسهمًفيًتحقيقًرؤية
ً.العصر،ًوتعززًأداءًالباحثينًوانتاجهمًالعلمي

 :مراحل عمل الخطة االستراتيجية لعمادة البحث العلمي 5.1
ً:مرتًعمليةًوضعًالخطةًاالستراتيجيةًبمرحلتين



 ( 2020 – 2015) الخطة االستراتيجية                                                         عمادة البحث العلمي

 8 

قامًعميدًالبحثًالعلميًباالجتماعًمعًجميعًالعاملينًفيًالعمادةًواطلعًعلىًسـيرً:ًالمرحلةًاألولى
تيًتواجهًالعمادة،ًوتمًعملًملخصًبالتحدياتًالتيًتواجهًالعمادةًثمًذكرهـاًفـيًالقسـمًالعملًوالتحدياتًال

ً.المذكورًأعاله(4ًرقم)
ً:تمًتشكيلًلجنةًخاصةًبعملًالخطةًتتكونًمن:ًالمرحلةًالثانية

ًرئيساً ًًدًأحمدًخلفًالسكارنة.أًًاألستاذًالدكتورًعميدًالبحثًالعلمي
ًعضواً ًًًيزيدًالسبوع.ًدًًًعميدًالبحثًالعلميًالدكتورًنائب

ًعضواً ًًخالدًأحمدًالصرايرة.ًدًًًًمديرًدائرةًالمجالت
ًعضواً ًًًسهامًالطراونةًًًًمديرةًدائرةًالمطبوعات

ًعضواً ًًمحمودًنايفًقزق.ًدًًًًًدائرةًالمطبوعات
ً

 :مميزات الخطة االستراتيجية 5,1
لعلميًفيًإعدادهاًبالطموحًوتعزيزًحيثًتتميزًالخطةًاالستراتيجيةًالتيًبنيتًعليهاًعمادةًالبحثًا

األداءًوزيـــادةًاإلنتـــاجًالعلمـــيًألعضـــاءًهيئـــةًالتـــدريسًمـــنًخـــاللًتـــوفيرًبيئـــةًبحثيـــةًمشـــجعةًوتســـهمًفـــيً
عملياتًاالبداعًوالتطويرًبماًينسجمًمعًرؤيةًالجامعةًفيًتمكينًعمادةًالبحثًالعلمـيًمـنًزيـادةًاإلنتـاجً

الخطـطًًتعـدًو.ًفـيًتطـويرًالتنميـةًالبشـريةًالشـاملةًللمجتمـعًالبحثـيًبشـقيةًالنظـريًوالتطبيقـيًوالـذيًيسـهم
بصــورةًفعليــةًوالــذيًًوالتطلعــاتًســهمًفــيًتنفيــذًاألهــدافيًالــذيًالطريــقًالمخطــطًوالواضــحاالســتراتيجيةً
علــــىًالتخطــــيطًًتركــــز،ًوهــــيًبــــذلكًوضــــمنًنطــــاقًزمنــــيًمحــــددًمخطــــطًلهــــاًةعلميــــًأســــسًيعتمــــدًعلــــى

رئيســيًالًالميــدانالبحــثًالعلمــيًوتعــدًعمــادةًً.موحاتهــاًوأهــدافهااالســتراتيجيًكأولويــةًلتحقيــقًرؤيتهــاًوط
تأصيلًالفكـرًالتطـويريًًعنهاًينتجيمكنًأنًًالتيًالجهة،ًوهيًًةالنظريةًوالتطبيقيإلنتاجًالبحوثًالعلميةً

ً.ادرةًعلىًإنتاجًفكرًإبداعيًيسهمًفيًتقدمًورقيًالمجتمعًوخدمتهالق
ً

 :لعلميالخطة االستراتيجية لعمادة البحث ا 5,1
ً.(5151-5102)وفيماًيليًالخطةًاالستراتيجيةًلعمادةًالبحثًالعلميًلألعوامً
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 :الرؤية والرسالة والقيم اخلاصة بالعمادة
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 الرؤية

 

ًًوعالمياً ًاً قليميا ًًوًاً محلييرتقيًبتصنيفًالجامعةًًًنحوًعمادةًحاضنةًلبحثًعلميًمتميز
Towards a Deanship of Scientific Research, which promotes the 

classification of the university locally, regionally and globally 
 

 الرسالة

 

 

 

الجامعةًفيًالبحثًواالبتكارًًدورتعزيزًًإنتاجًبحوثًعلميةًتسهمًفيبيئةًقادرةًعلىًًتأمين
ًوعالمياً ًاً قليميا ًًوًاً محلي

Securing an environment capable of producing scientific research that 
contributes to enhancing the role of the university in research and 
innovation locally, regionally and globally 

 

 

 القيم
ًالتحسينًالمستمر .0
 األمانةًالعلمية .2
ًوالنزاهةًالشفافية .3
ًالتنوعًالبحثي .4
ًاالبداعًوالتميزً .5
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:الغايات  
إن الغايات االستراتيجية لعمادة البحث العلمي في جامعة مؤتة تنبثق من الغايات التالية للخطة 

 :ستراتيجية للجامعةاال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ألولىا غايةال  

ثانيةال غايةال  

ثالثةال غايةال  

رابعةال غايةال  

خامسةال غايةال  

سادسةال غايةال  

سابعةال غايةال  

 حوكمةالتطبيقًأفضلًالممارساتًالعالميةًفيًمجالًالتخطيطًاالستراتيجيًًو
 

التحسينًالمستمرًللتعليماتًواإلجراءاتًالمتعلقةًبشؤونًالبحثًالعلميًفيً
ًمعًالمعاييرًالوطنيةًوالعالميةالجامعةًبماًيتفقً

ً
ًكحاضنةًللبحثًالعلميًواالبداعتعزيزًمكانةًالعمادةً

يخًالعالقاتًالخارجيةًبماًيكفلًتفعيلًدورًالعمادةًفيًخدمةًالمجتمعًوترس
 تفاعلهاًمعًالمجتمعًالمحليًواإلقليميًوالدوليً

 

تطويرًالتعليماتًالخاصةًبدعمًالمنتجًالبحثيًللطلبةًًلتتناسبًمعًالمعاييرً
ًالوطنيةًوالعالمية

 
 

ًتطويرًكفاءةًًالمصادرًالماليةًوالماديةًوالبشرية

 

تطويرًإجراءاتًضمانًالجودةًفيًالعمادةًبهدفًالتحسينًالمستمرً
 لمدخالتها،ًوعملياتها،ًومخرجاتها

 



 ( 2020 – 2015) الخطة االستراتيجية                                                         عمادة البحث العلمي

 11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف االستراتيجية

 الغاية األولى

تطبيق أفضل الممارسات العالمية 
في مجال التخطيط االستراتيجي 

.حوكمةالو   

 

عديلًالهيكلًالتنظيميًللعمادةًت  

بناءًوتطويرًنظامًإلدارةًالمعلوماتًفيًالعمادةًمنًخاللً
.حوسبةًاعمالًالعمادةًالكترونياً   

.مًالمشاركةًوالمساءلةتعزيزًالشفافيةًوتطويرًقي  

العمادةًمنًًفيًًجياالستراتيًالتخطيطًدورًوتفعيلًتحسين
.خاللًوضعًخطةًاستراتيجية  
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  غايةال

ثانيةال  

اتًالتحسينًالمستمرًللتعليماتًواإلجراء
المتعلقةًبشؤونًالبحثًالعلميًفيًالجامعةً
ًبماًيتفقًمعًالمعاييرًالوطنيةًوالعالمية

 

ًدعوةًوحثًالكلياتًوالمراكزًالعلميةًإلنتاجًمشاريعًبحثية
وفقاًالحتياجاتًسوقًالعملًومؤسساتًالمجتمعً

ةومتطلباتًاالعتمادًوالجود  
تفعيلًدورًلجانًالبحثًالعلميًفيًالكلياتًواقسامهاً

وينسجمًمعًوالمراكزًالعلميةًبماًيتالءمًمعًسوقًالعملً
سياساتًوالجهودًالوطنيةًوالحاجاتًالمتغيرةًللمجتمعً

 األردنيًوالعربي
تباعًاتوجيهًالمشرفينًعلىًمشاريعًالبحثًالعلميًللطلبةًب

أولوياتًالبحثًالعلميًبماًيكفلًجاهزيتهًلسوقًالعملً
.واالقليميًوالدوليًالوطني  

لخطةًتًلتفعيلًدورًمادةًالبحثًالعلميًفيًادعوةًالكليا
 الدراسيةًإلنتاجًأبحاثًعلميةًتطبيقية

تختصًبتعليمًوتطبيقًالبحثًالعلميًًتعلمًإنشاءًمصادر
ترونيعلىًموقعًالعمادةًوموقعًالجامعةًااللك  

دعوةًالكلياتًوالمراكزًالعلميةًلتقديمًتقاريرًفصليةًتبينً
 التقييمًالذاتيًلمنتجًالبحثًالعلميًلديهم

 األهداف االستراتيجية
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 األهداف االستراتيجية

  غايةال

ثالثةال  

تعزيز مكانة العمادة كحاضنة للبحث 
 العلمي واالبداع

 .من خالل إنشاء دليل البحث العلمي التميز يكفل بما العلمي البحث وتفعيل توجيه

 التنمية مجاالت في المحلي المجتمع حاجات سدتوجيه أولويات البحث العلمي ل
 .والشاملة المستدامة

من  واالبتكار واإليفاد العلمي البحث مجال في والدولية المحلية التشاركية تفعيل
 .خالل عقد اتفاقيات محلية ودولية

باالعتماد على  الفكرية الملكية وحقوق العلمي البحث بنتائج المعرفة ونشر دعم
.ة الخاصة بالجامعةقاعدة البيانات البحثي  

ضمن فرق  الجامعة من خالل تحفيز الباحثين للعمل داخل التشاركية تفعيل
 . بحثية متعددة االختصاصات

لطرق وأساليب الحصول على دعم  المؤهلة التدريسيةو  الفنية تمكين الكوادر
 .لمشاريع البحث العلمي

 في العلمي البحث دعم مخصصات خالل من العلمي البحث دعم في توسعال
  الجامعة موازنة

 عقدًالدوراتًالبحثيةًوالتطويريةًًفيًالتوسع
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 .األهداف االستراتيجية

  غايةال

لرابعةا  

تطوير كفاءة  المصادر المالية 
 والمادية والبشرية

.التواصلًمعًجهاتًداخليةًللحصولًعلىًدعمًماليًومادي  

.التواصلًمعًجهاتًخارجيةًللحصولًعلىًدعمًماليًومادي  

. 

.إشراكًكادرًالعمادةًفيًدوراتًتأهيليةًمتخصصة  

 إقامةًمعارضًإلصداراتًالعمادة

 المشاركةًفيًالمعارضًوتفعيلًاالشتراكات
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.األهداف االستراتيجية  

  غايةال

خامسةال  

تطوير التعليمات الخاصة بدعم المنتج 
البحثي للطلبة  لتتناسب مع المعايير 

  الوطنية والعالمية

 

 

التركيزًعلىًالتعلمًالذاتيًلمنهجيةًالبحثًالعلميًعندً
ثينًًالطلبةًالباح  

تفعيلًاالرشادًالموجهًللطلبةًالباحثينًحولًااللوياتً
 الوطنيةًللبحثًالعلمي

 

 تفعيل

 

تبنيًبرامجًتدريبيةًفيًمنهجيةًالبحثًالعلميًلطلبةً
 الدراساتًالعليا

تبنيًدعمًالطلبةًالمبدعينًفيًمجالًالبحثًالعلميًمنً
وعًبحثيخاللًتقديمًجائزةًالفضلًرسالة،ًبحث،ًمشًر  

  

تحسينًالنشاطاتًالطالبيةًالمتعلقةًبالبحثًالعلميًمنً 
خاللًعملًمسابقاتًبحثيةًللطلبةًوتسويقًالمشاريعً

.البحثيةًالعلميةًالمميزة  

 .  

. 

قيقًأعلىًالمعاييرًاألكاديميةًتشجيعًالطلبةًوتحفيزهمًلتح
فيًمجالًالبحثًالعلميًمنًخاللًإنشاءًمركزًخاصً

رشادًالطلبةًنحوًإنتاجًاألبحاثًالعلمية .لتوجيهًوا   
 

دعوةًالكلياتًلتشجيعًالطلبةًالنتاجًأبحاثًعلميةًمطلوبةً
لمشاريعًالبحثًقًالعملًمنًخاللًعملًأيامًعلميةًلسًو

 العلمي
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.األهداف االستراتيجية  

  غايةال

سادسةال  

في خدمة تفعيل دور العمادة 
المجتمع وترسيخ العالقات 

الخارجية بما يكفل تفاعلها مع 
 المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي 

 

تحديدًاألولوياتًالبحثيةًللجامعةًبناءًعلىًاالحتياجاتً
ًالوطنيةًبالتنسيقًمعًالكليات  

العملًعلىًتوفيرًقاعدةًبياناتًخاصةًباإلنتاجًالبحثيًلكلً
االطالعًجتمعًالمحليًواإلقليميًوالدوليةًكليةًمماًيتيحًللم

 علىًإنجازاتًالجامعةًالبحثية

 المشاركةًفيًقواعدًالبياناتًالعالميةً

دعوةًباحثينًذويًسمعةًعالميةًفيًمراكزًالبحثًالعلميً
 المختلفةًلعقدًدوراتًوورشًعملًفيًالجامعةً

معةًومراكزًالبحثًالعلميًتشجيعًتبادلًالزياراتًبينًالجا
 المرموقةً



 ( 2020 – 2015) الخطة االستراتيجية                                                         عمادة البحث العلمي

 17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 األهداف االستراتيجية

  غايةال

 السابعة

تطوير إجراءات ضمان الجودة في 
العمادة بهدف التحسين المستمر 

 عملياتها، ومخرجاتهالمدخالتها، و 

 

 بالجودةًالمؤسسيًااللتزامًتوافر

الجودةًمنًخاللًدليلًالبحثًًضمانًعملًنطاقًتوسيع
 العلميًوتطويرًالنماذجًوالتعليمات

مرجعيةًمعًعماداتًًومقارناتًومعاييرًمؤشراتًتوفير
.بحثًعلميًفيًجامعاتًعلميةًمميزة  

ًاألردنيةًالجودةًمعاييرًمتطلباتًلتحقيقًالمستمرًالسعي
 والعالميةًوالعربية



 اإلجرائية للغاياتاألهداف 
 حوكمةالتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط االستراتيجي و : الغاية األولى

 .طةًاستراتيجيةالعمادةًمنًخاللًوضعًخًفيًًاالستراتيجيًالتخطيطًدورًوتفعيلًتحسين: الهدف االستراتيجي األول
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

إعـــــدادًالخطـــــةًاالســـــتراتيجيةً .0
للعمادةًبماًيكفلًتذليلًجميعً
التحـــــدياتًالتـــــيًتحـــــولًدونً
تحقيقًرؤيـةًورسـالةًوأهـدافً
الجامعـــــةًاالســـــتراتيجيةًفيمـــــاً

ًيخصًالبحثًالعلمي

ًورسالةًالعمادةًًعمادةالًتحديدًرؤية .0
ًوضعًالغاياتًالرئيسيةًواالستراتيجيةًللعمادة .5
تحديــدًاألهــدافًاالســتراتيجيةًلكــلًغايــةًمــنًغايــاتً .3

ًالعمادة
إعدادًالخطةًاإلجرائيةًلتنفيذًغايـاتًوأهـدافًالعمـادةً .4

ً.االستراتيجية
ًرفعًالخطةًاالستراتيجيةًللرئاسةًالعتمادها .2

 النائبًاالكاديمي .0

ًميعمادةًالبحثًالعل .5
ً

ًاالستراتيجيةًًشهرين  ًالخطة انجاز
ًبصورتهاًالنهائية

 
حوكمةالتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط االستراتيجي و : الغاية األولى  

عديل الهيكل التنظيمي للعمادة ت: الهدف االستراتيجي الثاني  
الزمنيالبرنامج  الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات  مؤشرات االداء 

تطـــــــويرًالهيكـــــــلًالتنظيمـــــــيً .0
للعمــــــــادةًبمــــــــاًيــــــــتالءمًمــــــــعً
ــــــــذًخططهــــــــاً واجباتهــــــــاًوتنفي

ًوأهدافها

 تشكيلًلجنة .0

تالءمًمــــعًالهيكــــلًالتنظيمــــيًللعمــــادةًبصــــورةًتــــًبنــــاء .5
ًالمهامًالمطلوبة

ًإعدادًالهيكلًالتنظيميًالمعدل .3
ـــىًرئاســـةًالجامعـــةً .4 رفـــعًالهيكـــلًالتنظيمـــيًالمعـــدلًإل

قًر ًارهالعتمادهًوا 

ًالنائبًاالكاديمي .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5

إحــداثًتغييــراتًجوهريــةًوفعالــةًًشهرين 
ًفيًهيكلًالعمادةًالتنظيمي

وضـــــــعًالوصـــــــفًالـــــــوظيفيً .5
ًالدقيقًلكلًمسمىًوظيفي

ًمراجعةًالوصفًالوظيفيًوتطويره .0
ًإعدادًالوصفًالوظيفيًللهيكلًالتنظيميًالمعدل .5
رفـــعًالوصـــفًالـــوظيفيًالمعـــدلًإلـــىًرئاســـةًالجامعـــةً .3

ًحسبًإلقراره

وجــــــودًوصــــــفًوظيفــــــيًفعــــــالً   عمادةًالبحثًالعلمي
ًالمستحدثةللشواغرً
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الزمنيالبرنامج  الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات  مؤشرات االداء 

توزيعًالمهامًوالواجبـاتًعلـىً .3
الهيكـــــــلًالتنظيمـــــــيًالمعـــــــدلً
بعدالــــــةًوبمــــــاًيتناســــــبًمــــــعً

ًقدراتًالموظفين

إجــراءًتقيــيمًمعمــقًللمــوظفينًحســبًالمؤهــلًوالخبــرةً .0
ًوتوزيعًالمهامًوالواجباتًالمطلوبةًمنهم

ًشؤونًالعاملين

 عمادةًالبحثًالعلمي

إعــــــــادةًتوزيــــــــعًالعــــــــاملينًفــــــــيً  
العمـــــــــــــــادةًعلـــــــــــــــىًالشـــــــــــــــواغرً

ًالمستحدثةًحسبًخبراتهم

 

حوكمةالتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط االستراتيجي و : الغاية األولى  

.اعمال العمادة الكترونيا  بناء وتطوير نظام إلدارة المعلومات في العمادة من خالل حوسبة : الهدف االستراتيجي الثالث  
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

تطـــــــــــويرًاألنظمـــــــــــةًااللكترونيـــــــــــةً .0
ـــــــاتًفيمـــــــاًيخـــــــصًدعـــــــمً والتطبيق
المشــــــاريعًواألبحــــــاثًوالمــــــؤتمراتً

ًعنًطريقًالعمادة

 .تشكيلًلجنةًمنًالعمادةًومركزًالحاسوب .0

مجًالكترونيــةًتســهلًاإلجــراءاتًعمـلًأنظمــةًوبــرا .5
المتبعــــــةًفــــــيًطلــــــبًدعــــــمًالبحــــــوثًوالمشــــــاريعً

ًوالمشاركةًفيًالمؤتمرات

ًمركزًالحاسوب .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًأشهر010111ً3ً

إنجازًنظامًلدعمًالمشاريعً .5
ًواألبحاث

تطــــــــــويرًاألنظمـــــــــــةًوالتطبيقـــــــــــاتً .5
االلكترونيــةًفيمــاًيخــصًالمجـــالتً

ًفيًالعمادة

 لجنةًمنًالعمادةًومركزًالحاسوبًتشكيل .0

عمـلًأنظمــةًوبــرامجًالكترونيــةًتســهلًاإلجــراءاتً .5
ًالمتبعة

ارسالًاألبحاثًإلىًالمجالتًفيماًيخصًسهولةً .3
ًالتواصلًمعًالباحثينًوالمحكمين

ًمركزًالحاسوب .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًأشهر3ًً

ًانجازًنظامًاألبحاث .5

رونيـةًتطـويرًأنظمـةًاالرشـفةًااللكت .3
إلصـــداراتًالعمـــادةًمـــنًالمشـــاريعً
واألبحــاثًوالمجــالتًوالمطبوعــاتً

ًوالترجمات

 تشكيلًلجنةًمنًالعمادةًومركزًالحاسوبً .0

عمــلًنظــامًالكترونــيًيســهلًعمليــةًارشــفةًكافــةً .5
ًإصداراتًالعمادة

ًمركزًالحاسوب .0
 عمادةًالبحثًالعلمي .5

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًأشهر3ًً

ًانجازًنظامًاالرشفة .5
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

عًالخـاصًااللكترونـيًتطويرًالموقـ .4
ًللعمادة

 تشكيلًلجنةًمنًالعمادةًومركزًالحاسوبً .0

إعادةًبناءًموقعًالعمادةًااللكترونيًوتحديثهًبمـاً .5
يتناســـبًمـــعًاهـــدافًوغايـــاتًالعمـــادةًوالجامعـــةً

ًفيماًيخصًالبحثًالعلمي

ًمركزًالحاسوب .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5

أشهر3ً  ًالمخاطباتًالرسمية .0 

ًتحديثًالموقعًااللكتروني .5

تطويرًقاعدةًبياناتًالكترونيـةًفـيً .2
ًالعمادة

 تشكيلًلجنةًمنًالعمادةًومركزًالحاسوبً .0

ـــــةًفيمـــــاًيخـــــصً .5 ـــــاتًالكتروني إنشـــــاءًقاعـــــدةًبيان
ــــاتً ــــفًكلي ــــاحثينًمــــنًمختل اإلنتــــاجًالعلمــــيًللب

ًومراكزًالجامعة

ًمركزًالحاسوب .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
كليـــــــــاتًومراكـــــــــزًالجامعـــــــــةً .3

ًالعلمية

أشهر3  ًالمخاطباتًالرسمية .0 

ًنجازًقاعدةًالبياناتا .5

تطــــويرًدليــــلًالعمــــادةًااللكترونــــيً .6
ًوالورقي

 تشكيلًلجنةًمنًالعمادةًومركزًالحاسوبً .0

إنشــاءًدليــلًااللكترونــيًورفــعًجميــعًاإلجــراءاتً .5
ًالعمادةًفيماًيخصًالبحثًالعلميًفيالمتبعةً

ًمركزًالحاسوب .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5

أشهر3ً  ًالمخاطباتًالرسمية .0 

ًتانجازًقاعدةًالبيانا .5

 

حوكمةالتطبيق أفضل الممارسات العالمية في مجال التخطيط االستراتيجي و : الغاية األولى  

.تعزيز الشفافية وتطوير قيم المشاركة والمساءلة: الهدف االستراتيجي الرابع  
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

لتفعيـــــلًنظـــــامًالنزاهـــــةًإيجـــــادًتعليمـــــاتً .0
والشــفافيةًوالمســاءلةًفيمــاًيخــصًاإلنتــاجً
العلميًللبـاحثينًمـنًالمشـاريعًواألبحـاثً

ًالمدعومة

 لجنةًالبحثًالعلميً .0ًتشكيلًلجنةًلوضعًالتعليمات

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًمركزًضبطًالجودة .4
ًعمداءًالكليات .2

ًالمخاطباتًالرسمية .0 أشهر6ً 
ًانجازًالتعليمات .5

إيجـــــادًتعليمـــــاتًلتفعيـــــلًنظـــــامًالنزاهـــــةً .5
والمســاءلةًوالشــفافيةًفيمــاًيخــصًتحكـــيمً

 النائبًاالكاديمي .0ًتشكيلًلجنةًلوضعًالتعليمات

ًلجنةًالبحثًالعلمي .5
ًالمخاطباتًالرسمية .0ًأشهر6ً 

 انجازًالتعليمات .5
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

ًعمادةًالبحثًالعلمي .3ًاألبحاثًالمقدمةًللمجالت
ًمركزًضبطًالجودة .4
ًهيئاتًالتحرير .2

يمـــــاتًلتفعيـــــلًنظـــــامًالنزاهـــــةًإيجـــــادًتعل .3
والمســاءلةًوالشــفافيةًفيمــاًيخــصًتحكـــيمً
المشـــاريعًواألبحـــاثًالمقدمـــةًإلـــىًلـــدعمً

ًمنًقبلًلجنةًالبحثًالعلمي

 لجنةًالبحثًالعلمي .0ًتشكيلًلجنةًلوضعًالتعليمات

ًنوابًالرئيس .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًمركزًضبطًالجودة .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًأشهر6ً 
 انجازًالتعليمات .5

 
 .التحسين المستمر للتعليمات واإلجراءات المتعلقة بشؤون البحث العلمي في الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية والعالمية: لغاية الثانيةا

 وفقاًالحتياجاتًسوقًالعملًومؤسساتًالمجتمعًدعوةًوحثًالكلياتًوالمراكزًالعلميةًإلنتاجًمشاريعًبحثية: الهدف االستراتيجي األول
راتيجياتاالست  مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية 

التعـــــرفًعلـــــىًاحتياجـــــاتً .0
ًالسوقًالمحليًومشكالته

إجراءًدراساتًمسحيةًللمشاكلًالتيًتواجهً
ًالسوقًالمحلي

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًمركزًالتطوير .3
ًكلياتًالجامعة .4
ًالمراكزًالعلمية .2

ًالمخاطباتًالرسمية علىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةً 01111

التعـــــــرفًعلـــــــىًالمشـــــــاكلً .5
التقنيــــــــــــةًالتــــــــــــيًتواجــــــــــــهً

ًالمؤسساتًالصناعية

إجــــراءًدراســــاتًمســــحيةًللمشــــاكلًالتقنيــــةً
ًالتيًتواجههاًالمؤسساتًالصناعية

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًمركزًالتطوير .3
ًكلياتًالجامعة .4
ًالمراكزًالعلمية .2

ًالمخاطباتًالرسمية علىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة 01111

ًالمخاطباتًالرسميةًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة01111ًًلجنةًالبحثًالعلمي .0توجيهًالباحثينًفيًكلياتًومراكـزًالجامعـةًالتعــــــرفًعلــــــىًالتحــــــدياتً .3
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راتيجياتاالست  مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية 

والمشاكلًالتيًيعانيًمنهـاً
ًالمجتمعًالمحلي

لعمـــــلًدراســـــاتًوابحـــــاثًومشـــــاريعًتعـــــالجً
المشــــكالتًوالتحــــدياتًالتــــيًيعــــانيًمنهــــاً

ًالمجتمع

ًميعمادةًالبحثًالعل .5
ًمركزًالتطوير .3
ًكلياتًالجامعة .4
ًالمراكزًالعلمية .2

 
 .التحسين المستمر للتعليمات واإلجراءات المتعلقة بشؤون البحث العلمي في الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية والعالمية: الغاية الثانية

 سياسات والجهود الوطنية والحاجات المتغيرة للمجتمعالتفعيل دور لجان البحث العلمي في الكليات واقسامها والمراكز العلمية بما يتالءم مع سوق العمل وينسجم مع  :الهدف االستراتيجي الثاني
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

يًفـيًالكليـاتًدعوةًلجانًالبحثًالعلم .0
لتقديمًتقاريرًسنويةًعنًحاجاتًسـوقً

ًالعمل

مخاطبــــةًالكليــــاتًوالمراكــــزًالعلميــــةً .0
بعمــــــلًدراســــــاتًمســــــحيةًلحاجــــــاتً

ًسوقًالعمل

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًمركزًالتطوير .3
ًكلياتًالجامعة .4
ًالمراكزًالعلمية .2

علىًمدارًسنواتًتنفيذ2111ًً
 الخطةً

تقـــــــــاريرًعمـــــــــادةًالبحـــــــــثً .0
ًيالعلم

دعــــــوةًلجــــــانًالبحــــــثًالعلمــــــيًلعمــــــلً .5
تقـــاريرًســــنويةًعــــنًمشــــاكلًوحاجــــاتً

ًالمجتمعًالمحلي

ًالكليــــاتًوالمراكــــزًالعلميــــةًمخاطبــــة .0
لعمــــــلًدراســــــاتًمســــــحيةًلحاجــــــاتً

ًومشاكلًالمجتمعًالمحلي

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًمركزًالتطوير .3
ًكلياتًالجامعة .4
 المراكزًالعلمية .1

فيذًعلىًمدارًسنواتًتن 1555
 الخطة

تقـــــــــاريرًعمـــــــــادةًالبحـــــــــثً .0
ًالعلمي

دعوةًلجانًالبحثًالعلميًفـيًالكليـاتً .3
لعمـــــلًدراســـــةًعـــــنًأولويـــــاتًالبحـــــثً

ولويــــــــاتًالبحــــــــثًودراســــــــةًأالوطنيــــــــةً
ًالوطنية

تحديــدًمخاطبــةًالكليــاتًوالمراكــزًالعلميــةً
ـــــــةًبمـــــــاًيتناســـــــبًمـــــــعً ـــــــاتًالبحثي األولوي

ًإمكاناتًالجامعة

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًلميعمادةًالبحثًالع .5
ًمركزًالتطوير .3
ًكلياتًالجامعة .4

علىًمدارًسنواتًتنفيذً 1555
 الخطة

تقـــــــــاريرًعمـــــــــادةًالبحـــــــــثً .0
ًالعلمي
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

 المراكزًالعلمية .1 

دعــوةًلجــانًالبحــثًالعلمــيًعقــدًورشً .4
تدريبيـــةًفـــيًالكليـــاتًللتوعيـــةًوالتوجيـــهً

حاجــاتًالمجتمــعًوســوقًالعمـــلًحــولً
ومشـــــاكلهًوتحدياتـــــهًمـــــنًاجـــــلًنقلهـــــاً

ًفيًكلياتهمألعضاءًالهيئةًالتدريسيةً

مخاطبـــةًالكليـــاتًوالمراكـــزًالعلمـــيًلعقــــدً
ًالورشًالتدريبيةًالالزمة

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًمركزًالتطوير .3
ًكلياتًالجامعة .4
 المراكزًالعلمية .1

علىًمدارًسنواتًتنفيذً 55,555
 الخطة

ًالمخاطباتًالرسمية .0

ـــــةً .5 ـــــدوراتًالتدريبي انجـــــازًال
ًوالورش

 

 
 .حسين المستمر للتعليمات واإلجراءات المتعلقة بشؤون البحث العلمي في الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية والعالميةالت: الغاية الثانية

.مي والدوليتباع أولويات البحث العلمي بما يكفل جاهزيته لسوق العمل االردني واالقلياتوجيه المشرفين على مشاريع البحث العلمي للطلبة ب: الهدف االستراتيجي الثالث  
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

التواصــــــــلًالمســــــــتمرًمــــــــعً .0
صــــــندوقًالبحــــــثًالعلمــــــيً
لمعرفةًمسـتجداتًأولويـاتً
البحــثًالعلمــيًفــيًاألردنً

ًوالمنطقة
ً

دعوةًالباحثينًوالمشرفينًعلىًمشـاريعً .0
رشًالطلبةًوالدراسـاتًالعليـاًلحضـورًًو
ًعملًتخصًأولوياتًالبحثًالعلمي

دعوةًوتوجيهًالطلبةًلتوعيتهمًالمسـتمرةً .5
ًفيًمجالًالبحثًالعلميًواولوياته

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًكلياتًالجامعة .3
 مركزًالتطوير .4

ًكليةًالدراساتًالعليا .2
ًمراكزًالجامعةًالعلمية .6

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةً 
اريرًعمـــــــــادةًالبحـــــــــثًتقـــــــــ .5

ًالعلمي

ـــاحثينًوالمشـــرفينً .5 دعـــوةًالب
علــــــــــىًمشــــــــــاريعًالطلبــــــــــةً

التبــــــاعًوالدراســــــاتًالعليــــــاً
ًأولوياتًالبحثًالعلمي

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة ًًمخاطبةًكليةًالدراساتًالعليا .0
تقـــــــاريرًعمـــــــادةًالبحـــــــثً .5

ًالعلمي
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

دعــــــــــوةًوتوجيــــــــــهًالطلبــــــــــةً .3
لتــــــــوعيتهمًالمســــــــتمرةًفــــــــيً

الًالبحـــــــــثًالعلمـــــــــيًمجـــــــــ
ًواولوياته

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة ًًمخاطبةًكليةًالدراساتًالعليا .0
تقـــــــاريرًعمـــــــادةًالبحـــــــثً .5

ًالعلمي

 
 .ميةالتحسين المستمر للتعليمات واإلجراءات المتعلقة بشؤون البحث العلمي في الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية والعال: الغاية الثانية

دعوة الكليات لتفعيل دور مادة البحث العلمي للخطة الدراسية إلنتاج أبحاث علمية تطبيقية: الهدف االستراتيجي الرابع  
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

انتـــاجًبحـــثًعلمـــيًتطبيقـــيًتــــتالءمً .0
ـــــــهًمـــــــعًحاجـــــــاتًالمجتمـــــــع ًمخرجات

ًوالمؤسساتًالصناعيةًحليالم

الطلبًمنًالكلياتًواالقسامًفيً .0
ًالجامعــــةًإلعــــدادًمــــادةًالبحــــث

فــــيًبــــرامجهمًالدراســــيةًًالعلمــــي
العليــــــاًوتحــــــتًاشــــــرافًعمــــــادةً

ًالبحثًالعلمي

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًكلياتًالجامعةً .3
 مركزًالتطوير .4

ًكليةًالدراساتًالعليا .2

علىًمدارًسنوات001110111ًً
ًيذًالخطةتنف

تقاريرًالكلياتًليماًخصًاإلنتاجً .0
ًالعلمي

ًتقاريرًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًالمخاطباتًالرسمية .3

الطلــــبًمــــنًالكليــــاتًواالقســــامًفــــيً .5
الجامعــةًبــعجراءًمشــاريعًتخــرجًعلــىً
مســــتوىًالبكــــالوريوسًلحــــلًمشــــاكلً
وتلبيـــةًحاجـــاتًالمجتمـــعًوالمؤسســـةً

ًالصناعية

الطـــــبًمــــــنًالكليــــــاتًلتوجيــــــهً .0
وسًالخــــريجينًطلبــــةًالبكــــالوري

إلنتـــــاجًمشـــــاريعًتخـــــرجًتخـــــدمً
ًالمجتمعً

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًكلياتًالجامعةً .3
ًمركزًالتطوير .4

علىًمدارًسنوات001110111ًً
ًتنفيذًالخطة

خصًاإلنتاجًًفيماتقاريرًالكلياتً .0
ًالعلمي

ًتقاريرًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًالمخاطباتًالرسمية .3
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 .ن المستمر للتعليمات واإلجراءات المتعلقة بشؤون البحث العلمي في الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية والعالميةالتحسي: الغاية الثانية
إنشاء مصادر تختص بتعليم وتطبيق البحث العلمي على موقع العمادة وموقع الجامعة االلكتروني: الهدف االستراتيجي الخامس  

 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

ًااللكترونيً .0 ًالموقع تزويد
ًالعلميً ًالبحث لعمادة
ًتخصً ًالكترونية بمصادر

ًالبحثًالعلمي

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0ًتشكلًلجنة
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًالكلياتًوالمراكزًالعلمية .3

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًسنة01111ً
وجودًالمصادرًعلىًموقعً .5

ًةًااللكترونيالعماد

ًالكترونيةً .5 ًمصادر وضع
ًالبحثً ًبتطبيق تتعلق
العلميًعلىًموقعًالعمادةً

ًااللكتروني

ًلجنةًالبحثًالعلمي .4ًتشكيلًلجنة
ًعمادةًالبحثًالعلمي .2

ًالكلياتًوالمراكزًالعلمية

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًسنة01111ً
ًعلىً .5 ًالمصادر وجود

ًموقعًالعمادةًااللكتروني

 

.المستمر للتعليمات واإلجراءات المتعلقة بشؤون البحث العلمي في الجامعة بما يتفق مع المعايير الوطنية والعالميةالتحسين : الغاية الثانية  
دعوة الكليات والمراكز العلمية لتقديم تقارير فصلية تبين التقييم الذاتي لمنتج البحث العلمي لديهم: الهدف االستراتيجي السادس  

نفيذيةاإلجراءات الت االستراتيجيات  مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ 

دعــــــوةًالكليــــــاتًوالمراكــــــزً .0
العلميـــــــــــةًلعمـــــــــــلًخطـــــــــــةً
استراتيجيةًخاصـةًبالبحـثً

ًالعلمي

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0ًمخاطبةًمركزًوتطويرًالجودة .0
 عمادةًالبحثًالعلمي .5

ًمركزًتطويرًالجودة .3

وجـــودًملـــفًعـــنًالخطـــةً .0 علىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةً 
ً.ستراتيجيةًلكلًكليةاال

تقــــــــاريرًعمــــــــادةًالبحــــــــثً .5
ًالعلمي

التقيــــــــيمًالــــــــذاتيًلإلنتــــــــاجً .5
العلميًفيًكلياتًالجامعـةً

ًومراكزهاًالعلمية

ــــةًفــــيً .0 ــــاتًوالمراكــــزًالعلمي ــــبًمــــنًالكلي الطل
الجامعــةًوضــعًخطــطًلتزويــدًعمــادةًالبحـــثً

ًالعلميًبعنتاجهمًالبحثيًلكلًفصلًدراسي
مًذاتـيًقيامًعمادةًالبحـثًالعلمـيًبـعجراءًتقيـي .5

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
 عمادةًالبحثًالعلمي .5
ًمركزًالتطوير .3

إتمـــــــــامًتزويـــــــــدًالكليـــــــــاتً .0ًسنة 
ًبعنتاجهمًالبحثًالفصلي

ًإتمامًالتقييمًالذاتي .5
إظهــــارًالنتــــائجًواعالنهــــاً .5
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نفيذيةاإلجراءات الت االستراتيجيات  مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ 

 لمنتجاتًالكلياتًالعلميةًوالبحثية

ــــــىًموقــــــعً .3 ــــــيمًالــــــذاتيًعل وضــــــعًنتــــــائجًالتقي
ًالجامعةًوموقعًالعمادةًااللكتروني

ـــــــــىًموقـــــــــع الجامعـــــــــةًًعل
 االلكتروني

 
 تعزيز مكانة العمادة كحاضنة للبحث العلمي واالبداع: الغاية الثالثة

.التميز من خالل إنشاء دليل البحث العلمي يكفل بما العلمي البحث وتفعيل توجيه: الهدف االستراتيجي األول  
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

ًإنشاءًدليلًالبحثًالعلمي .0
 

 تشكيلًلجنة .0

 .جمعًالمعلوماتًالمتعلقةًبالتعليمات .5

جمــــعًالتعليمــــاتًالالزمــــةًللمــــؤتمراتًواألبحــــاثً .3
 والمشاريع

جمــــعًالنمـــــاذجًالمســـــتخدمةًفــــيًعمـــــادةًالبحـــــثً .4
 .العلمي

 وضعًأولوياتًالبحثًالعلميًالوطنية .2

 مجاالتًالمجالت .6

 خدمةًالمجتمعًالمحلي .7

ًنةًمعًالجامعاتًاألخرىالمقاًر .8

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
 عمادةًالبحثًالعلمي .3

ً

ً

إصـــدارًنســـخةًورقيـــةًمـــنً .0 أشهر211ً6ً
ــــىً ــــدليلًتــــوزعًوتعمــــمًعل ال

 عمداءًالكليات

إصـــدارًنســـخةًااللكترونيـــةً .5
ــــــىًموقــــــعً ــــــدليلًعل مــــــنًال

ًعمادةًالبحثًالعلمي

إعــــــادةًبنــــــاءًالموقــــــعًااللكترونــــــيً .5
بمــاًينســجمًلعمــادةًالبحــثًالعلمــيً

 معًرؤيةًالجامعة

 تشكيلًلجنةًلتطويرًموقعًالعمادة .0

قليميةًوعالمية .5  دراسةًمواقعًمحليةًوا 

 جمعًالمعلوماتًالالزمةًلوضعهاًعلىًالموقع .3

ًبناءًالموقعًالجديد .4

ًإدارةًالجامعة .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
 مركزًالحاسوب .5

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًأشهر6ً 
ًمحاضرًاالجتماعات .5
 يًالجديدالموقعًااللكترون .3
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

 تشكيلًلجنة .0 تعديلًالهيكلًالتنظيميًللعمادة .5

 دراسةًمهامًوواجباتًالعمادة .5

تعــــديلًالهيكــــلًبمــــاًينســــجمًمــــعًرؤيــــةًالجامعــــةً .3
ً.والواجباتًالمناطةًبها

ًإدارةًالجامعة .0
 عمادةًالبحثًالعلمي .5

 المخاطباتًالرسمية .0ًشهر3ً 

 محاضرًاالجتماع .5

 

ـــــــاتًألبحـــــــاثً .4 تـــــــوفيرًقاعـــــــدةًبيان
 دريسأعضاءًهيئةًالت

 مخاطبةًالكليات .0

 جمعًالبياناتًفيًملفًأكسس .5

ًتصنيفًالبيانات .3

ًإدارةًالجامعة .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
 مركزًالحاسوب .5

 المخاطباتًالرسمية .0ًأشهر6ً 155

وضــعًنســخةًمــنًالبيانــاتً .5
ًعلىًموقعًالعمادة

االشتراكًفيًقواعدًبياناتًعالميـةً .1
 للتصنيفًوالترتيب

 ميةمخاطبةًنائبًالرئيسًللشؤونًاالكادي .0

ًتشكيلًلجنة .5
ًإدارةًالجامعة

ًعمادةًالبحثًالعلمي

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًاشهر6ً 
ًموفقةًإدارةًالجامعة .5

إصــــــــدارًنمــــــــاذجًتنظــــــــيمًالعمــــــــلً .6
الخــــــــــــــاصًباالشــــــــــــــتراكًوعقــــــــــــــدً
المــــــــــــؤتمراتًودعــــــــــــمًاألبحــــــــــــاثً

ًوالمشاريع

 تشكيلًلجنة .0

 
ًعمادةًالبحثًالعلمي .0
مركــــــزًتطــــــويرًأعضــــــاءً .5

ًهيئةًالتدريس
 

ًللكلياتًتعميمًالنماذج .0ًأشهر6ً 
نشـــرًالنمــــاذجًعلـــىًموقــــعً .5

ًالعمادة

 تشكيلًلجنة .0 إصدارًمجالتًعالميةًجديدة .7

 التنسيقًمعًالكليات .5

ًالتنسيقًمعًصندوقًدعمًالبحثًالعلمي .3

 إدارةًالجامعة .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3

 المخاطباتًالرسمية .0ًأشهر6ً 

 

عقــــــــــدًورشًعمــــــــــلًمتخصصــــــــــةً .8
ًبالبحثًالعلمي

 الكلياتًوالمراكزًالعلميةتشكيلًفرقًعملًمنً .0

 وضعًجدولًحولًعقدًالورش .5

 

 إدارةًالجامعة .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالكليات .4

علىًمدارًسنواتً 
ًتنفيذًالخطة

ــــــــامجًســــــــنويً .0 إصــــــــدارًبرن
ًلعملًالورشات
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

 انشاءًمكتبًخاصًفيًالهيكلًالجديد .0ًتفعيلًدورًمكتبًالحمايةًالفكرية .9

ًتطبيقًالتعليمات .5
ًامعةإدارةًالج .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5

ًالمخاطباتًالرسميةًأشهر6ً 

ًإعادةًالهيكلة

الحصـــــــولًعلـــــــىًمصـــــــادرًدعـــــــمً .01
ًداخليةًوخارجية

 تشكيلًلجنة .0

ًالبحثًًالمستمرًعنًمصادرًتمويل .5
ًإدارةًالجامعة .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ـــــــــــــــات .3 والمراكـــــــــــــــزًًالكلي

ًالعلمية

علىًمدارًسنواتً 
ًتنفيذًالخطة

ًالمخاطباتًالرسمية

ً

 
 تعزيز مكانة العمادة كحاضنة للبحث العلمي واالبداع: الثالثةالغاية 

.والشاملة المستدامة التنمية مجاالت في المحلي المجتمع حاجات توجيه أولويات البحث العلمي لسد: الهدف االستراتيجي الثاني  
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

نشـــــرًالـــــوعيًالـــــالزمًحـــــولًأولويـــــاتً .0
ًالبحثًالعلمي

 لجنةًالبحثًالعلمي .0 مخاطبةًالكليات

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًكليةًالدراساتًالعليا .4
ًالكليات .2
ًالمراكزًالعلمية .6

ًالمخاطباتًالرسميةًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةً

ربـــــطًأولويـــــاتًالبحـــــثًالعلمـــــيًبســـــدً .5
يًمجـاالتًحاجاتًالمجتمعًالمحلـيًفـ
ًالتنميةًالمستدامةًوالشاملة

مخاطبــةًالكليــاتًحــولًتوجيــهً .0
ًالباحثينًلتحقيقًهذاًالهدف

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالكليات .4

ًالمخاطباتًالرسميةًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةً

ًالمخاطباتًالرسميةًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةًًلجنةًالبحثًالعلمي .0ًمخاطبةًالكليات .0عقـــــدًنـــــدواتًمشــــــتركةًمـــــعًالمجتمــــــعً .3
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

ًالمحلــيًلتشــجيعًالبــاحثينًعلــىًانجــاز
ًأبحاثًتخدمًالمجتمعًالمحلي

ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًالكليات .3

عمــــلًجــــائزةًألفضــــلًاألبحــــاثًالتــــيً .4
ًساهمتًفيًخدمةًالمجتمعًالمحلي

ًتشكيلًلجنة .0
ًوضعًتعليمات .5
ًتصنيفًاألبحاث .3
ًفرزًاالبحاث .4

 ميلجنةًالبحثًالعل .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالكليات .4

ًالمخاطباتًالرسميةًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةً

عمــــــــــلًدراســــــــــةًلمتطلبــــــــــاتًالتنميــــــــــةً .2
المســــتدامةًمـــــنًخــــاللًالتواصـــــلًمـــــعً
المؤسســاتًوالهيئــاتًالعامــةًوالخاصــةً

ًلمعرفةًالحتياجاتًالمطلوبة

 لجنةًالبحثًالعلمي .0 تشكيلًلجنة

 النائبًاالكاديمي .5

ًلنائبًاالكاديميا .3
ًعمادةًالبحثًالعلمي .4
ًالكليات .2

ًالمخاطباتًالرسميةًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة 

 

تعزيز مكانة العمادة كحاضنة للبحث العلمي واالبداع: الغاية الثالثة  
.د اتفاقيات محلية ودوليةواالبتكار من خالل عق العلمي البحث مجال في والدولية المحلية التشاركية تفعيل: الهدف االستراتيجي الثالث  

 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

ًمحليـةإيجـادًمصـادرًدعـمً .0
وعقــــــــدًاتفاقيــــــــاتًللبحــــــــثً

ًالعلميًمعها

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0ًًتشكيلًلجنةً .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًالكليات .3
ًالمراكزًالعلمية .4

ًتقاريرًعمادةًالبحثًالعلميًاتًتنفيذًالخطةعلىًمدارًسنًو010111ً

إيجـــــــــــادًمصـــــــــــادرًدعـــــــــــمً .5
وعقـــــــدًاتفاقيـــــــاتًًخارجيــــــة

 للبحثًالعلميًمعها

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0ًًتشكيلًلجنةً .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًالكليات .3
ًالمراكزًالعلمية .4

 تقاريرًعمادةًالبحثًالعلمي علىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة010111ً
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تعزيز مكانة العمادة كحاضنة للبحث العلمي واالبداع: الثالثة  
.الفكرية باالعتماد على قاعدة البيانات البحثية الخاصة بالجامعة الملكية وحقوق العلمي البحث بنتائج المعرفة ونشر دعم: الهدف االستراتيجي الرابع  

مج الزمنيالبرنا الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات  مؤشرات االداء 

وضـــــعًآليـــــاتًعمـــــلًمناســـــبةًلنقـــــلً .0
ـــــــاًوتوطينهـــــــاًبمـــــــاًيخـــــــدمً التكنولوجي

ًالعملًالبحثي

 لجنةًالبحثًالعلمي .0ًمخاطبةًمركزًالحاسوب

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًمركزًالحاسوب .4

نشــــــــاءًالموقــــــــعًًسنة010111ً ــــــــاءًوا  إعــــــــادةًبن
االلكترونـــيًبمـــاًيخـــدمًمتطلبـــاتً

ًيالبحثًالعلم

ـــــــةً .5 ـــــــاتًحســـــــبًالكلي تصـــــــنيفًالبيان
والقسمًوالتخصصًواسمًعضوًهيئةً

ًالتدريسًعلىًبرنامجًاكسس

ًتشكيلًلجنة .0
ًجمعًالبياناتًمنًالكليات .5
ًتصنيفًالبياناتًعلىًملفًاكسس .3

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًأشهر6ًًدينار211ً
ـــاتًعلـــىًموقـــعً .5 نشـــرًالبيان

ًالعمادة
عملًتطبيقًخـاصًبالبيانـاتًحسـبً .3

معــاييرًســكوبسًونشــرهاًعلــىًموقــعً
ًالعمادة

ًتشكيلًلجنةً .0
ًمخاطبةًمركزًالحاسوب .5

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًمركزًالحاسوب .3

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًأشهر6ًًدينار211ً
نشــرًالبيانــاتًعلــىًموقــعً .5

ًالعمادة
عملًاحصائياتًعلىًمستوىًالكليـةً .4

مــــدىًالمســــاهمةًفــــيًاإلنتـــــاجًًتبــــين
ًالبحثيًللكلياتًوأقسامهاًالمختلفة

ًتشكلًلجنةً .0
ًمخاطبةًالكليات .5

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالكليات .4

ــــــىًمــــــدارًســــــنواتًً عل
ًالخطة

ًالمخاطباتًالرسمية .0
ـــاتًعلـــىًموقـــعً .5 نشـــرًالبيان

ًالعمادة

 
 اضنة للبحث العلمي واالبداعتعزيز مكانة العمادة كح: الغاية الثالثة

الجامعة من خالل تحفيز الباحثين للعمل ضمن فرق بحثية متعددة االختصاصات  داخل التشاركية تفعيل: الهدف االستراتيجي الخامس . 
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

فـــــيًًتفعيـــــلًدورًلجـــــانًالبحـــــثًالعلمـــــي .0
ًالكلياتًلتحفيزًالباحثين

ـــــةًالكليـــــاتًوالمراكـــــزً .0 مخاطب
ًالعلمية

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةًً

تقـــــــــاريرًعمـــــــــادةًالبحـــــــــثً .5
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالكليات .4

ًالعلمي

ـــــةًالكليـــــاتًوالمراكـــــزً .0ًدعوةًالكلياتًلتشكيلًفرقًبحثية .5 مخاطب
ًةالعلمي

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالكليات .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةًً
تقـــــــــاريرًعمـــــــــادةًالبحـــــــــثً .5

ًالعلمي

دعــوةًالكليــاتًلقيــامًالفــرقًالبحثيــةًبعمــلً .3
أبحـــــاثًمشــــــتركةًمتعـــــددةًاالختصــــــاصً

ًضمنًالقسم

ـــــةًالكليـــــاتً .0 المراكـــــزًًومخاطب
ًالعلمية

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة01110111ً 
تقـــــــــاريرًعمـــــــــادةًالبحـــــــــثً .5

ًالعلمي
دعــــوةًالكليــــاتًلعمــــلًورشًعمــــلًحــــولً .4

ـــــــةًضـــــــمنً ـــــــزًعمـــــــلًالفـــــــرقًالبحثي تحفي
ًاالختصاصاتًالمتعددة

ـــــةًالكليـــــاتً .0 المراكـــــزًًومخاطب
ًالعلمية

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة0111111ً 
تقـــــــــاريرًعمـــــــــادةًالبحـــــــــثً .5

ًالعلمي
 

 تعزيز مكانة العمادة كحاضنة للبحث العلمي واالبداع: الغاية الثالثة

 .المؤهلة لطرق وأساليب الحصول على دعم لمشاريع البحث العلمي والتدريسية الفنية تمكين الكوادر: الهدف االستراتيجي السادس
نيالبرنامج الزم الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات  مؤشرات االداء 

عقــــدًورشًعمــــلًحــــولًالحصــــولً .0
ًعلىًدعمًلمشاريعًالبحثًالعلمي

ًمخاطبةًالكليات .0
تحديـــدًالبـــاحثينًالـــذينًحصـــلواًعلـــىً .5

ًدعم
ًدعوةًالباحثينًلعملًورشًعمل .3

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
 الكليات .4

ًالمراكزًالعلمية .2

ًمخاطباتًالرسميةال .0ًعلىًمدارسًسنواتًالخطة010111ً
البحـــــــــثًًعمـــــــــادةتقـــــــــاريرً .5

ًالعلمي

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًسنةًواحدة2111ً لجنةًالبحثًالعلمي .0ًتشكلًلجنةً .0عمــلًدليــلًعــنًأســاليبًالحصــولً .5
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نيالبرنامج الزم الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات  مؤشرات االداء 

ًالنائبًاالكاديمي .5ًالكلياتً .5ًعلىًدعمًلمشاريعًالبحثًالعلمي
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
 الكليات .4

ًالمراكزًالعلمية .2

ًمحاضرًاالجتماع .5
الــــــدليلًنشــــــرًنســــــخةًمــــــنً .3

ًعلىًموقعًالعمادة

إنشـاءًروابـطًالكترونيـةًعلـىًموقــعً .3
العمــــادةًحـــــولًأســــاليبًالحصـــــولً
ًعلىًدعمًلمشاريعًالبحثًالعلمي

ًتشكلًلجنةً .0
ًالكليات .5

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
 الكليات .4

ًالمراكزًالعلمية .2

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًسنةًواحدة0111ً

ًمحاضرًاالجتماع .5

نشــــــرًنســــــخةًمــــــنًالــــــدليلً .3
 علىًموقعًالعمادة

 
تعزيز مكانة العمادة كحاضنة للبحث العلمي واالبداع: الغاية الثالثة  

  الجامعة موازنة في العلمي البحث دعم مخصصات خالل من العلمي البحث دعم في التوسع: الهدف االستراتيجي السابع
لفةالك جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات  مؤشرات االداء البرنامج الزمني 

دعــــــــوةًالكليــــــــاتًلتحفيــــــــزً .0
الباحثينًعلىًطلبًالمزيـدً
مــــنًالــــدعمًللمشــــاركةًفــــيً

ًالمؤتمرات

 لجنةًالبحثًالعلمي .0ًوالمركزًالعلميةًمخاطبةًالكليات .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
 الكليات .4

ًالمراكزًالعلمية .2

ًتًالرسميةالمخاطبا .0ًعلىًمدارًسنواتًالخطة0110111ً

عمـــــــــادةًالبحـــــــــثًتقـــــــــاريرً .5
ًالعلمي

دعوةًالكلياتًلطلبًالمزيدً .5
منًالدعمًلألبحاثًالعلميً

ًوالمشاريع

 لجنةًالبحثًالعلمي .0ًوالمركزًالعلميةًمخاطبةًالكليات .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
 الكليات .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًالخطة0110111ً

عمـــــــــادةًالبحـــــــــثًيرًتقـــــــــاًر .5
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لفةالك جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات  مؤشرات االداء البرنامج الزمني 

ًالعلميًالمراكزًالعلمية .2

دعــــــــــــوةًالكليــــــــــــاتًلعقــــــــــــدً .3
ًالمؤتمرات

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0ًوالمركزًالعلميةًمخاطبةًالكليات .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًالكليات .3

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة2110111ً
عمـــــــــادةًالبحـــــــــثًتقـــــــــاريرً .5

ًالعلمي
تقــديمًجــوائزًلــدعمًالبحــثً .4

العلمـــــــــيًألفضـــــــــلًكليـــــــــةً
ًمًوأفضلًبحثوأفضلًقس

ًمخاطبةًلجنةًالبحثًالعلميً .0
ًالنائبًاالكاديميًلوضعًالتعليمات .5

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة21111ً
ًتقاريرًالعميد .5

تقـــــــديمًمكافـــــــ تًللبحـــــــوثً .2
المنشـــــــــورةًفـــــــــيًمجـــــــــالتً
ًعالميةًوالكتبًالمحكمةً

ًةًلجنةًالبحثًالعلميًمخاطب .0
ًالنائبًاالكاديميًلوضعًالتعليمات .5

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًسنة21111ً
عمـــــــــادةًالبحـــــــــثًتقـــــــــاريرً .5

ًالعلمي
ـــــــ تًتحفيزيـــــــةً .6 ـــــــديمًمكاف تق

ــــــــرً ــــــــةًتحري ألعضــــــــاءًهيئ
ًمجالتًمؤتةً

ًمخاطبةًلجنةًالبحثًالعلميً .0
ًلوضعًالتعليماتالنائبًاالكاديميً .5

ًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًعمادةًالبحثًالعلمي .5

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًسنة5111ً
عمـــــــــادةًالبحـــــــــثًتقـــــــــاريرً .5

ًالعلمي
 

تعزيز مكانة العمادة كحاضنة للبحث العلمي واالبداع: الغاية الثالثة  
عقد الدورات البحثية والتطويرية والمشاركة  في التوسع: الهدف االستراتيجي الثامن  
اتيجياتاالستر   مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية 

عمــلًعــنًالبحــثًًاتدعــوةًالكليــاتًلعمــلًورشــ .0
ً:العلميًحول

ًأولوياتًالبحثًالعلمي -
ًخدمةًالمجتمعًالمحلي -

 لجنةًالبحثًالعلمي .0ًمخاطبةًالكليات .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًالبحثًالعلميًعمادة .3
ًالكليات .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة610111ً

عمــــــــادةًالبحــــــــثًًرتقــــــــاري .5
ًالعلمي
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اتيجياتاالستر   مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية 

ًالحصولًعلىًدعمًللمشاريعًواألبحاث -
عقــــدًدوراتًمتخصصــــةًعــــنًقواعــــدًالبيانــــاتً .5

البحــــثًالعلمــــيًفــــيًالكليــــاتًًللجــــانالعالميــــةً
ًوالمراكزًالعلمية

ًتشكيلًلجنة .0
كـــــــلًلوضـــــــعًجـــــــدولً .5

ًفصل

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًمادةًالبحثًالعلميع .3
ًالكليات .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة010111ً
اإلعالنًعنًالدوراتًعلـىً .5

ًموقعًالعمادة

عقـــدًدوراتًمتخصصـــةًعـــنًالجهـــاتًالداعمـــةً .3
ًداخليا ًوخارجياً 

ًتشكيلًلجنة .0
وضــــــــعًجــــــــدولًكــــــــلً .5

ًفصل

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالكليات .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة20111ً
اإلعالنًعنًالدوراتًعلـىً .5

ًموقعًالعمادة

المشـــاركةًفـــيًالـــدوراتًوالنـــدواتًالمتخصصـــةً .4
ًفيًالبحثًالعلميًمحليا ًواقليميا ًوعالمياً 

ًتشكيلًلجنة .0
وضــــــــعًجــــــــدولًكــــــــلً .5

ًفصل

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالكليات .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة310111ً
ًالعمادةًرتقاري .5

 
 

تطوير كفاءة  المصادر المالية والمادية والبشرية :الغاية الرابعة  
.التواصل مع جهات داخلية للحصول على دعم مالي ومادي: الهدف االستراتيجي األول  

 مؤشرات االداء البرنامج الزمني لكلفةا جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

ـــــــاتًاالتصـــــــالً .0 ـــــــلًآلي تفعي
والتواصـــــلًمـــــعًمؤسســـــاتً
ًاالقتصادًاألردنيةًالداعمة

تشــــــــــــكيلًلجنــــــــــــةًلزيــــــــــــارةًالمؤسســــــــــــاتً .0
االقتصــــــاديةًوعــــــرضًخــــــدماتًالبحــــــثً

ًالعلميًفيًالجامعة
استضــــــافةًالمؤسســــــاتًالصــــــناعيةًفــــــيً .5

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالكلياتًوالمراكزًالعلمية .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة010111ً
ًعقدًاتفاقيات .5
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني لكلفةا جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

العمــــادةًوتقــــديمًعــــرضًبالخــــدماتًالتــــيً
ًتوفرهاًالجامعة

لًلجنـــةًلوضـــعًآليـــاتًالتعامـــلًمـــعًتشـــكي .3
ً.الجهاتًالمانحةًوسبلًتفعيلها

ً

توجيـــــــهًكليـــــــاتًالجامعـــــــةً .0
الســتيفاءًشــروطًالحصــولً

ـــــــىًمـــــــنحًبحث يـــــــةًمـــــــنًعل
ًالجهاتًالداعمة

دعـــوةًبـــاحثينًمتميـــزينًلعقـــدًورشًعمـــلً .0
ًعنًتمويلًالمشاريع

 إدارةًالجامعة .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالكلياتًوالمراكزًالعلمية .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمداًسنواتًتنفيذًالخطة210111ً
عقــــدًورشــــاتًعمــــلًعــــنً .5

ًتمويلًالمشاريع

 

اءة  المصادر المالية والمادية والبشريةتطوير كف: الغاية الرابعة  
.التواصل مع جهات خارجية للحصول على دعم مالي ومادي: الهدف االستراتيجي الثاني  

 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

وضـــعًخطــــةًللتعــــاونًمــــعً .0
مؤسســــاتًومراكــــزًعلميــــةً

اتًفـيًخارجيةًلعملًاتفاقي
ًمجالًالبحثًالعلمي

إنشـــــاءًشــــــعبةًتابعــــــةًلعمـــــادةًالبحــــــثًالعلمــــــيً .0
لمســاعدةًالبــاحثينًعلــىًالحصــولًعلــىًتمويــلً

ًمنًجهاتًخارجية
ــةًللحصــولًعلــىًمــنحًومســاعداتً .5 إطــالقًحمل

ًبحثيةًخارجية
وضـــــعًخطـــــةًللتعـــــاونًمـــــعًمؤسســـــاتًعلميـــــةً .5

 خارجيةًلتفعيلًاالتفاقيات

 إدارةًالجامعة .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًلبحثًالعلميلجنةًا .3
ًالنائبًاالكاديمي .4
ًعمادةًالبحثًالعلمي .2

 

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًسنة 55555
ًتجهيزًالخطة .5
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تطوير كفاءة  المصادر المالية والمادية والبشرية: الغاية الرابعة  
.إشراك كادر العمادة في دورات تأهيلية متخصصة: الهدف االستراتيجي الثالث  

 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ ذيةاإلجراءات التنفي االستراتيجيات

تطــــــــــــــــويرًأداءًالمــــــــــــــــواردً .0
البشـــريةًبمـــاًيعـــززًالجـــودةً
فــيًانجــازًالمهــامًالمناطــةً

ًإليهم

ـــــةًفـــــيًمجـــــاالتًعمـــــلً .0 عقـــــدًدوراتًتدريبي
ًالعمادةًالمختلفة

ترشيحًالعاملينًفيًالعمادةًلـدوراتًتدريبيـةً .5
تخدمًأعمالهمًمماًينعكسًعلـىًعملهـمًفـيً

ًمادةًالع
دعــمًمشــاركةًالعــاملينًفــيًالمــؤتمراتًذاتً .3

ًالعالقةًبالبحثًالعلمي

 النائبًاالكاديمي .0

ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًمركزًالتطويرًاالكاديمي .3
ً

ـــــــىًمـــــــدارسًســـــــنواتًتنفيـــــــذ0111ًً عل
ًالخطة

ًالمخاطباتًالرسمية .0
ًعددًالدورات .5
ًعددًالمشاركين .3

 
 ة والبشريةتطوير كفاءة  المصادر المالية والمادي: الغاية الرابعة

 إقامة معارض إلصدارات العمادة:  الهدف االستراتيجي الرابع
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

إنشــاءًمعــرضًمتخصـــصً .0
ًلعرضًإصداراتًالعمادة

ـــةًالصـــادرةًعـــنً .0 عـــرضًالمجـــالتًالعلمي
ًالعمادة

ًعرضًالكتبًالصادرةًعنًالعمادة .5

 النائبًاالكاديمي .0

ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ـــــــىًمـــــــدارسًســـــــنواتًتنفيـــــــذ0111ًً عل

ًالخطة
ًالمخاطباتًالرسمية .0
ًإقامةًالمعرض .5

ــــــةً .5 ــــــةًتعريفي إصــــــدارًمطوي
ًعنًإصداراتًالعمادة

ًإعدادًالمطويةًعنًاإلصدارات .0
ــــىًالجهــــاتً .5 نشــــرًالمطويــــةًوتوزيعهــــاًعل

ًالمهتمة

 النائبًاالكاديمي .0

ًعمادةًالبحثًالعلمي .5
ًامةالعالقاتًالع .3

ـــــــىًمـــــــدارسًســـــــنواتًتنفيـــــــذ0111ًً عل
ًالخطة

ًإصدارًالمطوية .0

بناءًشراكةًمـعًدورًالنشـرً .3
ًالمحلية

وضــعًتعليمــاتًلتنظــيمًالشــراكةًمــعًدورً .0
ًالنشر

ـــــــــاتًلتســـــــــويقًاإلصـــــــــدارا .5 ًتوضـــــــــعًآلي

 إدارةًالجامعة .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3

ـــــــىًمـــــــ0111ً دارسًســـــــنواتًتنفيـــــــذًعل
ًالخطة

ًإصدارًالتعليمات .0
ًعددًاالتفاقيات .5
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

ًواستقطابًدورًالنشر
ًعقدًاتفاقياتًمعًدورًالنشر .3

 
 تطوير كفاءة  المصادر المالية والمادية والبشرية: الغاية الرابعة

المشاركة في المعارض وتفعيل االشتراكات: الهدف االستراتيجي الخامس  
ات االداءمؤشر  البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات  

بنـاءًًشـراكةًمـعًدورًنشــرً .0
ًإقليمية

وضـــعًآليـــاتًلهـــذهًالشـــراكاتًوعـــرضً .0
ًإصداراتًالجامعة

ًوضعًآلياتًالستقطابًدورًالنشر .5

 إدارةًالجامعة .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3

ـــــــىًمـــــــدارسًســـــــنواتًتنفيـــــــذًً عل
ًالخطة

ًعددًاالتفاقياتً .0
ًعددًالمعارض .5

مــــــعًأصــــــحابًاالشــــــتراكاتًًالتواصــــــل .0ًتفعيلًاالشتراكاتًالسابقة .5
ًالقديمة

تقـــــــديمًعـــــــروضًخاصـــــــةًللمشـــــــتركينً .5
ًالسابقين

 إدارةًالجامعة .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3

ـــــــىًمـــــــدارسًســـــــنواتًتنفيـــــــذًً عل
ًالخطة

ًعددًالمشتركين .0

 
 عالميةتطوير التعليمات الخاصة بدعم المنتج البحثي للطلبة  لتتناسب مع المعايير الوطنية وال: الغاية الخامسة

 التركيز على التعلم الذاتي لمنهجية البحث العلمي عند الطلبة الباحثين: الهدف االستراتيجي األول
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

ـــــــوفيرً .5 دعـــــــوةًكليـــــــةًالدراســـــــاتًالعليـــــــاًلت
التطبيقـــــــاتًااللكترونيـــــــةًالالزمـــــــةًالتـــــــيً

الطلبةًعلىًالتعلمًالذاتيًلمنهجيةًًتساعد
 البحثًالعلمي

مخاطبـــةًكليـــةًالدراســـاتً .0
ًالعليا

 إدارةًالجامعة .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
 عمادةًالبحثًالعلمي .3

ًكليةًالدراساتًالعليا .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة31111ً
تــــــــوفيرًالتطبيقــــــــاتًعلــــــــىً .5

موقـعًكليـةًالدراسـاتًالعليـاً
ًااللكتروني
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 تطوير التعليمات الخاصة بدعم المنتج البحثي للطلبة  لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية: الغاية الخامسة
 تفعيل االرشاد الموجه للطلبة الباحثين حول االلويات الوطنية للبحث العلمي: الهدف االستراتيجي الثاني

برنامج الزمنيال الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات  مؤشرات االداء 

دعـــوةًكليـــةًالدراســـاتًالعليـــاًحـــولًحـــثً .0
المشـــــــــرفينًعلـــــــــىًرســـــــــائلًالماجســـــــــتيرً
والــدكتوراهًإلرشــادًالطلبــةًالبــاحثينًحــولً

ًاألولوياتًالوطنيةًللبحثًالعلمي

مخاطبــــةًكليــــةًالدراســــاتً .0
ًالعليا

 لجنةًالبحثًالعلمي .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالعلياكليةًالدراساتً .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةً
تقـــــــــاريرًعمـــــــــادةًالبحـــــــــثً .5

ًالعلمي

 
 تطوير التعليمات الخاصة بدعم المنتج البحثي للطلبة  لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية: الغاية الخامسة

بة الدراسات العلياتبني برامج تدريبية في منهجية البحث العلمي لطل: الهدف االستراتيجي الثالث  
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

التركيـــــــــــزًعلـــــــــــىًأهميـــــــــــةً .5
البــــــــــرامجًالتدريبيــــــــــةًفــــــــــيً
تطبيـــــــقًمنهجيـــــــةًالبحـــــــثً
العلمـــــيًلطلبـــــةًالدراســـــاتً

 العليا

مخاطبــــةًكليــــةًالدراســــاتًالعليــــاً
حـــــــولًعقـــــــدًورشًعمـــــــلًعـــــــنً

ًالعلميتطبيقًمنهجيةًالبحثً

ًالنائبًاالكاديمي .0
ًالعلميًعمادةًالبحث .5
ًكليةًالدراساتًالعليا .3

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة 55555
عقـــدًورشًعمـــلًمـــنًقبـــلً .5

 الدراساتًالعلياًكلية

ميةتطوير التعليمات الخاصة بدعم المنتج البحثي للطلبة  لتتناسب مع المعايير الوطنية والعال: الغاية الخامسة  
تبني دعم الطلبة المبدعين في مجال البحث العلمي من خالل تقديم جائزة الفضل رسالة، بحث، مشروع بحثي: الهدف االستراتيجي الرابع  
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

وضــعًتعليمــاتًحــولًمــنحً .5
جائرةًإلفضلًبحـثًعلمـيً

لةًماجســــــــــتيرًأوًأوًرســــــــــا
 ًرسالةًمقدمةًمنًالطلبة

 لجنةًالبحثًالعلمي .0ًتشكيلًلجنة

 النائبًاالكاديمي .5

 عمادةًالبحثًالعلمي .3

 كليةًالدراساتًالعليا .4

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًسنواتًتنفيذًالخطةًمدارخاللً 55555
ًوضعًتعليمات .5
 توزيعًجوائر .5
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

ًوالمراكزًالعلميةًالكليات .2
الخاصة بدعم المنتج البحثي للطلبة  لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية تطوير التعليمات: الغاية الخامسة  

ة تحسين النشاطات الطالبية المتعلقة بالبحث العلمي من خالل عمل مسابقات بحثية للطلبة وتسويق المشاريع البحثية العلمية المميزة للطلب: الهدف االستراتيجي الخامس  
يذيةاإلجراءات التنف االستراتيجيات  مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ 

دعــوةًكليــةًالدراســاتًالعليــاًلعمــلًنشــاطاتً .0
لطلبــــــةًًطالبيــــــةًمتعلقــــــةًبالبحــــــثًالعلمــــــي

ًالدراساتًالعليا

ًكليةًالدراساتًالعليا .0
ًالكليات .5

 لجنةًالبحثًالعلمي .6

 النائبًاالكاديمي .7

 عمادةًالبحثًالعلمي .8

ًكليةًالدراساتًالعليا .9
ًالكليات .01

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًسنواتًتنفيذًالخطةًمدارخالل51111ًً
ــــــيً .5 ــــــتجًالبحث تســــــويقًالمن

المميزًللطلبةًعلـىًموقـعً
ًالعمادة

دعــــوةًكليــــةًالدراســــاتًالعليــــاًحــــولًعمــــلً .5
ًمسابقاتًبحثيةًلطلبةًالدراساتًالعليا

 لجنةًالبحثًالعلمي .0 

 النائبًاالكاديمي .5

 عمادةًالبحثًالعلمي .3

ًكليةًالدراساتًالعليا .4
ًالكليات .2

ًالمخاطباتًالرسمية .0 سنواتًتنفيذًالخطةًمدارخالل01111ًً
تســــــــويقًالمنــــــــتجًالبحثــــــــيً .5

المميــزًللطلبــةًعلــىًموقـــعً
ًالعمادة

دعــــوةًالكليــــاتًلتســــويقًالمشــــاريعًالعلميــــةً .3
المميــــزةًمــــنًخــــاللًموقــــعًعمــــادةًالبحــــثً

ًالعلمي

 لجنةًالبحثًالعلمي .0 

 النائبًاالكاديمي .5

 عمادةًالبحثًالعلمي .3

ًاكليةًالدراساتًالعلي .4
 الكليات .2

 المخاطباتًالرسمية .0 سنواتًتنفيذًالخطةًمدارخالل0111ًً

تسويقًالمنتجًالبحثيً .5
المميزًللطلبةًعلىًموقعً

 العمادة
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تطوير التعليمات الخاصة بدعم المنتج البحثي للطلبة  لتتناسب مع المعايير الوطنية والعالمية: الغاية الخامسة  
رشاد الطلبة نحو إنتاج األتشجيع ا: الهدف االستراتيجي السادس .بحاث العلميةلطلبة وتحفيزهم لتحقيق أعلى المعايير األكاديمية في مجال البحث العلمي من خالل إنشاء مركز خاص لتوجيه وا   

 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

إنشــــــــــاءًمركــــــــــزًللبحــــــــــثً .0
ــــــاجًالعلمــــــيًخــــــاصًباإلن ت

ًالبحثيًللطلبة

 لجنةًالبحثًالعلمي .0ًمخاطبةًإدارةًالجامعة .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3

ًالمخاطباتًالرسميةًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةًعلى51111ً

ًإنشاءًالمركز

 الميةتطوير التعليمات الخاصة بدعم المنتج البحثي للطلبة  لتتناسب مع المعايير الوطنية والع: الغاية الخامسة
دعوة الكليات لتشجيع الطلبة النتاج أبحاث علمية مطلوبة لسوق العمل من خالل عمل أيام علمية للمشاريع البحث العلمي: الهدف االستراتيجي السابع  

 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

دعـــــــــوةًالكليـــــــــاتًلوضـــــــــعً .0
بــــــــربطًتعليمـــــــاتًخاصـــــــةً

ــــــــةً ــــــــيًللطلب ــــــــتجًالبحث المن
ًبسوقًالعمل

 إدارةًالجامعة .0ًمخاطبةًالكليات .0

ًالنائبًاالدايمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًكليةًالدراساتًالعليا .4
 الكلياتًوالمراكزًالعلمية .2

مركـــزًالتطـــويرًاالكـــاديميً .6
ًوضبطًالجودة

علـــــىًمـــــدارًســـــنواتًتنفيـــــذ21111ًً
ًالخطة

ًالمخاطباتًالرسمية .0
ًميتقاريرًعمادةًالبحثًالعل .5

دعـــوةًالكليــــاتًلعمــــلًأيــــامً .5
علميــــــةًلمشـــــــاريعًالبحـــــــثً

ًالعلمي

 إدارةًالجامعة .0 مخاطبةًالكليات .5

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًكليةًالدراساتًالعليا .4

علـــــىًمـــــدارًســـــنواتًتنفيـــــذً 
 الخطة

ًالمخاطباتًالرسمية .0
ًتوضعًتعليما .5
ًعملًأيامًعلمية .3
 تقاريرًعمادةًالبحثًالعلمي .4
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

 الكلياتًوالمراكزًالعلمية .1

مركـــزًالتطـــويرًاالكـــاديميً .6
ًوضبطًالجودة

تفعيل دور العمادة في خدمة المجتمع وترسيخ العالقات الخارجية بما يكفل تفاعلها مع المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي : الغاية السادسة  
ة بالتنسيق مع الكلياتتحديد األولويات البحثية للجامعة بناء على االحتياجات الوطني: الهدف االستراتيجي األول  
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

تفعيــــــلًدورًالعمــــــادةًفـــــــيً .0
خدمــــــةًالمجتمــــــعًوالتوجــــــهً

ًنحوًالتنميةًالمستدامة

ــــــيًقائمــــــةً .0 األهميــــــةًًحســــــبرصــــــدًاالحتياجــــــاتًف
ًبالتعاونًمعًكلياتًالجامعة

لعلمــيًللدراســاتًذاتًوضــعًآليــاتًلتوجيــهًالبحــثًا .5
ًالعالقةًبالتنميةًالمستدامة

ــــــةًلجــــــانًالبحــــــثً .3 ــــــدًدوراتًوورشًعمــــــلًلتوعي عق
ًالعلميًفيًالكلياتًبأهميةًأولوياتًالبحثًالعلمي

ـــةًذاتًالعالقـــةًبالبحـــثً .4 رصـــدًالنشـــاطاتًالمجتمعي
ًالعلمي

 إدارةًالجامعة .0

ًالنائبًاالكاديمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
ًالكلياتًوالمراكزًالعلمية .4

علـــىًمـــدارسًســـنوات2111ًً
ًتنفيذًالخطة

ًالمخاطباتًالرسمية .0
تقـــــــــاريرًعمـــــــــادةًالبحـــــــــثً .5

العلمـــــــــــيًحـــــــــــولًانجـــــــــــازً
ًالكليات

عقــــدًورشــــاتًعمــــلًحــــولً .3
ًأولوياتًالبحثًالعلمي

تحســـــــــينًالتواصـــــــــلًمـــــــــعً .5
ًالمجتمعًالمحلي

ًلتواصلًمـعًالمجتمـعًالمحلـيتعليماتًحولًاوضعً .0
ًفيًمجالًالبحثًالعلمي

لجـــانًالبحــــثًًتفعيـــلًتمثيـــلًالمجتمـــعًالمحلـــيًفـــي .5
ًالعلميًفيًالكلياتًمنًخاللًوضعًالتعليمات

ًإدارةًالجامعة .0
 النائبًاالكاديميً .5

ًالكلياتًوالمراكزًالعلمية .3
ًعمادةًالبحثًالعلمي .4

علـــىًمـــدارسًســـنوات0111ًً
ًتنفيذًالخطة

ًالمخاطباتًالرسمية .0
تعــــــديلًالتعليمــــــاتًبحيــــــثً .5

تتضــــــمنًتمثيــــــلًالمجتمــــــعً
المحلـــيًفـــيًلجـــانًالبحـــثً

ًالعلمي
 

تفعيل دور العمادة في خدمة المجتمع وترسيخ العالقات الخارجية بما يكفل تفاعلها مع المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي : السادسة الغاية  
ع على إنجازات الجامعة البحثيةالعمل على توفير قاعدة بيانات خاصة باإلنتاج البحثي لكل كلية مما يتيح للمجتمع المحلي واإلقليمي والدولي باالطال: الهدف االستراتيجي الثاني  
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 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

جمـــعًالمعلومـــاتًالخاصـــةً .0
باإلنتــاجًالبحثــيًلكــلًكليــةً

ًلعملًقاعدةًبيانات

تــوفيرًبــاحثينًإلنجــازًالبيانــاتًوتصــنيفهاًحســبً .0
ًالكليات

 النائبًاالكاديمي .0

ًثًالعلميعمادةًالبح .5
ًالكليات .3

 

ًالمخاطباتًالرسميةًأشهر6ً 

ًتوفيرًقاعدةًبياناتًورقية .0
وجودًقاعـدةًبيانـاتًعلـىًموقـعً .5

 العمادة
ـــــــيً .5 تطـــــــويرًنظـــــــامًإلكترون

متكامــــــــــــــــلًللمعــــــــــــــــامالتً
االلكترونيــــــــــــــةًالخاصــــــــــــــةً

ًبالبحثًالعلمي

:مخاطبةًمركزًالحاسوبًحولًإجراءًماًيلي  

ًتطويرًدليلًالستخدامًاألنظمة .0
ًلالرشادًالتقنيًوضعًخطةًتدريبية .5
ًتطويرًموقعًالعمادةًباللغتينًالعربيةًواالنجليزية .3
ًتقويمًفاعليةًاألنظمةًالمستخدمةًفيًالمجالت .4

ًإدارةًالجامعة .0
ًلجنةًالبحثًالعلمي .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3
 مركزًالحاسوب .4

علىًمـدارًسـنواتًتنفيـذً 
ًالخطة

ًالمخاطباتًالرسمية .0
 موقعًالعمادةًااللكتروني .5

 
 تفعيل دور العمادة في خدمة المجتمع وترسيخ العالقات الخارجية بما يكفل تفاعلها مع المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي : الغاية السادسة

المشاركة في قواعد البيانات العالمية: الهدف االستراتيجي الثالث  
داءمؤشرات اال البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات  

ـــــاتً االشـــــتراكًفـــــيًقواعـــــدًالبيان
ًالعالمية

ًمخاطبةًإدارةًالجامعة .0
ًعقــــــدًاتفاقيــــــاتًلالشــــــتراكًبقواعــــــدًالبيانــــــات .5

ًالعالمية
ًتفعيلًاالتفاقياتًالسابقةًفيًقواعدًالبيانات .3

ًإدارةًالجامعة .0
ًاالكاديمينائبًال .5
 عمادةًالبحثًالعلمي .5

ســـنواتًتنفيـــذًًعلـــىًمـــدار5110111ً
ًالخطة

ًالكتبًالرسمية .0
راكًفـــــيًالقواعـــــدًالبيانـــــاتًاالشـــــت .5

ًالعالمية

المشــــــاركةًفــــــيًأوًعقــــــدًدوراتً
تعريفيـــةًبكيفيـــةًاســـتخدامًقواعــــدً

ًالبياناتًالعالمية

مخاطبـــــــةًقواعـــــــدًالبيانـــــــاتًلعمـــــــلًورشـــــــاتً .0
ًتعريفيةً

ًدعوةًالكلياتًللمشاركةًفيًقواعدًالبيانات .5

ًإدارةًالجامعة .0
ًالنائبًاالكاديمي .5
 عمادةًالبحثًالعلمي .5

نواتًتنفيـــذًعلـــىًمـــدارًســـ0110111ً
ًالخطة

ًالكتبًالرسمية .0
ًالمشاركةًفيًالدورات .5
ًعقدًالدورات .3
ً
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 تفعيل دور العمادة في خدمة المجتمع وترسيخ العالقات الخارجية بما يكفل تفاعلها مع المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي : الغاية السادسة
 كز البحث العلمي المختلفة لعقد دورات وورش عمل في الجامعةدعوة باحثين ذوي سمعة عالمية في مرا: الهدف االستراتيجي الرابع
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

البـاحثينًذويًالسـمعةًبعملًقائمةً .0
العالميـــةًمـــنًخـــاللًالتواصـــلًمـــعً

ًالكلياتًوالمراكزًالعلمية

مخاطبــةًالكليــاتًوالمراكــزً .0
ًلعملًالقائمةالعلميةً

ًإدارةًالجامعة .0
ًاالكاديمينائبًال .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةًً
ًتجهيزًالقائمة .5

دعـــــــوةًالبـــــــاحثينًالمميـــــــزينًلعقـــــــدً .5
ًدوراتًوورشًعملًفيًالجامعة

مخاطبــةًالكليــاتًوالمراكــزً .0
ــــــةً لــــــدعوةًالبــــــاحثينًالعلمي

المتميـــــــــــــــــــــــــــزينًفـــــــــــــــــــــــــــيً
ًالتخصصاتًالمختلفة

ًإدارةًالجامعة .0
ًاالكاديمينائبًال .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطة210111ً
ًعقدًالدورات .5
ًوورشًالعمل .3

 

تفعيل دور العمادة في خدمة المجتمع وترسيخ العالقات الخارجية بما يكفل تفاعلها مع المجتمع المحلي واإلقليمي والدولي : الغاية السادسة  
تشجيع تبادل الزيارات بين الجامعة ومراكز البحث العلمي المرموقة: الهدف االستراتيجي الخامس  
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

عمــــــلًقائمــــــةًبمراكــــــزًالبحــــــثًالعلمـــــــيً .0
ـــةًتمهيـــدا ًلعمـــلًاتفاقيـــاتًبتبـــادلً المرموق

ًزيارات

ًإدارةًالجامعة .0ًنةتشكيلًلج .0
ًاالكاديمينائبًال .5
ًعمادةًالبحثًالعلمي .3

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةًدينار31,111ً

وجــــــودًاتفاقيــــــاتًلتبـــــــادلً .5
ًالزيارات

وضـــعًتعليمـــاتًخاصـــةًبتبـــادلًالزيـــاراتً .5
ًواالتفاقيات

ًإدارةًالجامعة .0ًمخاطبةًإدارةًالجامعة .0
ًالنائبًاالكاديمي .5
ًيعمادةًالبحثًالعلم .3

ًالمخاطباتًالرسمية .0ًعلىًمدارًسنواتًتنفيذًالخطةًدينار21011ً

ــــــــاتًلتبــــــــادلً .5 وجــــــــودًاتفاقي
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ًالزيارات

تطوير إجراءات ضمان الجودة في العمادة بهدف التحسين المستمر لمدخالتها، وعملياتها، ومخرجاتها: الغاية السابعة  
.بالجودة المؤسسي االلتزام توافر: الهدف االستراتيجي األول  

ستراتيجياتاال  مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية 

ًرئيسًلجنةًالبحثًالعلمي .0ًالمشاركةًفيًتحسينًالخطط .0ًدعمًالقيادةًومتابعتها .0
ًعميدًالبحثًالعلمي .5
ًفيًالعمادةًمدراءًالدوائر .3

ًوجودًملفًالجودةًسنة 

تـــــوفيرًالمصـــــادرًالماديـــــةً .5
ًةوالبشري

ًاردًالماديةًالالزمةتوفيرًالمًو .0
ًتكليفًأحدًالعاملينًبمتابعةًملفًالجودة .5
ًمشاركةًفيًوضعًالرؤيةًوالرسالةال .3

ًرئيسًلجنةًالبحثًالعلمي .0
ًعميدًالبحثًالعلمي .5
ًنائبًالعميد .3
ًرؤساءًالشعب .4

ًكتابًتكليف .0ً 
ًتجهيزًمكتب .5
ًملفًالرؤيةًوالرسالة .3

ًنشرًثقافةًالجودةًبينًالعاملين .0ًنشرًثقافةًالجودة .3
ًرؤيةًالعمادةًورسالتهاإعالنًعنً .5
ًإشراكًالعاملينًفيًتقييمًعملياتًالجودة .3

ًعميدًالبحثًالعلمي .0
 نائبًالعميد .5

 مدراءًالدوائرًفيًالعمادة .3

ًرؤساءًالشعب .4

ًلوحاتًإعالنية .0ً 
ًالموقعًااللكترونيًللعمادة .5
ًتعميمًعلىًالعاملين .3
ًمحاضرًاالجتماعات .4
ــــــــةًًمــــــــنًخــــــــاللً .2 ــــــــرامجًتوعي ب

ًالدوراتًوورشًالعمل
راجعــةًوالتحســينًالتغذيــةًال .4

ًالمستمر
ًوضعًآلياتًواضحةًلتحسينًالجودة .0
ًاالستفادةًمنًجمعًالتقاريرًفيًدوائرًالعمادة .5

ًعميدًالبحثًالعلمي .0
 نائبًالعميد .5

 مدراءًالدوائرًفيًالعمادة .3

ًرؤساءًالشعب .4

نائـبًالعميـدًمـنًًوجودًتقـاريرًدوريـة  
ومـــــــدراءًالـــــــدوائرًحـــــــولًالتحـــــــدياتً

ًوالحلو
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وير إجراءات ضمان الجودة في العمادة بهدف التحسين المستمر لمدخالتها، وعملياتها، ومخرجاتهاتط: الغاية السابعة  

.الجودة من خالل دليل البحث العلمي وتطوير النماذج والتعليمات ضمان عمل نطاق توسيع: الهدف االستراتيجي الثاني  
البرنامج  الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

 الزمني
 مؤشرات االداء

مراقبـــــــــــةًنظـــــــــــامًالجـــــــــــودةً .0
وتحســـــينهاًونشـــــرًالنتـــــائجً

ًالمتعلقةًبها

ًمراقبةًالعمادةًنظامًالجودةً .0
ًالعمادةًعلىًتحسينًنظامًالجودةًفيهاًعمل .5
 نشرًالنتائجًالمتعلقةًبمستوىًجودةًأداءًالعمادةًوالتعريفًبها .3

ًالتواصلًمعًمركزًالتطويرًاالكاديميًوضبطًالجودة .4

ًحثًالعلميعميدًالب .0
ًنائبًالعميد .5
ًمدراءًالدوائر .3
ًرؤساءًالشعب .4

نشـــــــرًالنتـــــــائجًواالعـــــــالنًعنهـــــــاً .0ًسنةً
ًبالوسائلًالممكنة

ًتقاريرًعنًالعمل .5

ًورشًعملًلعرضًالمنجزات .3

تطوير إجراءات ضمان الجودة في العمادة بهدف التحسين المستمر لمدخالتها، وعملياتها، ومخرجاتها: الغاية السابعة  
مرجعية مع عمادات بحث علمي في جامعات علمية مميزة ومقارنات ومعايير مؤشرات توفير: جي الثالثالهدف االستراتي  

 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات
شــــــــــــــموليةًمؤشـــــــــــــــراتًاألداءً .0

األساســيةًوتكامليتهــاًوقابليتهــاً
ًللقياس

 سيةًلجميعًالمعاييرتحديدًمؤشراتًاألداءًالرئي .0

ًالتواصلًمعًمركزًالتطويرًاالكاديميًوضبطًالجودة .5
ًعميدًالبحثًالعلمي .0
ًنائبًالعميد .5
ًمدراءًالدوائر .3
ًرؤساءًالشعب .4

علىًمدارًسنواتًً
ًتنفيذًالخطة

ً

مالءمةًمعاييرًاألداءًالثانويـةً .5
ًمعًخصوصيةًالعمادة

 وضعًقائمةًبمعاييرًاألداء .0

ًيًوضبطًالجودةالتواصلًمعًمركزًالتطويرًاالكاديم .5
علىًمدارًسنواتًًً

ًتنفيذًالخطة
ً

ًعلىًمدارًسنواتًًً تحديدًالحدًاألدنىًلألداءًالمقبولًفيًجميعًمعاييرًالجودة .0تحديـدًمعـاييرًقياسـيةًمرجعيــةً .3
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ًتنفيذًالخطةًالتواصلًمعًمركزًالتطويرًاالكاديميًوضبطًالجودة .5ًلجودةًأداءًالعمادة

تعددًمصادرًاألدلـةًوالبـراهينً .4
يهــاًالتغذيــةًالراجعــةًمــنًبمــاًف

اســـتطالعاتًالـــرأيًفـــيًتقـــويمً
ًجودةًاألداء

تعتمـــدًالعمـــادةًمصـــادرًمتعـــددةًلألدلـــةًوالبـــراهينًفـــيًتقـــويمً .0
 جودةًاألداء

ًالتواصلًمعًمركزًالتطويرًاالكاديميًوضبطًالجودة .5

علىًمدارًسنواتًًً
ًتنفيذًالخطة

ًعددًالمصادر .0
ًدراساتًتبينًاالنجاز .5
استشاراتًمستقلةًمنًجهـاتً .3

ًخارجًالجامعة
المقارنـــــــــاتًالمرجعيـــــــــةًمـــــــــعً .4

ًعماداتًفيًًجامعاتًأخرى
 تطوير إجراءات ضمان الجودة في العمادة بهدف التحسين المستمر لمدخالتها، وعملياتها، ومخرجاتها: الغاية السابعة

 الميةوالع والعربية األردنية الجودة معايير متطلبات لتحقيق المستمر السعي: الهدف االستراتيجي الرابع
 مؤشرات االداء البرنامج الزمني الكلفة جهة التنفيذ اإلجراءات التنفيذية االستراتيجيات

وضـبطًًالتواصلًمـعًمركـزًالتطـويرًاالكـاديمي .0
ًالجودة

ًللتواصلً .0 ًالعمادة ًفي ًمندوبًللجودة تعيين
ًاالكاديميً ًالتطوير ًمركز ًمع المستمر

ًوضبطًالجودة

ً.إدارةًالجامعة .0
ًالنائبًاالكاديمي .5
ًئبًاإلداريالنا .3
ًعمادةًالبحثًالعلمي .4

ًسنواتًً ًمدار على
ًتنفيذًالخطة

ًوجودًمندوبًللجودة

معرفــــــــةًمعــــــــاييرًالجــــــــودةًاألردنيــــــــةًوالعربيــــــــةً .5
ًوالعالمية

ًالجودةً .0 ًبمعايير ًقائمة ًلعمل ًلجنة تشكل
ًاألردنيةًوالعربيةًوالعالمية

ًالنائبًاإلداري .0
ًعميدًالبحثًالعلمي .5
ًنائبًالعميد .3
ًمدراءًالدوائرً .4
ًلشعبرؤساءًا .2

ًسنواتًً ًمدار على
ًتنفيذًالخطة

ًاألردنيةً ًبالمعايير ًقائمة وضع
ًوالعربيةًوالعالمية

ـــاتًمعـــاييرًالجـــودةً .3 ـــىًتحقيـــقًمتطلب العمـــلًعل
ًاألردنيةًوالعربيةًوالعالمية

ًمعاييرً .0 ًلتطبيق ًخطة ًلعمل ًلجنة تشكيل
ًالجودةًاألردنيةًوالعربيةًوالعالميةً

ًالنائبًاالكاديمي .0
ًعميدًالبحثًالعلمي .5
ًبًالعميدنائ .3

ًسنواتًً ًمدار على
ًتنفيذًالخطة

ًالمعاييرً ًلتطبيق ًخطة وضع
ًاألردنيةًوالعربيةًوالعالمية
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ًمدراءًالدوائر .4
ًرؤساءًالشعب .2

 


