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 الحوكمة: األولالمحور الرئيس 

 عزيز دور م الس الحاكمية وميابعة مستتتتتتيوه ادائهال و اراية هرارا هال وزتتتتتتما   زا يهال الهدف االستتتتتتيرا ي  : 

 وشفا ييهال واريماد معايير موزورية    اخييار القيادات العايا  عيمد راى الشفا ية والينا سية والكفاءة.

 

 
 الخطة التنفيذية )التشغيلية(

 

  

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) اإلسيرا ي ية الفرريةالهدف / األ داف  الرهم

 تعزيز النزاهة والشفافية والتميز والعدالة في العمل 1.3

 مقدار الحوافز والمكافآت ألعضاء هيئة التدريس 
 مقدار الحوافز والمكافآت للكادر اإلداري بالجامعة 

 عدد المستفيدين من الحوافز والمكافآت 
  المثبتينعدد أعضاء هيئة التدريس 

 عدد أعضاء هيئة التدريس الذين صدرت بحقهم عقوبات 
 عدد أعضاء الهيئة اإلدارية الذين صدرت بحقهم عقوبات 

 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال  از أدوات القياس المخرجات االحيياجات األ شطة الينفيذية الرهم

النزاهدد  تحقيق مبدد    1.3.1

والشدددددددالعي  وال  ال  

وتكددددلعف الاي  ع  

اسدددددداقخلر ال بيا  

األكلديمي  واإلداري  

 والا لق  م هم

جياءا   يق إ خب ت

الا يين وميزانيدددد  

لدددنادددينددددل  عددد  

 الصحف اليسمي 

توعي ملف لكدددد  

ي  ت يين تبين  امل

جميع ال خوا ، 

بمددل عيهددل اإلاي  

ادن الشددددددددددل دي، 

وجدددددددددددددددددددددددد او  

الدددمددداددددل ددددددددددلدددد  

ومدددددحدددددل دددددددددددي 

 الددددددمددددددقددددددلبددددددي 

والدددددددددقددددددددديارا  

 الما ذة

م ى الالالي  

واالسددددددداالدة 

مدددددددددددددددددددددددددن 

 االساقخلر

 ال م اء - نسب  الالئ ة الماحقق  -

مددد ييو الددد وائي  -

 والمياكز

 مسامي
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 الموارد البشرية واإلدارية :الرئيس الرابع المحور

 و أ يل و نمية الموارد البشرية و حديث و طوير اإلجراءات اإلدارية  إسيقطاب الهدف االسيرا ي  :

 الخطة التنفيذية )التشغيلية(

 

 

  

 (Pl’sمؤشر/ مؤشرات األداء ) الهدف/ األ داف االسيرا ي ية الفررية الرهم

 تطوير الكادر اإلداري والفني 4.4

 ن في الجامعة لكل عضو هيئة تدريسعدد الموظفي 
  ونسبتهم إلى المميزينات تدريبية عدد الموظفين المستفيدين من دور 
  على حوافز مادية ومعنويةعدد الموظفين الحاصلين 
  الحاصلة على جوائز مادية ومعنويةعدد الوحدات اإلدارية الممّيزة 
 لذين تم تأهليهم علمًيا وإدارًياعدد الموظفين ا 
 الموظفين ورفع قدراتهم وتأهيلهم تحديد آليه ذات معايير متطورة لتدريب 
 طوير التعليمات لتحفيز الهيئة اإلدارية بحيث توفر مكافآت إعادة النظر وت

 ومعنوية مرتبطة باألداء المتميز وحوافز مالية
 كون شممممممممممولية ودليقة وقا لة إعادة النظر في نماذج التقييم وتطويرها وت

 للقياس
  تشمممكيل لجنة متخ ممم مممة لتطوير وتنمية قدرات الكوادر اإلدارية والفنية في

 امعةمع تنفيذ التوجيهات االستراتيجية للجالجامعة بما يتالئم 

 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشر اإل  از أدوات القياس المخرجات االحيياجات األ شطة الينفيذية  الرهم

و ع بيامج ت ريبي   4.4.1

مدداددخددورة  سدددددددددد  

 الحلج 

كددوادر بشددددددددييدددد  

 م رب 

توعيي م صصل  

 مللي  منلسب 

تقييم  الملين مفهلين

 لل لملين

جميع  - هيدددد   تدددد 

 ال لملين

 ميكز الجودة -

مدديكددز الددمددلددكددد   -

 رانيل

دائددية الدداددنددمدديدددد   -

 والا خيط

 مسامي

و دددددددع نفل   واعز  4.4.2

مددددلديدددد  ومدد ددنددويدددد  

لددلددو دددد ة الددمدداددمدديددزة 

 والموظف الماميز

كددوادر بشددددددددييدددد  

 م رب 

توعيي م صصل  

 مللي  منلسب 

و دددددددددددددددددددددد ا   - نفل  للاقييم موظاين ماميزين

ومدددددوظددددداددددديدددددن 

 ماميّزين

مدديكددز الددمددلددكددد   -

 رانيل

دائددية الدداددنددمدديدددد   -

 والا خيط

دائدددية الدددمدددوارد  -

 البشيي 

1/1/2021 

نهلي  ال  

2021 
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 المحور المال  واالسيثمار: الخامسالمحور الرئيس 

 الية.والرأسمزيادة الموارد المالية اليشغياية وغير اليشغيايةل و رشيد النفقات ال ارية الهدف االسيرا يح :    

 

 

  

 (Pl’sمؤشر/ مؤشرات األداء ) الهدف/ األ داف االسيرا ي ية الفررية الرهم

 زيادة االيرادات المالية التشغيلية للجامعة 5.1

 استحدات وحدة التسويق الخارجي للبرامج الدولية 
  اسمممتحداط و رر  رامج جديدة ترعز على البرامج الرقمية والتي

 واالقليميتلبي حاجة السوق المحلي 
  اعادة تاهيل البرامج الراكدة واستبدالها  برامج تتناسب واال ار

 الو ني للمؤهالت والتنمية المستدامة
 نسبة الزيادة في حجم ايرادات الرسوم الجامعية 
 نسبة الزيادة في حجم الشراكات األكاديمية الخارجية 
 نسبة الزيادة في دخل المراكز في الجامعة 

 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اإل  از أدوات القياس المخرجات االحيياجات األ شطة الينفيذية  الرهم

5.1.2 

 

 

 

اسددددددداحددد ا  و ي  

بيامج جدد يدد ة تيكز 

الى البيامج اليقمي  

والا  تلب   ددددلجدددد  

السدددددددوي المحل  و 

 االقليم 

تدددددوعدددددي كدددددوادر 

 بشيي  ما صص 

 توعيي بنيدد  تحايدد 

 تقني  داام 

 

الددددددددبدددددددديامددددددددج   -

 المساح ث 

خمس  بيامج سنوي   - ا د البيامج -

لكددلعدد  المسددددددداويددل  

 الجلم ي 

 الكليل  -

والدددددددمدددددددياكدددددددز  -

 ال لمي 

ميكز االاامددددلد  -

 و مل  الجودة

 مسامي

5.1.3 

 

االدة تلهي  البيامج 

الياك ة واسددددددداب الهل 

ببيامج تانددددلسدددددددددد  

واال ددددلر الددو ددندد  

للمفهي  والانميدددد  

 المسا ام 

تدددددوعدددددي كدددددوادر 

 ما صص بشيي  

 توعيي بنيدد  تحايدد 

 تقني  داام 

الدددددددددبددددددددديامدددددددددج 

 المساح ث 

ا د البيامج 

 المساح ث 

 الكليل  - بينلمجين سنويل -

 المياكز ال لمي  -

ميكز االاامددددلد  -

 و مل  الجودة

 مسامي

5.1.4 

 

نسدددددددبددد  الزيدددلدة ع  

 دددددجدددددم ايددددديادا  

 اليسو  الجلم ي 

تدددددوعدددددي كدددددوادر 

 بشيي  كلعي .

 توعيي بنيدد  تحايدد 

 تقني  

زيلدة المسدددددلهم  

عدددددد  ايدددددديادا  

 الجلم   الكلي  

الددددنسددددددددددبدددد  

 المفي 

 الكليل  - سنويل 3% -

  المياكز ال لمي  -

دتددةددية الددقددبددو   -

 والاسجي  

دائية ال يقددددل   -

 ال لرجي 

 مسامي

نسدددددددبددد  الزيدددلدة ع   5.1.5

 جم الشددددددددياكددددل  

 األكلديمي  ال لرجي 

ايجلد مفسددددسددددل  

اكددلديميدد  ميموقدد  

 للاشبيك االكلديم 

 الكليل  - شياكاين  - ال  د ج ي ةشياكل  

 المياكز ال لمي   -

دتددةددية الددقددبددو   -

 والاسجي  

دائية ال يقددددل   -

 ال لرجي 

 مسامي

نسدددددددبددد  الزيدددلدة ع   5.1.6

ع   كز  ميا ل دخدددد  ا

 الجلم  

 دورا  نواي 

 م ربين مهية

رعدددد  السدددددددددددوي 

 بم يجل  مهني 

مددددن  %10زيددددلدة  - ال  د

 المشلركين

 مسامي المياكز الم ني  -
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 الخطة التنفيذية )التشغيلية(

 

  

 (Pl’sمؤشر/ مؤشرات األداء ) الهدف/ األ داف االسيرا ي ية الفررية الرهم

 زيادة االيرادات المالية غير التشغيلية للجامعة 5.2

  نسمممبة زيادة االيراد المتح مممل من تفعيل الشمممراكة  ين الجامعة
 والمؤسسات العامة والخاصة المحلية والدولية

  الطبنسبة زيادة ايرادات الجامعة من عوادر علية 
 نسبة زيادة ايرادات الجامعة من المشاريع االستثمارية 
 نسبة زيادة ايرادات الجامعة من مشاريع الطاقة المتجددة 

 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اإل  از أدوات القياس المخرجات االحيياجات األ شطة الينفيذية  الرهم 

زيلدة االيياد نسدددددددب   5.2.1

الماحصددد  من تا ي  

الشياك  بين الجلم   

والمفسدددسدددل  ال لم  

ي   وال لصددددددد  المحل

 وال ولي 

توعي كوادر بشيي  

 كلعي 

تسددددددددويددق الددبددندديدددد  

 الاحاي  للجلم  

شدددددددددياكددددل  

 ج ي ة 

ادددددددد د مددددددددن  - ال  د

الشددددددددددددياكدددددل  

الايديدددد  والى 

 مساوى الجلم  

  اضلء هية  الا ريس -

 الكليل   -

 المياكز ال لمي  -

 قل  ال لرجي ال ي -

 مسامي

نسددددب  زيلدة اييادا   5.2.3

الدددددجدددددلمددددد ددددد  مدددددن 

الددددددددمشددددددددددددددلريددددددددع 

 االساثملري . 

 

تحسدددددين مسددددداوى 

الصددددددديلن  ال وري  

وااددددلدة تددددلهدددديدددد  

مبددددلن  الجددددلم دددد  

 االساثملري .

تسددددددددويددق مددياعددق 

الددددددددجددددددددلمدددددددد ددددددد  

 االساثملري 

اددددددددددقددددددددددود  

 اساثملري 

زيددددلدة االيددددياد  - إ صلئي 

االسدددداثملر  ر 

 سنويل  5%

 الكليل   -

 المياكز ال لمي  -

ميكز االااملد و ددمل   -

 الجودة

 مسامي
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 المسؤولية الم يمعية والعالهات الخارجية: سابعالمحور الرئيس ال

 عزيز المستتتتتؤولية الم يمعية م  اجل االستتتتتهاي    الينمية المستتتتتيدامةل واالستتتتتيثمار األمثل لايعاو  : الهدف االستتتتتيرا ي  

 .والشراكات داخايا وخارجيا

 الخطة التنفيذية )التشغيلية(

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلسيرا ي ية الفررية الرهم

7.1 
تعزيز العالقات اإليجا ية مع المجتمع المحلي ومؤسساته 

 المدنية

 عدد النشا ات والفعاليات المجتمعية التي تنظمها الجامعة او تشارك فيها 
 مقدار االنفاق على خدمة المجتمع ونسبته من الموازنة 
  الجهات المستفيدة من االستشارات التي تنفذها الجامعةعدد 
  عدد ا ناء المجتمع المحلي المسممممتفيدين من الدورات التدريبية التي تنفذها

 الجامعة
  عمدد المسمممممممممتفيمدين من الخمدممات المجمانيمة التي تقمدمهما الجمامعمة ال نماء

 المجتمع المحلي

 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال  از أدوات القياس المخرجات  االحيياجات الينفيذيةاأل شطة  الرهم

مياج   السدددديلسددددل   7.1.1

والددددددددددد دددددددددددخدددددددددددط 

واالجياءا  الما لق  

 بللمجامع المحل 

تشدددددددكيددد  لجنددد  

لاح ي  اجياءا  

وتكلليف ونالئج 

الددادداددددلادددد  مددع 

المجامع المحل  

آلخددددي خددددمددددس 

 سنوا 

يل   تقييي وتوصددددددد

 اللجن  لاشم : 

السدددديلسددددل  الحللي  

والمثلى والماب دددد  

عددد  الددد ددديقدددد  مدددع 

 المجامع المحل 

توصددددددديددل  وخخدد  

مددقدداددي دددد  لددزيددددلدة 

الاالا  مع المجامع 

 المحل  وخ ماه

 تقييي اللجن 

واق ي  ال راس  

وانسدددجلمهل مع 

سددددددديدددلسدددددددددل  

الدددددجدددددلمددددد ددددد  

والدددددثدددددقدددددلعددددد  

 المجام ي 

مق رة الجلم   

الى تنايددذ هددذ  

  خ ال

نسدددددب  شدددددمولي   -

 الاقييي

ا د الاوصددديل   -

 القلبل  للانايذ

ا د النقل  الا   -

تساخيع الجلم   

 تنايذهل ع ليل

دائية ال يقددددل   -

 ال لم 

مدديكددز الددمددلددكددده  -

 رانيل

ميكز دراسدددددل   -

 المي ة

ميكز دراسدددددل   -

 اليجةين

1/1/2021-

1/3/2021 

تحددد يددد  ا ايدددلجدددل   7.1.2

الددمددجدداددمددع الددمددحددلدد  

ومفسدددسدددلته الو ني  

لددديسددددددددداشددددددددددلرا  

وال راسددددل  الما لق  

بللانمي  المسددددددا ام ، 

ع   همدددده  لمسددددددددددل وا

 انجلزهل

تدددد صدددددددددديدددد  

مددددددددددددوازندددددددددددد  

لددددلدددد راسددددددددددل  

 واالساشلرا  

قددددلادددد ة بدددديددددلنددددل  

ال ايلجل  المجامع 

 المحل 

قددددلادددد ة بدددديددددلنددددل  

بدددددددللددددددد دددددددبددددددديا  

واالمددددددددكددددددددلنددددددددل  

الماوعية بددللجددلم دد  

مدددبدددوبدددد   سدددددددددد  

 لال القخ

دراسددددددددددددددددددددددددددددددل  

واسدداشددلرا  ل  م  

 المجامع

ا د ال راسددل  

واالسدداشددلرا  

الم يو دددددددددد  

الى المجامع 

 المحل 

نسدددددددبددد  ت خيددد   -

الددددددبدددددديددددددلنددددددل  

ال ددددادددديددددلجددددل  

 المجامع المحل 

ادددددد د ونددددددو   -

الددددددد دددددددبددددددديا  

الددمدداددوعددي  عدد  

 الجلم  

ا د ال راسددددل   -

واالسدددداشددددلرا  

الا  اساالد منهل 

 المجامع المحل 

مدديكددز الددمددلددكددد   -

 رانيل

1/1/2021-

31/12/202

1 

تحددد يددد  ا ايدددلجدددل   7.1.3

ابدددنددددلء الدددمدددجدددادددمدددع 

الددمددحددلدد  لددلدددد ورا  

الا ريبي  والالهيلي ، 

ع   همدددد   لمسددددددددددل وا

إنجلزهل وال م  الى 

مياج اهل بلسددداميار 

لدددددادددددواكددددد   خدددددي 

 الاخورا .

تخبيق اجياءا  

الددادددد ريدددد  عدد  

مديكدز الدمدلدكددد  

 رانيل

وجود خخ  ت ريبي  

 سنوي  م لن  للجميع

بدددللددد ورا  قدددلئمددد  

 الا  تناذ سنويل

زيدددددددددلدة اددددددددد د 

المشددلركين عيهل من 

  بنلء المجامع

ادد د الدد ورا  

هل الا  يام تنايذ

 سنويل

المشدددلركين ع  

 ال ورا 

الدددد ددددلئدددد  مددددن  -

الدددددددددددددددددددد ورا  

 بلل ينلر

اددد د الددد ورا   -

 الم يو ه

اددد د الددد ورا   -

 الا  تم تنايذهل

ا د المشددلركين  -

بددددللدددد ورا  من 

 المجامع المحل 

مدديكددز الددمددلددكددد   -

 رانيل

 مسامي

دادددم ا ددداددديددددلجددددل   7.1.10

الددمددجدداددمددع الددمددحددلدد  

 الانموي  

 سدددددددس خددد مددد  

 المجامع المحل  

تا ي  مشدددددلرك  

 اضددددددددلء هيةدد  

الددادددد ريددس عدد  

وجود تقلريي سنوي  

تددبدديددن الددادد ددددللدديددددل  

 المناذة ع  ك  كلي 

وثدددددلئدددددق تدددددبددددديدددددن 

الا دددلليدددل  المنادددذة 

ادد د الا ددلليددل   - إ صلئي 

 المناذة.

ا د المسدددداي ين  -

 من ال  مل 

 الكليل  -

دائية ال يقددددل   -

 ال لم 

ميكز االاامددددلد  -

 و مل  الجودة

 مسامي
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مدددددجدددددل  دادددددم 

ا ددددداددددديدددددلجدددددل  

المجامع المحل  

 وتوثيقهل

من قبدد   اضدددددددددلء 

 هية  الا ريس

ا د المشددددددلريع  -

المشدددددددايكدد  مع 

المجامع المحل  

 والم اوم 

دائية ال يقددددل   -

والددددمشددددددددددلريددددع 

 ال ولي 

مدديكددز الددمددلددكددد   -

 رانيل

انجددلز الدد راسددددددددل   7.1.11

الدددددددمددددددديددددددد انددددددديددددددد  

واسدداخيال  اليا  

 و   ثي ال ددد مدددل  

مقدددد مدددد  للمجامع  ل ا

 وم ى علالياهل

تشدددددددكيدد  لجددل  

 لانايذ ال راسل 

تددقددييددي الدد دددد مددددل  

 المق م 

 

ادد د ال دد مددل   - إ صلئي 

 الم الا  المق م 

تدددددندددددو  هدددددذ   -

الددد دددد مددددل  ا  

يج  ا  تشدددددم  

خمسدددد  مجلال  

م الادده ع  كدد  

 ال 

ا د ال راسددددل   -

ومددددحددددل ددددددددددي 

 االجاملال 

خخدد  تحسدددددددين  -

واقددددددددد ددددددددديددددددددد  

ووا ددددددددددددحدددددد  

ومدددددديبددددددو دددددد  

ايددددذ  ن ت بجدددد و  

سنو  والموارد 

 المخلوب  

مدديكددز الددمددلددكددد   -

 رانيل

دائية ال يقددددل   -

 ال لم 

 مسامي

اق  نشدددل ل  دوري   7.1.13

 و يي دوري 

م صددددددصددددددل  

 مللي 

توثيق ال يقدددد  مع 

 المجامع المحل 

كميددد  ونوايددد  

الددنشددددددددددل ددددل  

 المق م 

 ا د النشل ل  -

ندددددددددواددددددددديددددددددد   -

الددددنشددددددددددل ددددل  

)مددددددددددجددددددددددلال  

جدددد يدددد ا  كدددد  

 سن ( 

 ميكز اليجةين -

 ’ميكز المي  -

مدديكددز الددمددلددكددد   -

 رانيل

مكابدد  الحسدددددددين  -

 بن  ي 

دائية ال يقددددل   -

 ال لم 

 مسامي

تدددد ددددزيددددز الدددد ددددمدددد   7.1.15

 الاخوا 

ت ليمل  ومنلعع 

وا دددددح  لل م  

 الاخوا 

تددداددد ددديدددد  الددد دددمدددد  

الاخوا  وخدددد مدددد  

الدددمدددجدددادددمدددع ورو  

 المبلدرة

كميددد  ونوايددد  

االاددددددددددمددددددددددل  

 الاخواي 

ادددد د االامددددل   -

لاخوايدددد  من  ا

قددددبدددد   ددددواقددددم 

الددددددجددددددلمدددددد دددددد  

) اضدددددددلء هية  

تدد ريس و ير 

 والملين(

تنو  االامددددل   -

الاخوايددد  )كددد  

سدددددددنددد  نوادددل  

جدددد يدددد ا  اددلددى 

 االق (

 ا د المشلركين -

 ميكز اليجةين -

 ميكز المي ة -

مدديكددز الددمددلددكددد   -

 رانيل

دائية ال يقددددل   -

 ال لم 

كددددلعدددد  الكليددددل   -

) اضددددددددلء هيةدد  

الا ريس والخلب  

 وال لملين(

 مسامي

ي   7.1.16 يل  بحث ام  ع لل

وخ مي  مع المجامع 

 المحل 

تا ي  واسا ي  

الدددددددمدددددددياكدددددددز 

 والكياس 

بدددددندددددلء الدددددقددددد را  

 واالمكلنيل 

ادددد د االبحددددل   - إ صلئي 

 المشايك 

الدددددددددددنددددددددددد وا   -

والدددددددبددددددديامدددددددج 

 الا ريبي 

اددددددددددددددددددددددددددددددد د  -

اسددددددداخياددددل  

الي   لقضدددددددليل 

الدددددمدددددجدددددادددددمدددددع 

 السلخن 

ا د اليسدددددددلئ   -

الدددددادددددوادددددويددددد  

والددددنصددددددددددلئدددد  

 ميكز اليجةين -

 ميكز المي ة -

مدديكددز الددمددلددكددد   -

 رانيل

دائية ال يقددددل   -

 ال لم 

كددددلعدددد  الكليددددل   -

) اضددددددددلء هيةدد  

الا ريس والخلب  

 وال لملين(

 مسامي
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 الخطة التنفيذية )التشغيلية(

 

 االبداع والريادة: الياسعالمحور الرئيس 

هدف االستتتتتتيرا ي  :  يادة  ال اة لار هاب كار    مخياف الم االت و طوير مخرجات  ئة محفزة ودارمة لإلبداع واالبي  و ير بي

 واليسويق   ارياُ.

المقددد مددد  واددد د 

ميا  تقددد يمهدددل 

)بشدددددددك  دور  

اسددددددددددبددددوادددد ، 

 شهي ،...(

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلسيرا ي ية الفررية الرهم

7.2 

قاء بسممممممممممعة  خارجية واالرت ية وال يات المحل عال زيادة الف
ية  جهات  جامعة رسمممممممممميا واعالميا ومجتمعيا )المحل ال

 و نية، الخارجية  مع جهات عربية واجنبية(

 التفاليات مع جهات محلية )و نية(عدد ا 
 مع الجهات المحلية عدد االتفاليات المفعلة 
  االتفاليات مع جهات خارجية )عربيه ودولية(عدد 
 عدد االتفاليات المفعلة مع جهات خارجية 
 عدد الطلبة المستفيدين التبادل الثقافي والتدريبي 
  عدد أعضمممممممممماء هيئة التدريس واالداريين المسمممممممممتفيدين من  رامج التبادل

 الثقافي والتدريبي
  المستضافةعد البرامج التدريسية والتدريبية المشترعة او 
 عدد الجهات والشخ يات التي تزور الجامعة 
 عدد المؤسسات االعالمية التي تغطي نشا ات الجامعة 

 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال  از أدوات القياس المخرجات  االحيياجات األ شطة الينفيذية الرهم

م يجددددل  الا ددددلو   7.2.7

منددددل يم  ماضددددددد ي ق ا ل ا

والدددددددادددددددحددددددد يدددددددل  

والدددددددندددددددجدددددددل دددددددل  

واال صددددددددددلئدددديددددل  

 وال خط الاحسيني 

الددداددد ددددلو  عدد  

جمع البيدددلندددل  

 والم لومل 

تددددددددد اددددددددديددددددددم 

الددنشددددددددددل ددددل  

االاددددديمددددديددددد  

قيدددده  لاسدددددددوي وا

 للجلم  

تنايددددذ ايددددل  الميدددد  

ل يض ايجددلز لاقييم 

الددادد ددددلو  الددمددحددلدد  

والددددددددد دددددددددلرجددددددددد  

والدددددداددددددوجددددددهدددددددل  

 المساقبليه

 ا صلئيل  الا لو  - إ صلئي 

اددددد د وندددددواددددديددددد   -

 الص وبل 

اددددد د وندددددواددددديددددد   -

 النجل ل 

الدددددداددددددخددددددلدددددد ددددددل   -

والدددددداددددددوجددددددهددددددل  

 المساقبلي 

اددددد د الدددددجدددددهدددددل   -

والشددد صددديل  الا  

 تزور الجلم  

ا د المفسددددددسددددددل   -

االاددديمددديدددد  الددداددد  

ت خ  نشدددددددددل دددل  

 الجلم  

دائية ال يقل   -

والددمشددددددددددلريددع 

 ال ولي 

دائية ال يقل   -

 ال لم 

 كلي  االاي  -

 الكليل  -

 ال وائي -

 المياكز -

 الكياس  -

 مسامي

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلسيرا ي ية الفررية الرهم

 تهيئة البيئة المحفزة لال داع واال تكار في الجامعة 9.1

 نشر ثقافة اال داع والريادة في الجامعة 
 مأسسة وتنظيم ممارسات اال داع والريادة في الجامعة 
  إعادة هيكلة مرعز الريادة واال تكار في الجامعة ومنحه االسممممممممتقالل المالي

 واالداري 
  لثقافة اال داع في الجامعةنسبة التحسن في مستوى الوعي واالدراك 
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 الخطة التنفيذية )التشغيلية(

 

  

 عدد المشارعين في الدورات التدريبية المتخ  ة في اال داع والريادة 
 النشممما ات او  عدد المؤسمممسمممات المحلية واالقليمية والعالمية المشمممارعة في

 ذات العالقة الفعاليات
 خطة لتسويق مشاريع الجامعة اال داعية والريادية 
 المعرفية والعملية حول المشمممممممممروعات  رفع قدرات رواد االعمال بالمهارات

 ال غيرة

 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال  از أدوات القياس المخرجات  االحيياجات األ شطة الينفيذية الرهم

اجياء دراس  سوقي   9.1.1

للا يف الى االعكلر 

والشياكل  االب ااي  

 والييلدي  المحامل  

ناددلئج ألهم االعكددلر  عييق بحث 

والشددددددددددددددياكددددددددل  

ومجدددلال  الا دددلو   

 االب ااي  والييلدي 

تقييي دراس  

 سوقي  

اددددد د االعدددددكدددددلر  -

والشدددددددددددددياكدددددددل  

االب ااي  والييلدي  

 المحامل 

مدديكددز الددييددددلدة  -

 واالباكلر 

مدديكددز الددمددلددكددد   -

رانيل لل راسدددددل  

االردنيدد  وخدد مد  

 المجامع

 مسامي

ادددمدددد  عددد ددددللددديددددل   9.1.4

ا  ونشدددددددل ل   م ال

لاا يد  ودام الييدلدة 

 واالب ا 

تددددلمين ماخلبددددل  

 الا لليل 

 تقييم المشلركين

 تقييي البينلمج

قدددددددددديددددددددددل  

مسدددددددددداددددوى 

الددددددددوادددددددد  

واالدراك 

 للمشلركين

اادد اد تقييي 

دور  

ليددددل   ا ددددل ل ل

والدددددددد ورا  

 المن ق ة

ادد د النشددددددددل ددل   -

 والا لليل  المن ق ة

 ا د المشلركين -

نسدددب  الاحسدددن ع   -

لوا   اوى ا مسدددددددد

قيددددل  واالدراك  ل ل

لب دددد   مقددددلرندددد   ا

 بللقيل  القبل 

ميكز االاامددددلد  -

 و مل  الجودة

مدديكددز الددييددددلدة  -

 واالباكلر

مدديكددز الددمددلددكددد   -

رانيل لل راسدددددل  

االردنيدد  وخدد مد  

 المجامع

امدددلدة شدددددددفو   -

 الخلب 

الدددددددكدددددددلددددددديدددددددل   -

 األكلديمي 

 مسامي
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 المحور الرئيس العاشر: االريماد وزما  ال ودة

ميطابات ال ودة واالريماد    مرا ق ال امعة األكاديمية واإلدارية والستتتتتع  لاحلتتتتتول راى  حقيق الهدف االستتتتتيرا ي  : 

 شهادات زما  ال ودة و حقيق مراكز ميقدمة    اليلنيفات المحاية والدولية.

 
 التنفيذية )التشغيلية(الخطة 

 

 (PI'sمؤشر / مؤشرات األداء ) الهدف / األ داف اإلسيرا ي ية الفررية الرهم

10.4 
الدولية وشمممممهادات  ممممممان السمممممعي لتحقيق االعتمادات 

 الجودة المحلية والت نيفات المحلية والدولية

 ترتيب الجامعة في الت نيفات العالمية 
 ترتيب الجامعة في الت نيفات المحلية 
 عدد شهادات  مان الجودة لبرامج وعليات محددة في الجامعة 
 االشتراك في الت نيف الخاص بمحاور التنمية المستدامة 

 المخرجات االحيياجات األ شطة الينفيذية الرهم
أدوات 

 القياس
 المدة الزمنية ال هة المسؤولة مؤشرات اال  از

الاحقيق الكلم  لم لييي  10.4.5

االادددددادددددمدددددلد الددددد دددددل  

والدد ددددل  لددلددبدديامددج 

األكددلديميدد  واألسدددددددس 

والقيارا  الصدددددددلدرة 

اددن هدديددةدددد  اادداددمددددلد 

مفسدددددددسدددددددددل  الا ليم 

 و مل  جودتهل ال لل 

بددددلالسدددددددانددددلد إلى 

تدددقددددلريدددي لدددجددددل  

 االااملد الم اص 

المواعقدد  الى  لبددل  

الجددددلم دددد  الما لقدددد  

بلسدددددداح ا   و إيقلف 

البيامج  و رعع الخلق  

 االساي لبي 

الدددددكدددددلددددديدددددل   - ا د الاقلريي - إ صلئي 

 األكلديمي 

الددددددمددددددياكددددددز  -

والدددد وائددددي عدددد  

 الجلم  

 مسامي


